ÁGFALVI KRÓNIKA
XV. évfolyam 11. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Több évszázados hagyomány szerint idén is
szeptember harmadik hétvégéjén szerveztük
az ágfalvi Búcsúi programjainkat, mely
szombat reggel a legények búcsúfa
kivágásával és a Hegy utcába szállításával
kezdődött. Kellett a sok kéz és a fiatalok
ereje a szállításhoz, háncsoláshoz és a
feldíszítéshez, melyben már a leányok és
kisgyermekek is segítségünkre voltak.
Idén Adorján nevet kapott a Burschbaum-ra
felmászó legény, melyet a lányok készítettek
el.

2014. NOVEMBER

minden évben gépekkel és fizikai erejükkel
járulnak hozzá a legényfa előkészítéséhez.
Hajnalig tartott a búcsúi bál, a jó hangulatról
a Continental show Band gondoskodott.
Csatlakozva az „Itthon vagy - Magyarország
szeretlek!” országos rendezvénysorozathoz,
szombat este Szent Mihály-napi tűzet
gyújtottunk a rendezvénysátor mellett.
Vasárnapi
programunk
229.
ünnepi
istentisztelet után 15 órakor a Hegy utcában
a
hagyományőrző
legénytánccal
folytatódott, melyet a Luther téren és a
rendezvénysátornál is eltáncoltunk, ahol már
beálltak a nézők közül is az „öreg táncosok”
belső körébe.

Fotó: Sir János
Köszönjük
a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzatnak, hogy vendégül láttak
minket ebédre, köszönjük Lamperth
Ernőnek aki darujával segített a fa állításban.
Köszönet az ágfalvi legényeknek, akik

Fotó: Németh Péter
Egy másik helyszínen, 14 órától a
focipályán Ágfalva KSK és Sopronkövesd
LC
futballtalálkozó
mérkőzésein
szurkolhattak az ide látogatók. Meg is lett az

2

ÁGFALVI KRÓNIKA

eredménye, a tartalék csapatunk 5-2-re, a
felnőtt korosztály pedig 8-0-ra győzött a
vendégcsapat ellen.
A rendezvénysátorban az Ágfalvi Fúvós
Zenekar koncertjével folytatódott a zenés
program, majd a Pannonische Buam
sramlizenéje csendesítette el estére a búcsúi
mulatságot.
Köszönjük mindenkinek, aki segítségével,
támogatásával
hozzájárult
rendezvényünk sikeres lebonyolításához!
Csoltói József
Rendezvényszervező
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az ágfalvi Patakugrók Táncegyüttes, a soproni
Testvériség Táncegyüttes és az Ágfalvi Fúvós
Zenekar. A XI. Ágfalvi Gesztenye Fesztivált a
Havanna Trió pol - beat műsora zárta.
Köszönjük mindenkinek, aki munkájával és
segítségével hozzájárult rendezvényünk
sikeres lebonyolításához!

Csoltói József
Rendezvényszervező

Bábkészítő verseny helyezettjei
1, Kocsis Imre Patak u. 9.
(Préselünk..)

Idén már XI. alkalommal
rendeztük meg az Ágfalvi
Gesztenye Fesztivált,
mely évről évre egyre több látogatót vonz.
Kegyeibe fogadott minket az időjárás is,
hiszen október közepén nehéz ilyen szép,
napsütéses időt kifogni.
Ágfalvára érkezőket a házak előtt vidám
bábok szórakoztatták, köszönjük minden
készítőnek!
Az ágfalvi Fogadó előtti téren „Tök jó vásár”
fogadta az érdeklődőket népi játékokkal,
langallóval, forralt borral, teával, gesztenyés
palacsintával, sült gesztenyével…
A Napsugár Óvoda Micimackó és Katica
csoportja részére árusítottak a szülők saját
maguk által készített süteményeket, melyek
min egy szeletig elfogytak. A Papkert
Játszótérrel szemben a Kovács család standján
válogathattak az ide látogatók őstermelői
kínálatából.
A Vadon Lovas Club területén kézműves
kirakodóvásár
fogadta
a
látogatókat,
gesztenyesütéssel, gesztenyés süteményekkel,
Gesztenye Marci játszóházzal. A fedett
lovardában szombat és vasárnap délután
minden
korosztály
megtalálhatta
az
érdeklődési körének megfelelő programokat.
Volt itt KANGOO, CAPUEIRA és lovas
bemutató, hastánc, operett műsor, vásári
bábjáték és bohócműsor, zenés est a Showtime
Zenekarral. Vasárnap a Morgenröte Énekkar
vásári standja és műsora várta a látogatókat a
Tájháznál, majd folklórdélutánnal folytatódtak
a programok a fedett lovardában, ahol fellépett
ÁGFALVI KRÓNIKA

2, Kránixfeld Róbertné Baracsi L. u. 88.
(Dolgozik az egész család)

3, Dallos Tamás Baracsi L. u. 12.
(Sült gesztenyét tessék!)

Fotók: Csoltói József
Köszönjük, egyben gratulálunk minden
bábkészítőnek, és remélem jövőre is vidámmá
varázsolják Ágfalva utcáit ötletes figuráikkal!

WWW.AGFALVA.HU
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Gesztenyeszedés

7.
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I.
II.

Fazakas Kinga
Nándorhegyi
Anna
Jurák Pál
Varga Alex
Wágner Kata
Takács Balázs

2014. szeptember 25. csütörtök 13-16.30-ig
Eredmények
Osztályverseny
osztály
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
összes

mérés
67,2 kg
106,2 kg
138,9 kg
136,5 kg
162 kg
203,5 kg
196.3 kg
197,7 kg
1208,8 kg

átlag
4
kg/fő
5,5 kg/fő
9,7 kg/fő
7,8 kg/fő
10,2 kg/fő
13,5 kg/fő
10,45 kg/fő
13
kg/fő

8.
helyezés
VIII.
VII.
V.
VI.
IV.
I.
III.
II.

Egyéni eredmények, az osztályok
legjobbjai:
Osztályfőnöki dicséretet kapnak:
osztály helyezés név
1.
I.
Bánóczy
Marcell
II.
Tóth Bálint
III.
Plájer Glória
Vén Eszter
2.
I.
Nagy Szabolcs
Hunor
II.
Németh Kata
III.
Günther
Levente István
3.
I.
Szabó Hédi
II.
Berki Bence
III.
Horváth László
Pádár Olivér
Petró Zalán
4.
I.
Varga Marcell
II.
Wágner Péter
III.
Plájer Johanna
5.
I.
Bánóczy Jenni
II.
Pádár Liliána
Varga Nóra
III.
Molnár János
Varga Áron
6.
I.
Nyulász Karina
II.
Baranyai Cintia
III.
Porga Bianka
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III.
I.
II.
III.

22,5 kg
21 kg
16,5 kg
31 kg
23,5 kg
21,5 kg

Igazgatói dicséretet kapnak a legtöbb
gesztenyét szedő alsós és a felsős tanulók:
Alsó tagozat
Varga Marcell 4. o.
15,5 kg
Wágner Péter 4. o.
14,5 kg
Szabó Hédi 3. o.
14 kg
Berki Bence 3. o.
13 kg

Felső tagozat
Varga Alex 8. o. 31 kg
Wágner Kata 8. o.
23,5 kg
Nyulász Karina 6. o.23
kg
Bánóczy Jenni 5. o.
22,5 kg
Fazakas Kinga 7. o.
22,5 kg
Takács Balázs 8. o. 21
kg
Nándorhegyi Anna 7.
o. 21 kg

mérés
7,5 kg

Plájer Johanna 4.
o. 12,5 kg

6 kg
5,5 kg
5,5 kg
11 kg

Az összefogásotok, munkátok eredménye
120 000 Ft bevétel a DÖK pénztárba!!

10 kg
9,5 kg
14 kg
13 kg
12 kg
12 kg
12 kg
15,5 kg
14,5 kg
12,5 kg
22,5 kg
14,5 kg
14,5 kg
12 kg
12 kg
23 kg
19 kg
18 kg

Köszönjük a munkátokat!
DÖK

Játszva tanulhatták a KRESZ-t!
A Kisalföld napilapból értesülve felvettük a
kapcsolatot
a
Soproni
Rendőrkapitánysággal.
A
közlekedésrendészeti osztály vezetőjével
egyeztetve csatlakoztunk a Bringára,
Sopron! programhoz. Ezen felvilágosító
foglalkozások keretében október 13-án
tanórai keretekben az alsó tagozatos
kisdiákok megismerték és gyakorolták a
helyes gyalogos – és kerékpárosmagatartást. A pályán felépített tanpályán
közlekedési jelzőtáblák, közúti jelzések
segítették a játékos tanulást. Az utcán,
közterületeken
előforduló
közlekedési
szituációkat modellezve, egymásra figyelve
WWW.AGFALVA.HU
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próbálhatták ki a gyalogos és a kerékpáros
helyzetét. A rendőr azonnal korrigálta,
magyarázta az adott helyzetben szükséges
viselkedést. Tavasszal a felső tagozat is
hasonló képzésben részesül majd.
Bízunk benne, hogy ezzel a programmal is
hozzájárulhatunk
gyermekeink
felelős
közlekedési moráljának fejlesztéséhez.
Czinder Tamásné
mb. intézményvezető

Örökségünk, Alpokalja – Fertő - táj
témahét az iskolában
A tavalyi tanévben bevezetett témahéten ismét
örömmel vettünk részt 7. osztályunkkal.
Földrajz, biológia, magyar irodalom, történelem,
német, ének, technika, testnevelés és
osztályfőnöki órákon dolgoztuk fel a
projektfüzet érdekes szemelvényeit. Földrajz
órán a tanulók az Alpokalja, Fertő - táj
természetföldrajzi adottságaival ismerkedtek
meg. Interaktív tábla segítségével tájékozódtak a
térképen.
Felelevenítették
korábbi
tanulmányaikból is mindazt, amit a Fertő tóról
már tanultak.
Történelem órán a térségek kapcsán a füzetben
felsorolt szentekkel ismerkedtek meg a
gyerekek. Magyar irodalom órán a helyi
mondák, legendák témakörben olvastak el
néhány érdekes történetet, majd azokról
beszélgettek.
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régóta hagyomány, e témahét beindulása előtt is
élt, hogy a nagyobbak számára lehetőséget
biztosítunk a helyi búcsúi legénytánc
megtanulására. Gyerekeink idén is örömmel,
lelkesen táncolták ezeket a lépéseket Csoltói
József, a Patakugró Néptánccsoport vezetőjének
irányításával.
Német órán a helyi németek történelméről
olvastak,
majd
használati
tárgyaikról,
népviseletükről készítettek rajzokat a füzeteikbe.
A térség nagy zeneszerzőitől, Haydntól, Liszttől
hallgattak zenei részleteket a tanulók, majd a
helyi nyelvjárással ismerkedtek. Egy helyi
német népdalt tanított nekik Csernus Gáborné,
Kriszta néni a szöveg helyes kiejtése és
lefordítása után.
A csütörtök is sok új információt adott. Reggel
vidám társasjátékkal indítottuk a napot. A
tavalyi témahéten készült csodaszép, Ágfalva
nevezetességeit játékosan bemutató társasjáték
segítségével még a leggyengébb képességű
gyerekek is megtanulták a legfontosabb
információkat falunkról.
Technika órákon a heraldika rejtelmeibe
pillanthattak bele a gyerekek. A térség
községeinek címereit tekintették át és kedvükre
rajzoltak le néhányat.

Fotó: Németh Szilvia

Fotó: Czinder Tamásné
A biológia óra a Fertő-part élővilágával és a
diófával bővítette ismereteiket. Testnevelés
órákon jól szórakoztak, amikor a térség régi népi
gyermekjátékai közül néhányat megismertetett
velük a testnevelő tanár. A mi iskolánkban már
ÁGFALVI KRÓNIKA

A témahét végén egy 5 fős csapatot alakítottunk.
Őket azokból a tanulókból választottuk, akik heti
munkájuk alapján kiérdemelték a pénteki utazást
Fertőszéplakra, a Tájházba. A szervezők a térség
iskoláinak szerveztek vetélkedőt. Az 5 fős
delegáció jelesre vizsgázott. Az első három
csapatban szerepelt 1-1 ágfalvi diák, akik
vállalkozó
hozzáállásukkal
erősítették
csapatukat. Élményekkel, tudással gyarapodtak.
Czinder Tamásné
mb. intézményvezető
WWW.AGFALVA.HU
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KEDVES HALLGATÓK!
Ágfalva Község Önkormányzata az Emberi
Erőforrások
Minisztériumával
együttműködve kiírja a 2015. évre a

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási
hallgatók
számára
a
2014/2015. tanév második és a 2015/2016.
tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok a települési önkormányzat
illetékességi területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget
eredményező
alapképzésben,
mesterfokozatot
és
szakképzettséget
eredményező
mesterképzésben,
egységes,
osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
/Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban
újra kell pályázni./
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus
Pályázatkezelési
és
Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa
rendszer:

https://www.eper.hu/eperbursa/paly/pal
ybelep.aspx.)
pályázói
regisztráció
szükséges,
a
regisztrációt
követően
lehetséges a pályázati adatok feltöltése a
pályázók részére. A személyes és pályázati
adatok feltöltését követően a pályázati
űrlapot kinyomtatva és aláírva kell
benyújtani az ágfalvi önkormányzathoz.

A pályázat rögzítésének és az
önkormányzathoz (Ágfalva, Soproni u.
3.) történő benyújtásának határideje:
2014. november 7.
Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás az
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban
ügyfélfogadási időben megtekinthető.
A pályázatnak vannak kötelező mellékletei,
ezek:
- a felsőoktatási intézmény által kitöltött
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
ÁGFALVI KRÓNIKA
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2014/2015. tanév első félévéről /mind a
pályázótól, mind a vele közös háztartásban
élő eltartott, iskolarendszerű képzésben
részesülőtől/
- igazolás a pályázó és pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről
- szociális rászorultság igazolására alábbi
okiratok: (kereseti igazolások jövedelemről,
ennek hiányában nyilatkozat, igazolás egyéb
bevételekről stb.)
A pályázati kiírással kapcsolatban további
információt talál a www.agfalva.hu és a
www.emet.gov.hu honlapokon.
Ágfalva, 2014. október 3.
Szováti Júlia
jegyző

Lassan beköszönt az ősz – hasznos
tanácsok közlekedőknek
Valamennyi járművezető számára fontos
feladat az őszi közúti közlekedésre való
felkészülés,
valamint
a
betakarítás
kezdetével az utakon több munkagéppel,
lassú járművel, valamint állati erővel vont
járművel találkozhatunk.
Az őszi hónapokban a közúti közlekedési
balesetek
jellemző
oka,
hogy
a
gépjárművezetők nem a megváltozott
időjárási-, látási- és útviszonyoknak
megfelelően vezetik járműveiket. A legtöbb
problémát
többnyire
a
változó
tapadóképességgel rendelkező útburkolat,
valamint a romló látási viszonyok okozzák.
Ezért lényeges, hogy minden járművezető
megfelelően
felkészítse
járművét
a
megváltozott körülményekre, mert az őszi
közlekedési viszonyok más járművezetői
magatartást követelnek.
Ősszel a látási viszonyok gyakran rosszak,
korán sötétedik, hosszabb ideig kell
használni a gépjármű világítóberendezéseit ezért is nagyon fontos, hogy azok
megfelelően működjenek. A gépjárműveket
ajánlatos alaposan átnézni, megvizsgálva
minden biztonsági berendezést és tartozékot.
WWW.AGFALVA.HU
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Sokan
csupán
az
akkumulátor,
a
gumiabroncsok, a világítás és a fékrendszer
ellenőrzésére figyelnek, holott az őszi
közlekedés fontos kelléke lehet a jól
működő ablaktörlő, a megfelelő ablakmosó
folyadék vagy a páramentesítő. Próbáljanak
meg
fokozatosan
alkalmazkodni
a
megváltozott látási és útviszonyokhoz,
tekintettel a ködös, esős időjárásra.
Lassabb,
körültekintőbb,
előrelátóbb
vezetéssel előzzék meg a közlekedési
baleseteket. Lakott területen kívül és belül
egyaránt vigyázzanak az úttest mellett
haladó gyalogosokra, valamint fokozott
figyelemmel legyenek a kijelölt gyalogosátkelőhelyek,
iskolák,
buszmegállók
környékén figyelmetlenül az úttestre lépő
gyalogosokra.
A betakarítás kezdetével az utakon több
munkagéppel, lassú járművel, valamint állati
erővel vont járművel találkozhatunk.
A földekről az útra felhajtó munkagépek
vezetői sokszor az előírásoktól eltérően nem
takarítják meg a járművük kerekeit a
rátapadt sártól, mely az úttestre kerülve
balesetveszélyt jelenthet. Az állati erővel
vont
járművek
vezetői
többször
fényvisszaverő prizma, illetve világítás
nélkül közlekednek szürkület után az
utakon, ezért célszerű a járművezetőknek
lassabban, körültekintőbben közlekedni.
A fentiek figyelembe vételével kíván
balesetmentes őszi közlekedést a GyőrMoson-Sopron
Megyei
Rendőrfőkapitányság.
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templom önkormányzati területen áll, a fák
kivágását az önkormányzat végezte el.
A munkálatokat Baranyai Gábor kőfaragó
mester, építőmérnök vállalkozása végzi, aki
több mint 30 éves műemlék felújítási
tapasztalattal rendelkezik. A drénezés, a
vakolat csere és az esővíz elvezetési munkák
megtörténtek. A területről az víz elvezetés
nem megoldható, ezért szikkasztó kút
kiépítésére
került
sor.
A
további
munkálatokra
pályázati
támogatást
szeretnénk szerezni, de ehhez az önrészt
még elő kell teremteni.

Fotó: Csoltói József

A katolikus templom felújítása
megkezdődött.
Több éves sikertelen pályázat írás után az
Ágfalvi
Római
Katolikus
templom
állagvédelmére, drénezési és csapadékvíz
elvezetési munkák kivitelezésére a Nemzeti
Kulturális Alap 2,5 millió forint támogatást
biztosított. Az egyházközség által biztosított
önrész 2,7 millió forint.
A Mihály Atya által sok évvel ezelőtt
ültetett tujákat sajnos el kellett távolítani a
munkálatok megkezdése előtt. Mivel a

ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Ther Mónika
Divós Ferenc
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Kompromisszumok nélküli
munkálatok Ágfalván
Október 11-én, szombaton mintegy negyven
fiatal ragadott seprűt, lapátot, ásót,
porrongyot és szivacsot, hogy a „72 óra
kompromisszum
nélkül”
elnevezésű
rendezvény keretében szépítse, csinosítsa,
felássa és takarítsa mindazt, amit az
evangélikus gyülekezeti ház körül szépíteni,
csinosítani, felásni és takarítani kellett.
Plöchl
Ildikó
határ
menti
gyülekezetpedagógus szervezésben nem
csak ágfalvi, bánfalvi és soproni diákok
szorgoskodtak, hanem a szomszédos osztrák
település, Lépesfalva diákjai és lelkésze is.
A reggeltől estig tartó munkálatok során a
gyülekezeti ház udvarát és melléképületeit
tettük
rendbe.
Nagy-nagy köszönet mindazoknak, akik
munkájukkal
és
adományaikkal
hozzájárultak a nap sikeréhez! A gyülekezet
honlapján
megtekinthető
képes
beszámolónk:
http://agfalva.lutheran.hu/galeria.galeria_85.
Heinrichs Eszter

Fotó: Heinrichs Eszter

Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség novemberi alkalmai
A hónap igéje:
„Tanuljatok
jót
tenni,
törekedjetek
igazságra,
térítsétek
jó
útra
az
erőszakoskodót! Védjétek meg az árvák
jogát és az özvegyek peres ügyét!” Ézs. 1,17
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Monatsspruch November:
Lernt, Gutes zu tun! Sorgt für das Recht!
Helft den Unterdrückten! Verschafft den
Waisen Recht, tretet ein für die Witwen!
Jes 1,17
November elsején 17 órakor temetői
istentiszteletet tartunk.
November 2-án, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentisztelet lesz – úrvacsorával.
November 9-én, vasáranap 9 órakor aratási
hálaadó családi istentiszteletet tartunk.
November
12-én,
szerdán
8.30-tól
lelkészgyűlés lesz Ágfalván.
November 12-én, szerdán 15 órakor
„Gemeindenachmittag”-ra várjuk szeretettel
a német ajkú testvéreket – Bánfalvára.
November 14-én, pénteken 17 órától
konfirmációs órát tartunk Bánfalván.
November 16-án, vasáranap 9 órakor német
nyelvű istentisztelet lesz – úrvacsorával.
November 21-én, pénteken 16 órától
bibliaórát tartunk.
November 21-én, pénteken 19 órától a
„Középnemzedék”
elnevezésű
beszélgetőkörünket tartjuk Ágfalván.
November 22-én, szombaton 15 órától
gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és
barátaikat.
November 22-én, szombaton 17 órától
ifjúsági órára hívogatjuk az ifjakat Ágfalván.
November 23-án, vasárnap 9 órakor
magyar nyelvű istentisztelet lesz, amelyen
az Evangélikus Hittudományi Egyetem
egyik hallgatója fog szolgálni.
November 28-án, pénteken 18 óra „Thanks
giving”
hálaadó
istentiszteletet
és
szeretetvendégséget tartunk Bánfalván,
angol nyelven. Szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt.
November 30-án, vasárnap 9 órakor német
nyelvű istentisztelet lesz.
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetelenül.
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael
WWW.AGFALVA.HU
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Megjelent a 2015-ös ágfalvi naptár

Tisztelt Ágfalvi Polgárok!

Kránitz Roland természetfotós képeivel
illusztrálva,
mely
1500,Ft-ért
megvásárolható az alábbi helyeken:

A 2014. október 12-i választásokon az önök
megtisztelő bizalmából polgármesterként
dolgozhatok lakóhelyünkért, az itt élő
emberekért.
Köszönöm a mellettem voksolóknak!
Megbízatásom 5 évre szól, ez idő alatt
szeretném a lehető legtöbbet tenni
Ágfalváért. Ahhoz, hogy az Önök
igényeinek megfelelő településen élhessünk
mindannyiuk
segítő
támogatására
szükségem van, azokéra is, akik a
választásokkor nem rám voksoltak.
Ezért
őszinte
párbeszéden
alapuló
együttműködésre kérem mindannyiukat!

Ágfalva Községi Önkormányzat
Soproni u. 3.
Váci Mihály Általános Iskola
Váci Mihály u. 1.
Napsugár Óvoda
Fő utca 1.
Rajka és Vidéke Takarék szövetkezet
Fő utca 74.
Ágfalvi Tájház – Heimatmuseum
Hegy utca 8-9.
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