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Ágfalvi Kézilabda Klub sikerei 
 

Régóta fontolgattuk már a gondolatot, 

milyen jó lenne a hosszú sport és a kézilabda 

nélküli éveket megtörni és újra nekilendülni az 

edzéseknek, csak úgy, a magunk örömére, 

szórakoztatására. A gondolatból és fontolgatásból 

igazi csapattá végül 2009. március 24-én 

alakultunk, ekkor volt az első edzésünk. 

Az azóta eltelt időben a csapat összetétele 

folyamatosan változott, jöttek új csapattagok, 

fiatalok és idősebbek, egy fontos dolog azonban 

nem változott meg az évek folyamán: örömmel és 

hatalmas lelkesedéssel játszó amatőr csapat 

maradtunk. Örülünk, ha együtt lehetünk! Közös 

programokat is szervezünk. 2012-ben a Veszprém 

Arénában szurkoltuk végig az MKB Veszprém – 

Pick Szeged meccset, mely mindenkinek egy 

hatalmas élmény volt és tervezzük, hogy idén is 

szakítunk egy ilyen programra időt. Szívesen 

veszünk részt amatőr kézilabda kupákon is. A 

Nagycenken szervezett utolsó kupán értük el az 

eddigi legjobb eredményünket, a második helyen 

végeztünk öt csapat közül.    

Edzéseink jelenleg Sopronban a BECSA-

ban vannak minden héten szerdánként este 17.30-

19 óráig.  

Kézilabda csapatunk szívesen várja a 

labdajátékok iránt érdeklődő vagy csak mozogni 

vágyó 

idősebb és 

fiatalabb 

korosztály 

női tagjait.  

Ha 

szeretnél 

jókedvűen 

kicsit 

mozogni, csatlakozz vidám kedvű, lelkes amatőr 

női kézilabda csapatunkba!  

Bővebb felvilágosítást a következő 

elérhetőségen kaphatsz:  

 

Zselinszkyné Kondor Nikoletta 

Tel .: 06-70/409 18 13  

Email: zselinszky.gabor@pr.hu 

Honlap: http://www.agfalvikezi.eoldal.hu/  

 

Zselinszkyné Kondor Nikoletta 

Ágfalvi Kézilabda Klub 

Csapatkapitány 

 

 "Ha van egy célod az életedben, egy 

igazi cél, nem számít, hogy szegény vagy gazdag 

származású vagy, ha keményen dolgozol, és 

hiszel benne, elérheted a sikert az 

életedben."(Ismeretlen) 

 

Meteorológiai mérőállomás 

Ágfalván 
 

Februárban a Polgármesteri Hivatal épületére 

felkerült egy meteorológiai mérőállomás, 

melynek adatai hamarosan megtekinthetők 

lesznek Ágfalva honlapján www.agfalva.hu 

 

A műszer által mért adatok: hőmérséklet, 

harmatpont, nedvesség, szélirány, szélsebesség, 

széllökés, légnyomás, az elmúlt 1 óra csapadék 

mennyisége, illetve az elmúlt 24 órában mért 

csapadékmennyiség. (A műszer adatainak 

elérhetőségéről a későbbiekben még tudósítást 

adunk) 

 

 
Fotó: Csoltói József 
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Fasching Narren Hochzeit – 

Farsangi bolond lakodalmas 
 
Hogy is volt régen? 

Ágfalva történetében fontos szerepet tölt be a 

néphagyomány.  

A Farsang – Fasching évszázadok óta minden 

évben megismétlődő ünnep sorozat, nagyon 

gazdag hagyomány, mely az önfeledt mulatozás a 

dús lakomák időszaka. Ekkor búcsúzunk a téltől, 

várjuk a megújulást, és köszöntjük a tavaszt. 

 

 
Fotó Sir János 

 

Magyarországon a német Fasching szót vettük át 

a karnevál helyett. Alapvetően 

néphagyományokra épül. 80-100 évvel ezelőtt sok 

esküvőt tartottak Ágfalván ebben az időben. A 

farsangi időszak leg jellegzetesebb édessége a 

farsangi fánk – Krapfen a szalagos fánk, mégis 

elkészítésére általában csak a bátrabbak 

vállalkoznak. 

Az idén február 13-án került megrendezésre a már 

hagyományos ágfalvi télbúcsúztató 

felvonulásunk. Délután három órakor az Ágfalvi 

Fogadó előtti téren maskarába öltözve 

gyülekeztek a szomszédos Ausztriából, Sopron és 

környékéről érkezett vendégeink, valamint a falu 

apraja-nagyja, hogy a hat megállót érintő 

útvonalon dalolva, zenélve, bolondozva, 

végigjárták a falut. A kb. 200 fős tömeg 

hóesésben, szélviharban, hősiesen kitartott, hogy 

az útvonal végén, az Egyesületek Házában végleg 

eltemesse a telet. 

A lakodalmas menetben sorakozott fel az Ágfalvi 

Fúvós Zenekar, a pap, majd a menyasszonynak és 

a vőlegénynek öltözött két fiatal fiú következett. 

Utánuk a telet jelképező koporsót vitték négyen, 

majd a medvét táncoltatta hajtója. Köszönjük, 

hogy a zsidónak is dobtak némi aprót az 

erszényébe.  

 

Szeretnék köszönetet mondani minden 

résztvevőnek, szervezőnek! 

 

Külön megköszönöm minden fogadó 

családnak: Gaál családnak, a Hegy utcai 

családoknak, a Ferstl családnak, a Kocsis 

ikreknek, az Evelin ABC tulajdonosának, 

valamint a Morgenröte Énekkar tagjainak, 

hogy jól tartottak és vendégül láttak ebben a 

zord időben is minket! 

 

A szervezők: 

          Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

          Ágfalva Község Önkormányzata 

          Morgenröte Énekkar 

          Ágfalvi Fúvós Zenekar 

          Váci Mihály Általános Iskola 

 

Fotó Sir János 

 

 

Farsang az iskolában 
 

Idén is nagy izgalommal várták tanulóink az iskolai farsangi bált. A szülők jóvoltából idén rengeteg 

finom házi süteményből és szendvicsből válogathattak egész délután, jelképes összegért. Az idei év 

szenzációja a mixer volt, aki különösebbnél különösebb koktélokkal kápráztatta el az ünneplőket. 

(Természetesen szigorúan alkoholmentesen!) Ebben az évben kevésbé voltak lelkesek gyermekeink a 

jelmezeket illetően, A tavalyihoz képes csak fele annyian öltöztek be, de így is nagyon sok ötletes 



3  ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   22 00 11 33 ..   MM ÁÁ RR CC II UU SS  

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

jelmezt bírálhatott a zsűri. Köszönjük a lelkes szülőknek és a támogatóknak, hogy idén is hozzájárultak 

tanítványaink vidám szórakozásához. 

    
Fotók: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 

 

Farsang az óvodában 
 

Február 6-án megtelt maskarásokkal az óvoda 

nagyterme. 

A jelmezes felvonuláson találkozhattunk 

Tündérekkel, Hercegnőkkel, köztük volt Scooby 

Doo egy szellemmel, és Piroska is ellátogatott 

hozzánk (farkas nélkül). 

Sokat táncoltunk, rengeteg finomságot ettünk. A 

mulatságot az Erdei mogyoró csata című 

bábelőadás zárta, ami Darth Vadernek is tetszett. 

Csoltóiné Szalai Márta 

Óvónő 

 

 

 
Fotó: Csóligné Takács Beáta 

Jótékonysági Farsangi Bál 
 

2013. február 16-án került sor az ágfalvi 

általános iskola szülői munkaközösség által 

minden évben megrendezett Farsangi bálra.  

Idén a hagyományokat hátra hagyva nem az 

iskolában, hanem az újonnan megnyílt 

Ágfalvi Fogadóban került sor 

megrendezésére.  

A bál hangulatát emelte, hogy aki, mert 

beöltözött és megvallom őszintén többen 

voltak, akik maskarát öltöttek magukra ezzel 

is hozzá járultak, hogy mindenkinek 

meghozzák a hangulatát egy jókedvű 

mulatozáshoz. 

Miután mindenki kellőképpen felhangolta 

magát a hajnalig tartó mulatozásra, a 

„színpadon” DJ Rudi Attila adta a  

talpalávalót hajnalig. A Dj idén is osztatlan 

sikert aratott a vendégek körében, a mai 

slágerek mellett nosztalgiázhattunk és igazi 

mulatós zenére is rophattuk. A farsangi bál 

sikerét és színvonalát emelte, hogy nagyon 

szép hasznos tárgyakat lehetett nyerni 

tombolán.  

Ezúton szeretném megköszönni minden 

kedves kis és nagy vállalkozónak, 

családoknak hogy mindehhez 

hozzájárultak! 

Mi sem bizonyítja jobban, a bál sikerességét, 

hogy akik ott voltak, alig várják a következőt! 

Köszönöm minden SZM.-es szülőnek 

támogatónak hogy hozzájárultak a bál 

sikerességéhez! 
A bevétel összegét az általános iskola erdei 

iskolájára ajánljuk fel! 

 

Zselinszkyné Kondor Nikoletta 

Szülői munkaközösség elnöke 
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Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje 
 

Ügyfélfogadás: hétfő: 8.00-12.00, 13.00-16.00 

 kedd: 13.00-15.30 

 szerda, péntek: 8.00-12.00 

 csütörtök: - 

 

Polgármester: Gaál István 

 Tel: 99/510-295 

 

Hivatalvezető: Szováti Júlia 

 

Járási Hivatal: 
Ügysegéd:  hétfő: 8.00-10.00 

 

Orvosi rendelés időpontjai 

Orvos: Dr. Németh János Tel: 99/508-555 

Rendelés: hétfő: 12.00-17.00 (EKG rendelés 12.00-13.00) 

 kedd: 8.00-12.00  (vérvétel: 8.00-9.00) 

 szerda: 8.00-11.00 

 csütörtök: 7.00-12.00 (vérvétel: 7.00-9.00) 

 péntek: 8.00-12.00 

 

Váci Mihály Általános Iskola 

Ágfalva, Váci Mihály u. 1. Tel: 99/510-972, Mobil: 06 20/7797-077 

 

Napsugár Óvoda 

Ágfalva, Fő u. 1. Tel: 99/330-022, Mobil: 06 20/7797-076 

 

Gyermekjóléti szolgálat  Honyák Ferenc 

Ágfalva, Soproni u. 18. Hétfő, szerda, csütörtök, péntek: 8.00-10.00 

 

Családgondozó ügyfélfogadási rendje Gombás Zsófia 

Ágfalva, Soproni u. 18. hétfő: 13.00-16.00  

 Kedd: 8.00-11.00  

 

Falugazdász ügyfélfogadási rendje  Tömördi István 

 Tel: 06 70/4362-672 

 hétfő: 13.00-15.00 

 

Állatorvos ügyfélfogadási rendje:  Dr. Pintér György 

 Tel: 06 20/3464-545 

 kedd: 14.00-16.00 

 

Hajnal Gyógyszertár nyitva tartása Tel: 99/410-053 

Ágfalva, Soproni u. 7. hétfő: 13.00-17.00 

 kedd - péntek: 9.00-11.30 

 

Védőnői szolgálat Bazsó Antalné 

Ágfalva, Soproni u. 18.  Tel: 99/330-412; Mobil: 06 70/388-7076 

 Védőnői tanácsadás:  

 kedd: 13.00-15.00 

 csütörtök: 13.00-15.00 

 Védőnői fogadóóra  

 munkanapokon: 8.00-9.00 

 Csecsemű szaktanácsadás  

 Dr. Németh Jánossal 

 szerda: 8.00-9.00 
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M E G H Í V Ó 
 

Ünnepeljünk együtt az 1848 – 49-es 

szabadságharc évfordulóján! 

A megemlékezés helye: 

Március 15. tér 

Időpontja: 

2013. március 14. /csütörtök / 15 óra 

Szeretettel várjuk a község lakosságát! 
Ágfalva Község Önkormányzata 

Váci Mihály Általános Iskola  

  
Fotó: Csoltói József 

 

 

50 éve történt 
 

Az 1960-as évek elején volt 2 legény és 2 leány - 

falunk népi táncosai - akik 1963-ban Budapestre 

is eljutottak, ahol az Országos Sváb Bálon vettek 

részt kedves tanáraikkal együtt. Legnagyobb 

örömükre I. helyezést értek el népviseleti 

ruhájukért. Azért a ruházatért, amiben ma is 

táncolnak Ágfalva fiataljai. 

A sors akaratából mára csak ketten tudnak erről a 

szép eredményről személyesen megemlékezni és 

mesélni. Közülük falubelink a mai napig Prinner 

Matyi bácsi, illetve az akkori táncpartnere Kiss 

Ilona. 

(Ők egyben a - 2013. november 23-án, 

megalakulásának 50. évfordulóját ünneplő - 

Testvériség Néptáncegyüttes oszlopos tagjai is 

voltak. – „Cs. J.”) 

Szívből gratulálok nekik ezen esemény 50. 

évfordulója alkalmából. 

Egyben szeretnék megemlékezni továbbá az 

évfordulón a többi résztvevőről, akik már sajnos 

nem lehetnek közöttünk: Kovács Terézia, és 

táncos párja Ferstl Mihály, valamint tanáraik: 

Husz Károly és Husz Károlyné. 

Hálás köszönetem mindannyiuknak ezért a 

csodálatos emlékért, melyhez személyesen is 

kötődöm. 

 

Akácos Tamás Herbertné (Pölöskei Tünde) 

 
Évfordulók: 
 
Az ágfalvi „Öreg temető”. 

 
1873-ig a brennbergbányai elhunytakat 
Ágfalván temették el, a Szociális 
Intézmény melletti „Öreg temetőben”. 
A brennbergi sírköveket bányász-
kereszttel látták el. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fotó: Böhm András 
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Ágfalva legidősebb lakosait köszöntöttük  

 
Ágfalva legidősebb asszonyát Dálnoki Irén nénit 

(93) köszöntöttük születésnapján, kívánunk neki 

további jó egészséget szerető családja körében! 

 

 
Fotó: Csoltói József 

 

 

 

Bagarus Jóska bácsinál (92) is járt köszöntőbe 

Gaál István polgármester, Böhm András a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, és Dudás 

György a Szociális Bizottság elnöke. 

Jóska bácsi a minden ágfalvi lakosnak boldog 

újévet és jó egészséget kíván. 

 

 
Fotó: Csoltói József 

 

 

Kinn vagyunk a vízből! 
 
 Február 2.-án Győrben rendezték meg az országos Diákolimpia megyei úszóversenyét. Ágfalvát nyolc 
úszó képviselte, akik korcsoportjukban a következő helyezést érték el: 

 
Bánóczy Jenni  50m gyors 6. 

50m hát 4. 
Kassai Dorottya  100m hát 2. 

100m gyors 1. 
Kassai Klaudia  100m pillangó 2. 

100m hát 2. 
4X100m gyors váltó 1. 

Szenti Ádám Patrik 50m gyors 7. 
50m hát 6. 

Szenti Kristóf Máté 50m mell 4. 
Wágner Kata  100m gyors 2. 

100m hát 3. 
Wágner Péter  50m hát 4. 

50m gyors 5. 
Wágner Zsófi  50m hát 3. 

50m gyors 3. 
 
 
 
 
 
Az első helyeken továbbjutó Kassai lányok márciusban az országos döntőn vesznek részt. 
Gratulálunk a versenyzőknek, a továbbjutóknak sok sikert kívánunk!     
A képen az ágfalvi iskola tanulói láthatók. 

Wágner Katalin 

 

 
Fotó: Wágner Katalin 
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ELEKTROMOS HULLADÉK GYŰJTÉSE 
 

Idén is megrendezzük az elektromos hulladék gyűjtését. Az elmúlt évek gyakorlatát figyelembe 

véve örömmel állapíthatjuk meg, hogy a természetben magára hagyott (kidobott) gépek, 

készülékek száma lecsökkent. Ezt a természetvédő mentalitást köszönjük a lakosságnak. 
 

A gyűjtés helye és ideje: 

Polgármesteri Hivatal udvara, 

(Ágfalva, Soproni u. 3.) 

2013. március 25-től  

3013. április 8-ig. 

hétfő-csütörtök: 08-16 óráig 

pénteken: 08-12 óráig 
 

Mit is lehet hozni? Legegyszerűbben úgy lehetne megfogalmazni: hogy minden olyan 

készüléket, amit a konnektorba bedugunk. (Tv, rádió, háztartási gépek stb.) 

 

Közreműködésüket előre is köszönjük. 

 

TAVASZI LOMTALANÍTÁS 

ÁGFALVA KÖZSÉG TERÜLETÉN 
 

2013. április 02-től (kedd) 
2013. április 16-ig (kedd)  
 
lomtalanítási akció lesz. 

 
A lomtalanítás során konténereket az alábbi helyekre helyeznek el folyamatosan: 
 
1. Soproni utca – Kert utca bejárata 
2. Somfalvi u.- Baracsi utca sarok 
3. Fő utca - (Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet mellett)  
4. Soproni utca (ABC parkoló) 
5. Patak utca – Alkotmány utca sarok 
6. Hegy utca – Gyógy utca elágazás 
7. Hegy utca 48. előtt 
8. Park utca – Patak utca sarok 
9. Panoráma utca – Fenyő utca sarok 
10. Gesztenye sor – Kosbor utca sarok 
 

Kérjük, a lakosságot a megtelt konténer mellé lomot ne tegyenek!  
 

Ha a konténer megtelt értesítsék a Polgármesteri Hivatalt (tel: 330-012), hogy a 
cseréről intézkedni lehessen. 
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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 

 

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 65. 

RÉSZ 

HIANZISCHE MUNDART 

 

ausfohn – ausfahren – kihajt 

aussa – heraus – kifelé 

danniläign – weglegen– félretesz  

einipudln – anziehen – belebújni 

(Schnee) Flankal – schneeflocke – 

hópehely  

glezln – herunterkratzen – lekapar 

Grammlpogatschal – 

Grammelmehlspeis – töpörtyűs 

pogácsa 

Gstalettl – Gestalt – testalkat 

häarrichtn – vorbereiten – 

előkészít 

hanti– schmeckt bitter – keserű 

hintari – rückwärts - hátrafelé  

 

gyűjtötte: Böhm András 

 

  

KEDVES SZÜLŐK, KEDVES 

ÁGFALVIAK! 
 

Kérjük adójának 1%-ával szíveskedjenek 

támogatni óvodánk alapítványát! 

Alapítványunk adószáma: 18532360-1-08 

 

Amennyiben az adója 1%-ával nincs lehetősége az 

óvodát támogatni, illetve szívesen adományozna 

az óvodánk részére akár kisebb összeget is, 

megteheti, ha befizeti a Rajka és Vidéke Takarék 

Szövetkezetnél a következő bankszámlára. 

 

Kachen Stiftung Alapítván y 

Számlaszám: 5900382-11058739 

 

Segítségüket előre is köszönjük! 

 
 


