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XV. évfolyam 1. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2014. JANUÁR

Minden kedves olvasónak és Ágfalvi
lakosnak eredményekben gazdag
BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!
Ágfalva Községi Önkormányzat

Das Neue Jahr
Das alte Jahr ist so schnell vergangen,
Das neue hat eben erst angefangen.
Das alte Jahr brachte oft Glück und
Freud,
Für viele brachte es auch Unglück und
Leid.

Es möge im Menschen doch Friede
werden.
Das jeder seinen Gott suche und
erkenne,
Und seinen Nächsten dann Bruder
nenne.

Der Wunsch für dies neue Jahr hier
auf Erden,

Böhm András
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Meghívó

Békeláng a határon - tizedszer

Közösen emlékezzünk,
gyújtsunk emléktüzet,
egy szál gyertyát

Immár tizedik alkalommal került megrendezére
december 22-én a békeláng átadása és
megáldása az osztrák-magyar határ lépesfalvi
határátkelőjénél.
Az alkalom szervezői a lépesfalvi és ágfalvi
evangélikus gyülekezetek voltak, de -ahogyan
évek óta- most is megtisztelték a Béke hídnál
tartott "kiskarácsonyt" a falvak polgármesteri és
önkormányzati képviselői is.
A német és magyar nyelven tartott áhitatot a
lépefalvi fúvósok zenei kísérete gazdagította.
Olyan sokan voltunk, hogy a teából és a forralt
borból nem is jutott mindenkinek.
Azt hiszem, minden résztvevő elmondhatja,
hogy a program után nemcsak a békét
szimbolizáló lámpással a kezünkben, hanem a
békesség utáni vággyal a szívünkben karácsonyváró érzések közepette- hagytuk el az
országhatárt.

2014. január 10-én (pénteken)
17.15 - kor

a Donnál megsemmisült
II. Magyar Hadseregre
emlékezve, a tragédia 70.
évfordulóján.
Mindenkit szeretettel
várunk
rendezvényünkön.

Heinrichs Eszter

Gaál István
polgármester

Fotó: Walter Rossmann

Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség januári alkalmai
A 2014-es év igéje:"De nekem olyan jó Isten
közelsége!" (Zsolt.73:28a)
Jahreslosung 2014: „Gott nahe zu sein ist mein
Glück.“ (Psalm 73,28)
Január 1-én 16 órakor újévi istentiszteletet
tartunk.
Január
4-én,
szombaton
15
órától
gyerekdélutánra várjuk az általános iskolás korú
gyerekeket.
Január 5-én, vasárnap 9 órakor vízkereszti
családi istentisztelet lesz.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Január 8-án 17 órakor konfirmaciós óra lesz
Ágfalván.
Január 10-én 18 órától egy új gyülekezeti
alkalom, az ún. Felnőttkör első találkozójára
hívogatjuk a „középnemzedéket”, ezúttal a
bánfalvi gyülekezeti terembe.
Január 12-én 19 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentisztelet lesz.
Január
16-án
15
órakor
Deutscher
Gemeindenachmittag, német nyelvű teadélután
lesz Bánfalván.
Január 19-én 9 órakor német nyelvű úrvacsorás
istentisztelet lesz.
Jan 22-én 17 órakor konfirmációs óra lesz
Bánfalván.
Jan 25-én 9-14 óráig konfirmandusnapot tartunk.
Január 26-én 9 órakor magyar nyelvű
istentiszteletre hívogatunk.
További alkalmainkról, vagy az azokról készült
képes
beszámolókról
tájékozódhatnak
honlapunkon: agfalva.lutheran.hu, és Facebook
– oldalunkon is.
Az Ágfalvi Krónika minden kedves olvasójának
Istentől megáldott, boldog, békés új esztendőt
kívánunk!
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

Új helyre költözött a
gyógyszertár
Tájékoztatjuk a tisztelt ágfalvi lakosságot, hogy
a Hajnal Gyógyszertár 2014. december 30-tól a
Soproni u. 18 alatt, az orvosi rendelő épületében
(az Egészségházban), megújult környezetben,
változatlan nyitva tartással várja kedves
ügyfeleit.

Fotó: Csoltói József
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Évforduló - Ágfalva
A falu első írásos említésével (jelen ismereteink
alapján) egy 1194-re datálható oklevélben
találkozhatunk. Ebben a dokumentumban
Ágfalva „Dag” néven szerepel, és kiderül belőle,
hogy a dági birtok egy része a borsmonostori
ciszter apátság birtoka lett. A név a „Dag” német
személynévből eredeztethető.
Bővebben lásd: www.agfalva.hu

Böhm András

Évforduló - Krónika
20 éves az Ágfalvi Krónika
Nagy örömmel olvastam az Ágfalvi Krónikában
a fiókgyógyszertár jubileumi megemlékezést, de
egy kicsit el is szomorodtam. Egy másikszerintem hasonló jelentőségű- évfordulóról szó
sem esett, arról az Ágfalvi Krónikáról, ahol a
különböző évfordulókról megemlékezünk. A
falu újság első próbaszáma 1993 márciusában
jelent meg. A néhai Wágner Géza polgármester
ötletét az akkori képviselő testület felkarolta, és
elindította.
Kezdetben az önkormányzat anyagi helyzete
miatt nem jutott el minden faluban lévő
háztartásba.
Az
élelmiszerboltba
az
önkormányzatnál lehetett megvásárolni. A
képviselő testület később úgy döntött, az újság
ingyenesen házhoz szállítva jusson minden
lakoshoz.
(A kiadvány 1995 őszén megszűnt, majd 8 év
után
2003.
júliusában
próbaszámban,
szeptembertől pedig folyamatosan a mai
formájában kerül kiadásra – Gaál Isván.)
Az Ágfalvi Krónikán keresztül tudomást
szereztek a községben élők az önkormányzati
üléseken hozott legfontosabb határozatokról, a
rendezvényekről a tervekről.
Az újságban tudósítottunk az előbb említett
fiókgyógyszertár indulásáról, a schefflenzi
testvérkapcsolat indulásáról a csereutazásokról,
a kétnyelvű óvodai csoport indulásáról,
a nemzetiségi önkormányzat tevékenységéről az
énekkar, zenekar fellépéseiről és sok közérdekű
információról. A képviselő testület tagjai a
kiadott feladatoknak megfelelően tudósítottak az
iskolai, óvodai kulturális önkormányzati életről,
az ünnepek alatti kis-határnyitásról /akkor még
létezett határ és vámvizsgálat/, majd az EU
csatlakozási ünnepségről.
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Zárásként kívánom, hogy az Ágfalvi Krónika
még hosszú ideig tudósítsa a falu lakóit az őket
érintő kérdésekről, információkról az indulási
célként az eredetileg meghatározottak alapján.
Márkus István
Az Ágfalvi Morgenröte Énekkar köszöni
mindazoknak, akik december 13-án az Ágfalvi
Fogadóban
szervezett
Ádventi
Hangversenyünket jelenlétükkel megtisztelték.
Reméljük műsorunkkal sok örömet és élményt
szereztünk közönségünknek.

Fotó: Walter Rossmann
Boldog Új Évet Kívánunk!
Ein Gutes, gesundes naues Jahr wünscht
Der Morgenröte Gesangverein
Böhm András
Pályázati pénzből gazdagították
népviseletüket
Az elmúlt év végén az ágfalvi Morgenröte
Énekkar Egyesület pályázatot nyújtott be ágfalvi
népviseletének bővítésére. Az elnyert pályázat
összegéből 18 pár karakter cipőt vásároltak
énekkaruk női tagjainak.

Fotó: Balogh Gábor
ÁGFALVI KRÓNIKA
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A soproni Testvériség Német Nemzetiségi
Néptáncegyüttes is gazdagította népviseletét a
pályázat forrásából, ők hat főkötővel, két
brennbergi bányász kabáttal, és három ágfalvi
vállkendővel gyarapították német nemzetiségi
ruhatárukat.
Köszönjük támogatóinknak!
BMI Bundesministerium des Innerenn
Magyarországi
Németek
Országos
Önkormányzata

Sopronért Emlékérem
kitüntetésben részesült
Csoltói József, a soproni Testvériség Német
Nemzetiségi
Néptáncegyüttes
művészeti
vezetője.
Értékmegőrző és továbbadó - röviden így
lehetne jellemezni Csoltói József célkitűzését,
aki már általános iskolásként tagja volt a soproni
Testvériség Néptánc Együttesnek. 1988-ban
néptánc oktatói minősítés megszerzése után
szakmai segítséget nyújtott megyénkben
működő csoportoknak. Egyéni teljesítményét
országos
rendezvényeken
elnyert
díjak
bizonyítják. Koreográfiái számos felnőtt és
gyermektánc fesztiválon arany minősítést
szereztek és szereznek a mai napig. 25 éve a
Testvériség Néptánc Együttes művészeti
vezetője. Mivel az együttes Sopron és környéke
német nemzetiségi hagyományainak megőrzője
és közvetítője, nagy gondot fordít a még
fellelhető
hagyományok
felgyűjtésére,
megörökítésére. Ágfalván feleségével együtt
községük
kulturális
életét
elevenebbé
varázsolták, új célt tűztek ki, közösségi
elfoglaltságot teremtettek a gyermekek - sőt a
néptáncot kedvelő családok számára is.
(Részlet
a
díjátadón
elhangzottakból.)
Gratulálunk az elismeréshez!
Gaál István

Fotó: Magasi Dávid
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II. SRSE Kupa Eredmények
2013. december 15-én sikeresen lezajlott a II.
SRSE Kupa Shotokan Karate verseny a
Doborjáni
Ferenc
Nevelési-Oktatási
Központban. Három egyesület négy dojojából
jöttek el a karatékák, több mint hetvenen. A
soproni és ágfalvi karatésok mellett a kőszegi és
a fertődi shotokanosok is részt vettek a
versenyen.
A legfiatalabb versenyző négy és fél évesen
teljesítette a gyerekek számára összeállított
játékos vetélkedőt. Ebben a kategóriában
minden versenyző egy csodaszép mikulásos
aranyéremmel térhetett haza. A nagyobbak kata
(formagyakorlat), sabon vagy kihon ippon
kumite (kötött küzdelem) illetve ippon shobu
kumitében (egy pontig tartó szabad küzdelem)
versenyeztek az érmekért. Többen négy-öt
kategóriában megmérettették a tudásukat.

Fotó: Gáncs Krisztián
A verseny főbírója Zohner Szilárd mester volt,
aki a versenyt megelőző napon Eskrima
edzőtábort is tartott nem csak a karatésoknak,
hanem minden érdeklődőknek.
1. Szabó Zoltán Ippon Shobu kumite Felnőtt 2.
Pöpperl Pascal Kihon ippon kumite 6-9 éves 6kyu 2. Szabó Dorina Kihon ippon kumite lány
10-13 éves 6- kyu 2. Szabó Dorina Kata lány 14éves 6- kyu 2. Szabó Dorina Ippon Shobu kumite
lány 14- éves 3. Pénzer Norbert Kihon ippon
kumite férfi felnőtt 4. Izsó Roland Kata 6-9 éves
6- kyu 4. Szabó Zoltán Kata férfi felnőtt
Tisztelettel
Gáncs Krisztián
Soproni Rendészeti SE
Telefon: +36 20/9323655
Email: krisz@gancs.hu
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Mit kell tennünk rendkívüli téli
időjárás, erős havazás esetén?
Erős téli lehűlés, intenzív havazás idejében
jelezhető, ezért megfelelő előrelátással fel lehet
rá készülni.
Várható következmények:
- Hófúvások, hótorlaszok, sínek felfagyása,
jégréteg kialakulása miatt fennakadások
lehetnek a (közúti, vasúti, légi) közlekedésben.
- A közlekedés nehézségei miatt akadozhat az
alapvető élelmiszerellátás, az
egészségügyi
ellátás,
a
betegszállítás,
gyógyszerek beszerzése.
- A hófúvások településeket zárhatnak el a
külvilágtól, járművek akadhatnak el az utakon.
Az elakadt járművekben az utasok
testhőmérséklete erősen lehűl, fagyási
sérüléseket szenvedhetnek.
- A gázvezetékek befagyása miatt a vezetékes
gázellátás ideiglenesen leállhat.
- Az elektromos áram felhasználásának
növekedése, esetleg ráfagyott jégréteg miatt
átmeneti
zavarok
keletkezhetnek
az
áramszolgáltatásban.
- A hó súlyától az épületek tetőszerkezete
károsodhat.
A téli időszakban, amikor enyhébb léghullámok
érkeznek fölénk, gyakran előfordul, hogy először
csak a légkör fölső rétegei melegszenek fel, míg
a talaj és a talaj-közeli levegő hőmérséklete
még fagypont alatt marad. Ez a helyzet ónos eső
kialakulásához vezethet, ami a síkosság
legalattomosabb fajtáját okozza. Elég egy kevés
eső és néhány perc alatt tükörsima jégpáncél
vonja be a felszínt.
Ha azt észleljük, hogy a hőmérséklet fagypont
alatti és az eső esik, akkor számíthatunk jégréteg
kialakulására, emiatt körültekintően és fokozott
óvatossággal közlekedjünk, mind gyalogosan,
mind gépjárművei! Tartós és intenzív ónos eső
WWW.AGFALVA.HU
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idején villanyvezetékek szakadhatnak le, és
faágak is l e t ö r h e t n e k a r á j u k r a k ó d ó
jég súlya alatt.

Elkészült a 2014. évi ágfalvi
naptár

Ajánlott magatartási szabályok:
Ha van ideje felkészülni a hóviharra, a következő
lépéseket tegye meg:
- Folyamatosan figyelje a híradásokat.
- Készítsen elő hólapátot, sót, homokot, elemes
rádiót és zseblámpát, tartalék elemeket.
- A mobiltelefonját töltse fel, szerezzen be
tartalék akkumulátort.
- Halmozzon fel tartalékokat vízből, nem
romlandó élelmiszerekből, gyógyszerekből.
- Szerezzen be hordozható alternatív fűtőtestet és
tűzhelyet.
- Halmozzon fel tartalékokat tüzelőanyagból.
- Készítsen elő meleg ruhákat.
- Víztelenítse a kinti csapokat, nehogy a fagyás
miatt elrepedjenek a csövek, és a víz elárassza a
házat.

2014. évi ágfalvi naptárunk az Ágfalvi Tájház Heimatmuseum
gyűjteményének
képeiből
készítette el Motován Miklós és az ART-COPY
Nyomda.
Köszönjük mindazoknak, akik minden évben
támogatják naptárunk megjelenését.
A 2014. évi ágfalvi naptárunk 1 200,- Ft-ért az
alábbi helyeken vásárolható meg:
- Ágfalvi Tájház - Heimatmuseum
- Váci Mihály Általános Iskola
- Napsugár Óvoda
- Rajka és Vidéke Takarék Szövetkezet
- Polgármesteri Hivatal

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
SOPRONI HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG

Betlehem

Fotó: Csóligné Takács Beáta
Idén is, mint lassan 15 éve mindig óvodásaink
betlehemezni indultak az óvodai karácsonyi
ünnepség után . Ellátogattunk a Polgármesteri
hivatalba, az iskolába ,és a Coop ÁBC-be.
Köszönjük mindenkinek a kedves fogadtatást!
Csoltóiné Szalai Márta

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Ágfalva Önkormányzat
2014. évi rendezvényterv
Időpont

Rendezvény

Szervezésért felelős

Január 10.
(péntek)

Megemlékezés a doni katasztrófáról
(koszorúzás)

Február 21
(szerda)
Február 14.
(péntek)
Február 15.
(szombat)
Február 21.
(péntek)
Március 5.
Március 14.
(péntek)

Óvodai farsang

polgármester,
iskolaigazgató
(közös rendezvény)
óvodavezető

Farsangi Bál az iskolában

iskolaigazgató

Szülői bál az Ághfalvi Fogadóban

szülői munkaközösség

Ovi-suli

osztályfőnök

Télbúcsúztató farsangi felvonulás
1848-49. szabadságharc évforduló
(koszorúzás az emlékműnél)

NNÖ elnök - „z (hamvazószerda)
iskolaigazgató,
polgármester
(közös rendezvény)
„z”
tantestület

Március 26-27.
Nyílt nap az iskolában (alsó-felső tagozat)
(szerda-csütörtök
Április 12.
Megemlékezés a kitelepítésről
(szombat)
(koszorúzás)
Április 24-25.
Papírgyűjtés, szemétszedési akció,
(csütörtök, péntek)
Május 5.
Anyák napja az iskolában
(hétfő)
Május 30.
Gyereknap az iskolában
(péntek)
Május 31.
Családi nap az óvodában
(szombat)
Június 10-11-12.
Erdei Iskola
(kedd, szerda, csütörtök)
Június 13.
Projektnap
(péntek)
(Erdei Iskola kiértékelése)
Június 19.
Iskolai évzáró, ballagás
(csütörtök)
Június 14- 15.
Falunap- Német Nemzetiségi Nap
(Szombat-vasárnap)
Július 12.
VIII. Ikerfesztivál
(szombat)
Szeptember 1.
Tanévnyitó
(hétfő)
Szeptember 6.
XII. Ágfalvi Futófesztivál
(szombat)
Szeptember 8.
Ágfalvi csata évforduló
(hétfő)
Szeptember 27-28.
Ágfalvi búcsú
(szombat, vasárnap)
Legénytánc
Október 11-12.
XI. Gesztenye fesztivál
(szombat-vasárnap)

ÁGFALVI KRÓNIKA

NNÖ elnök
(közös rendezvény)
iskolaigazgató,
Virágos Egyesület
iskolaigazgató

„z”

„z”

DÖK Elnök
óvodavezető
iskolaigazgató
iskolaigazgató
iskolaigazgató
polgármester, NNÖ elnök
ikres szülők
iskolaigazgató
iskolaigazgató „z” „é”
iskolaigazgató
polgármester „z”, „é”,
NNÖ elnök
Vadon Lovasclub
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Október 22.
(szerda)
Október 31.
(kedd)
November 11.
(kedd)
November 14.
(péntek)

1956-os forradalom évfordulójáról
való megemlékezés
Katona sírok gondozása

iskolaigazgató

Márton-nap

óvodavezető

Idősek Napja

December 5.
(péntek)
December 5.
(péntek)
December 12.
(péntek)
December 18.
(csütörtök)
December 18.
(csütörtök)
December 19.
(péntek)
December 20.
(szombat)
December 22.
(hétfő)

A télapó Ágfalva utcáit járja

polgármester
NNÖ elnök
(közös rendezvény)”z” „é”
NNÖ elnöke

Mikulás az Óvodában, iskolában

óvodavezető, iskolaigazgató

Megemlékezés a soproni népszavazásról

iskolaigazgató

Karácsonyi ünnepség az óvodában

óvodavezető

Karácsonyi hangverseny az iskolában

iskolaigazgató

Karácsonyi ünnepség az iskolában

iskolaigazgató

Karácsonyi koncert

fúvószenekar titkára
énekkar vezetője
NNÖ elnöke

Békeláng átadás (lépesfalvi határhídnál)

iskolaigazgató

A rendezvényterven szereplő
rövidítések, megjegyzések magyarázata:
Közös rendezvény
Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Fúvószenekar, Énekkar, Vöröskereszt, Váci Mihály
Általános Iskola Napsugár Óvoda képviselőiből álló
csapat szervezi.
„z”
A rendezvényen a fúvószenekar szereplése szükséges
„é”
A rendezvényen az énekkar szereplése szükséges
A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!

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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