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2011. 

„Az egészség és sport jegyében” 
 

Versenykiírás 
 

Az eddig megrendezett futófesztiválok 
sikere alapján immár hagyományként, 
kilencedik alkalommal kerül 
megrendezésre, rengeteg sport és egyéb 
programmal. 
 

A verseny fı támogatói: 
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 
Vadon László 
Ágfalva Község Önkormányzata 
 

A rendezvény célja: 
A sportolni, mozogni szeretıknek 
versenyszerő lehetıséget nyújtsunk, és az 
iskola sportkörülményeit javítsuk a befolyt 
összegbıl. 
 

Versenyek és a programok helye: 
Vadon Lovas Club Ágfalva, Magyar u.25. 
(Megközelíthetı: Sopronból távolsági 
busszal, személyautóval, kerékpárral) 
 

Rendezvény ideje: 
2011. szeptember 10.(szombat) 9 órától 
(Nagy esı esetén szeptember 17. szombat) 
 

A verseny és programok rendezıje: 
Váci Mihály Általános Iskola 
JÖVİ Alapítvány 
Ágfalva Község Önkormányzata 

 
Részletes program a 2. oldalon… 
 

AJÁNDÉK TEHERAUTÓ 
SOMFALVÁRÓL 

 

Az elmúlt évben egy Mazda típusú 
kisteherautót kaptunk Somfalva 
Önkormányzatától. Idén pedig egy 
Volkswagen Transporter állt honosítás után 
községünk szolgálatába, melyet szintén 
Somfalva Önkormányzata ajándékozott 
településünknek. Természetesen nem 
kívántuk ingyen átvenni a gépjármőveket, 
mindegyik autóért 1-1 EURO - t fizettünk! 
 
Köszönjük Somfalva Önkormányzatának! 

 

 
Fotó: Csoltói József 

 
 

ÁGFALVI BÚCSÚ 
 

2011. szeptember 24 - 
25. 

 
Helyszínek: Fı utca, Hegy utca, 

 
Részletes program a 5. oldalon 

 XII. évfolyam 9. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2011. szeptember 



22 00 11 11 .. SS ZZ EE PP TT EE MM BB EE RR   ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   3 
 

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

(folytatás az 1. oldalról) 
Versenyek: 
Futás: 

• 1000 m síkfutás 14 éven 
aluliaknak 

• 1500 m síkfutás mindenkinek 
• 3, 7 km erdei cross futás 

mindenkinek 
• 10 km határfutás mindenkinek 
• Erdei túrázás 
• Kangoo Jumps edzés 
• Zumba edzés 
• Kerékpáros ügyességi verseny 14 

éven aluliaknak 
 
A verseny résztvevıi: nemre és korra 
való tekintet nélkül bárki lehet. 
 
Nevezés: 
Egyszerő, gyors nevezés a helyszínen 
már 9 órától minden versenyszámra. A 
nevezést minden versenyszám elıtt 10 
perccel lezárjuk. 
 
A versenyen való részvételi 
hozzájárulás: 
 
Futás: 
18 év alatt és diák: 500 Ft / fı 
18 év felett: 1000 Ft / fı 
Kangoo: Ingyenes! 
Zumba: Ingyenes! 
Kerékpáros ügyességi verseny: 
Ingyenes! 
Erdei túra: 500 Ft / fı  
(Az ár tartalmazza a túravezetést) 
 
Minden nevezı ingyen tombolajegyet 
kap, délután tombolasorsolás értékes 
nyereményekkel. 
 
Díjazás: 
A futóversenyen, 1000 m-es távon több 
korcsoportban külön díjazzuk a 14 éven 
aluli lányokat és fiúkat, oklevelet, 
érmet kapnak. 
 
1, 5 km, 3, 7 km, 10 km-es távon több 
korcsoportban külön díjazzuk a nıket 
és férfiakat. Az 1 helyezett serleget, 

2-3. helyezett érmet, minden díjazott 
oklevelet kap. 
10 km-es távon mely a fesztivál fı 
versenyszáma az abszolút gyıztes 
díszserleget kap. 
 
Részletes programtervezet: 
 
2011. szeptember 10. (szombat) 
Ágfalva, Vadon Lovas Club, Magyar 
u.25. 
 
900-tól: Nevezés minden versenyszámra 

a regisztrációs asztalnál. 

900-tól folyamatosan: Kvíz értékes 

nyereményekkel. 

950-1000: Zenés bemelegítés minden 
versenyszám elıtt az Ágfalvi 
Kézilabdacsapat tagjaival. 

 

1000: 1,5 km síkfutás rajtja 

1000-tól: Tombola árusítás 

1000-1200: Gyermeksarok-változatos 

gyermekfoglalkozások kicsiknek 

1000-1130: Ágfalva legerısebb embere 

verseny (hintóhúzás) 

1010-1020: Zenés bemelegítés 

1020: 3,7 km erdei cross futás rajtja 

1020: 6 km-es erdei gyalogtúra: 

túravezetéssel. 

1030-1130: Ki a legjobb labdarúgó? 

Dekázási verseny. Nyerj labdát! 

1045-1055: Zenés bemelegítés 

1055: 10 km határfutás rajtja 

1100: 1000 m síkfutás rajtja 14 éven 

aluliaknak 

1130-1300: Ebédszünet 
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1200- 1230: KANGOO JUMPS SHOW és 

edzés Szabó Anita vezetésével 

1200-1300: Kerékpáros ügyességi 

verseny 

1300-1330: ZUMBA edzés Fábián Zsófia 

vezetésével 

1330: Futóversenyek ünnepélyes 

eredményhirdetése 

1430: Tombolasorsolás 

1500: A futófesztivál zárása 

Egyéb programok: 
 
- Orvosi ellátás, tanácsadás, vérnyomás 
ellenırzés a rendezvény folyamán 
végig biztosított. 

- Játszóház kicsiknek. 
 
Minden futótávon több korcsoportban 

díjazás! 

Részletes versenykiírás: 
www.agfalva.hu 
www.agendorf.hu 
 
Bıvebb információ: 
 
Csoltói József rendezvényszervezı 
06 20/779-7113 
Németh Szilvia testnevelı tanár 
06 30/504-8422 
 

Minden érdeklıdıt szeretettel 
várunk! 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 
Rendezık 

 

 IX. 

 
2011. 

 „Az egészség és sport jegyében” 

ÚJ HINTA AZ ÓVODÁBAN 
 
Sokáig nélkülözték a gyermekek a 
hintát a nyár folyamán, mert a régi 
nem volt már biztonságos.  
Ezúton szeretnénk megköszönni az 
ágfalvi önkormányzatnak, hogy 
lehetıség volt egy új hintaállvány 
beépítésére. Kis óvodásaink örömmel 
vették birtokba, ezzel bıvült a 
játéklehetıségük.  
 
Mivel egyre több gyermek jár az 
óvodánkba, szükségünk lenne újabb 
udvari játékokra is. 
Kérjük, akinek lehetısége van, 
támogassa óvodánkat az óvodai 
alapítványra történı adományok 
befizetésével. 
 
Alapítványunk, a Lachen Stiftung 
Alapítvány Számla száma: 10200294-
33412489-00000000 (Kereskedelmi és 
Hitelbank) 
A megjegyzés rovatban kérjük 
feltüntetni az adományozó nevét, és a 
támogatás célját is. 
 
Tegyük együtt szebbé az óvoda 
udvarát! 
 
Köszönjük: az óvodapedagógusok 
 

 
Fotó: Csoltói József 
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ISKOLÁNK TANULÓI 
SCHEFFLENZBEN TÁBOROZTAK 

 

2011. július 13-án elindultunk 
Németországba, 16 tanuló és 3 kísérı 
vehetett részt a cseretáborozáson. Az 
autópályán sajnos dugóba keveredtünk, 
így közel 4 órás késéssel érkeztünk 
Scheffelnzbe. Finom vacsorával vártak 
bennünket, majd tanulóink 
megkeresték partnereiket. Voltak, akik 
már régóta ismerték egymást, így 
örülhettek a viszontlátásnak. Akik „új” 
partnert kaptak, gyorsan 
összebarátkoztak, majd mindenki 
elfoglalta szálláshelyét a családoknál. 
Egész napos közös programokon 
vehettünk részt, melyek nagyon 
érdekesek voltak: 
Betekinthettünk az iskolai életbe – hisz 
ık még ekkor iskolába jártak-, majd 
falukutatáson megismerkedtünk 
Scheffelnz nevezetességeivel. 
Kipróbálhattuk bátorságunkat a 
kötélparkban, hajókáztunk a Majna 
folyón, megtekintettük Wertheim 
városkát, ahol a német építészet 
csodáit is láthattuk. 
 

 
Fotó: Csernus Gáborné 

 

Az üveg múzeum  csodaszép volt, majd 
két tanuló kipróbálhatta az üvegfújást 
is. 
 Vonattal Heilbronn-ba utaztunk, ahol 
az „Experimenta” nevő látogató 
központban kísérletezhettünk, a 
tudomány mindenféle ágazatában. Ez 
nagyon érdekes és élményekkel teli 
program volt. 

A rossz idı sem tántorított el 
bennünket, hogy pár órára kipróbáljuk 
az újonnan átadott uszodát.  
Utolsó nap délelıtt mindenki a 
családdal tölthette a nap nagy részét, 
majd délután sportos programokkal és 
grillezéssel zárult a táborozás.  
 

Élményekkel teli, gazdag 6 napot 
tölthettünk el ismét a 
partnerközségben.  
Nagy szeretettel várjuk a scheffelnzi 
diákokat 2012 nyarán Ágfalvára, s 
reméljük ık is jól érzik majd magukat 
nálunk. 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni 
Nemzeti Civil Alaprogramnak, a 
Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzatának, valamint Horváth 
Károlynak (Ágfalva, Határır u. 8) a 
táborozáshoz nyújtott 
támogatásaikat. 
 

Csernus Gáborné 
A táborozás vezetıje 

 

 
Fotó: Csernus Gáborné 

 

 
Fotó: Csernus Gáborné 
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Ágfalvi Búcsú 
2011. szeptember 24 - 25. 

 
 

Helyszín: Faluközpont; Fı utca, Hegy utca,  
 
 

2011. szeptember 24. (szombat) 
 
Helyszín: Hegy utca 
 
  8.30 óra  Indulás az erdıbe /gyülekezés a Vadvirág Szálló 

elıtt/ 
 

11.00 óra   Legényfa elıkészítése /háncsolás, feldíszítés/ 
 

13.00 óra   Legényfa állítása 
 
         

2011. szeptember 25. (vasárnap) 
 
9.00 óra  Magyar és német nyelvő ünnepi istentisztelet az 

Evangélikus templomban. 
  
15.00 óra   Hagyományırzı Legénytánc a Tájháznál /Hegy u./  
   az Ágfalvi Fúvószenekar fellépése 
 

14.00 óra   Ágfalva U21 – Mihályi U21 
        Futballtalálkozó 
 

16.00 óra   Ágfalva – Mihályi 
        Futballtalálkozó 
 
A búcsú idején a Fı utca teljesen lezárásra kerül az Öreg Kocsmától az Evangélikus 
templomig. A Kisalföld Volán járatai ezen a két napon (szombaton és vasárnap) a 
Baracsi utcában fognak közlekedni, ezért ebben az utcában csak a kapubeállókban 
lehet parkolni.  
 

Mindenkit szeretettel vár a rendezvényekre 
Ágfalva Község Önkormányzata és 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat. 
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AZ ANYA- CSECSEMİ- ÉS 
GYERMEKVÉDELEM HELYZETE 

ÁGFALVÁN 
 

A védınıi hivatásról általában: 
A területi védınıi ellátásról szóló 
49/2004. (V.21.) ESzCsM rendelet 
alapján területi védınıi ellátást az 
egészségügyi fıiskolai karon védınıi 
oklevelet szerzett vagy azzal 
egyenértékőnek elismert oklevéllel 
rendelkezı védını nyújthat. A védınıi 
hivatás középpontjában a várandós nık, 
a gyermekágyas anyák, a csecsemık és 
gyermekek egészségvédelme áll. A 
névben benne van a védınıi munka 
„védı-óvó” jellege, azaz az 
egészségvédelem, a betegségmegelızés 
és kifejezésre jut benne a segítı-
támogató jelleg is. 
 

Védınıi Szolgálat munkájának 
bemutatása Ágfalva községben: 
2004. szeptember 1 – tıl dolgozom 
vegyes körzetben védınıként Ágfalván. 
A vegyes körzet azt jelenti, hogy 
területi munkám mellett az 
iskolaegészségügyi ellátásban is részt 
veszek, így a Napsugár Óvodában és a 
Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú 
Mővészetoktatási Intézményben is 
végzem a védınıi gondozást. 
2005. augusztusától van a Védınıi 
Tanácsadó a jelenlegi helyén, a Soproni 
u. 18. sz. alatt. Nagyon örülök, hogy 
egy épületben került kialakításra a 
Védınıi Szolgálat az Orvosi Rendelıvel 
és hogy a Gyermekjóléti Szolgálat is itt 
kapott helyet, ez nagyfokban elısegíti 
az együttmőködést, illetve a gondozó-
gyógyító tevékenységet. Külön öröm, 
hogy a Könyvtárban heti 2-szer 
Polgármester Úr engedélyével 
kisgyermekes anyukák gyermekeikkel 
együtt összejönnek, énekelnek, 
mondókáznak, különféle kézmőves 
dolgokat alkotnak, ezzel is lehetıséget 
teremtve a velem való konzultációra, 
anyukák egymás közötti 
tapasztalatcseréjére. 

A Védınıi Tanácsadó felszereltsége 
hiánytalanul megfelel a 49/2004. 
/V.21./ ESzCsM Rendeletben 
maghatározottaknak.  
Szeretném ismertetni a születések 
alakulását Ágfalván 2004 – tıl. Ezek az 
adatok a konkrétan Ágfalván 
születettek számát jelzik, nem 
mutatják a beköltözéseket illetve az 
elköltözéseket. A 2011. évre vonatkozó 
adat a 2011.07.18-i álláspontnak 
megfelelı születésszámot mutatja. 
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Várható szülések száma még 2011-ben: 
12. Örömmel tapasztalom, hogy 
Ágfalván nem csökken a születésszám, 
illetve hogy egyre több kisgyermekes 
család, fiatal pár költözik a faluba akik 
még gyermekvállalás elıtt állnak. 
Területi gondozásomat 
családlátogatások, önálló védınıi 
tanácsadások és Dr. Németh Jánossal 
tartott csecsemı szaktanácsadások 
alkalmával végzem, illetve havi 
rendszerességgel érkezik hozzánk egy 
gyermek szakorvos a soproni Erzsébet 
Kórházból. Fontosnak tartom, hogy 
munkaidın kívül, tehát munkanapokon 
16 óra után, illetve hétvégeken is 
elérhetı vagyok mobiltelefonon, így az 
anyukák bátran fordulhatnak hozzám 
esetleges problémájukkal, kérdésükkel! 
Védınıi tanácsadások rendje Ágfalván: 
Hétfıtıl péntekig 8–tól 9 óráig 
Kedden 13-tól 15 óráig 
Szerdán 14-tıl 15 óráig 
Csütörtökön 14-tıl 15 óráig 
Csecsemı szaktanácsadás Dr. Németh 
Jánossal szerdán 11:30-tól 
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A megadott tanácsadási idıpontokon 
kívül elızetes idıpont egyeztetés 
alapján más idıpontokban is fogadom a 
gondozottakat. 
Az iskolai ellátásra minden tanévre 
elkészítem munkatervemet és 
egészségnevelési tervezetemet, 
amelyet a tanév elején egyeztetek az 
iskolaigazgatóval és az iskolaorvossal. 
Úgy érzem, hogy kölcsönösen jó az 
együttmőködés az iskolában 
dolgozókkal, így nagyon jól tudunk 
együtt dolgozni; szívesen fogadnak akár 
szőrıvizsgálatok, tisztasági vizsgálatok, 
kampányoltások, egészségnevelési órák 
alkalmával is. Lehetıségeimhez mérten 
próbálok részt venni iskolai, óvodai 
rendezvényeken. 
Munkába állásom óta több 
továbbképzésen, megyei védınıi 
napokon vettem részt. Ez 
elengedhetetlen a szakmai 
fejlıdésemhez, illetve a mőködési 
nyilvántartásomhoz is meg van 
határozva, hogy évek alatt hány kredit 
pontot kell összegyőjtenem ahhoz, 
hogy továbbra is dolgozhassak. 
Külön öröm számomra, hogy félévente 
megszervezi Dr. Németh János az 
Alapszintő újraélesztés és félautomata 
defibrillátor kezelı tanfolyamon részt 
vett embereknek a gyakorlási 
lehetıséget, ahol különbözı szituációs 
gyakorlatokat tudunk végrehajtani. 
Nagyon büszke vagyok, hogy egy ilyen 
nagyszerő csapatnak a tagja lehetek! 
Minden évben megrendezem az 
„Anyatejes világnapi 
rendezvényünket”, amelyen nagyon 
sokan megtisztelnek jelenlétükkel! 
Próbálok Ágfalva község közösségi 
életébe is belefolyni, lehetıségeimhez 
mérten részt veszek a helyi 
rendezvényeken. 
Idén immár 5. alkalommal került 
megrendezésre a Nemzetközi 
Ikerfesztivál, amelynek egyik 
szervezıje vagyok! Próbálunk minden 
évben színvonalas programot 
összeállítani a résztvevık számára, 

amely programba mindig beleszövünk 
egy kis tudományos elıadást is, így egy 
kis egészségnevelést is. 
2010-ben ismét oktató védınıként 
tevékenykedhettem, a budapesti 
Semmelweis Egyetem végzıs védını 
hallgatója töltötte nálam nagy szakmai 
gyakorlatának egy részét. 
Ahhoz, hogy munkámat megfelelıen 
tudjam végezni, elengedhetetlen, hogy 
megfelelı kapcsolatrendszer alakuljon 
ki. A Polgármesteri Hivatal mindenben 
támogat; úgy érzem, nagyon jó 
kapcsolatot sikerült kialakítani 
Polgármester Úrral, Jegyzı Asszonnyal 
és a Hivatal dolgozóival; a 
közintézmények vezetıivel és 
dolgozóival, a Gyermekjóléti Szolgálat 
munkatársaival és végül, de nem 
utolsósorban közvetlen 
munkatársaimmal akikkel naponta 
együttmőködve dolgozok, Dr. Németh 
Jánossal és asszisztenseivel. 
Nagy megtiszteltetés volt számomra, 
hogy immár 2. alkalommal fogott össze 
a falu annak érdekében, hogy 
kifejezzék köszönetüket a munkámért, 
így április hónapban a Kisalföld 
újságban elnyertem a 
„Legemberségesebb védını” címet! Ez 
egy nagyon nagy dolog a számomra, ez 
is egy visszaigazolás, hogy az anyukák 
befogadtak és elismerik munkámat! 
Remélem ezzel a kis beszámolóval 
sikerült valamennyire bemutatnom 
munkám lényegét. Próbálom a rám 
bízott feladatokat az elvárásoknak 
megfelelıen végezni. Nagyon jól érzem 
magam Ágfalván, több embert ismerek 
már mint a saját szülıfalumban, 
nagyon jó érzés úgy végig menni az 
utcán, hogy a gyermekek, anyukák és 
idısek is mosolyogva köszönnek, 
ismernek. Fontosnak tartom, hogy 
megismerjem a falu lakosságának nagy 
részét, hiszen így tudok az egész 
családra kiterjedı gondozást végezni! 
És ezt nagyon fontosnak tartom a 
munkám során! 

Magyarné Artner Hajnalka 
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ÖKOHÁZAK, PASSZÍVHÁZAK 
 

„Az ökoház olyan ház, amely 
teljes életciklusa során a lehető 
legkevésbé terheli a környezetet.” 

(www.dolceta.eu) 
 

A Boróka készházak nagypaneles, számítógépes gyártástervezésen alapuló, CNC technológiával készülő, 
favázas házcsalád, melynek kifejlesztése során az idézetben foglaltak megvalósítása volt célként kitűzve. 
 
Felhasznált alapanyagok (újrahasznosítható): a Boróka készházak kizárólag természetes fa, vagy faalapú 
anyagok felhasználásával készülnek. A szerkezet egyáltalán nem tartalmaz mesterségesen előállított, 
környezetkárosító anyagokat.  
 
Gyártástechnológia - építés (kiváló minőség): Házaink gyártásterve háromdimenziós faszerkezet tervező 
programokkal történik. A CNC megmunkáló központban gyártott fapaneleket az üzemben összeszereljük, a 
helyszíni beépítést daru segítségével végezzük. 
 
Faszerkezet (hosszú élettartam): A faalapú anyagok felhasználása végett a szerkezetben nincs teljes 
párazárás, ezáltal a kellemetlenül magas páratartalom és az ebből adódó károsodások nem jelentkeznek. A 
lélegző szerkezet biztosítja az épület tartóvázának hosszú élettartamát. 
 
Energiatakarékosság (környezetbarát megoldás) a Boróka készházakban felhasznált anyagok kevés energiát 
használnak fel előállításuk során, nem okoznak allergiát, nem irritálják a légutakat mivel nincs semmiféle káros 
anyag kibocsájtásuk.  
 
Egészség és komfort (vegyszermentesség): A természetes anyagok felhasználásával kialakított szerkezet 
épületfizikai tulajdonságai kiemelkedő komfortérzetet biztosítanak a lakók számára. A páraáteresztő képességnek 
és a magas fajlagos szerkezeti sűrűségnek köszönhetően az épület nem igényel légkondicionáló 
berendezéseket, melyek magas energiafogyasztásuk mellett, különféle megbetegedéseket idézhetnek elő. 
 
Életciklus vége (újrahasznosítás): Készházaink gyártásánál illetve bontásánál nem keletkezik veszélyes 
hulladék, mivel környezetterhelés nélkül újrahasznosíthatók pl.: energianyerésre. 
 
Minősítések (garancia): Cégünk ÉMI minősítéssel, a készházak Európai Uniós minősítéssel rendelkeznek. 
Valamennyi Boróka készházunkra 10 év teljes körű garanciát vállalunk. 
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EBOLTÁSI HIRDETMÉNY 
 

Tisztelettel értesítem a község 
lakosságát, hogy a veszettség elleni 
védekezés részletes szabályairól szóló 
164/2008.(XII.20.) FVM. rendelet 
elıírásainak megfelelıen az ebek 
2010. évi veszettség elleni kötelezı 
védıoltására és féreghajtó szerrel 
való ellátására Ágfalva közigazgatási 
területén a következı idıpontban kerül 
sor:  
 

Védıoltás helye: Ágfalva, Baracsi L. u. 
23. 
(Egyesületek Háza bejárata elıtt) 
 

Idıpontja: 
2010. szeptember 20-án (kedden) 
16.00 órától 18.00 óráig 
 

2010.szeptember 21-én(szerdán) 
7.30 órától 9.00 óráig 
 

Pótoltás: 
 2010. október 11-én (kedden) 
16.00 órától 18.00 óráig 
 

A védıoltás minden három hónaposnál 
idısebb ebre vonatkozóan kötelezı. Az 
ebek kötelezı védıoltásának 
elmulasztása az élelmiszerláncról és 
hatósági felügyeletérıl szóló 2008. évi 
XLVI. törvényben foglalt bírság 
kiszabását vonja maga után, melynek 
összege 50.000-200.000 Ft-ig terjed.  
 
Az eboltás költsége: 3.000,-Ft 
ebenként, amely összeget az eb 
tulajdonosa az oltás helyén köteles az 
állatorvos részére megfizetni.  
 
A harapós illetve a nehezen mozgatható 
ebek tartási helyen (háznál) történı 
védıoltása kiszállási díj felszámítása 
nélkül történik, amit kérem 
szíveskedjenek bejelenteni az alábbi 
telefonon 06/20/346-4545,  vagy 
személyesen az oltás helyszínén.  
 

Dr. Pintér György 
állatorvos 

 

 
KOMPLEX OKTATÁS EGY HELYEN! 

SZEPTEMBERTŐL ÁGFALVÁN 

• német ovi-suli 
• angol ovi-suli 
• logopédia 
• gyógypedagógiai fejlesztés 3 

éves kortól. 

Érdeklıdni lehet:  
a 06/ 30/4511718 és  a 06/30/3994365 
telefonszámokon. 
 

Bognárné J. Judit gyógypedagógus 
 

 

 
 

WWW.AGFALVA.HU 
 

 



22 00 11 11 .. SS ZZ EE PP TT EE MM BB EE RR   ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   11 
 

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

„FORRÁS VIZE HA ELAPAD...“ 

-ökotábort rendeztünk Ágfalván 
augusztus 7-14. között 

A „ Schneeberg Wiesen Bründl" nevet 
viselı,  Ágfalvához legközelebb esı 
forrás, újra életre kelt. A forrás vize 
lassan, de egyre biztosabban váj utat 
magának a gondos kezek által 
megtisztított mederben. 
 

 
Fotó: Csoltói József 

 

Talán, nem túlzás azt állítani, hogy mi 
is -negyvenegynéhányan, akik részt 
vettünk a táborban-, kicsit úgy 
vagyunk, mint a megtisztított forrás: Az 
ökohét végetértével is megmaradnak az 
ott inspirált gondolatok, az érzelmek, 
és az emlékek, - mind a gyermekek, 
mind a felnıttek lelkében. Ugyanúgy, 
ahogyan a táborban elkészített tárgyak 
is. Például azok a színes kis halacskák, -
amelyeket Rozmán Zoltán mővésztanár 
vezetésével készítettek a gyerekek. A 
szebbnél szebb kis „mőalkotások“ 
ısztıl a gyülekezeti termet fogják 
díszíteni, és emlékeztetnek bennünket 
az együtt eltöltött hétre. Eszünkbe 
juthat majd róluk –a táborban 
megismert - kis Swimmy története is, 
aki legyızve félelmét, a nyílt tengeren 
barátokra és társakra lelt. Aztán a 
halacskákra tekintve emlékeinkben 
felidézhetjük majd azokat a fotókat is, 
amiket Joachim Wlezczek bécsújhelyi 
tanár vetített az általa alapított 

namíbiai árvaházról és óvodáról, és 
arról, hogy a víz hiánya miként nehezíti 
meg az afrikai emberek életét. Mi itt 
Európa közepén úgy vagyunk a vízzel, 
ahogy a mesebeli király a sóval. 
Jelenléte természetes a minden-
napjainkban, ámde ha egy csıtörés 
miatt néhány órára megvonják tılünk 
az éltetı nedőt, máris úgy érezzük, 
hogy ellehetetlenülnek a hétköznapi 
tevékenységeink. 
  
Az áldásos idıjárás lehetıvé tette a 
gyermekek számára, hogy a hét 
folyamán többször is megmártózzanak a 
lépesfalvi strand medencéinek hősítı 
vizében, mikor pedig az idıjárás nem 
volt  ennyire kegyes hozzánk, a 
barkácsolással töltöttük az idıt. Nem is 
egészen céltalanul, hiszen a szombat 
este Lépesfalván rendezett 
szeretetvendégségen -jótékonysági 
célból -„értékesítettük“ a táborban 
készített tárgyakat. Ezen az estén a 
gyerekek által lelkesen mixelt és 
nagyon finom –alkoholmentes- 
koktélokat is árultuk, hogy a befolyt 
összeggel  támogathassuk a namíbiai 
árvaházat. 
  
Ahogy arra már a bevezetésben  is 
utaltam, az egyik ágfalvi forrást 
megtisztítottuk. Ebben Udvardi Ferenc 
volt segítségünkre. Nekünk 
keresztyéneknek a forrás Isten 
gondviselı szeretetét, a kitisztított és 
újra folydogáló forrás pedig a 
reménységet is szimbolizálja. 
Reménykeltı, hogy a gyermekek az egy 
hét során egy új, éltetı közösség 
tagjává válhattak, s az is, hogy 
gyülekezetünket a programok által 
olyan emberek is megismerhették, akik 
eddig nem tartoztak sorainkba. Azt 
pedig csak remélni tudjuk, hogy az 
általunk győjtött adományoknak 
köszönhetıen, az afrikai árvaházban 
talán lesz egy olyan nap, amikor a 
gyermekek - a napi szokásos öt liter víz 
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helyett- egy kicsivel többet 
használhatnak a mosakodásukhoz. 
  
Isten szeretete úgy köt össze minket 
ágfalviakat, bánfalviakat, lépesfal-
viakat vagy éppen namíbiaiakat, ahogy 
a világot átszelı forrásvizek. 
A közös együttlét elsı napján, nem 
forrásvízzel, hanem a Jakob Kruse által 
Iraelbıl, a Genezáret tavából hozott 
vízzel mindenki  keresztet rajtzolhatott 
a mellette lévı homlokára, emlékezve 
ezzel keresztyénségünkre és Isten 
szeretetére. Az ökotábor utólsó 
napjának záróisteniszteletén pedig 
megkeresztelünk egy kicsiny babát, 
Szelinát. Egy keresztelésnél jobban 
nem is szimbolizálhatja semmi, hogy 
mennyire és mennyire fontos kincsünk, 
mindennapinak hitt, de egyáltalán nem 
mindennapi kincsünk, a víz. 
 

Füzi Andrea 
 
Lapzárta után kezdıdik a nyár második 
ökotábora. Ezúttal az idısebb, a már 
konfirmált fiatalokat hívogattuk a 
táborba. Mintegy húszan utazunk 
augusztus 18-án Rápcakapira.  
Mindkét tábor képeit és beszámolóit 
megtekinthetik honlapunkon: 
http://agfalva.lutheran.hu/ 
 
Ezúton szeretnénk köszönetet 
mondani mindazoknak, akik nélkül a 
tábor nem sikerülhetett volna ilyen 
jól:  Gaál István Polgármester Úrnak, 
Böhm Andrásnak, Ágfalva 
Önkormányzatának, a Német 
Nemzetiségi Önkormányzatnak, 
Lépesfalva Önkormányzatának,  a 
Váci Mihály Általános Iskola 
vezetıségének és munkatársainkak, 
Czinder Tamásné tanárnınek, 
Rozmán Zoltán mővésztanárnak, 
Udvardi Ferencnek, a Fertı-Hansági 
Nemzeti Park munkatársának, és 
kedves gyülekezeti tagjainknak, akik -
nem egyszer- süteménnyel, lángossal 

vagy fagylalttal ajándékozták meg a 
gyereksereget. 
  
Az ágfalvi és lépesfalvi evangélikus 
gyülekezetek nevében:  Heinrichs 
Eszter és Michael, Plöchl Ildikó és 
Jakob  

 

 
Fotó: Heinrichs Eszter 

 

AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG PROGRAMJAI ÉS 

HÍREI SZEPTEMBERBEN 
 
A hónap igéje:  
Jézus Krisztus mondja: „Ahol ketten 
vagy hárman összegyőlnek az én 
nevemben: ott vagyok közöttük.“ (Mt. 
28, 20) 
  
Szeptember 4-én, vasárnap 9 órakor 
kétnyelvő, tanévnyitó, családi 
istentiszteletre várunk kicsiket és 
nagyokat. 
  
Szeptember 11-én, vasárnap 9 órakor 
magyar nyelvő úrvacsorás 
istentiszteletet tartunk Szimon János 
szolgálatával. 
  
Szeptember 18-án, vasárnap 9 órakor 
német nyevlő úrvacsorás 
istentiszteletre hívogatunk. 
  
Szeptember 25-én, búcsú vasárnapján 

9 órakor tartunk ünnepi, kétnyelvő 
istentiszteletet. 
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TEMPLOMFELÚJÍTÁS 
SEGÍTSÉG KÉRETIK 

  
Örömmel értesítjük kedves híveinket, 
hogy hamarosan kezdıdik templomunk 
külsı renoválása. Amikor ezek a sorok 
megjelennek, úgy gondolom, hogy már 
fel is lesz állványozva a templom. Nem 

mindennapi dolog egy gyülekezet 
történetében  a templomfelújítás. 

Sajnos a felújítás költségeit az elnyert 
pályázat csak felerészben fedezi, ezért 

kérjük kedves híveinket, hogy ha 
módjukban áll, támogassák anyagilag is 
a renoválás költségeit. Adományaikat 
személyesen átadhatják a pénztári 

hivalatli órában keddenként 18-19 óra 
között vagy a szeptember 25-i búcsúi 
istentiszteleten, az adománygyőjtés 

alatt, vagy utalhatják is az 
egyházközség számlaszámára: 

11737083-20095187-00000000. 
Segítségüket elıre is megköszönjük! 
 

Erıs vár a mi Istenünk! 
 

Az egyházközség presbitériuma 
 

 

 

Megyei II. osztály  
Soproni csoport 2011/2012 őszi 

futball fordulók. 
 
Az osztály csapatai: Répcementi SE 
Dénesfa, Fertőd, Osli, Tercia-Fertőendréd, 
Lövő, MET-NA-Veszkény, Sopronkövesd, 
Simon-Nomis-Nagycenk, Rábapordány, 
Rábaszentandrás, Beled, Rábakecöl, 
Mihályi, Huncargo-Hegykő, Egyházasfalu, 
Ágfalva. 
 
15. forduló: 2011. 08. 13., szombat, 
17.00: Egyházasfalu-Ágfalva. 
 
1. forduló: 2011. 08. 20., szombat,   
17.00: Lövő–Ágfalva. 
 
2. forduló: 2011. 08. 28., vasárnap,  
17.00: Ágfalva–Fertőd.  
 
3. forduló: 2011. 09. 04., vasárnap,  
17.00: Nagycenk–Ágfalva. 
 
4. forduló: 2011. 09. 10., szombat,   
17.00: Ágfalva–Rábapordány. 
 
5. forduló: 2011. 09. 18., vasárnap,  
16.00: Rábakecöl–Ágfalva 
 
6. forduló: 2011. 09. 25., vasárnap,  
16.00: Ágfalva–Mihályi. 
 
7. forduló: 2011. 10. 02., vasárnap,  
16.00: Osli–Ágfalva 
 
8. forduló: 2011. 10. 09., vasárnap,  
16.00: Ágfalva–Fertőendréd 
 
9. forduló: 2011. 10. 16., vasárnap,  
15.00: Hegykő–Ágfalva. 
 
10. forduló: 2011. 10. 23., vasárnap, 
15.00: Ágfalva–Beled. 
 
11. forduló: 2011. 10. 30., vasárnap, 
14.00 Rábaszentandrás–Ágfalva. 
 
12. forduló: 2011. 11. 06., vasárnap, 
14.00: Ágfalva–Sopronkövesd. 
 
13. forduló: 2011. 11. 13., vasárnap, 
14.00: Répcementi–Ágfalva. 
 
14. forduló: 2011. 11. 20., vasárnap, 
14.00: Ágfalva–Veszkény. 
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NEMZETKÖZI ÉS HAZAI 
SPORTSIKEREK KYOKUSHIN 

KARATE SPORTÁGBAN 
 
Két évvel ezelıtt adtunk hírt arról, hogy 
Köveskuti Balázs, a SMAFC karatékája 
milyen eredményes szezont tudhatott 
maga mögött (EB harmadik hely, Svájci 
bajnoki cím, magyar utánpótlás bajnoki 
cím).  Most egy újabb tehetséges sportoló 
bontogatja szárnyait községünkben, hiszen 
Balázs öccse, Köveskuti Ádám is remek 
szezont zárt az idén, több hazai és 
nemzetközi verseny megnyerésével a 
SMAFC Kyokushin Karate Szakosztályának 
(Polyák-Demeter Dojo) színeiben. 
A sor a tavaly ısszel az olaszországi Carrara 
városában megrendezett WTKA szervezet 
kadét világbajnokságával kezdıdött. Erre a 
versenyre Ádám egy budapesti Európa Kupa 
megnyerésével kvalifikálta magát, és 
remek mérkızésekkel jutott el a döntıig, 
ahol biztos gyızelemmel szerezte meg az 
elsı helyet.  
Következett a hazai diákolimpiai torna. 
Súlycsoportjában, a 16 fıs mezınyben az 
egyenes kieséses rendszerben lebonyolított 
tornán három ippon gyızelemmel és egy 
pontozásos gyızelemmel, rendkívüli 
lábtechnikáját többször megvillantva 
egyértelmően szerezte meg az aranyérmet.   
A tavaszzáró versenye az áprilisban 
Szentesen megrendezett U20-as utánpótlás 
Európa Bajnokság volt. Erre a versenyre 
egy rövidebb, de intenzívebb 
edzésprogrammal készült Ádám, és, hogy a 
versenyt, annak hangulatát 
érzékeltethessem, álljon itt Demeter Zsolt 
sensei (4.dan) edzı versenybeszámolójából  
egy rövid idézet: 
 ” Ádámnál volt minden: az utolsó 
pillanatig kiélezett küzdelem, 
összeszorított foggal való bunyó, ukrán 
sztár fighterrel csata…Hogy a döntıbeli 
szlovák ellenfelénél az addig legyızött 
külföldi tábor is neki szurkolt, bizonyítja, 
hogy közönségdíjas küzdelmeket vívott. 
Ifjúsági Európa Bajnok lett! ” 
E verseny ágfalvi vonatkozású híreihez 
tartozik, hogy az U20-as korcsoport 
nehézsúlyú kategóriájában hosszú kihagyás 
után újra a tatamira lépett Köveskuti 
Balázs is.  

Több hónapos, alapos felkészülésének meg 
lett az eredménye, okos, taktikus 
harcmodorral - kondicionálisan kiválóan 
bírva a hosszabbításos mérkızéseket – lett 
súlycsoportjának Európa Bajnoka!  
Gratulálunk! 
Ezek a nagyszerő eredmények nem 
pottyannak a versenyzık ölébe, egész 
éves, kıkemény edzésmunkával kell 
készülni a megmérettetésekre, hiszen az 
ellenfelek is jók és ık is fejlıdnek 
folyamatosan, készülnek szorgalmasan. 
Ádám – szervezeténél (Shinkyokushinkai 
Karate) – az ifjúsági korcsoport 65 kg-os 
kategóriában jelenleg országos 
listavezetıként készül az ıszi utánpótlás 
magyar bajnokságra, és tervei között 
szerepel az, hogy jövıre, junior korú 
versenyzıként bekerüljön a nemzeti 
válogatott keretbe, és ott is minél jobb 
eredményeket érjen el. 
 
Kívánunk ehhez Ádámnak balesetmentes 
felkészülést és sok sikert! 
 

Szimon Zoltán 
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Tisztelt Elıfizetıink! 

 
Ezúton is tájékoztatjuk Önöket, hogy 2011. 
augusztus 15-tıl nagycenki ügyfélszolgálati 
irodánk (Nagycenk, Iskola u. 3.) nyitva tartása 
az alábbiak szerint változik: 

 
Hétfı: 8:00 - 12:00 
Kedd:  - 
Szerda: 12:00- 17:00 
Csütörtök: 12:00- 18:00 
Péntek: 8:00- 12:00 

 

PR-TELECOM Zrt. 
Telefonos elérhetıség 0-24 óráig: 1231  
 

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 47. RÉSZ 
HIANZISCHE MUNDART 

 
Bruck – Brücke – híd 

daunniwäafa – wegwerfen– eldob 
Flohbeidl – Schimpfname – csúfnév 

Gfoaricht – Gefahr – veszély 
Gschau – Blick – pillantás 

häibln – höbeln – fosztani (pl: kukoricát)  
Housndihrl – Hosenschlitz – nadrágslicc 

jaugga – antreiben – hajt-buzdít 
Kapriziert – Eigensinn – önfejőség, 

makacsság 
Kirito – Kirchweihfest – 

templomszentelési ünnep 
(Búcsú) 

 
győjtötte: Böhm András 

 
KÖZÉRDEKŰ ADATOK 

9423 Ágfalva, Soproni u. 3. 
Telefon: 99/330-012, 99/510-295  

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rendje:  

Hétfő: 8.00-12.00 
13.00-16.00 

Kedd:13.00-15.30 
Szerda:8.00-12.00 

Csütörtök: SZÜNNAP 
Péntek:8.00-12.00 

 
A jegyző ügyfélfogadási rendje:Kedd:   

13.00-15.30 
Szerda: 10.00-12.30 

 
A polgármester ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő:   8.00-12.00 
Szerda: 14.00-16.00 

 
A családgondozó ügyfélfogadási rendje: 

Hétfő-Péntek  
8.00-10.00  

 
A falugazdász ügyfélfogadási rendje: 
Minden héten, kedden: 13.00-15.00 

 
A gyógyszertár nyitva tartási rendje: 

Hétfő: 13.00-17.00 
Kedd:    9.00-11.30       
Szerda:  9.00-11.30       

Csütörtök: 9.00-11.30      
Péntek:  9.00-11.30      

 
Az orvos rendelési ideje: 

Hétfő: 12.00-13.00 EKG, rendelés: 13.00-
17.00 

Kedd:   8.00-12.00 
Szerda: 8.00-11.00,  

11.30-tól csecsemő- és gyermektanácsadás 
Csütörtök: 7.00-8.00 vércukorvizsgálat,  

rendelés: 8.00-12.00 
Péntek: 8.00-12.00  

 
Védőnői szolgálat ideje:  
védőnő: Artner Hajnalka  

 
védőnői fogadóóra:  

hétfőtől péntekig 8-9 h 
 

önálló védőnői tanácsadás:  
kedd: 13-15  

szerda: 14-15  
csütörtök: 14-15  

 
csecsemőszaktanácsadás:  

Dr. Németh Jánossal  
szerda: 11.30-tól 

 
Istentiszteletek rendje: 

Katolikus mise: minden vasárnap: 8.00  
Evangélikus mise: minden vasárnap: 9.00 
órától magyar nyelvű, 10.30 órától német 

nyelvű 
 

Ágfalvi krónika 
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat 

Felelős kiadó: Gaál István 
 

Főszerkesztő: Csoltói József 
Szerkesztőbizottság: 

Böhm András, Szimon Zoltán 
 

Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993 
 

Készült: 
ART-COPY  Nyomda, Sopron 


