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Boldog Karácsonyt!
Fröhliche Weihnachten!
Merry Christmas!
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Meghívunk minden kedves
érdeklődőt
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táncos jó hangulatról
gondoskodott.
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Mozsolits

Péter

2013. december 13-án (pénteken)
13.00 órakor
a népszavazási emlékműnél
tartandó koszorúzásra.

Köszönjük meghívott nyugdíjasainknak,
hogy
megtisztelték
jelenlétükkel
rendezvényünket!
Köszönjük
támogatóinknak,
akik
hozzájárultak programunk színvonalas
lebonyolításához!
Hajnal
Gyógyszertár,
Kertvárosi
Szövetkezet
Kft.,
Ágfalva
Községi
önkormányzat, Ágfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Kopi Hungária ’98 Kft., Dr.
Németh János, Kirchknopf Günter, All drink
Kft.
Külön köszönjük a Váci Mihály Általános
Iskolának, a Napsugár Óvodának és a
Morgenröte Énekkarnak, hogy rendszeresen
támogatják műsorukkal rendezvényeinket!

Meglepetésműsor az idősek
napján
November 16-án (szombaton) szerveztük
idősek napi rendezvényünket az Ágfalvi
Fogadóban. A meghívottak megtelítették a
Fogadó férőhelyeit, ahol a Napsugár Óvoda
Mici mackó csoportja, valamint a Váci
Mihály
Általános
Iskola
diákjainak
mesejátékai és versei szórakoztatták a
jelenlévőket.
Gaál István polgármester és Dr. Németh
János háziorvosunk köszöntötte a meghívott
nyugdíjasainkat, majd a Morgenröte
Énekkar műsora következett.
A vacsora után a Győri Nemzeti Színház
művészei, Csikó Teodóra és Takács Zoltán
meglepetés műsora következett. A ZenésÁGFALVI KRÓNIKA

Márton nap a Napsugár
Óvodában
Idén is megtartottuk november 11-én
Márton napi ünnepségünket az Óvodában.
Sajnos az erős szél miatt nem mertünk a
lámpásokkal felvonulni. Azért a műsorok, és
az azt követő vidám beszélgetések
emlékezetessé tették ezt a délutánt is!
WWW.AGFALVA.HU
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TŰZRE, VÍZRE
VIGYÁZZATOK, HOGY LE
NE ÉGJEN A HÁZATOK!

A fényképen a Micimackó csoportosok láthatók.
A képet László Tímea készítette.

FELHÍVÁS!
Elérkezett a téli időszak, vele együtt
számolhatunk havazásra, ami nehezíti a
közlekedést.
Önkormányzatunk idén is gondoskodik
belterületén a hó eltakarításáról, és a
forgalmas közterületek (buszmegállók,
óvoda
iskola
környékének)
csúszásmentesítéséről.
Ahhoz hogy ezek a munkálatok zavartalanul
elvégzésre kerüljenek, megkérek minden
gépjármű tulajdonost, hogy autójával kocsi
beállójában parkoljon. Elsősorban a szűk
utcákban nehezíti a hó eltakarítást és a
hulladék elszállítását az autók által
leszűkített útszakasz.
Idén a feladat alapú támogatási rendszer
bevezetése miatt – mivel községünknek
nem feladata a Sopron - Ágfalva közötti
út takarítása, ezért azt nem végeztetjük.
A Somfalva - Ágfalva közötti alsórendű,
vegyes használatú utat téli időszakban
mindenki
csak
saját
felelősségére
használhatja, mert azt forráshiány miatt
nem áll módunkban rendszeresen a
közlekedésre alkalmas állapotban tartani.
Köszönettel:
Gaál István
polgármester

Hamarosan itt a november vége,
Ádvent első vasárnapja. Az ádventi
koszorún
meggyújtjuk
az
első
gyertyát.
Azután jön a december, sorban
gyújtjuk a gyertyákat.
A közelgő ünnepek, a gyertyagyújtás
időszaka indokolja, hogy felhívjam a
figyelmüket
néhány
fo n t o s
dologra.
Az égő gyertya, ha nem vagyunk elég
elővigyázatosak,
koszorútüzet
okozhat. A tűz továbbterjed és
meggyújthatja a k ö zelben lévő
éghető anyagokat.
A kis tűzből komoly, nagy tűz
keletkezhet, elég, ha csak pár percre
távoznak a helyiségből.
Az utolsó gyertyagyújtás után itt a
Karácsony, ami szintén indokolja, hogy
óvatosak legyünk.
Vigyázzunk, nehogy karácsonyfatüzet
okozzunk. Ügyeljünk rá, hogy a
csillagszórót ne teljesen a fa ágáig
tekerjük fel, mármint az izzó részét,
mert meggyújthatja a karácsonyfát.
A z e l e k t ro m o s égősorok, vezetékek
zárlatosak is lehetnek. A felrakás
előtt vizsgáljuk át, hogy a v e ze t é k
nincs-e megtörve, nem sérült-e? Csak
így lehetünk biztosak benne, hogy
nem okoz tüzet.
Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül az
égő gyertyát, égősort, csillagszórót.
Ha elmegyünk otthonról, oltsuk el a
gyertyát, húzzuk ki az égősort,
díszvilágítást. Így megelőzhetjük a
l a k á s t ü ze t .
A
felnőttek
elővigyázatos
magatartását bizonyítja, hogy az
elmúlt
években
Ágfalván
karácsonyfatűz nem történt.

Nagyon fontos még, hogy a gyerekek
csak s z ü l ő k , f e ln ő t t e k jelenlétében
legyenek az égő gyertya, csillagszóró
közelében!
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Tűz esetén hívjuk a 105 vagy a 112 - es
segélyhívó telefonszámokat, ám ezek a
hívások egy győri központban futnak be,
ezért fontos, hogy a helyszínt pontosan
adjuk meg!
Minden ágfalvi lakosnak tűzmentes,
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és
Eredményes, Boldog Új Esztendőt
kívánok.

Dudás György ny.tüo.szds. képviselő
Ágfalva tűzvédelmi tanácsnoka

„Sopronért Emlékérem”
kitüntetést kapott a Testvériség
Táncegyüttes
A soproni Testvériség Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes november 23-án ünnepelte
fennállásának 50. évfordulóját. Ezen jeles
alkalomból, Sopron Megyei Jogú Város, a
Testvériség Táncegyüttes fél évszázados
munkájának elismeréséül, a Sopronért
Emlékéremmel tüntette ki a jubiláló
táncegyüttest,
amit
Abdai
Géza
alpolgármester nyújtott át Csoltói József
művészeti vezetőnek. A gálaesten felléptek a
csoportalapító tagjai, - akik közül volt 78
éves táncos is színpadon. A leg fiatalabbak
óvodás korúak a soproni Kistestvérek
Gyermektánc Csoportból, a harmadik
osztályos korosztálytól pedig az ágfalvi
Patakugrók Táncegyüttes döngette meg a
színpad deszkáit. Táncoltak a felnőttek
között olyan egykori csoporttagok is, akik
visszatértek a jubileum alkalmával, ők az
alapító és az aktív tagokkal is színpadra
léptek. Több mint száz táncos fellépő, és
majdnem hétszáz néző telítette meg a GYIK
Rendezvényházat ezen a szombat estén. A
jubileumi gálaműsor első félidejében a
Farsang
farkától
újesztendőig
az évszakok és
a jeles napok
táncaira, majd
a
második
félidőben egy
Sopron
ÁGFALVI KRÓNIKA
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környéki „Hienz” lakodalomban mulathatott
a közönség. Kiállítás is nyílt a Testvériség
Táncegyüttes
5o
éve
összegyűjtött
relikviáiból, valamint egy könyvet is kiadott
a
néptánccsoport,
fél
évszázados
történetéről. (A kiállítás még egy hétig
megtekinthető, a kiadvány a csoporttagoknál
megvásárolható.)
Mindezek után a
Testvériség Bállal zárult a rendezvény,
melyen a talpalávalót a Fate - rock zenekar
szolgáltatta.
Külön szeretném megköszönni az ágfalvi
Morgenröte Énekkarnak, hogy velünk
együtt énekelve, mulatva, megteremtették a
jó hangulatot a nézők körében is!
Köszönöm
mindazoknak,
akik
felajánlásaikkal, anyagi támogatásukkal
hozzájárultak
jubileumi
gálaestünk
színvonalas
megszervezéséhez
és
lebonyolításához!
Győr- Moson- Sopron Megyei
Önkormányzat
Győr- Moson- Sopron Megyei
Német Nemzetiségi Önkormányzat
Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzata
Soproni Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Ágfalva Községi Önkormányzat
Ágfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
Sopron Megyei Jogú Város
Kereskedelmi és Iparkamara
Győr- Moson- Sopron Megyei
Iparszövetség
Landesrat
GYSEV Zrt.
Rajka és Vidéke Takarék
Szövetkezet
Bormarketing Műhely
Jandl Kálmán
Ivanics Ferenc
Kopi Hungária ’98 Kft.
Soproni Hírsztár
Art-Copy Bt.
Pulzus TV. Sopron
- GYIK Rendezvényház
Csoltói József
Művészeti vezető
WWW.AGFALVA.HU
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Az ágfalvi Patakugrók
Táncegyüttes
Mosonmagyaróváron
A
múlt
hónapban
a
Patakugrók
Táncegyüttes vendégszerepelt a Rajka és
Vidéke Takarék Szövetkezet Takarékosság
Világnapjára
szervezett
rendezvényén,
Mosonmagyaróváron. Csoportunk minden
tagja nevében köszönöm a meghívást, a
szíves vendéglátás és az egész évben
gyermek néptánc együttesünknek nyújtott
támogatást!
Csoltói József
néptánc oktató

Fotó: László Tamás Balázs

Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség decemberi
alkalmai
A hónap igéje: „Benne élet volt, és az élet
volt az emberek világossága.” (Jn.1,14)
Monatsspruch Dezember: In ihm war das
Leben, und das Leben war das Licht der
Menschen. Joh 1,4
December
elsején,
advent
első
vasárnapján 9 órakor kétnyelvű családi
istentiszteletre hívogatunk.
December 4-én, szerdán 16 órától adventi
áhitatot tartunk.
Ugyanezen a napon 17 órától konfirmációs
okatás lesz.
December
8-án,
advent
második
vasárnapján magyar nyelvű úrvacsorás
istentiszelet lesz, amelyen az igehirdetést az
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Evanélikus Hittudományi Egyetem egyik
hallgatója fogja végezni. (Szupplikáció)
December 11-én, szerdán 16 órától adventi
áhitatot tartunk.
December 14-én, szombaton 9.30-tól
adventi
barkácsolásra
várunk
nagy
szeretettel mindenkit.
Ugyanezen
a
napon
gyülekezetünk
ifjúságának és a konfirmandusoknak a közös
bécsi kirándulása lesz.
December 15-én advent harmadik
vasárnapján 9 órától német nyelvű
úrvacsorás istentisztelet lesz.
December 18-án, szerdán 16 órától adventi
áhitatot tartunk.
December
22-én
advent
negyedik
vasárnapján 9 órától magyar nyelvű
istentiszteletre hívogatunk.
Ugyanezen a napon lesz 16 órától a
BÉKELÁNG
átadása
a
lépesfalvi
határátkelőnél.
A
rövid
áhitat
és
gyertyagyújtás után lehetőség lesz tea és
forralt bor mellett egy kics baráti
beszélgetésre is.
December 24-én, Szenteste 18 órakor
tartunk
tradicionális
kétnyelvű
istentiszteletet.
December 25-én, karácsony első napján 9
órakor –presbiteri döntésünk okán, az
eddigiektől eltérően- magyar nyelvű
istentiszteletet tartunk a hittanosok
szolgálatával.
December 26-án, karácsony másnapján 9
órkor
német
nyelvű
istentiszteletre
hívogatunk.
December 29-én, vasárnap 9 órakor német
nyelvű istentisztelet lesz.
December 31-én, óév esti istentiszteletet
tartunk 16.30-kor. Ezen az istentiszteleten
megemlékezünk
a
2013-ban
megkereszteltekről, házasulandókról és az
elhunytakról.
Ezúton
is
szeretnénk
megköszönni
mindennemű
támogatásukat,
amellyel
gyülekezetünk fenntartásához hozzájárultak!
Kérjük, hogy akik az idén még nem fizették
be az egyházfenntartói járulékukat, azok
decemberben tegyék meg!

WWW.AGFALVA.HU
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Szeretettel
ajánljuk
rendszeresen
frissülő
agfalva.lutheran.hu

figyelmükbe
honlapunkat:

Az Ágfalvi Krónika mindenk kedves
olvasójának áldott karácsonyt és örömökben
gazdag új esztendőt kívánunk! Alkalmainkra
-ahogyan eddig is-, szeretettel várunk
mindenkit
felekezeti
hovatartozástól
függetlenül!
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

Karácsony felé
„Az a fontos, hogy (...) leheljem a lelkem
melegét, ahogy csak tudom, minden
erőmből, hogy a Kisjézus ne fázzék. Ennyi
az én részem... A többi az Úristen dolga.”
(Rónay György)
Minden évben nagy izgalom számora a
hittanosok karácsonyi műsora. Jó lesz-e a
kiválasztott darab? Megtanulják-e szereplők
a szövegüket, vagy egyáltalán eljönnek-e az
előadásra? Hangosan és érthetően beszélnek
majd? Megannyi kétség motoszkál ilyenkor
bennem.
December eleji aggodalmaim Rónay György
„A szamár meg az ökör” című írását
juttatták eszembe. Ezt az elbeszélést
szeretném röviden elmesélni.
Egy középkori angol kisvárosban hosszú
évtizedek óta minden karácsony este
előadták
Jézus
születésének
misztériumjátékát. Szenteste a város
polgárai, a hentes, a kovács és a többiek
átváltoztak ajándékot hozó pásztorokká,
Józseffé, vagy a jászol előtt térdeplő, Isten
fiát melengető alázatos ökörré és szamárrá.
Egy sötét karácsonyon azonban az előadás
elmaradt, a színészeknek ugyanis nem volt
kinek játszaniuk. Rónay úgy fogalmazza,
hogy a „színjátszók tiszta hiténél erősebbnek
bizonyult a rágalom, a botránkozás, a bűn és
az emberi gyöngeség”. Először a kocsmáros
hagyja el a színpadot, aztán a többi színész
is. Végül csak ketten maradnak az életet
jelentő deszkákon: a szamár meg az ökör.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Az ökröt játszó színész ezekkel a szavakkal
fordult a szamrat játszóhoz:
„405 óta most történik meg először, hogy
nem adják elő a városban karácsony estéjén
Jézus születését. Kilencvennégy esztendőn
át játszották a misztériumot, apáról fiúra,
kézről kézre hagyományozva, és most
vége… Elszakadt a szál. Kilencvennégy év:
elszáll, eltűnik… Tudod, mi döbbent meg a
legjobban? Az, hogy az emberek nem is
érzik, mikor szakad meg a szál. Föl kellene
ordítaniuk… de nem, élik tovább a
világukat, mintha mi sem történt volna,
közönyösen, könnyelműen, hűtlenül… Eh,
tán jobb is igy. Milyen hideg van itt!
Indulunk haza? Gyerünk...”
De a fiú nem mozdult és ezt mondta: Nem
szakadt meg a szál. Nem. Még nem. Mi még
itt vagyunk.
A szál nem fog megszakadni!
– Csak hallgatunk.
– És lehelünk.
– Lehelünk… és tavasz támad a dermedt
istállóban. (...)
- Csak leheljünk, Greene, leheljünk.
– Lehelek, ahogy csak tőlem telik…
S ott térdelnek a jászol mellett, a Szamár és
az Ökör, és melengetik a kicsi Jézust.
Közben lassan lemegy a függöny.
Mert nem az a fontos, hogy mit csinál a
másik, a harmadik, a többi. Az a fontos,
hogy én mit csinálok. Én, a Pásztor, vagy az
Ökör, vagy a Szamár. Hogy én, a Pásztor,
tereljem a nyájam s odavigyem a Jászolhoz
a magam semmi kis ajándékát. S én, az
Ökör, én, a Szamár, leheljem a lelkem
melegét, ahogy csak tudom, minden
erőmből, hogy a Kisjézus ne fázzék. Ennyi
az én részem a Szálból.
A többi az Úristen dolga.”
Arról, hogy kinek mennyi jut a karácsonyi
előkészületekből, sokat tudnánk beszélni. És
talán arról is, hogy miért lesz az idei
karácsonyunk más, mint a többi. Mert
minden karácsony más egy kicsit, mint az
előző. Talán valamiért azt is érezzük, az
előző karácsonyok „szála” ebben 2012
decemberében megszakakad. Megszakad,
hisz a gyerekek felnőttek vagy elköltöztek.
WWW.AGFALVA.HU
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Megszakad, mert kevesebben álljuk körül az
idén a karácsonyfát, mint tavaly.
Megszakad, mert problémáink miatt, nem
tudunk készülni az ünnepre. Mégis -Rónay
György szavaival élve- az a dolgunk
ilyenkor karácsonytájt, hogy „én, a Pásztor,
tereljem a nyájam s odavigyem a Jászolhoz
a magam semmi kis ajándékát. S én, az
Ökör, én, a Szamár, leheljem a lelkem
melegét, ahogy csak tudom, minden
erőmből, hogy a Kisjézus ne fázzék. Ennyi
az
én
részem
a
Szálból.
A többi az Úristen dolga.”
És az Úristen –ahogy eddig is- tartani és
erősíteni fogja „a szálat”, és megáldja
ünnepünket, és ünnepi előkészületeinket. Ha
úgy akarja. Nekünk pedig annyi a dolgunk,
hogy leheljük lelkünk melegét, ahogy csak
tudjuk. Minden erőnkből, hogy a Kisjézus
ne fázzék, s hogy a körülöttünk állók se
dideregjenek.
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KARÁCSONY MÁSNAPJA DECEMBER 26, SZENT ISTVÁN ELSŐ
VÉRTANÚRA EMLÉKEZÜNK
REGGEL 8 ÓRA -SZENTMISE
SZENT CSALÁD VASÁRNAPJA DECEMBER 29-ÉN
REGGEL 8 ÓRAKOR SZENTMISE
2014 JANUÁR 1 -ÉN, ÚJÉV NAPJÁN REGGEL 8 ÓRAKOR SZENTMISE

Heinrichs Eszter
„Mert úgy szerette Isten a világot,
hogy egyszülött Fiát adta oda, hogy
aki hisz benne, az el ne vesszen,
hanem örökké éljen.” Jn 3. 16

KARÁCSONYI
SZENTMISÉK RENDJE AZ
ÁGFALVI KATOLIKUS
TEMPLOMBAN
ADVENT 4. VASÁRNAPJA -DECEMBER
22. REGGEL 8 ÓRAKOR SZENTMISE
KARÁCSONY VIGILIÁJA -DECEMBER
24. DÉLUTÁN 4 ÓRÁTÓL, a katolikus
hagyomány szerint, hittanos gyermekeink
Jézus születésének történetét Pásztorjátékban, a Biblia alapján jelenítik
meg.
ESTE 10:30 - ÉJFÉLI SZENTMISE
KARÁCSONY - DECEMBER 25, JÉZUS
KRISZTUS SZÜLETÉSE
REGGEL 8 ÓRA -ÜNNEPI SZENTMISE
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Németh Péter

Pályázatok startolnak
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot - mint már
arról értesültek a Krónikából -, két pályázaton
nyertes beruházásunk elkezdődött november
hónapban, melynek 10%-át még a december első
hetéig el kell végeznünk.
A két projekt első munkálatai közé tartozik a
Polgármesteri
Hivatal
épületén
külső
nyílászárók cseréje, valamint a temetőben
urnafal építése.
A jövő évre nyúlik át a Hivatal épületén a külső
homlokzat szigetelése, valamint a temető
ravatalozó külső homlokzatának felújítása,
nyílászáróinak és tetőszerkezetének cseréje, és
az oda vezető temetőn belüli sétány kialakítsa.
A munkálatok befejezéséig szíves elnézésüket és
türelmüket kérem, valamint felhívom a
figyelmüket, hogy az építési területek közelében
körültekintően közlekedjenek!
Gaál István
polgármester
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Képzőművészeti foglalkozás
Ágfalván
A Multiling projekt keretén belül ismét
találkoztak a drassburgi és az ágfalvi
iskolások
Ágfalván.
November 19. 20. és 21-én képzőművészeti
foglalkozást tartottunk Rozmán Zoltán
ágfalvi képzőművész vezetésével. A tanulók
vegyes csoportokban dolgoztak. Témánk a
közelgő
advent,
karácsony
volt.
A gyerekek különböző technikákkal
ismerkedtek meg, mint az üvegfestés,
árnykép, viaszkép, montage és diópácos kép
készítése. Saját alkotásaikat haza is vihették.
Nemcsak a fantáziájukat sikerült a
gyerekeknek
kibontakoztatni,
hanem
néhányan kapcsolatot is kialakítottak és
mindenki
jól
érezte
magát
a
foglalkozásokon.
Kiss Péterné
német tanító
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Az utazást szülői segítséggel oldottuk meg.
a bejáratnál egy kedves néni fogadott
bennünket, aki bemutatta az üzemet. Először
pékruhát és sapkát kaptunk, majd egy gép
mindenkinek fertőtlenítette a kezeit és a
talpát. Ezután bementünk egy terembe
kalácsot gyúrni és fonni, amiben Bence és
Lili apukája segített nekünk. (Ők ott
dolgoznak)
Itt két csoportra váltunk, majd megnéztük
hogyan készül a kifli, a zsemle a fánk és a
mindenféle finomság. Megismerkedtünk a
kenyérsütés
folyamatával,
majd
megmutattak egy robotot, ami segíti a pékek
munkáját.
Közben a kalácsaink sültek.
Megnéztük a sütőket és a hűtőkamrát, majd
visszamentünk a kalácsainkhoz. Néhányan
azonnal megették, a többiek becsomagolták
és hazavitték.
Nagy élmény volt ez a nap, köszönjük a sok
kedvességet és a lehetőséget. Reméljük, lesz
még hasonlóban részünk.
Mi voltunk az első magyar csoport, akik
ellátogattunk a pékségbe. Ennek külön
örültünk. 
Tóth Barnabás 5. osztályos tanuló

Fotó: Kiss Péterné

KIRÁNDULÁS
AUSZTRIÁBA
2013. október 23-án az ágfalvi 5. és 6.
osztályosok ellátogattak az ausztriai
WÁGNER pékségbe. (Lichtenwörth)

A kísérő tanárok nevében köszönettel
tartozunk minden szülőnek, aki ünnepnapját
feláldozta, és lehetővé tette a tanulóknak ezt
a szép élményekben gazdag napot.
Köszönjük az ott dolgozó szülőknek, hogy a
lehetőséget megteremtették számunkra.
KÖSZÖNJÜK!

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Boldog Születésnapot Ági néni!
Kerek évfordulóján köszöntöttük Dr.
VetseyKörmendi
Ágnes
vezető
gyógyszerész asszonyunkat, aki az ágfalvi
gyógyszertárunk és a bánfalvi Hajnal
Gyógyszertár vezetője.
„A gyógyszertár nyitási engedélyét 1992
tavaszán kaptuk meg ünnepélyes keretek
között, ezért több, mint húsz éve szolgáljuk
az ágfalviakat.
Az évek múlása számomra azt hozta, hogy
úgy mint Bánfalvának, Ágfalvának is szép
lassan
Ágija, majd Ági nénije lettem, ami
számomra sokkal több, mintha a szakmai
körökben
elismert gyógyszerésznőt látnának bennem,
értékesebb,
mint
bármilyen
rangos
kitüntetés.
Kollégáimmal együtt, nagyon szeretjük
Ágfalvát.”
Idézet a 20 éves az ágfalvi gyógyszertár
köszöntőjén elhangzottakból

D E C E M B E R

Im Advent
Immer ein Lichtlein mehr,
Im Kranz, den wir gewunden,
Das er Leuchte uns so sehr,
Durch die dunklen Stunden.
Zwei und drei und dann vier!
Rund um den Kranz weilch ein Schimmer,
und so leuchten auch wir,
und so leuchtet das Zimmer.
Und so leuchtet die Welt,
Langsam der Weihnacht entgegen.
Böhm András

Nikolaus

Fotó: Sir János

Du guter alter Nikolaus,
Du Freund der Kinder nah und fern,
Leer deinen Sack heut bei uns aus,
Wir alle haben dich so gern.

Évforduló
1413-ban 55 jobbágycsalád, kb. 300 fő élt a
településen.
A
lakosság
főleg
mezőgazdasággal,
állattenyésztéssel, szarvasmarha- ló- juhsertéstartás, valamint búza- árpa- zab és
szőlőtermesztéssel foglalkoztak.

Böhm András

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Böhm András

HIRDETMÉNY
Tájékoztatom Ágfalva lakóit, hogy a
Rekultiv Kft. 2013. december 6-tól
(péntektől) a szemét szállítást ismét a
reggeli időpontban, várhatóan 7 órától
WWW.AGFALVA.HU
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végzi. Ezért kérem Önöket, hogy a
hulladékgyűjtő edényeket már előző nap
este szíveskedjenek kihelyezni.
Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a
Karácsonyra való tekintettel a zsákos PET
palackok elszállítása 2013. december 18-án
(szerdán) történik.

2 0 1 3 .
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rábeszélőképességgel
rendelkező
"árusoknak" elhiszik amit mondanak.

Gaál István
polgármester

Részlet a Megyei Rendőr Főkapitányság
novemberi hírleveléből.

Minisztériumi kitüntetés az
iskolánknak
Vigyázat! Ismét házaló(k)...
13.
Egy
mosonmagyaróvári
lakos
feljelentést tett ismeretlen tettes ellen, aki
2013. októberében mosonmagyaróvári
lakásában felkereste az ott lakó beteg
édesapját, X. Y.-t és őt tévedésbe ejtve - a
kezelőorvosára hivatkozva - 180.000.Forint értékben 3 darab úgynevezett
speciális gyógyhatású ágynemű garnitúrát
adott el. Az ismeretlen elkövető
kihasználta az idős ember jóhiszeműségét
és részére gyógyhatással nem rendelkező,
a valódi értékét feltehetően jóval
meghaladó
áron
adta
el
az
ágyneműgarnitúrákat.
A bűncselekménnyel
okozott kár:
180.000.- Forint.
Kérjük Önöket, hogy hívják fel szép korú
családtagjaik, ismerőseik, szomszédjaik
figyelmét, hogy a különböző ürüggyel a
lakásukhoz érkező idegeneket ne engedjék be
a lakásukba! A különböző "portékákat"
árusító házalók a legtöbb esetben jóval a
piaci ár felett árusítják a portékájukat,
amivel nagy károkat okoznak a gyanútlan
áldozatoknak,
akik
a
jó

ÁGFALVI KRÓNIKA

Iskolánk
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériumának kitüntetését vehette át
októberben Gyulán. Ezt az oklevelet minden
évben egy városi és egy vidéki iskola
kaphatja, mégpedig az aki a legtöbbet teszi a
környezetért.
Iskolánk
számos
tevékenységet tudhat magáénak, olyat mint a
téli
madáretetés,
madárkarácsony,
madárgyűrűzés, ökonap, szemétszedés,
papírgyűjtés,
pet-palack
gyűjtés,
környezetvédelmi vetélkedők,erdei iskola és
még nagyon sok minden más. Nagyon
büszkék vagyunk az elismerésre és
reméljük, hogy tanulóink a későbbiekben is
méltóak maradnak az elismerésre.

Baltigh Csabáné
igazgató
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ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 74. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
buign – biegen – hajlít
Denkawutzl – Linkshänder – balkezes
gstatzt – eingebildet – beképzelt
Hodil – Trottel – félkegyelmű
kölzn – klaffen der Hund – ugat
krahn – krähen – kukorékol
pampaln – Mit kot u. Wasser spielen – sárvíz játék
suia – suchen – keres, kutat
Troat – Getreide – gabona
Weißwodl – Malerpinsel – meszelő
gyűjtötte: Böhm András

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
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