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Mentovics Éva: Újévi köszöntő 
 

Szeretetben, egészségben 

legyen részed egész évben. 

Légy szerencsés, vidám, boldog, 

felejtsd el a bút, és gondot. 

Kezdődjön hát egy új élet: 

legyen békés, boldog éved! 

Minden kedves olvasónknak 

és az ágfalvi lakosoknak 

eredményekben gazdag 

BOLDOG ÚJ ÉVET 

KÍVÁNUNK! 

Ágfalva Községi 

Önkormányzat 

 XVI. évfolyam  1. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. JANUÁR 
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Levél az Ágfalvi Télapótól 
 

Idén is sokat készültünk, hogy 

megmutassuk, mi rejlik ebben az ünnepben, 

és hogy nem csak a kicsiket, a nagyokat is el 

lehet varázsolni. Már hetedszer jártuk be 

Ágfalva utcáit. Az első megállónk most is az 

ágfalvi evangélikus templom mellett volt. 

Kellemes meglepetésünkre, az esős idő 

ellenére, a vártnál is többen voltatok. A 

gyerekek sorra jöttek, hogy megmutassák, 

mivel készültek Télapóra. Voltak, akik 

verset mondtak, mások énekeltek, vagy 

rajzaikat hozták. A krampuszlányokkal és a 

manóval igyekeztünk mindenkit 

megjutalmazni. Általában cukorral, csokival, 

nyalókával kedveskedtünk, de a virgács is 

nagyon kelendő volt. 

 

 

 
Fotó: Tóth Szilárd 

 

A krampuszlányok, és a manó nevében 

megköszönöm a részvételt, valamint a 

támogatást! Legyetek jók, és egy év múlva 

újra találkozunk! 

 

Üdvözlettel:  

Télapó bácsi, Krampuszlányok, Manó 

Betlehemes hagyomány Ágfalván 
 

Betlehemezőkkel számos helyszínen 

találkozhattak Ágfalva lakói decemberben. 

Az óvodások jártak intézményeinkben 

(oviban, iskolában, önkormányzatnál) és 

meglátogatták énekkarunk és fúvós 

zenekarunk karácsonyi koncertjét is az 

Ágfalvi Fogadó előtti téren. 

 

Fotó: Csoltói József 

 

Jézus születésének Bibliai történetét 

dolgozták fel Heinrichs Eszter ev. lelkész 

irányításával az evangélikus templomban, 

valamint Kedves Vencel hitoktató 

segítségével a katolikus templomban is 

találkozhattunk betlehemezőkkel. 

Ez a karácsonyhoz kötődő, több szereplős, 

párbeszédes-énekes magyar népszokás a 

pásztorjáték, fő kelléke a betlehem, melyben 

a szent család látható, már több évtizede 

elterjedt volt Ágfalván is – mint ahogy az 

alábbi fotón is látható, melyet Dallos 

Tamástól kaptam. 

 

Csoltói József 
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Ünnepvárás az iskolában 
 

Az adventi időszak ebben a tanévben is meghitt 

és szép volt iskolánkban. Már novemberben 

megkezdtük a készülődést egy barkács 

délutánnal. Köszönjük a szülőknek, 

nagyszülőknek, pedagógusoknak, hogy 

segítettek a szép ajándéktárgyak készítésében. 

Kránixfeld Róbertné jóvoltából most is egy 

gyönyörű adventi koszorún gyújthattuk meg 

hetente a gyertyákat 1-1 vers, dal, zeneszám 

meghallgatása után. A folyosónkat Fischer 

Erika, egy hetedikes tanulónk édesanyjának 

falidísze és a festőkörbe járó tanulók adventi 

festményei díszítették. 

December 5-én a diákönkormányzat mikulása 

lepte meg az alsósokat szaloncukorral, másnap 

pedig, december 6-án a Karácsonyi szívhangok 

rendezvényen szerepeltek alsós és felsős 

tanulóink. Külön köszönet illeti Horváth Csilla 

tanárnőt, aki egy vidám kis jelenettel készült 

erre az alkalomra a színjátszó szakkörös 

gyerekekkel. 

A szünet előtti utolsó héten, a karácsonyi 

vásáron szinte minden portéka elkelt. 

December 17-én a zenét tanuló diákok 

karácsonyi hangversennyel kedveskedtek 

szüleiknek, családtagjaiknak. Kiváló alkalom ez 

arra is, hogy bemutassák, mennyit tanultak 

szeptember eleje óta. December 18-án az ovisok 

betlehemeztek nálunk, majd 19-én az osztályok 

külön karácsonyi összejövetelei után egy közös 

ünnepély következett. Most is sok szülő, 

nagyszülő, családtag volt kíváncsi a gyerekekre, 

akik izgalommal, meghatottan szerepeltek. A 7-

8. osztályosok gyertyagyújtásával ért véget ez a 

szép nap.  

 

Czinder Tamásné 

mb. intézményvezető 

 

 

 
Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 

 

Karácsonyi szabadtéri koncert 
 

 
Fotó Walter Rossmann 
 

Az ágfalvi Morgenröte Énekegyesület és az 

Ágfalvi Fúvószenekar Egyesület december 

20-án közös Karácsonyi koncertet adott az 

Ágfalvi Fogadó előtti téren felállított 

szabadtéri színpadon. Ádvent utolsó 

szombatján óvodásaink karácsonyi dalai 

teremtették meg az ünnepi hangulatot, majd 

betlehemes műsorral idézték fel Jézus 

születését. Az ádventi gyertyákat Heinrichs 

Eszter evangélikus lelkész gyújtotta meg, 

majd a Morgenröte Énekkar karácsonyi 

műsora következett. A Daágh utca előtti 

téren fényfüzérek, karácsonyi 

díszkivilágítás, forralt bor, tea illata, 

tűzkosarak lángja és kemencében sült rétes 

különlegességek varázsoltak ünnepi 

hangulatot. Az est programját az Ágfalvi 

Fúvószenekar karácsonyi koncertje zárta. 

Köszönhetően a kegyes időjárásnak és a 

hangulatos környezetnek, sok látogatót 

vonzott a rendezvény. Reméljük a jövőben 
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is örülhetünk ily nagy létszámú 

közönségnek műsorainkon! 

 

 
Fotó Walter Rossmann 

 

Köszönjük a nézőknek, résztvevőknek és 

támogatóinknak, hogy hozzájárultak 

rendezvényünk sikeres lebonyolításához! 

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

Ágfalva Községi Önkormányzat,  

Morgenröte Énekegyesület, Ágfalvi 

Fúvószenekar Egyesület, Napsugár Óvoda,  

Kopi Hungária’98 Kft., Poszeidon Bt.  

 

Kirchknopf Károlyné 

 

MULTILING projektgála 
 

Iskolánk 2014. november 28-án, a soproni 

Megyeháza dísztermében a Multiling 

projektgála zárórendezvényén vett részt. 

A kezdeményezés célja az óvodai és iskolai 

kétnyelvű nevelés kiszélesítése és az 

egyetem közreműködésével a tudományos, 

módszertani háttér biztosítása volt. 

A rendezvény megnyitásaként a két község 

(Ágfalva és Draßburg) polgármesterei 

tartottak köszöntőbeszédet. Ezt követte a 

projektben résztvevő intézmények 

eredményeinek a bemutatása. Mindkét 

oldalról a pedagógiai főiskolák, az óvodák 

és iskolák értékelték a projektben 

végrehajtott tevékenységeket, 

foglalkozásokat, illetve azok hatását a 

gyerekek nyelvi fejlődősére.  

Az elhangzottak és a tanulók megfigyelése 

alapján elmondhatjuk, hogy a gyerekek 

számára a több nyelvvel való korai 

érintkezés nem jelent túlzott megterhelést. 

Fogékonyak és nyitottak az újra, az idegen 

nyelv tanulására. Már az óvodás korban meg 

lehet teremteni az idegen nyelv tanulásának 

az alapját. 

 

 
 

Szülői részről egy draßburgi anyuka 

nyilatkozott a projekt pozitív hatásáról. 

A gála során ágfalvi és draßburgi óvodások 

és iskolások német nyelvű műsorokat 

mutattak be. 

 
Fotó: Magasi Dávid 

 

Iskolánk képviseletében az első és második 

osztályból tíz tanuló volt jelen: Fodor Dóra 

Veronika, Heinrichs Ármin Bálint, Krebsz 

Elena, Plájer Glória,Sugár Dominik, Tarpai 

Annabell,Tarpai Eszter és Tóth Bálint. Ők 

„A nagy répa”című mesét adták elő német 

nyelven. Tauber Veronika és Zenzius Boris 

Sebastian egy –egy német verset szavaltak 

el. 
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Ezúton szeretném megköszönni a szülői 

kíséretet, valamint a jelmezek beszerzésében 

és készítésében a segítséget.  

 

Kiss Péterné Erika néni 

      

 
 

Példaképek lehetnek 
 

2014 decemberében Ágfalván 

edzőtáborozott a szésfehérvári Alba Volán 

Öttusa Szakosztálya. A fiatal sportolók és 

vezetőik Ágfalván és környékén megtalálták 

azokat a feltételeket, amelyek szükségesek 

egy téli edzőtábor lebonyolításához. 

Ágfalván a Vadvirág Hotelben szálltak meg 

és étkeztek, az iskola tornatermében vívtak 

és tartották az erőnléti és lövészet edzéseket. 

Sopronban a fedett uszodában úsztak és az 

ágfalvi erdőben futották le a napi távokat. 

Szloboda József öttusa edző jóvoltából 

megszervezhettünk egy közönségtalálkozót 

legeredményesebb versenyzőikkel. Kovács 

Sarolta a londoni olimpián 33. helyezett 

volt, Demeter Bence és Demeter Gergely is 

számos korosztályos európai és világbajnoki 

versenyeredménnyel büszkélkedhet. 

 

 
Fotó: Tóth Adrienn 

 

A felső tagozatosok figyelemmel hallgatták 

a bajnokok élményeit, érdeklődve tették fel 

kérdéseiket a sportolóknak. A válaszokból a 

sport iránti szeretet, a küzdés vágya, a helyes 

önismeret és önkritika érződött ki. 

Tanulóink izgatottan várták a pillanatot, 

amikor kézbe foghatták a kardot. Mindenki 

kipróbálhatta a lézerrel működő lőfegyvert. 

A program zárásaként autogramm osztás 

következett. 

 

 
Fotó: Tóth Adrienn 

 

Bízom benne, hogy tanulóinknak is 

éppolyan emlékezetes marad ez az esemény, 

mint nekem, hisz nem mindennap 

találkozhatunk személyesen ilyen kiváló 

sportolókkal. 

 

Czinder Tamásné 

mb. intézményvezető  
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Kiváló az ágfalvi sertéshús 
 

A hagyományoknak megfelelően a tél 

beálltával Ágfalván is megszaporodnak a 

házi sertésvágások. 

A tv reklámból ismert NÉBIH csak nevében 

új cég, a Nemzeti Élelmiszerbiztonsági 

Hivatal a korábbi Mezőgazdasági Hivatal és 

az Országos Állategészségügyi Intézet 

szerkezetileg megújult utódja. 

Az év folyamán a sertésállományokban 

elvégzett vérvételek mintái a fent nevezett 

NÉBIH laboratórium vizsgálata szerint évek 

óta jó eredményeket adnak. 

Haberl Béla, Kránixfeld Róbert, Kovács 

Jenő sertésállományai a külső szemlélők 

számára is jól hizlalt, egészséges állatok 

benyomását keltik. 

A vágás során derül majd ki, milyen a hús-

zsír kitermelési arány, bár az állat 

génállományát ismerve, az állattartó gazdák 

ezt nagy pontossággal előre meg tudják 

mondani. 

 

Dr. Pintér György 

állatorvos 

www.drpintersopron.hu 

 

 
Fotó: Csoltói József 
 

Téli veszélyek 
 

A hóvihar elmúltával a lehullott hó az épített 

környezetben további veszélyeket hordoz. A 

tetőkről az összefagyott hó, az 

ereszcsatornákról jég eshet a járókelőkre, a 

járdák és egyéb közlekedők újra síkossá 

válhatnak. A síkosság mellett a hó 

betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb 

tereptárgyakat (gödrök, buckák), ami további 

veszélyforrásokat jelenthet (elbotlás, elesés, 

stb.).  

Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó ipari 

egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt 

lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest 

közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos 

tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos 

járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles 

területsáv) hintéséről, sózásáról a 

tulajdonos/használó köteles gondoskodni. Az 

ingatlan tulajdonosa/használója köteles a 

járdaszakasz melletti átereszeknek, 

árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől 

és más lefolyást gátló egyéb anyagtól való 

megtisztításáról gondoskodni, valamint a 

veszélyes, lelógó jégcsapokra (táblával, 

felirattal) felhívni a járókelők figyelmét. 

 

 
 

A közlekedés során különösen kell figyelni mind 

a gépjárművezetőknek, mind a gyalogosan 

közlekedőknek a havas, jeges, csúszós 

útviszonyokra. Emellett kiemelten figyelmet kell 

fordítani az épületek környékén, a járdákon 

történő közlekedésre, az esetlegesen lezuhanó 

hó- és jégtömeg elkerülésére.  

Megkérünk 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.  

 

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 

SOPRONI HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG 

 

http://www.drpintersopron.hu/
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Szeretetettel hívogatunk katolikusokat, 

evangélikusokat és minden kedves 

érdeklődőt ökumenikus imaestre az ágfalvi 

katolikus templomba - január 20-án, kedden 

17 órától.  

 

Heinrichs Eszter ev. lelkész 

Németh Attila plébános 

 

Hirdetmény 
 

Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

hulladékgyűjtő edények ürítésének időpontja 

megváltozott. 

 

2015. január 7-től kezdődően (első 

szerdai ürítési nap) folyamatosan a 

pénteki nap helyett szerdai napon 

végzi el a Kisalföld 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft. a szolgáltatást. 
 

Kérjük a lakosságot, hogy a hulladékgyűjtő 

szigetek megtelt edényei köré szemetet ne 

rakjanak le, helyette vásárolható erre a célra 

rendszeresített zsák az önkormányzatnál 280 

Ft-ért, ami a kuka ürítésekor elszállításra 

kerül.  

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a COOP 

ABC melletti hulladéksziget átkerül az 

Egyesületek Házához a Baracsi utca 23-ba. 
Szíves megértésüket köszönöm. 

 

Pék Zsuzsanna 

polgármester 

 
 

 

Véradás ágfalván 
 

2015. február 3-án 16-19 óráig 

véradás lesz a Váci Mihály Általános 

Iskola tornatermében. 

Várjuk az önkéntes véradókat! 
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Örömmel értesültünk, 
 

hogy Ágfalva a Magyarrégió országos 

információs portál a „Magyarország 

legszebb városa és falva 2014” versenyben 

3. helyezést ért el, melyhez szívből 

gratulálunk. 

A Virágos Ágfalváért Egyesület munkájának 

köszönhetően évről évre sokat szépül 

településünk. Egyre kevesebb a rongálás, és 

egyre többen csatlakoznak házuk és kertjük 

szépítésével az egyesület törekvéséhez. 

Éppen ezért az elnökség várja azon 

jelentkezőket, akik egyesületi tagsággal, 

aktív munkával szívesen hozzájárulnának 

ezen tevékenységhez. 

 

Pék Zsuzsanna  

polgármester 
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Ágfalva Önkormányzat 
2015. évi rendezvényterv 

Időpont  Rendezvény    Szervezésért felelős 

 

Január 12. Megemlékezés a doni katasztrófáról  polgármester, 

(hétfő) (koszorúzás)  iskolaigazgató 

   (közös rendezvény) „z” 

Február 13 Óvodai farsang  óvodavezető 

(csütörtök)   

Február 13.  Farsangi Bál az iskolában iskolaigazgató 

(péntek)    

Február 14. Szülői bál az Ágfalvi Fogadóban  szülői munkaközösség 

(szombat) 

Február 18. Télbúcsúztató farsangi felvonulás  NNÖ elnök    ”z” „é” 

(hamvazószerda) 

Február 27. Ovi-suli osztályfőnök  

(péntek) 

Március 13.  1848-49. szabadságharc évforduló  iskolaigazgató, 

(péntek) (koszorúzás az emlékműnél)  polgármester 

  (közös rendezvény) „z” 

Március 25-26. Nyílt nap az iskolában (alsó-felső tagozat)  tantestület 

(szerda-csütörtök)    

Április 11.  Megemlékezés a kitelepítésről  NNÖ elnök 

(szombat)  (koszorúzás)  (közös rendezvény) ”z” „é” 

Április 23-24. Papírgyűjtés, szemétszedési akció, iskolaigazgató, 

(csütörtök, péntek)    Virágos Egyesület 

Május 4.  Anyák napja az iskolában iskolaigazgató 

(hétfő)   

Június 3-4-5.. Erdei Iskola  iskolaigazgató 

(szerda, csütörtök, péntek)   

Június 6. Családi nap az óvodában óvodavezető 

(szombat) 

Június 15. DÖK nap DÖK Elnök  

(hétfő)   

Június 19. Iskolai évzáró, ballagás  iskolaigazgató 

(péntek) 

Június 20- 21. Falunap- Német Nemzetiségi Nap polgármester, NNÖ elnök 

(Szombat-vasárnap)      ”z” „é” 

Július 11. IX. Ágfalvi Ikerfesztivál ikres szülők  

(szombat) 

Július 17-18-19. HNJE Közép-Európai Németjuhászkutya Helyi szervezet vezetője 

(péntek- szombat- vasárnap)                             Főtenyészszemle 

Szeptember 1. Tanévnyitó  iskolaigazgató 

(kedd)  

Szeptember 5. XIII. Ágfalvi Futófesztivál iskolaigazgató   „z” 

(szombat)   

Szeptember 8. Ágfalvi csata évforduló iskolaigazgató   

(kedd) 

Szeptember 17.  Papírgyűjtés az iskolában iskolaigazgató 

(csütörtök) 

Szeptember 26-27. Ágfalvi búcsú polgármester  „z” 

(szombat, vasárnap)  Legénytánc  NNÖ elnök 
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Ágfalva Önkormányzat 
2015. évi rendezvényterv 

Időpont  Rendezvény    Szervezésért felelős 

Október 3-4. XII. Gesztenye fesztivál  Vadon Lovasclub 

(szombat-vasárnap) 

Október 21. Őszi hangverseny az iskolában iskolaigazgató 

(szerda) 

Október 22. 1956-os forradalom évfordulójáról iskolaigazgató 

(csütörtök)  való megemlékezés 

Október 22. Katona sírok gondozása iskolaigazgató 

(csütörtök) 

November 11. Márton-nap óvodavezető 

(szerda)   

November 13. Idősek Napja polgármester 

(péntek)  NNÖ elnök 

  (közös rendezvény)”z” „é” 

November 16-17. Nyílt nap az iskolában iskolaigazgató 

(hétfő-kedd) 

December 4.  Mikulás az Óvodában, iskolában  óvodavezető, iskolaigazgató 

(péntek) 

December 5.  A télapó Ágfalva utcáit járja  NNÖ elnöke 

(szombat) 

December 11.  Megemlékezés a soproni népszavazásról iskolaigazgató 

(péntek) 

December 18. Karácsonyi ünnepség az óvodában  óvodavezető 

(péntek)    

December 18. Karácsonyi ünnepség az iskolában iskolaigazgató   

(péntek)    

December 19. Karácsonyi koncert fúvószenekar titkára 

(szombat)   énekkar vezetője 

December 20. Békeláng átadás (lépesfalvi határhídnál) NNÖ elnöke 

(vasárnap) 
 

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 

 
 

 

 

Ágfalvi krónika 

 

Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat 

Felelős kiadó: Pék Zsuzsanna 

 

Főszerkesztő: Csoltói József 

Szerkesztőbizottság: 

Ferstl Róbert, Skala János 
 

Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993 
 

Készült: 

ART-COPY  Nyomda, Sopron 

A programváltozás 

jogát a szervezők 

fenntartják! 


