ÁGFALVI KRÓNIKA
XIII. évfolyam 11. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

ŐSZI HANGULATÚ BÁBOK TETTÉK VIDÁMMÁ
ÁGFALVA UTCÁIT A
IX. ÁGFALVI GESZTENYE FESZTIVÁLRA
Tizenhárom család által készített, tréfás, és egyre
igényesebb kivitelezésű, őszi hangulatú báb
díszítette községünk utcáit a IX. Ágfalvi Gesztenye
Fesztiválon.
Minden bábkészítőnek apró ajándékkal köszöntük
meg munkáját, a legjobbakat pedig a
Gesztenyebál megnyitóján díjaztuk az alábbiak
szerint.
Első helyezett: Kránixfeld Róbertné (Baracsi l. u.
88.)
Dolgozik az egész család című életképpel

2012. november

Harmadik helyezett: Pölöskeiné Köstner Szilvia
Megformáztam magunkat…

Fotók: Csoltói József
Különdíjat kapott Plöchl Mathias (Határőr u. 4.) a
leg fiatalabb bábkészítő, és Bognárné Rózsás
Hajnalka (Határőr u. 2.) a leg kreatívabb
alkotásáért.
Köszönjük mindenkinek, aki időt és energiát
fordított a bábok elkészítésére, mosolyt csalva
ezzel az ide látogató vendégek, és gyermekek
arcára!
Csoltói József

KARÁCSONYI VÁSÁR
Második helyezett: Kocsis Imre (Patak u. 9.)
Nálunk a juhász őrzi a házat…

Iskolánkban hagyomány, hogy az adventi
készülést barkácsolással kezdjük. November 30án, pénteken délután a gyerekekkel együtt
karácsonyi
díszeket,
adventi
koszorúkat,
koptatókat készítünk.
Szívesen fogadunk minden segítő kezet!
Felajánlást!
Egyúttal szeretnénk felmérni az igényeket is, aki
adventi koszorút, vagy kopogtatót, esetleg asztali
díszt, sírcsokrot szeretne, jelezze az iskolában
november 20-ig.
(telefonon is megteheti- 510 972 számon).
Az iskola tanulói,
tanárai és szülői közössége
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TISZTELT ÁGFALVI POLGÁRTÁRSAIM!
Az önkormányzati munka szétválasztása
érdekében megkezdődött a járási hivatalok
létrehozása a megyénkben is.
Ágfalva a Soproni járási hivatalhoz fog
tartozni
az
államigazgatási
feladatok
tekintetében. A feladatokról szóló részletes
tájékoztatást a megvalósulás után fogom
közzétenni.
Első lépésben megállapodást kötöttem a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Vezetőjével Széles Sándor kormánymegbízott
úrral.
A megállapodásunk tárgya a járásokhoz
átkerülő államigazgatási feladatok ellátást
biztosító önkormányzati tulajdonban lévő
ingó vagyon Magyar Állam általi ingyenes
használati jogának alapításához kapcsoló főbb
feladatok, illetve a Felek jogainak és
kötelezettségeinek a meghatározása.
Felelősséget vállaltam azért, hogy az ingyenes
használatra átadott vagyontárgyak állaga a
birtokba vétel időpontjakor alkalmas az átvett
államigazgatási
feladatellátás
technikai
feltételeinek
biztosítására
és
a
rendeltetésszerű használatra.
Törvény értelmében az Átadó (Ágfalva) 2013.
január 1. napjától kezdődően Átvevő (Járás)
használatába adja az átvételre kerülő
államigazgatási feladatok ellátáshoz szükséges
ingó vagyont.
A Járási Hivatalba kerülő foglalkoztatottak
száma 2 fő az Ágfalvi Önkormányzattól: Név
szerint Porga Viktória köztisztviselő vezetőtanácsos és Skarlát Éva munkavállaló
hivatalsegéd.
Átadásra
kerülő tárgyak: egy asztali
számítógép Windows XP monitorral együtt,
egy HP LaserJet típusú nyomtató.
Megállapodást kötöttünk még arról, hogy a
Járási Hivatal az Önkormányzat településén
2013. január 1-jétől települési ügysegéd útján
ÁGFALVI KRÓNIKA
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az átkerülő államigazgatási feladatokkal
kapcsolatban ügysegédi szolgáltatást nyújt.
Az Önkormányzat a megállapodás aláírásával
kötelezettséget vállalt arra, hogy a
Kormányhivatal
által
későbbiekben,
meghatározott ügyfélfogadási időre a
települési ügysegéd szám ára, az ügysegédi
szolgáltatás
nyújtásához
szükséges,
ügyfélfogadásra
alkalmas,
ingyenes
használatú helyiséget és ingó eszközöket
biztosít
az
önkormányzati
hivatal
elhelyezésére szolgáló ingatlanban.
Reményeim szerint a fent leírt intézkedések
Ágfalva lakosságának érdekeit szolgálják.
Gaál István
polgármester

AZ IDEI OKTÓBER 23-RÓL
Községi és iskolai megemlékezést tartottunk 2012.
október 19-én 15 órakor a tornateremben.
Néhány hete készülődött már a nyolcadik osztály,
hogy méltóképpen ünnepelhessük ebben az
évben is az 1956. október 23-i forradalom és
szabadságharc évfordulóját. A műsor sikere
mindenki közös, áldozatos munkáját követelte.
Igazán felkészült mindenki, de a legszebb
szavalatokat Zselinszky Zsaklintól és Godó Zsolttól
hallhattuk. Az irodalmi összeállítást zenei betétek
tették változatossá, az illusztrációk a magyar
történelmet, tájakat, városokat elevenítették fel,
maradandóvá téve azt a fél órát, amit az októberi
eseményekre emlékezve töltöttünk el.
Czinder Tamásné

Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa
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KEDVES FIATALOK!
Ágfalva Község Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával együttműködve
ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók
számára a 2012/2013. tanév második és a
2013/2014. tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok a települési önkormányzat
illetékességi területén lakóhellyel rendelkező,
hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási
hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási
intézményben
(felsőoktatási
hallgatói
jogviszony keretében) teljes idejű (nappali
tagozatos), alapfokozatot és szakképzettséget
eredményező
alapképzésben,
mesterfokozatot
és
szakképzettséget
eredményező mesterképzésben, egységes,
osztatlan
képzésben
vagy
felsőfokú
szakképzésben folytatják tanulmányaikat.
Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban
újra kell pályázni.
A pályázat benyújtásával
megváltoztak a szabályok.!!!

kapcsolatban

A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus
Pályázatkezelési
és
Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa
rendszer:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybel
ep.aspx.) pályázói regisztráció szükséges, a
regisztrációt követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a pályázók részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva
kell
benyújtani
az
ágfalvi
önkormányzathoz.
A
pályázat
rögzítésének
és
az
önkormányzathoz (Ágfalva, Soproni u. 3.)
történő benyújtásának határideje: 2012.
november 23.
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Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási
időben megtekinthető a jegyzőnél.
A pályázatnak vannak kötelező mellékletei,
ezek:
- a felsőoktatási intézmény által kitöltött
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2012/2013. tanév első félévéről
- igazolás a pályázó és pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről
- szociális rászorultság igazolására alábbi
okiratok: (kereseti igazolások jövedelemről
egyéb bevételekről)
Szováti Júlia
mb. jegyző

ŐSZI MUNKÁLATOK AZ ISKOLÁBAN
Általános iskolánkban immáron hagyomány, hogy
ilyenkor ősszel papírgyűjtést és gesztenyeszedést
szervezünk. Mindkét tevékenység nemes cél
érdekében történik, hiszen a bevételek a
diákönkormányzat pénztárát gyarapítják. Ezen
összegből támogatjuk többek között a tanulók erdei
iskolai részvételét. Emellett még jut a bevételből a DÖK
által szervezett programokra is.
Mindkét munkában diákjaink többsége részt vett, így a
tanulás mellett kivették részüket a fizikai
tevékenységben is. Tanulóink között versenyt
hirdettünk, és a legjobbakat jutalmaztuk is.
Papírgyűjtés:

alsó tagozat

I. Molnár Mátyás
II. Bánóczy Jeny
III. Németh Csongor
Gesztenye szedés:

alsó tagozat

I. Bánóczy Jeny
II. Kedves Csanád
III. Szabó Hédi
Kovács Marcel

felső tagozat

I. Kende Anna, Kende Péter
II. Presits Gábor
III. Koloszár Márton

felső tagozat

I. Horváth Szabolcs
II. Bak Ádám
III. Fazakas Noémi
Porga Éva
Takács Balázs
Varga Alex
Wágner Kata
A
diákönkormányzat
nevében
szeretném
megköszönni tanulóinknak és a tantestület tagjainak
a segítségét!
Honyák Ferenc
DÖK segítő tanár
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ELKÉSZÜLT A 2013. ÉVI ÁGFALVI
NAPTÁR
Ágfalva természeti kincseiből ad egy kis
ízelítőt Udvardy Ferenc által készített fotókkal
illusztrált 2013. évi naptárunk, mely 1200,- Ft
értékben megvásárolható az alábbi árusító
helyeken:
-

Ágfalva Községi Önkormányzat
(Ágfalva, Soproni u. 3.)
Tájház / Heimatmuseum (Ágfalva,
Hegy u. 8-9.)
Rajka és Vidéke Takarék Szövetkezet
Ágfalvi Kirendeltsége
Váci Mihály Általános Iskola (Ágfalva,
Váci Mihály u. 1.)
Napsugár Óvoda (Ágfalva, Fő u. 1.)
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AZ ARADI VÉRTANUKRA
EMLÉKEZTÜNK
1849. október 6-án szándékosan a bécsi
forradalom és Latour halálának első
évfordulóján –Aradon kivégeztek 13
honvédtisztet.
Négyüket a 25. császári és királyi
gyalogezred 2. zászlóaljából alakított
kivégzőosztag
lőtte
agyon,
kilenc
honvédtiszttel Franz Bott a brnói hóhér
végzett a bitón.
Az 1848-49-es polgári forradalom és
szabadságharc hőseiről és mártírjairól
emlékeztek meg rövid műsorral az
általános iskolások.
Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy
Arisztid, Kiss Ernő, Knézic Károly, Láhner
György,
Lázár
Vilmos,
LeiningenWesterburg Károly gróf, Nagysándor
József, Poeltenberg Ernő lovag, Schweidel
József, Török Ignác, Vécsey Károly gróf.

Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa

ÁGFALVI KRÓNIKA
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Gaál István
Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Böhm András, Szimon Zoltán

Köszönjük támogatóinknak, akik
felajánlásukkal lehetővé tették ennek a szép
naptárnak a megjelenését!
ÁGFALVI KRÓNIKA

Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
ART-COPY Nyomda, Sopron
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AZ ÖSSZES SÜTI ELFOGYOTT…
Az Ágfalvi Gesztenye Fesztivált immár IX.
alkalommal szerveztük október 13-14-én. Az
időjárás kegyeibe fogadott minket, a kellemes
őszi szép időben sokan látogattak el
Ágfalvára. Szombaton reggel a kőpiacnál már
fél tízkor elfogytak a gesztenyés sütik, délután
három vásárhelyszínen kóstolhatták meg az
érdeklődők a helyi őstermelők kínálatait. A
„Pihenőnél” (Ágfalvi Fogadó előtti téren)
estére mind elfogyott a vadpörkölt,
babgulyás, langalló és gesztenyés palacsinta.
A sült gesztenye és a sütik is elfogytak az
utolsó darabig. Családias hangulatban
múlatták az időt, kóstolták meg portékáinkat
vendégeink. Népi játékainkat nem csak a
gyermekek, a felnőttek is kipróbálták.
A Papkert Játszótérnél Kovács Ferenc
őstermelő és családja árulta általuk készített
finomságokat és a sült gesztenyét. A
Tájháznál a Morgenröte énekkar műsorral
várta az oda látogatókat, a csoport tagjai és az
ott lakók által készített süteményekkel, forralt
borral, teával, és természetesen sült
gesztenyével kínálták az érdeklődőket.

Fotó: Sir János

A Vadon Lovas Club zárt lovardájában zenés
programok, tűzzsonglőr várta az ide
látogatókat. Este, az Ágfalvi Fogadóban a
Gesztenye Bál megnyitóján tartottuk a
bábkészítő verseny eredményhirdetését,
majd Gaál István polgármester megnyitotta a
2013. évi naptár anyagából készített kiállítást.
A Gesztenye Bálon a Bendzsó zenekar hajnalig
húzta a talpalávalót.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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A vasárnapi programoknak a vadon Lovas
Club adott helyszínt, ahol mindkét nap
kézműves kirakodóvásár várta a látogatókat.
A délutáni előadások közül több stílus
kedvelői,
különböző
korosztályok
is
megtalálhatták
érdeklődési
körüknek
megfelelő szórakozási lehetőséget. A kicsiket
a Napsugár Óvoda pedagógusaival Gesztenye
Marci játszóház és bábszínház várta. Volt
hastánc, show és akrobatikus táncbemutató,
operett műsor Zsadon Andrea és Szolnoki
Tibor előadásában.

Fotó: Sir János

A Folklórkedvelőket egy órás néptánc műsor
várta az Ágfalvi Patakugrók Táncegyüttes és a
soproni Testvériség Néptánc Együttes magyar
és helyi német nemzetiségi táncokból
összeállított közös fellépésén, majd az Ágfalvi
Fúvós Zenekar szórakoztatta a közönséget.
A IX. Ágfalvi Gesztenye Fesztivált a Havanna
Trió zárta pol-beat műsorával.
A fedett lovarda már 14 órakor megtelt
vendégekkel, 15 órakor már a gesztenyés
sütik utolsó darabjait tudták megkóstolni a
vendégek. Becslések alapján több mint
kétezer látogató volt a helyszínen vasárnap a
vásárban és a színpad környékén.
Köszönjük
mindazon
fellépőknek,
támogatóknak
és
segítőknek,
akik
hozzájárultak rendezvényünk sikeres és
színvonalas lebonyolításához!
Csoltói József
WWW.AGFALVA.HU
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TISZTELT EBTARTÓK, KUTYABARÁTOK!
Tájékoztatom a helyi eb tartókat és
kutyabarátokat, hogy már több mint 100
kutyában van CHIP (csip) Ágfalván.
A csip ára, eb oltással együtt történő beadása
esetén 7 000,- Ft.
Ha külön kell a csipet beültetni, annak ára 4 500,Ft (2012. december 31-ig).
Az ár, a Magyar Orvosi Kamara javaslata szerint
emelkedni fog.
2013. január 1-től a csip beültetés kb. 6 000,- Ft-ra
fog megváltozni.
A csip beadásról, annak alakjáról, működéséről,
internetes megkereséséről 2012. december 4-én
14 órától a polgármesteri Hivatal udvarán
fogunk bemutatót tartani. Az eb tartók részére
ekkor a csip beadási költsége 3 500,- Ft lesz!
dr. Pintér György
állatorvos
06 30/346-4545
www.drpintersopron.hu
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az ott lévő hulladékot, s a tűz átterjedhet a többi ott
tárolt éghető anyagra.
Nagyon fontos a kéményseprővel évente ellenőriztetni
a kéményeket. Söprésről se feledkezzünk meg, mert a
kéményben lerakódott korom meggyulladhat és tüzet
okozhat.
Sajnos, sokan elhatárolódnak ettől és nem engedik a
kéményseprőt a házukba. Nincsenek tisztában azzal,
hogy az ellenőrzés és a söpretés hiánya miatt
veszélynek teszik ki otthonukat.
A padlásra is menjünk fel és a nyáron felhordott
anyagokat a kémény közeléből legalább 1 méter
távolságra rakjuk el.
Ne felejtsük el, ellenőrizni a kémény ajtó épségét,
záródását.
A
gázkészülékek
karbantartásával
növelhetjük a berendezés hatásfokát, csökkenthetjük
az üzemeltetési költségeket, elkerülhetjük az esetleges
gázrobbanást, elháríthatjuk a tűz és balesetveszélyt.
Amennyiben tűz keletkezne, azonnal hívjuk a
tűzoltókat a 105-ös vagy 112-es segélyhívó számon.
Felhívom egyben a lakosok figyelmét arra, hogy
műanyag palackot ne égessenek, mert a felszabaduló
égéstermékek rongálják a fűtőberendezést, és
károsak az emberi szervezetre!
Műanyag palackokat a szelektív gyűjtő edényekbe,
vagy a Váci Mihály Általános Iskola udvarán is
elhelyezhetik, műanyag zsákok ingyen kérhetők Sánta
Ferencné „Gerti néninél” az iskolában. Ez utóbbi
megoldással támogatják iskolánk alapítványát is!
Tűzmentes fűtési szezont kívánok!

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 61. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART

Dudás György ny. tüo. szds.
tűzvédelmi tanácsnok

anglaffa – angelaufen – párás
auskäinna – auskennen – eligazodik
Boding – Bottich– kád
brautni Knädl – Bratknädel – sült gombóc
Dirri – Dürre – száraz
daupln – Schuhe, neu besohlen – cipőt talpalni
Fischgradn – Gräten – halszálka
Gatjehousn – Unterhose für Männer – férfi alsónadrág
Gohdan – Zaun – kerítés
lind– wenig gesalzen – enyhén sózva
gyűjtötte: Böhm András

TŰZRE, VÍZRE VIGYÁZZATOK!
Itt a fűtési szezon, ezzel itt a tűzveszély is.
Cserépkályhával, vegyes tüzelésű kályhával, kazánnal,
gázkészülékkel történik a fűtés.
Vegyes tüzelésnél a kályhától és kazántól 1 méter
távolságon belül ne helyezzünk el éghető anyagot.
Nagy veszélyt jelent, ha az ajtó előtt fahulladék, papír
van. A nyitott ajtón a szikra kipattanhat és meggyújtja

ÁGFALVI KRÓNIKA
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AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG NOVEMBERI
PROGRAMJAI
November 1-én, csütörtökön 17 órakor
temetői istentiszteletet tartunk.
November 3-án, szombaton 15 órakor
gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és
barátaikat.
November 4-én, vasárnap 9 órakor aratási
hálaadó családi istentiszteletre hívogatunk.
November 9-én, pénteken konfirmációs
oktatás lesz.
November 10-én, szombaton 15 órától
ifjúsági délutánt tartunk.
November 11-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
November 16-án, pénteken 15 órától a
gyerekeket várjuk őszi barkács körünkbe.
November 17-én 9 órától 16 óráig
konfirmandus napot tartuk – Bánfalván.
November 23-án, pénteken 18 órakor angol
nyelvű hálaadó „Thanksgiving” istentisztelet
lesz Bánfalván a Balatonboglári Gospelkórus
szolgálatával.
November 24-én 9.30-tól a kisgyermekes
anyukákat egy gyermekeiket várjuk barkács
körre.
Ezen a napon, 17 órakor a „válóháló”
következő
alkalmára
is
hívogatunk,
Bánfalvára.
November 25-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentiszteletre hívogatunk kicsiket és
nagyokat.
A
kicsiknek
a
„felnőtt
istentisztelettel”
párhuzamosan
gyerek
istentisztelet lesz.
November
30-án,
pénteken
a
konfirmandusokat
várjuk
konfirmációs
oktatásra – Bánfalván.
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
További információk, beszámolók, események
és képek: agfalva.lutheran.hu
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael
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VÁRAKOZÁS
Advent-latinul adventus, magyarul „eljövetel”-, az
egyházi esztendő kezdeti szakasza, Jézus Krisztus
kettős eljövetelére utal. Arra az eljövetelre, amely
a történeti időben, bő kétezer éve Betlehemben
történt, és arra, hogy a keresztény világ az ő
történelemvégi eljövetelét várja.
Az egyházi év olyan kincsesláda, amelyben az
egyhangúnak
tűnő
ismétlődés
ellenére
felbecsülhetetlen, újra és újra „elővehető” kincsek
rejtőznek. Csak fel kell őket fedezni, egyenként
kézbe venni, és megtölteni vele életünk
várakozási idejét. Akkor a boltban kapható
egyenfények, az örökös bejgli és szaloncukor
ismétlődése felett felragyog a lényeg: az a Jézus
jön, keres és hív bennünket, aki mindig képes
megújítani
megfáradt
életünket,
kihűlő
szeretetünket, pislákoló reményünket és akinek
ígéretei kétséget kizáróan mindig beteljesülnek.
Ezen adventi várakozás szép szimbóluma – a négy
gyertyás fenyőkoszorú- Skandináviából érkezett
hozzánk. A gyertyák változó színe és növekvő
fénye figyelmeztet az ünnep közeledtére. Ám a
legnagyobb művészettel elkészített koszorú sem
teszi feleslegessé megállásunkat a napi
rohanásban, a csendet az élet zűrzavarában és a
csendben Istenre figyelést.
Pilinszky János szerint advent a várakozás
szentsége. Rokona annak a szép gondolatnak,
hogy meg kell tanulnunk vágyakozni az után, ami
a miénk.
Valahogy úgy lenne jó készülni az ünnepre, ahogy
Döbrentey Ildikó írja:
„Uram, segíts, hogy
ne egy enni-innivalókkal, ajándékokkal töltött,
pogány ünnepre készüljek,
hanem az ünnepi tennivalókból
itt is, ott is lecsípve, szerényebben –
a Veled való találkozásodra.”
Jézus jön, és nemcsak mi vágyakozunk utána,
hanem biztosan tudhatjuk Róla, hogy ő is
ugyanezt teszi mindnyájunk után.
Ne várjon hiába!
Áldott adventi várakozást!
(Készült adventi meditációk felhasználásával.)
GMM
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