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2014. SZEPTEMBER

10 km határfutás mindenkinek
4 x 800 m váltófutás
mindenkinek
Erdei túrázás
ZUMBA edzés
Falmászás bemutató és oktatás

A verseny résztvevői: nemre és korra való
tekintet nélkül bárki lehet.

2014.
„Az egészség és sport jegyében”
Versenykiírás
Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere
alapján immár hagyományként, tizenkettedik
alkalommal kerül megrendezésre, rengeteg sport
és egyéb programmal.
A verseny fő támogatói:
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Vadon László
Ágfalva Község Önkormányzata
A rendezvény célja:
A sportolni, mozogni szeretőknek versenyszerű
lehetőséget
nyújtsunk,
és
az
iskola
sportkörülményeit javítsuk a befolyt összegből.
Versenyek és a programok helye:
Vadon Lovas Club Ágfalva, Magyar u.25.
(Megközelíthető: Sopronból távolsági busszal,
személyautóval, kerékpárral)
Rendezvény ideje:
2014. szeptember 6.(szombat) 9,00 órától
A verseny és programok rendezője:
Váci Mihály Általános Iskola
JÖVŐ Alapítvány
Ágfalva Község Önkormányzata
Versenyszámok:
• Ovis futás óvodáskorúaknak
• 1000 m síkfutás 14 éven aluli
fiúknak, lányoknak
• 3, 7 km erdei cross futás
mindenkinek

Nevezés:
Egyszerű, gyors nevezés a helyszínen már 9
órától minden versenyszámra. A nevezést
minden versenyszám előtt 10 perccel lezárjuk.
A versenyen való részvételi hozzájárulás:
Futás:
7 év alatt ingyenes
7 – 18 év között diákoknak: 500 Ft / fő
18 év felett: 1000 Ft / fő
Váltófutás: 1000 Ft / csapat
ZUMBA: Ingyenes!
Falmászás: Ingyenes!
Erdei túra: Ingyenes!
Minden nevező ingyen tombolajegyet kap,
délután
tombolasorsolás
értékes
nyereményekkel.
Díjazás:
500 m-es ovis futáson minden befutó jutalmat
kap, külön díjazzuk az 1 – 3 helyezett fiú és lány
ovist éremmel és oklevéllel. 1000 m-es távon 4
korcsoportban díjazzuk a 14 éven aluli lányokat
és fiúkat, oklevelet, érmet kapnak. 4 x 800 m-es
váltófutáson 1 – 3 helyezett csapatok tagjai
érmet és oklevelet kapnak. 3, 7 km, 10 km-es
távon 4 korcsoportban külön díjazzuk a nőket és
férfiakat. Az 1 helyezett serleget, 2-3. helyezett
érmet, minden díjazott oklevelet kap.10 km-es
távon mely a fesztivál fő versenyszáma az
abszolút győztes díszserleget kap.

Részletes programtervezet:
2014. szeptember 6. (szombat)
Ágfalva, Vadon Lovas Club, Magyar u.25.
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900-tól: Nevezés minden versenyszámra a
regisztrációs asztalnál.
Kvíz
értékes
900-tól folyamatosan:
nyereményekkel.
1000-tól: Tombolaárusítás
1000-1200:Gyermeksarok-változatos
gyermekfoglalkozások kicsiknek
1000-1130: Ágfalva legerősebb embere verseny
945-1000: Zenés bemelegítés
1000: 10 km határfutás rajtja
1005: 1000 m síkfutás rajtja 14 éven aluli
fiúknak
15
10 : 1000 m síkfutás rajtja 14 éven aluli
lányoknak
1030: erdei gyalogtúra
1030-1130:
Ki
a
legjobb
labdarúgó?
Dekázási verseny. Nyerj labdát!
1030: Falmászás bemutató és oktatás
1100 -1110: zenés bemelegítés
1110: 500 m ovis futás rajtja óvodáskorúaknak
1130: 3,7 km erdei cross futás rajtja
1205: 4 x 800 m váltófutás rajtja 4 fős
csapatok részére, korhatár nélkül
mindenkinek
25
12 : ovis futás eredményhirdetése
1230-1330: ebédszünet
1230-1330: ZUMBA edzés Gigivel
1400: Futóversenyek
eredményhirdetése
30
14 : Tombolasorsolás
1500: A futófesztivál zárása

ünnepélyes
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2014.
„Az egészség és sport jegyében”

Ágfalvi búcsú
2014. szeptember 27 - 28.
Helyszín: Faluközpont;
Fő utca, Hegy utca,
2014. szeptember 27. (szombat)
Helyszín:
8.30 óra

11.00 óra
13.00 óra
17.00 óra

Egyéb programok:
- Orvosi ellátás, vérnyomás
ellenőrzés a rendezvény folyamán végig
- Játszóház kicsiknek.

2 0 1 4 .

Hegy utca
Indulás az erdőbe
/gyülekezés a Vadvirág
Szálló előtt/
Legényfa előkészítése
/háncsolás, feldíszítés/
Legényfa állítása
A felújított ágfalvi temető,
ravatalozó és urnafal
ökumenikus felszentelése

biztosított.

Minden futótávon több korcsoportban díjazás!
Részletes versenykiírás:
www.agfalva.hu

19.00 óra
Bővebb információ:
Csoltói József rendezvényszervező
06 20/779-7113
Németh Szilvia testnevelő tanár
06 70/6734673
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Rendezők
ÁGFALVI KRÓNIKA

Bál az Ágfalvi Fogadó előtt
felállított
rendezvénysátorban
Zenét a Continental Show
Band szolgáltatja

2014. szeptember 28. (vasárnap)
9.00 óra
Kirchweich-229. búcsúi
kétnyelvű istentisztelet,
szolgálják Heinrichs Eszter
WWW.AGFALVA.HU
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és Heinrichs Michael ev.
lelkészek.
15.00 óra
Hagyományőrző
Legénytánc a Tájháznál
/Hegy u./ zenél, az Ágfalvi
Fúvószenekar
14.00 óra
Ágfalva KSK tartalék –
Sopronkövesd LC tartalék
Futballtalálkozó a focipályán
16.00 óra
Ágfalva KSK –
Sopronkövesd LC
Futballtalálkozó a focipályán
17.00 óra
Az Ágfalvi Fúvós Zenekar
koncertje a
rendezvénysátorban
18.00-22.00 Búcsúi mulatság (polka
parti) az Ágfalvi Fogadó
előtt felállított
rendezvénysátorban, zenét a
Pannonische Buam
szolgáltatja.
A búcsú idején a Fő utca teljesen lezárásra
kerül az Öreg Kocsmától az evangélikus
templomig. A Kisalföld Volán járatai ezen a
két napon (szombaton és vasárnap) a Baracsi
utcában fognak közlekedni, ezért ebben az
utcában csak a kapubeállókban lehet
parkolni.
Mindenkit szeretettel vár a rendezvényekre!
Ágfalva Község Önkormányzata és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat.
A programváltoztatás jogát a szervezők
fenntartják.

SPORTNAP – I. Varga Zoltán
Emléktorna
Augusztus 9-én, szombaton, megrendezésre
került a mára komoly hagyományokkal
rendelkező Ágfalvi Sportnap. A tavalyi
évben
a
rendezvény
szervezőiként
továbbgondoltuk az eseményt és a szokásos
kispályás labdarúgó tornát követően, úttörő
jelleggel, egy nagyszerű élőzenés bál
keretében zártuk le a napot, ám idén is
szükség volt újításra. A 2014-es évtől
kezdve a sportnap hivatalos neve Varga
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Zoltán Emléktorna lett, reményeink szerint
örökké.

Kellemes napsütés várta már kora reggel az
előzetes nevezést leadó 13 csapatot. Gyors
regisztrációt
követően
sorsolással
kialakultak a csoportok, majd pontban kilenc
órakor, a két esztendővel ezelőtt, fiatalon,
tragikus hirtelenséggel elhunyt barát és
játékostárs
édesapjának
ünnepélyes
kezdőrúgásával útjára indult a labda.
Délidőben kialakult a negyeddöntők
mezőnye,
ám
mielőtt
mindenki
hozzáláthatott volna a helyszínen készült
bográcsgulyásának egy játékos, büntetőrúgó
bajnokságra invitáltuk az érdeklődőket.
Rengetegen próbára tették a tehetségüket, a
versengés így két kapunál párhuzamosan
folyt. A két önkéntes és bátor hálóőr,
Horváth Ferenc és Dallos Tamás hathatós
közreműködésének köszönhetően legalább
sorozatban tíz hétméteres értékesítését
követően egy helyi fiatal tehetség, Varga
Viktor vehette át a győztesnek járó díjat.
Ezúton is gratulálunk neki!
Miután mind a 150 játékos elfogyasztotta az
ebédet kezdetét vette a nap legfelemelőbb
pillanata. Néma csend kíséretében pár
mondatban összefoglalva elhangzott mit kell
tudni az emléktorna előzményeiről, hogy
mindenki számára világos legyen az
esemény fő célja és mondanivalója, és hogy
azok is átérezzék a jelentőségét, akik talán
akkor hallottak róla először. Ezután
leleplezésre került a futballpálya fedett
lelátórészének falára felerősített gránit
emléktábla, amelyről örökké vissza fog
mosolyogni az arra járókra „Zolika”, hogy
WWW.AGFALVA.HU
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örömöt csaljon a szívükbe. Külön
megtiszteltetés, hogy részt vett az
eseményen a szülő, testvér, sógor és
rokonok, így volt lehetőségem átadni nekik
azt a kettes számmal ellátott futballmezt,
melyben a Zoli több száz mérkőzésen
pályára lépett az Ágfalva KSK színeiben.
Délután kialakult a bajnokság végeredménye
is. Az I. Varga Zoltán Emléktorna győztese
a JGB Muki Team nevű soproni csapat lett,
akik a szintén soproni FCB néven induló
együttest gyűrték maguk alá a fináléban.
Végül, de nem utolsó sorban, heroikus
küzdelemben harmadik helyezést ért a falu
büszkesége, az Ágfalvi Öregfiúk csapata.
Külön díjazásban részesült továbbá a torna
legjobb kapusa Horváth Ferenc, és a
gólkirály, a Szomjas nevű csapat színeiben
kilenc találatig jutó Kustor Tamás.

2 0 1 4 .
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A legkitartóbbak számára idén is hajnalig
tartó élőzenés mulatozással ért véget a nap.
Nagyon örülök, hogy itt is szép számmal
megjelent a falu apraja-nagyja, jövőre
ugyanitt, ugyanekkor!
Név nélküli köszönet mindenkinek, aki
bármilyen
formában
hozzájárult
a
rendezvény lebonyolításának elősegítéséhez.
A teljesség igénye nélkül: fűnyírás,
vonalazás, hálórenoválás, főzés, előkészítés,
takarítás, emléktábla-felhelyezés, zene,
hangosítás, sörpadok, szemétszedés.
„A nevetés megmérgezi a félelmet”
Ágfalva KSK elnöke

Gratulálunk mindenkinek!

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Ökotábor Ágfalván

Kedves Fiatalok!

Az Ágfalvi Evangélikus Egyházközség idén
is megrendezte augusztus 21-24. között az
immár
hagyományosnak
nevezhető
ökotáborát. A gyülekezet vezetősége és a
táborozók nevében szeretnék köszönetet
mondani Plöchl Ildikó hitoktatónak,
Domonkosné
Szemerédy
Zsuzsa
tanítőnőnek, Gaál István gombaszakértőnek
és polgármesternek és Lévai Kálmán Dániel
hobbi-ijásznak,
akik
tudásukkal
és
jelenlétükkel hozzájáráultak, hogy ez a tábor
úgy sikerüljün, ahogy…
Továbbá szeretnék köszönetet mondani
Ágfalva Önkormányzatának és Ágfalva
Német Nemzetiségi Önkörmányzatának,
hogy segítettek megteremteni a táborhoz
szükséges anyagi feltételeket. Végül, de nem
utolsó sorban köszönet az Evelin
Élelmiszerbolt dolgozóinak, hogy idén is jól
tartottak minket.
A tábor hívogatójában József Attilát
idéztem, aki azt írja: "És tudom, mint a
kisgyerek, csak az boldog, ki játszhat. Én
sok játékot ismerek, hisz a valóság
elpereg és megmarad a látszat.“
Hiszem, hogy ez alatt a néhány nap alatt mi
is egy kicsit boldogabbak lettünk, mert
játszhattunk. És hiszem, hogy egy kicsit
okosabbak és toleránsabbak is, hiszen
egymással játszhattunk, egymástól is
tanultunk. És talán még egy kicsit jobbak is
lettünk, ahogy a bibliai Mózes is, akinek az
élettörténete adta a tábor „lelki munícióját”.
Éppen ezért már most várom, hogy jövőre is
lehessen ökotábor Ágfalván. Mert tudom,
mint a kisgyerek, csak az boldog, ki
játszhat. Én sok játékot ismerek, hisz a
valóság elpereg és megmarad a látszat.“
Heinrichs Eszter

Az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskolában
szeptembertől induló néptánc szakkörünkbe
várjuk az alsó és felső tagozatos mozogni,
énekelni, táncolni vágyó helyi, vagy a
környékbeli iskolákba járó lányokat és
fiúkat.
Legyél Te is tagja egy vidám, jó hangulatú
csapatnak, az ágfalvi
Patakugrók Néptáncegyüttesben!
Próbák
előre
láthatólag
szerda
délutánonként, jelentkezés az iskolában,
vagy Csoltóiné Szalai Márti néninél,
Tel: 06 20/7797-091.

ÁGFALVI KRÓNIKA

Józsi bácsi

Márti néni

WWW.AGFALVA.HU
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Eboltási hirdetmény

Elektromos hulladék gyűjtése

Tisztelettel értesítem a község lakosságát,
hogy a veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól
szóló
164/2008.(XII.20.)
FVM. rendelet előírásainak megfelelően
az ebek 2014. évi veszettség elleni kötelező
védőoltására és féreghajtó szerrel való
ellátására Ágfalva közigazgatási területén a
következő időpontban kerül sor:

Idén ismét megrendezzük az elektromos
hulladék gyűjtését.

Védőoltás Időpontja: 2014. szeptember 16án (kedden)
Helye:
-- Park u.-Liget u. sarok
(buszmegálló) 1600 -1630
-- Hegy u. 8-9 (Tájház előtt)
-- Határőr u.- Új u. sarok
-- Baracsi L. u. 23.
(Egyesületek Háza) 1730 -1800
Védőoltás Időpontja: 2014. szeptember
17-én (szerdán)
Helye:
-- Baracsi L. u. 23.
(Egyesületek Háza) 800 -900
A védőoltás minden három hónaposnál
idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az ebek
kötelező védőoltásának elmulasztása a fenti
jogszabály értelmében bírság kiszabását
vonja maga után, melynek összege 50.000200.000 Ft-ig terjed.
Az eboltás és parazita mentesítés
költsége: 3.500,- Ft ebenként, amely
összeget az eb tulajdonosa az oltás helyén
köteles az állatorvos részére megfizetni.
(A sorbanövő ebek és a még nem chipezett
ebek oltása, chipezése és féregtelenítésének
ára 9.000,- Ft.)
Az ebtartással összefüggő kérdéseket,
bejelentéseket várom az Önkormányzaton
minden kedden délután 14 órától, valamint a
06/20/346-4545, vagy személyesen az oltás
helyszínén.
Ágfalva, 2014. augusztus 25. .

A gyűjtés helye és ideje:
Polgármesteri Hivatal udvara,
(Ágfalva, Soproni u. 3.)
2014. szeptember 1-től
2014. szeptember 9-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.)
1630 -1700
1700 -17
Kérem, a behozott készülékekből
ne 30
szereljenek ki semmit, mert az elszállító a
hiányos készülékeket nem viszi el!
Közreműködésüket és a természetvédő
magatartásukat előre is köszönjük!

Papírgyűjtés
A Váci Mihály Általános Iskola Jövő
Alapítványa
Papírgyűjtést szervez.
Időpont: szeptember 18. 14 órától 17 óráig.
Helyszín: Iskolánk napközi udvara.

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy iskolánkból a PEP palackok
elszállítása befejeződött.
Kérjük, a továbbiakban ne tegyenek oda
műanyag palackokat!
Azok
Önkormányzatunkkal
szerződés alapján a
gondoskodik.

elszállításáról
megkötött
Rekultiv Kft.

KÖSZÖNJÜK!

Dr. Pintér György
állatorvos
www.drpintersopron.hu

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Sopron
és
Környéke
Család
és
Gyermekjóléti
Ellátás
Intézetének
Családsegítő Szolgálata 2007. január óta
látja el családgondozói feladatait a
településen.
Munkánk célja: A település lakosságának
mind szélesebb körű tájékoztatása a
szociális
szolgáltatásokról
és
azok
igénybevételi lehetőségeikről, komplex
problémakezelés,
egyéni
esetkezelés,
közösségi programok szervezése.
A feladatokat a településen Petrovics
Erzsébet családgondozó látja el.
Elérhetőségek:
Ágfalva, Soproni u.18,
Könyvtár épülete
Ügyfélfogadási idő: csütörtök 10-14 óra
között.
Telefon: 06/99/324-575
Ügyfélfogadási
időmön
kívül
problémajelzéssel élhetnek a Szolgálatunk email
címén:
(csaladsegitosopron@gyerko.hu ) Polgármesteri Hivatal
szociális ügyintézőjénél (Pölöskeiné Köstner
Szilvia), valamint a Gyermekjóléti Szolgálat
munkatársánál, Honyák Ferencnél.
A segítő kapcsolat folyamatáról: Az újonnan
bejövő segítségkérőt a településen dolgozó
családgondozó fogadja. A beszélgetés során
lehetőség nyílik a nehézségek, problémák
elmondására, a lehetséges megoldások
számbavételére. Feladatunk a lelki és
szociális problémákkal küzdők segítése
annak érdekében, hogy problémáikat a
lehetőségekhez képest megoldják, és a
megoldás során szerzett tapasztalataikat a
későbbiekben hasznosítani tudják újabb
problémahelyzet elkerülése érdekében.
Az első találkozást szükség szerint
továbbiak követik, a családgondozó
irodájában, vagy a segítséget kérő
otthonában. Ha szükséges, a szakember
bevonja
a
problémahelyzet
sikeres
megoldása érdekében a közös munkába a
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többi családtagot is. A családgondozó és az
ügyfél tervet készítenek a nehézségek
kezelésére, és együttműködési szerződést
kötnek egymással, amelyben felsorolják a
vállalt feladatokat, határidőket. A közös
munka akkor ér véget, ha a kitűzött célok
megvalósulnak.
Fő
tevékenységeink
közül
néhány:
információnyújtás,
életvezetési
tanácsadás,ügyintézés segítése, munkába
állás segítése tanácsadással,gyermek és
családi programok szervezése,rendszeres
kapcsolattartás a családokkal.
Azinformációszolgáltatás,
tanácsadás,
szociális
ügyintézés
nemcsak
a
családgondozási folyamatban fordulhatnak
elő, hanem önállóan, akár egyszeri
találkozások alkalmával is.
A szolgáltatás igénybevételének módja:
önkéntes és térítésmentes.
Végül:
• Hivatalos levél vagy kérvény
szakszerű
megfogalmazásában
segítségre szorul?
• Nem tudja, hogyan töltse ki a
rokkantnyugdíjához/
nyugdíjához
szükséges nyomtatványokat?
• Ha hivatalos ügyeinek intézése során
elakad, és nem tudja, hova és kihez
fordulhat?
• Kilátástalannak érzi helyzetét? Úgy
érzi, mindenki önt bántja?
• Jogi segítségre, tanácsadásra lenne
szüksége?
• Információra van szüksége ügyeivel,
azoknak megoldási lehetőségeivel
kapcsolatban?
• Munkát keres? Változtatni szeretne?
Nem tudja, hogyan fogjon neki az
álláskeresésnek?
Ha már Önben is megfogalmazódtak ezek
vagy ehhez hasonló kérdések, de megoldást
még nem talált, forduljon hozzánk
bizalommal!
WWW.AGFALVA.HU

ÁGFALVI KRÓNIKA

8

2 0 1 4 .

S Z E P T E M B E R

Búcsúi legénytánc

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

Öregfiúk a Sportnapon

ÁGFALVI KRÓNIKA

Ifjú gombászok az Ökotáborban

WWW.AGFALVA.HU

