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Ágfalva 820 éves
Falunap, Német Nemzetiségi Nap
2014. június 21-22
(szombat-vasárnap)
Június 21. (szombat):
9.00-13.00 óra Foci utcabajnokság a
Futballpályán
15.00-16.00
óra
Ifjú
tehetségek
bemutatkoznak
/Helyszín: Ágfalvi Fogadó előtt felállított
rendezvénysátor/
- Crasy Angels ev. zenekar (Ágfalva,
Lépesfalva, Sopron)
- Varga Alex vers országos német
szavalóverseny, 4. helyezett, különdíj
- Skala Nóra vers országos német
szavalóverseny, 4. és 6. helyezett
- Nándorhegyi Anna „Így írok én” irodalmi
pályázaton saját versével 3. helyezett
- Kovács Borbála „Marry Poppins:
Mosolyogni kell” Sopron városi KI MIT
TUD? különdíj
- Bognár Adrián és Bognár Botond
Bankerltanz különdíj
- Ír sztepp tánc Kovács Borbála
csoporttársaival 3. helyezés
16.00 Gaál István polgármester ünnepi
köszöntője
16.15 Morgenröte Énekkar műsora
16.30 Ágfalvi Patakugrók táncegyüttes
műsora
17.00 Schützen am Gebirge táncegyüttes
műsora (Ausztria)
17.30 Soproni Testvériség Táncegyüttes
műsora
18.00 Baumgarteni horvát tamburások
műsora (Ausztria)
18.30 Ágfalvi Fúvós Zenekar műsora
19.00 Bál, zenét a Continental Show Band
szolgáltatja
Június 22. (vasárnap)
9.00
Ünnepi
magyar-németnyelvű
istentisztelet az evangélikus templomban:
Szolgálja Heinrichs Eszter és Michael
evangélikus lelkészek
16.00
Sátornyitás:
Holle
anyó
Meseszínház Kisvakond című mesejátéka
/Helyszín: Ágfalvi Fogadó előtt felállított
rendezvénysátor/
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17.00 Jaffa Slágercsoport műsora 70,-80,90-es évek slágereivel
18.00 Beat Bulls zenekar műsora: BeatlesElvis retro parti, este báli zene magyar és
külföldi slágerekkel
Minden érdeklődőt szeretettel várunk
programjainkra!
Ágfalva Községi Önkormányzat, Ágfalvi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
A szervezők a műsorváltoztatás jogát
fenntartják!

Csapatok jelentkezését várjuk
2014. június 21-én a focipályán
tartandó
ágfalvi kispályás utcabajnokságra!
Jelentkezni lehet ágfalvi lakosoknak, vagy
egykori falubelieknek, lányoknak,
asszonyoknak egyaránt.
Sorsolás kezdete a focipályán 8 órakor.
-Nevezési létszám maximum 10-12 fő.
-Nevezési díj csapatonként 6 000,- Ft.
(Befizetés a helyszínen.)
-Nevezési határidő: 2014. június 20. (19
óráig).
-Az első három helyezettet serleggel, a
résztvevő csapatokat oklevéllel jutalmazzuk.
-Eredményhirdetés 19 órakor a
rendezvénysátorban (Daágh u. 1), a bál
kezdete előtt.
Az utcák tervezett felosztása:
-Fő utca
-Soproni utca, Rét utca
-Baracsi László utca
-Lépesfalvi utca, Határőr utca, Somfalvi utca
-Röhling u., Kosbor u., Ciklámen utca,
Gesztenye sor
-Daágh utca, Alkotmány és Új utca
-Patak utca, Magyar utca
-Hegy utca, Brennbergi u., Gyógy u., Dózsa
György utca
-Fenyő u., Panoráma u., Liget u., Park utca
Akik nem találnak maguknak csapatot, és
szeretnének játszani, azok is
jelentkezhetnek!
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Jelentkezés és részletes információ:
Udvardy Péter, Tel: 06 20/3910-034
Jelentkezés leadható: Csoltói József, Tel:
06 20/7797-113
Minden sportolni és szurkolni vágyót
szeretettel várunk!

Tájékoztatjuk
lakosokat,

a

tisztelt

ágfalvi

hogy községünkben a forgalom biztonsága
érdekében az alábbi közlekedési és
tájékoztató táblák kerülnek folyamatosan
elhelyezésre:
30km sebességkorlátozás a Baracsi László
utcában majd az Új utcában, és a Hegy
utcában.
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A Napsugár Óvoda
hamarosan a finisbe ér

felújítása

Óvodánk külső homlokzatának felújítása és
fűtés korszerűsítése a KEOP (Környezet és
Energia Operatív Program) pályázati
finanszírozásában
június
közepére
befejeződik.
Ágfalva Község Önkormányzata szeretettel
vár minden kedves óvodást, szülőt,
hozzátartozót és a projektben részvevőket a
Napsugár Óvoda ünnepélyes átadójára,
melyet 2014. június 14-én, 15 órai kezdettel
szervezünk.

Idén is lezajlottak az évzárók a
Napsugár óvoda négy csoportjában
A képen a Micimackó csoport látható.

Fotó: Csoltói József
30 km sebességkorlátozás és megállni tilos
tábla a Somfalvi utca egyik oldalán.
Útelterelő tájékoztató táblák a somfalvi
határátkelő útvonalát jelezve.
Tükröt helyeztünk el a Fő utca és a
Lépesfalvi utca kereszteződésébe.

Fotó: Beszprémi Csilla

2014. június 14-én rendezzük
Óvodánkban
„Családi
nap”
elnevezésű rendezvényünket
Itt bocsájtjuk licitre a Munkácsy projekt hét
alatt készült festményeket.
A festmények A Nap Hold és Csillag
megszabadítás című népmese illusztrációja
4 képben.
Fotó: Csoltói József
ÁGFALVI KRÓNIKA
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A képek árából befolyt összeget óvodánk
alapítványának javára ajánljuk fel.

Fotó: Motován Miklós
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Konferencián táncoltak óvodásaink
Napsugár Óvodánk nagycsoportosainak
tánca nyitotta meg 2014. május 22-én a
NYME Benedek Elek Pedagógiai Kar
előadótermében a nemzetközi konferenciát.
Csoltóiné Szalai Márta felkészítésében
óvodásaink
német
hagyományőrző
néptánccal köszöntötték a prominens
résztvevőket. A konferencia a kétnyelvű
óvodai nevelés a magyar-osztrák határ
mentén- korai kétnyelvűség, többnyelvűség
címmel a „MULTILING” projekt keretein
belül valósult meg.
A köszöntőket a
projektben résztvevő falvak polgármesterei
mondták: Gaál István polgármester Úr
üdvözölte a résztvevőket, majd őt Mag.
Rudolf Ivancsits Drassburg polgármestere
követte.
A Multiling projektet Babai Zsófia (NYME
BPK) mutatta be. A főiskola hallgatói
gyakorlatukat végzik a nevelési év során
Napsugár
óvodánkban,
valamint
a
drassburgi óvodában.
A projekt keretében heti két alkalommal Ilse
Fleischhacker drassburgi
óvónő tart
intézményünkben
délutáni
német
foglalkozásokat,
valamint
óvodánkból
Cséryné Oláh Mária óvodapedagógus heti
két alkalommal tart magyar foglalkozást a
drassburgi óvodában.
A gyermekkori idegen nyelv elsajátításának
hatékony módszereiről Dr Morvai Edit, a
budapesti
Goethe
Intézet
Nyelvi
Osztályának vezetője tartott egy érdekes
előadást.
A Multiling projekt kétnyelvű nevelési
gyakorlatát az óvodában a két óvoda
vezetője, Kovács Zsoltné, az ágfalvi
Napsugár óvoda vezetője és Ilse Steindorfer,
a drassburgi óvoda vezetője mutatták be.
A gyermekkori kétnyelvűség jó gyakorlatai
címmel többek között Cséryné Oláh Mária
ismertette
a
drassburgi
munkájának
eredményeit.
A résztvevők egy tartalmas, értékes napon
betekintést nyerhettek a kétnyelvű nevelés
eredményes munkájába, és lehetőség nyílt a
szélesebb körű tapasztalatcserére is.
WWW.AGFALVA.HU
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Óvodánk a MULTILING projekt része ként
multiplikátor rendezvényt tart 2014. június
14-én 15 órai kezdettel, melyre szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt!
Cséryné Oláh Mária
Óvónő

Fotó: Németh Péter

TANULÓINK
SIKERE
AZ
ORSZÁGOS NÉMET VERS – ÉS
PRÓZAMONDÓ VERSENYEN
2014. május 16-án iskolánk 4 tanulója
versenyzett
az
országos
döntőben,
Budapesten.
Zenzius Sebastian, 1. osztályos tanuló a
Hochdeutsch kategóriában 8. helyezést ért
el,
Plájer Johanna, 3. osztályos tanuló a
Mundart kategóriában 16.
Varga Nóra, 4. osztályos tanuló szintén a
Mundart kategóriában 15. helyezést értek el.
Varga Alex, 7. osztályos tanuló, aki 4.
helyezésével KÜLÖNDÍJBAN részesült.
Az országos döntőbe jutás, már alapjában
nagy sikernek számít, ott az ország legjobb
24 tanulója versenyezhet, mutathatja meg
tudását.
Mindannyiuknak GRATULÁLUNK!
Köszönet a szülőknek, hogy felvállalták
gyermekeik utaztatását.
Csernus Gáborné
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Unser lieber Walter Rossmann,
der uns an diesen Wettbewerben begleitet
und uns die Daumen drückt schickte
folgende Nachricht und die Bilder dazu:
„Da das Landesfinale auf sehr hohem
Niveau stand, sind die Plazierungen aller
Kinder aus unserer Region besonders
hervorzuheben.
Vielen Dank an die Eltern und die
Lehrkräfte, die diese Leistungen ermöglicht
haben.
Nora Skala,
Agendorf,4.
(Mundart) und
6. Platz
(Hochdeutsch)
Nora Varga,
Agendorf, 15.
Platz
Johanna Player
Agendorf 16.
Platz
Nora Skala
Fotó: Walter Rossmann

Alex Varga
Fotó: Walter Rossmann
Alex
Varga,
Agendorf,
Sonderpreis
(Mundart) 4. Platz
Cintia Pfandler, Wandorf, 2. Platz
Sebastian Zenzius, Agendorf 8. Platz.
Herzliche Grüße
Walter Rossmann”
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Az Ágfalvi Patakugrók most is részt
vettek Schőber Zsófia javára
rendezett Táncgálán
Képünk a műsor helyszínén a soproni
Gyermek és Ifjúsági Központ udvarán a
szereplés előtt készült.

Fotó: Beszprémi Csilla

Kirándulások májusban
A Multiling projekt keretében két
alkalommal is lehetőségük volt az ágfalvi
diákoknak a draßburgi tanulókkal közös
iskolai rendezvényen résztvenni.
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Elméleti tudásuk is gyarapodott az
egészséges táplálkozásról.
Május 20-án az 1. osztály, május 22-én a 2.
osztály tanulói Marzban töltöttek egy
délelőttöt
csodaszép
természeti
környezetben. A fő téma az erdei állatok
megismerése, elnevezésük németül és
magyarul is, lakóhelyük, életmódjuk,
viselkedésük. Erdei növények és fák
felismerése, valamint természetvédelmi
kérdések is szerepeltek a programban.
Mindezek
elmélyítése
játékos
tevékenykedtetés közben valósult meg.
Lehetőségük volt még a tanulóknak
madárfészket
építeni,
labirintusban
szaladgálni, farönkökből kialakított szereken
egyensúlyozni,
rókaodúba
bújni
és
megkeresni az összes kijáratot.
A 3. és a 4. osztály május 21-én Illmitzbe
kirándult. A Fertő –tó vízi világának a
sokszínűségét
fedezhették
fel.
Madármegfigyelés, kreatív feladatok, a
Fertő-tavi
rét
életközösségének
a
megbeszélése volt a programban.
Az együtt töltött foglalkozások minden
gyerek számára sok élményteli pillanatot
kínált, amire még remélhetőleg sokáig
emlékezni fognak.
Kiss Péterné
német tanító

Fotó: Kiss Péterné

SCHEFFLENZI TANULÓK ÉS
KÍSÉRŐIK TÁBOROZTAK
ÁGFALVÁN

Május 13-ára, a sport-és egészségnapra az
egész alsó tagozat meghívást kapott.
Négy állomáson, vegyes csoportokban
próbálhatták ki ügyességüket a tanulók. A
játékos, mozgásos feladatokkal, a Nordic
Walkinggal, a játszóházzal és Hopsi
Hopperrel, a fit békával, örömteli
„tornaórát” varázsoltak a gyerekeknek.

2014. április 30 - május 05.-ig 21 schefflenzi
diák
és
3
kísérőjük
táborozott
községünkben. Iskolánk és németországi
partnerközségünk
iskolája
(Scheffelnzschule) között immár 5. éve tart a
jó kapcsolat. A tavalyi évben az ágfalvi
iskola tanulói utazhattak Schefflenzbe, ez
évben ők üdültek nálunk.

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Családoknál szállásoltuk el a tanulókat,
ezúton is szeretnénk köszönetet mondani a
szülőknek, akik felvállalták a szállásadást,
ellátást.
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Vendégeink egy dísz cseresznyefát hoztak
ajándékba:
„Nőjön jó nagyra, s virágozzon, mint a
barátságunk és a kapcsolatunk”- mondták ,
majd közösen elültettük a fácskát az iskola
udvarán.
Reméljük a vendégek jól érezték magukat,
sok szép, kellemes élménnyel tértek újra
haza,
s
várnak
bennünket
jövőre
Schefflenzben.
Köszönetet szeretnénk mondani az iskola
nevében
Ágfalva
Község
Önkormányzatának, a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak a támogatásért, s minden
családnak, aki a csereprogramban részt vett,
mert nagyban hozzájárultak a táborozás
sikeréhez.
KÖSZÖNJÜK!
Csernus Gáborné
német tanár
További fotók az iskola honlapján
megtekinthetők:
www.vacimihalyiskola.uw.hu

Az
Ágfalvi
Evangélikus
Egyházközség hírei júniusban
Fotó: Csernus Gáborné
A cserediákokkal számos közös programon
vehettünk részt, ízelítőül felsorolnék
néhányat:
 Ismerd meg Ágfalvát – csoportokban
fedezzük fel a falut
 Majális az iskolaudvaron (sport,
tábortűz, sütögetés, jókedv és
vidámság)
 Falumúzeum megtekintése
 Közös ebéd –PIZZA
 Kirándulás, Túra a Fehérúti tóhoz
 Sopron - Ligneum látogatóközpont
(Erdészeti –Egyetem
 Városnézés Sopronban (Tűztorony)
 Bobozás / vásárlás
 Egész napos program a családokkal
 Egész napos kirándulás Budapestre
ÁGFALVI KRÓNIKA

Június hónap igéje: A Lélek gyümölcse
pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem,
szívesség,
jóság,
hűség,
szelídség,
önmegtartóztatás. Gal. 5.22-23
Der Monatsspruch im Juni: Die Frucht des
Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede,
Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue,
Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gal 5,2223
Június 1-én, 9 órakor a konfirmandusok
vizsgaistentiszteletére
hívogatunk
szeretettel.
Június 8-án, pünkösd vasárnapján 9
órától konfirmációi istentiszteletet tartunk.
Június 9-én, pünkösd hétfőjén 15 órakor
kezdődik
a
határmenti
ökumenikus
istentiszteletünk – Lépesfalván.
Június 15-én, vasárnap 9 órakor kétnyelvű
tanévzáró istentiszteletre hívogatjuk a
WWW.AGFALVA.HU
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hittanosainkat és minden kedves gyülekezeti
tagunkat.
Június 22-én, vasárnap 9 órakor ünnepi
kétnyelvű istentisztelet lesz.
Június 29-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentiszteletre hívogatunk.
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

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
80. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
blausn – blasen – fúj
gliwan – sauer werden –
megsavanyodik
immerixmal – irgendwan – valamikor
liadala – schlampig – rendetlen
loabm – lenken – kormányoz
Flohspiel – Pinzken – bilicke játék
kuden – lachen – nevetni
Goas – Ziege – kecske
Schliafa – Halbschuhe – félcipő
schmoarixal – klein schwach – gyenge
gyűjtötte: Böhm András
ÁGFALVI KRÓNIKA
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