ÁGFALVI KRÓNIKA
XVI. évfolyam 10. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2015. OKTÓBER

XII. Ágfalvi
Gesztenye Fesztivál
2015. október 10 - 11.
Vadon Lovas Club
Ágfalva, Magyar u. 25
2015. október 10. szombat

7.00 – 9.00 Gesztenyés
sütemények árusítása
a „kőpiacnál” Virágos
Ágfalváért Egyesület
9.00 órától Vadon Lovas Club
területén folyamatos
Gesztenyesütés, forralt
bor, sült gesztenye, méz
árusítása, kirakodóvásár.
11.00 óra

13.00 óra

14.00 óra

14.30 óra
14.30 óra

15.00 óra

„Tök jó vásár”
őstermelők kínálataival az
Ágfalvi Fogadó előtti
téren (Daágh utca), és a
Papkert Játszótérnél
(Patak utca).
KANGOO bemutató és
edzés Szabó Anitával
minden korosztálynak a
lovardában
Lovas bemutató
szabadtéren a Vadon
Lovas Club füves
területén
Ízisz Hastánc Stúdió
műsora a zárt lovardában
Közelebb a távol,
képek Indonéziából
Németh Aliz fotókiállítása
és vetítéssel egybekötött
élménybeszámolójának
megnyitója a Vadvirág
Étteremben
Csemete Bábszínház
előadása

16.00 óra

16.10 óra
17.00 óra

A XII. Gesztenye
Fesztivál megnyitója
Pék Zsuzsanna
polgármester
Zsadon Andrea és
Szolnoki Tibor operett
műsora
Zenés est

2015. október 11. vasárnap

9.00 óra

13.00 óra

13.00 óra
14.00 óra
15.00 óra

15.00 óra

16.00 óra
16.30 óra
17.00 óra
18.00 óra

Programjaink
folytatódnak a Vadon
Lovas Club területén
(gesztenyesütés, forralt
bor, sült gesztenye, méz
árusítása, kirakodóvásár)
Óriásbábos felvonulás
gólyalábas kikiáltó
kisbíróval a Fő utcán a
Vadon Lovas Clubig
Ízisz Hastánc Stúdió
műsora a zárt lovardában
MiaManó Színház
mesejátéka
Morgenröte Ének
Egyesület műsorával
egybekötött vásári
standja a Tájháznál
(Hegy utca)
Hórihorgas HujákolókGólyalábas Társulat
Pillangóvarázs című
előadása (a zárt
lovardában)
Az Ágfalvi Patakugrók
Táncegyüttes műsora
Testvériség Néptánc
Együttes műsora
Ágfalvi Fúvószenekar
műsora
Havanna Trió pol-beat
műsora
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A műsorszámok között a Kovács Lovasudvar
Kürtösei szórakoztatják a látogatókat.
Délelőtt 10 órától 18 óráig folyamatosan a
Vadon Lovas Club területén népművészeti
kirakodóvásár és kézműves foglalkozás lesz.
Büfé valamint gesztenyés ételek és sütemények,
folyamatos gesztenyesütés.
A sütemények udvari beszállítója a Dömötöri
Cukrászda.
Forralt bor, must, gesztenyeméz kapható,
ingyenes mézkóstoló.
Gesztenye Marci játszóház (14 órától)
Egész nap lovagoltatás vehető igénybe.
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Várjuk jelentkezésüket a fenti
telefonszámokon, vagy személyesen a
Polgármesteri Hivatalban.

Részletes felvilágosítás a 99/505-780 – as
telefonszámon.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Pék Zsuzsanna

Felhívás!!

Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Ferstl Róbert, Skala János

Őszi hangulatú utcai dekorációs
bábkészítő versenyt hirdetünk!

Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
ART-COPY Nyomda, Sopron

Tegyük vidámabbá Ágfalvát a XII.
Gesztenye Fesztiválra!
Aki utcafrontját tréfás, jópofa
bábdekorációval díszíti, értékes
ajándékokat nyerhet. Ha már kész a
kreáció kérem, jelezzék (név és
lakcím közlésével) az Önkormányzat
99/330-012 telefonszámán, vagy
Csoltói József rendezvény
szervezőnél a 20/7797-113
telefonszámon.

Az elkészítés határideje
2015. október 08.
Eredményhirdetés 2015. október 10-én 17.00
órakor az Ágfalvi Fogadó előtti téren.
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Futófesztivál eredményei 2015
Ovis futás

500 méter

Fiú

1.
1.
2.
3.

Kovács Boldizsár
Kőhalmi Áron
Bugledits Barnabás
Láng Regő

Lány

1. Gribovszki Eszter Tirza
2. Fodor Virág Réka
3. Magas Flóra

1000 méter
I.
Fiú

Lány

kcs
1. Nyikos Balázs
2. Kovács Áron 7.11
3. Bánóczy Marcell
1. Motován Dóra
2. Pölz Tímea
3. Maros Kata

6.01
7.12
6.22
6.30
6.36

WWW.AGFALVA.HU
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II.
Fiú

Lány

kcs
1. Bácskai Bence
2. Motován Ádám
3. Gyallai Zsombor
1. Skala Nóra
2. Várallyay Zsófia
3. Bognár Dóra 6.39

III.
Fiú

kcs
1. Bertalan Barnabás
2. Nyikos Barnabás
3. Bácskai Levente

Lány

1. Nagy Emma 5.21
2. Tóth Luca
3. Nagy Hanna 5.54

5.49
6.23
6.38

5.26
6.20
6.50

Lány

1. Köcsky Tamara
2. Antal Patrícia
3. Nyulász Karina

5.19
6.00
6.03

3700 m

14.45
15.32
17.36

Női

1. Porga Bianka21.20
2. Kiss Ágnes
22.04

II.
Férfi

kcs
1. Maros Csaba 14.23

Női

1. Gál Petra
2. Gál Fanni
3. Horváth Bernadett

17.15
17.16
17.17

kcs
1. Nagy Viktor 13.20
2. Pap Sándor
14.30
3. Németh Alex 14.41

Női

1. Nagy Nikolett
2. Gosztom Viktória
3. Pálvölgyi Titanilla

ÁGFALVI KRÓNIKA

kcs
1. Koch Ágoston
2. Ruzsits Patrik
3. Godó Zsolt

39.22
40.18
48.10

Női

1. Gosztom Rebeka
2. Horváth Bernadett
3. Gál Fanni

43.25
43.32
43.42

II.
Férfi

kcs
1. Nagy Viktor 36.42
2. Horváth Gábor
37.34
3. Schmiedel Mátyás 40.11

Női

1. Nagy Nikolett
45.52
2. Papné Konczos Beáta
46.26
3. Janicsák Enikő
47.59

III.
Férfi

kcs
1. Horváth Tamás
2. Pozsgai Norbert
3. Hanzséros Róbert

40.23
41.44
42.10

Női

1. Csóka Krisztina
2. Forczek Tünde
3. Tóth Zsuzsanna

47.20
50.40
52.25

10000 méter abszolút győztes:
Férfi
Nagy Viktor
Női
Gosztom Rebeka

III.
Férfi

kcs
1. Maros Ervin 14.01

1. Czakó Hajnalka
18.44
2. Nagy Rita
20.02
3. Fisher Erika 20.32

I.
Férfi

5.47

5.24
5.31
6.04

IV.
Férfi

Női

14.34
14.53

10.000 méter

kcs
1. Bertalan Kristóf
2. Zergi Ádám
3. Maros Péter

kcs
1. Bertalan Barnabás
2. Nyikos Barnabás
3. Kiss Martin

2. Udvardy Péter
3. Pozsgay Norbert

5.57
6.34

IV.
Fiú

I.
Férfi
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16.37
18.25
18.41

Váltófutás 4x 200 méter
Családi kategória
1. Maros család
Általános iskolás kategória
1. Jóbarátok
2. Berzsenyis kókuszgolyók
3. Minionok
4. Mókusok
Baráti, nyílt kategória
1. L – KBIT
2. Trail – Cselde
3. Napszak

WWW.AGFALVA.HU
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Kapufarúgó verseny:
1. Demeter Ádám
2. Maros Péter
3. Dombi Tamás
Ágfalva legerősebb versenye – hintóhúzás
1. Kalmár Dávid és Maros Csaba
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Kvíz kérdések, kapufarúgó verseny várta a célba
érkezőket,
hintóhúzással
megválasztottuk
Ágfalva legerősebb emberét is, a legkisebbek
pedig az óvónők segítő kezei között alkothattak,
mindenki tartalmasan tölthette el az idejét az
eredményhirdetésre várva.

Kvíz:
1. Mike Petra
2.Kmetykó Ádám Czinder Adrienn
3.Godó Zsolt

XIII. Ágfalvi Futófesztivál Értékelés
Hagyományainkhoz híven idén immár 13.
alkalommal került megrendezésre szeptember
első hétvégéjén az Ágfalvi Futófesztivál. Az
időjárás nem nagyon fogadta kegyeibe a
sportolni, mozogni vágyó fiatalokat és
felnőtteket. De a borongós idő sem vette el a
futók kedvét és közel 300-an vágtak neki a
különböző távoknak.
Az általános iskolai korosztály 1000 méteren
indult, nagy örömünkre 130 diák teljesítette a
távot. Az idősebbek a 3,7 és 10 km leküzdésére
vállalkoztak. Az esős időnek köszönhetően a 3,7
km-es pálya igazán izgalmasra sikeredett.
Sártengerrel, meredek lejtővel, akadályokkal
nehezített terepen közel 40-en indultak. Az
Ágfalvi Futófesztivál fő száma a 10 km-es
Határfutás, melyen tavalyi abszolút első helyét
megvédte Nagy Viktor (35,20 perc), míg a
lányoknál Gosztom Rebeka (43,25 perc) lett az
első. Gratulálunk nekik!
A legkisebbek, az ovisok rendkívül ügyesen
futottak, igyekeztek utolérni az előttük futó
nyulakat, remélem mindnyájan boldogan mentek
haza az 500 méteres futótáv teljesítése után.
Váltófutáson is volt lehetőség indulni, ahol
szülők,
gyerekek,
és
atléták
együtt
versenyezhettek. Több kategóriát alakítottunk ki
és a távot is rövidítettük, azt remélve, hogy több
család és barát dönt úgy, hogy csapatban mérik
össze erejüket. Izgalmas, látványos versenyzést
láttunk a 4 x 200 m-es pályán, igazán jó
kiegészítője volt a megszokott számainknak.
Aki nem futni szeretett volna, lehetősége nyílt
túrázni, élményekben gazdagon tértek vissza az
erdei kirándulásból, ahol sokféle gombával és
növényekkel ismerkedhettek meg Udvardy
Ferenc túravezetőnk segítségével.
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Palkovits Tamás
Szerencsére az időjárás az eredményhirdetésig
kitartott, de a szemerkélő eső sem vette el a
résztvevők kedvét attól, hogy a díjazottakat
tapssal jutalmazza.
Minden futószámot korosztályonként és
nemenként is díjaztunk, így rengeteg díj talált
gazdára. Végül tombolasorsolással zárult a
sportos délelőtt.

Fotó: Palkovits Tamás
A rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult a
sok önkéntes, önzetlen segítő összehangolt
munkája. A polgárőrök, gyerekek és szüleik
aktív részvétele is elengedhetetlen volt
rendezvényünk sikeréhez. Süteményt, tombolát
árultak, a célba érkezés után vizet osztottak a
versenyzőknek. Iskolánk dolgozói pedig már
nagyon rutinosan, összehangoltan végezték
dolgukat, hogy minél sikeresebb legyen
futófesztiválunk.
Összességében elmondható, hogy a futófesztivál
idén is betöltötte a hozzáfűzött reményeket, a
WWW.AGFALVA.HU
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futás egyre szélesebb körben népszerű, a fiatalok
közül is egyre többen választják szabadidejük
hasznos eltöltéséhez.
Németh Szilvia
testnevelő tanár

Fotó: Palkovits Tamás

Emléktáblát avattunk Böhm
András tiszteletére
Ma ezen a kora őszi délutánon azért jöttünk
össze, hogy Böhm Andrásra emlékezzünk,
tiszteletére emléktáblát avassunk.
Böhm András tavaly augusztus 28-án hagyta
itt végleg a földi létet. A fájdalmunk ma sem
szűnt meg.
Minden ember azzal a szándékkal éli meg az
életét, hogy jelet, emléket hagyjon maga
után. Az emberek egy részének megadatik,
hogy kisebb nagyobb alkotással élje túl
halandó életét. Vigasztaljon minket, hogy
András olyan nyomot hagyott, mellyel
egyaránt gazdagította Ágfalvát, az itt élőket,
és hazánk német nemzetiségét.
Böhm András Sopronban született 1943ban. Itt járt iskolába, majd 1957-től a
Soproni
Vasöntödében
dolgozott
nyugdíjazásáig. Rendkívüli hűség jellemezte
munkahelyéhez, ahol sok ágfalvival
dolgozott együtt, és szülőfalujához, melynek
történetét már gyerekként is gyakran nagy
érdeklődéssel hallgatta.
„Környezetemben mindig szívesen nyíltak
meg az emberek felidézve jót-rosszat,
felemlítve
a
múltat
fájdalmával,
keserűségével, derűjével együtt. Meglepve
tapasztaltam, mi mindent őrzött meg a
szájhagyomány.
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Rájöttem,
hogy
van
mit
feltárni,
összegyűjteni. Felnőtt koromban már
tudatosan érdeklődtem, kérdezősködtem, s
lassan 10 éve, hogy a hallottakat
lejegyzem.” Írja az 1996-ban megjelenő
Ágfalvi
Mozaik
című
könyvének
bevezetőjében.
Igazi szerelmese volt Ágfalvának.
Ha csak egy mondatot olvasnék tőle akkor is
ezt mondanám Hallgassák csak! Ezzel az
idézettel kezdi a könyvét:

„Ágfalva szép német falu a
Brennberghegy éjszaki lábján,
egy patak mellett, Sopron
szomszédságában.”
Mintha
egy
tündérmesét
kezdene.
Megszállottan kutatta a falu történetét, az itt
élők hagyományait.
Küldetésének érezte a német nemzetiség
múltjának, hagyományainak felélesztését.
Mérhetetlen
szeretettel
gyűjtötte
a
dokumentumokat, melyekből aztán élete 2
fő műve is elkészült. Az Ágfalvi Mozaik
című könyve, és az ágfalvi tájház, melyet
szülőházában rendezett be, és melynek
gyűjteménye rendkívül gazdag.

WWW.AGFALVA.HU
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Ebbe a 250 éves eredeti német házba
gyűjtötte az elődök által létrehozott tárgyi
gazdagságot,
használati
eszközöket,
bútorokat, népviseletet. A kiállított anyag
betekintést ad az itt élő német lakosság
múltjáról, beleértve a földműveseket, és a
jómódúakat is.
András nemcsak történetet írt, és tárgyakat
gyűjtött.
Nagyon
nagy
alázattal,
hagyományokat élesztett újjá, egyesületeket
hozott vissza a múltból. 10 évig szervezte az
Ágfalvi Fúvószenekart, és barátaival
újraalapította a Hajnalpír Énekegyesületet,
melynek haláláig elnöke volt.
Elhivatottságot, és felelősséget érzett a
Magyarországon élő Német Nemzetiség
felé.
1963-ban a Magyarországi Németek
Országos
Egyesülete
delegátusának
választotta. A 80-as években kétszer
választották elnökhelyettesnek. Szintén
elnökhelyettese volt a Győr-Moson-Sopron
Megyei
Német
Önkormányzatok
Egyesületének.
1990-től pedig haláláig az Ágfalvi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke volt.
Feltehetnénk a kérdést, honnan merítette az
erőt, miből táplálkozott ez a mérhetetlen
motiváltság, ez a kiapadhatatlan szeretet a
német nemzetiség felé? Ő maga a
gyökereire, a gyermekkori emlékeire
hivatkozik. Én ezt még kiegészíteném a
kapcsolataival.
Azokkal
az
emberi
kapcsolatokkal, melyeket szinte a semmiből
teremtett, idehaza és külföldön egyaránt, s
amely kapcsolatokból nem ritkán mély
barátság alakult. Olyan partnereket talált
Ágfalván, itthon és külföldön a német
anyanyelvű területeken Ausztriában és
Németországban,
akik
értették
és
tiszteletben tartották törekvéseit, és amiben
tudták segítették.
Ezeknek a kapcsolatoknak köszönhetően
utak épültek. Utak épültek jelképesen, és a
valóságban fizikai és szellemi értelemben is.
Nélküle
egyesületeink,
óvodásaink,
iskolásaink lennének sokkal szegényebbek,
ismeretekben,
nyelvtudásban,
hagyományőrzésben.
1991-ben, amikor az Ágfalvi Váci Mihály
Általános Iskola igazgatója lettem, szinte 2
ÁGFALVI KRÓNIKA
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naponta meglátogatott. Bevallom, eleinte
felmerült bennem a kérdés: Minek jár ez az
ember ennyit az iskolába? Mit akar? De Ő
nem
tágított.
Beszélgetéseink
egyre
hosszabbak lettek. Kíváncsi volt mindenre.
Aztán egyszer csak egy könyvtárra való
német könyvvel jelent meg, hozott
lemezjátszót, magnót, mindent, amire
szüksége volt az iskolának. Külföldi
kapcsolatainak köszönhettük a segítséget.
Megértették a szándékát, és tisztelettel
támogatták.
Amióta ismertem Ágfalváért dolgozott. Az
itt élt német nemzetiségről összegyűjtött
tudását, tapasztalását gondos rendezettséggel
igyekezett tovább adni mindenkinek. Ő, aki
megismerte és megértette a múltban rejlő
értékeket, tudását rendkívüli szerénységgel,
tapintattal tárta elénk. Hatalmas örökséget
hagyott
ránk.
Ágfalva
Község
Önkormányzata
2004-ben
Ágfalváért
elismerő címmel tüntette ki, munkája
megbecsüléséül.
Tisztelt Emlékezők! Hölgyeim és Uraim!
Ma itt és most Böhm Andrásra emlékezünk,
halála után alig több mint egy évvel a
számára oly fontos, hagyományőrző búcsú
napján.
Azért fontos az emlékezés efféle formája,
mert településünk érzékenységét jelzi. A
mindennapokban is fel kell ismernünk
azokat az értékeket, melyekkel együtt élünk.
Fel kell ismernünk mindazokat, akik alkotó,
teremtő emberek voltak, hogy példájuk
nyomán – s ezt erősen hiszem – tovább
tudjon épülni közösségünk.
Böhm András hozzátartozói, barátai,
tisztelői
elhelyezzük
és
felavatjuk
emléktáblánkat, melyen András szavait
idézzük, annak a háznak a falán melyhez
ezer szállal kötődött.
Zárásul kérem fogadjanak tőlem egy Szabó
Magda idézetet:
„Csak azok halnak meg akik egész
életükben nem csináltak semmit.
Aki tett valamit, nem magáért, hanem
másokért, mindenkiért, az megmarad.”
Köszönöm, hogy meghallgattak.
Pék Zsuzsanna
polgármester
WWW.AGFALVA.HU
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Köszönet Margónak, kedves
védőnőnknek:
Nem szeretnénk és nem is igazán
tudunk Margótól, kedves védőnőnktől
búcsúzni. Nem gondoltuk, hogy valóban
eljön ez a pillanat. Megértjük okát és nem
szabunk gátat a jövőnek, de szeretnénk,
hogy mindenki tudja Ágfalván, milyen jó
védőnénink volt az utóbbi két évben. S bár
rövidnek tűnik ez az idő, de kicsit sem
jelentéktelen!
Margó volt az, akivel először
találkoztam, mikor várandós lettem. Kicsit
topogva léptem be hozzá, 7 hetes terhesen,
mintha még nem is kellene ott lennem, de
első perctől kezdve éreztette velem, hogy
igenis itt a helyem, s ő mindenben segíteni
fog. S valóban így is lett. Minden aprócseprő kérdésemmel zavarhattam és sosem
zavartam valójában, mindig készséges volt,
s ha egy órába telt, hát egy órába. Leültetett,
kérek-e vizet, eszek-e eleget, érzem-e a
babát, énekelek-e neki, hogyan várom őt,
nyugodtan meséljek. S ahogy meséltem,
könnyen meg tudtam nyílni előtte, s
félelmeimet is meg tudtam osztani vele.
Nem lehetett ezzel kapcsolatban tabutéma,
hiszen éreztette, hogy minden természetes.
És igen, ott volt velünk, amikor megszületett
a kicsi, a kórházból hazajövetel után már
meg is látogatott –hozzáteszem, nem
egyszer, de sokszor, amíg szükség volt rá-, s
csak mondta, mondta a tanácsokat, amiket
tudtam, éreztem, hogy alapos és meglehetős
tapasztalatból, jóindulattal mond. Hogy
ekkor ebédideje lett volna, vagy esett az eső,
havazott, sosem zavarta. Az a kedvesség és
őszinte szeretet, amit a kisbabám felé
árasztott,
mindkettőnket
hamar
megnyugtatott. Örültem, hogy meg tudta és
meg szerette volna nézni, a kicsi szobájában
is minden rendben van-e. Jó oldalra tettem-e
az ágyat, megfelelő-e a szellőzés, a világítás,
hogyan lesz megfelelő a szoptatás, mit
csináljak, ha fáj a hasa, mit adhatok, ha jön a
foga, mivel tápláljam stb. Apró kérdések,
meglehet, de milyen sokat segítenek annak
az anyának, aki azt szeretné, hogy a
kisbabája jól érezze magát. Persze el lehet
ÁGFALVI KRÓNIKA
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olvasni mindent könyvekből, vagy az
internetről, de a személyes odaadást és
figyelmet semmi nem tudja pótolni, még ma
sem, hála Istennek. Olyan jó, mindig azt
éreztem,
hogy
van
itt
nálunk,
Magyarországon
Védőnői
szolgálat,
(Hungarikum mellesleg), s nem kell
figyelnünk a bejelentkezési időt, nem érzem
kellemetlenül, ha már negyedóránál többet
maradtam; vagy csak nem vagyok beteg,
nem azért jöttem, hanem megelőzni
szeretném a bajt. Kérdéseim vannak.
Szeretném jobban tudni és érteni az anyaság
mikéntjét, hogy a tőlem telhető legjobbat
tudjam nyújtani gyermekemnek. Az emberi
szó, a hozzáértő, gondoskodó figyelem, a
jóindulat, a szakmai tudás, tapasztalat és az
akarat, ami arra irányul, hogy mindezek
legjavát
adja,
Margóban
mindez
megtestesül.
Ahogy megismerkedtem más ágfalvi
friss anyukával, megtudtam, hogy nem csak
én érzek így, hanem mindenki, aki hozzá jár.
Mintha magamat hallottam volna, mindenki
ugyanezeket mesélte, hogy milyen jó, hogy
van nekünk Margó! Többnek is volt, akinek
már másik városban, faluban nem volt jó
tapasztalata, vagy nem hallott jókat ezen a
téren. Rá se néztek, rá se nyitották az ajtót a
védőnők. Pedig mennyit számít. Ha sokan
érezzük így, akkor biztosan így is van,
Margóról csak jókat mondhatunk, hiszen
tapasztaltuk, átéltük.
Sajnáljuk, hogy el kell mennie és itt
kell
hagynia
Ágfalvát.
Szeretnénk
megköszönni azt is, hogy segített
megszervezni a Csicsergő énekes-mondókás
baba-mama foglalkozást itt Ágfalván.
Köszönjük
Margó
gondoskodását,
kedvességét,
szeretetét,
odafigyelését,
odaadó munkáját és kívánunk neki a jövőre
nézve minden szépet és jót, sikereket és
legalább annyi örömet, amennyit mi kaptunk
tőle!
Kedves Margó, fogadd szeretettel az
alábbi verssorokat, amik bár nem nagy költő
tollából születtek, de őszintén, neked
íródtak. Köszönünk mindent!

WWW.AGFALVA.HU
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Sikter-Velasquez De La Torre Krisztina a
Csicsergő baba-mama énekes mondókás
foglalkozás tagjai nevében
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Kívánunk sok szépet és jót, sikeres, boldog
éveket,
Reméljük, hogy találkozunk a jövőben sokat
még veled!

Margónak szeretettel!
(Sikter –Velasquez De La Torre Krisztina)
Köszönjük, hogy vigyáztál ránk, támogattál,
kedveltél,
Köszönjük, hogy minden nap, ha velünk
voltál, nevettél!
Köszönjük, hogy borús napon felhívtad a
figyelmünk,
Nem kell félni, jó lesz minden, kisüt a nap,
ne féljünk!
Köszönjük, hogy bíztattál, mikor félve
reméltünk,
Elhitetted, szebb lesz minden, kisbabánkkal
mellettünk!
Köszönjük, hogy mindig volt hozzánk pár jó
szavad,
Türelmetlen, haragos szó el nem hagyta
ajkadat!
Köszönjük, hogy gondjainkkal sosem
hívtunk kéretlen,
Tudtad, hogy egy anya téged sosem hívhat
véletlen.

Fotó: Péter Zsanett

Szülői összefogás az óvodában
Szeptemberre az óvónénik és a gyerekek
nagy örömére elkészült a Katica csoport új
csoportszobája és mosdója. A terem
cseréjére a növekvő gyermeklétszám miatt
volt szükség.

Köszönjük, hogy kisbabánknak első perctől
ott voltál,
Kicsi fejét simogattad, gondoskodtál, jó
voltál!
Táplálkozás, szopiztatás, betegség, vagy
csak pánik,
Tudtad, hogy az új anyáknak minden
tanácsod számít!
Köszönjük, hogy vigyáztad gyermekeink
lépteit,
Köszönjük, hogy féltő gonddal tanácsoltad,
mit illik.
Köszönjük, hogy velünk voltál, sajnáljuk,
hogy elmész már,
Tudd, hogy a Csicsergő csapat bármikor
visszavár!
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Pahr Mária
Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak
a szülőknek és szakembereknek a segítségét,
akik ennek megvalósításában részt vettek.
Köszönjük a munkáját:
Horváth Gyulának, Révész Adriennek,
Révész Norbertnek, Kancler Győzőnek,
Koleszár
Attilának,
Szabó-Gasztonyi
Anitának, Koller Kornélnak, Dr. Podzimek
WWW.AGFALVA.HU
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Katalinnak, Sebestyén Annának, Tubák
Andrásnak, Kovács Zsoltnak, Kánnár
Andrásnak
Továbbá mindazon szülőknek, akik bármi
egyéb módon - anyagi hozzájárulással,
süteményvásár
és
papírgyűjtés
megszervezésében, lebonyolításában való
részvételükkel-segítettek a felújítás anyagi
hátterének a megteremtésében.
Kovács Zsoltné óvodavezető
Pahr Mária, Cséryné Oláh Mária óvónők

Tisztelt Ágfalvi Lakosok!
Úgy érzem gyűjtésünk nem volt hiába való,
hiszen
iskolánkban a vizesblokkok felújítása
megvalósult.
Hosszú rögös út vezetett el idáig, de végig
bízva a sikerbe teljesen új köntösben
pompázhat iskolánk nagyépületében 2 tanári
WC, fiúk, lányok WC-je, teljesen új ajzat
csövezés, új szerelvényezés járólapok
csempék teljes cseréje történt mindegyik
helyiségben, ezen kívül a tanári szoba és a
fizika terem felé vezető ajzat csöveket is
kicseréltettük.
Az ágfalvi általános iskola kollektívája és a
szülői munkaközösség nevében hálásan
köszönünk minden olyan adományt, mellyel
segítették iskolánk vizesblokkjának teljes
felújítását.
Gyermekeink öröme a mi örömünk is!
Továbbá köszönöm Ágfalvi Váci Mihály
Általános Iskola Grundschule Agendorf és
az Ágfalva Önkormányzata és a Szülői
Munkaközösség nevében az alább felsorolt
személyeknek, illetve cégeknek, akik
önzetlenül ajánlották fel adományaikat, és
munkájukkal hozzájárultak e nemes küldetés
teljesítéséhez:
Szabó Márton Ferenc, NONSTOP Dugulás
elhárító, A1 Szerelvényház, Pádár Család,
Horváth Károly, Lang Rajmond, Bodó
László, Bodóné Pintér Katalin, Pinezits
Zoltán, Udvardy Péter, Zselinszky Gábor,
Zselinszkyné Kondor Nikoletta, Horváth
Szilárd, Szülői Munkaközösség, Ágfalva
Község Önkormányzata
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Minden
figyelmességet,
tisztelettel köszönünk!

segítséget

„…. az adomány becse
Nem abban rejlik, ami, hanem abban,
Hogy adják.”
(Calderón)
Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
vezetősége , tantestülete és tanulói nevében
köszönet illet minden szülőt, nagyszülőt,
támogatót, akik hozzájárultak intézményünk
vizesblokkjának felújításához.

Fotó: Csernus Gáborné
Engedjék meg, hogy ezúton kérjek elnézést
a PÁDÁR családtól,
mert nevük
a
tanévnyitó ünnepségen nem hangzott el a
felsorolásban. Nem csak a vizesblokkok
felújításában, de már évek óta maximálisan
támogatják iskolánkat, ezért külön köszönet
illeti Őket!
Csernus Gáborné mb. intézményvezető

ŐSZI BOLHAPIAC
Időpontja: 2015. október 17.
(szombat) 7.00-12.00 óráig.
Nem férsz el a padláson vagy
garázsban a sok felesleges holmitól?
(könyvek, szerszámok, ruhák, játékok,
babaruhák, sportszerek, gyűjtemények
stb.) Akkor gyere és hozd el az
WWW.AGFALVA.HU
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Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
ebédlőjében megrendezésre kerülő
bolhapiacra.
Asztalbérlés: 500,- Ft/asztal
(Az asztalbérlésből befolyt összeget az
iskola támogatására használjuk fel.)
Jelentkezés: 06 30/529-5612

Tisztelt Ágfalviak!
Szeretnék pár sorban beszámolni a „Virágos
Ágfalváért Egyesület”- ben történt
változásokról, tevékenységünkről és a
jövőben tervezett feladatainkról.
A régi elnökség tagjai 11 év kitartó munka
után, átadták helyüket. Az elnökségben
következőképpen történt a tisztségek
betöltése:
Elnök: Kazi Edit
Elnökhelyettes: Kapuiné Bugledits Timea
Titkár: Zselinszkyné Kondor Nikoletta
Mária
Pénztáros: Rozmánné Rudolf Zsuzsanna
Köszönjük szépen a bizalmat és igyekezni
fogunk helytállni az elődeinkhez méltóan!
Köszönjük a régi elnökségi tagok
támogatását, az aktív tagok lelkiismeretes
munkáját és nem utolsó sorban a
felajánlásokat!
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évben a falvak kategóriában megnyerte a
„Virágos Magyarország” címet. Nagyon
szép virág kompozíciókat láttunk, sok jó
ötletet meríthettünk. Ihletet kaptunk bőven,
bár a megvalósításukhoz még szükség van
változtatásokra.
A civil szervezeteket nagyon sok változás
érintette az elmúlt években. A VIRÁGOS
ÁGFALVÁÉRT
EGYESÜLET-et
is
ezeknek a követelményeknek megfelelően
kellett
felzárkóztatni.
Sopron-Fertőd
Kistérség Civil Szervezetek Szövetsége
segítségével
sikerült
az
egyesület
dokumentációját rendbe tenni, így már
jogosult a pályázatokon is részt venni.
Az idei virágültetés és az egyesület
dolgainak rendbe tétele teljesen lenullázta az
egyesület számláját. Így indulván minden
támogatásra és adományra szükségünk lesz.
Igyekszünk lehetőségeinket kihasználni,
hogy legyen miből „építkezni”. Ilyen
lehetőség az egyesület számára a már
hagyománnyá vált GESZTENYÉS SÜTI
VÁSÁR, amely a Gesztenye Fesztivál első
napján a kőpiacnál, reggel 7 órától kerül
megrendezésre.
EZÚTON SZERETNÉM KÉRNI AZ
ÁGFALVIAK TÁMOGATÁSÁT SÜTI
(lehetőség
szerint
gesztenyés)
FELAJÁNLÁS
VAGY
VÁSÁRLÁS
FORMÁJÁBAN!
Itt nem csak a tagokat szeretném
megszólítani, mert én azt gondolom,
mindannyian
egy
célért
dolgozunk,
Ágfalváért!
A hagyományokat bővítve csatlakozunk a
„Tök Jó Vásár”- hoz, itt ismét lesz
lehetőség, összekötve a kellemest a
hasznossal, támogatni a „Virágos Ágfalváért
Egyesületet”.

Pék Zsuzsanna polgármester asszony is
megköszönte az egyesület munkáját, és egy
kirándulásra kaptunk meghívást. Úti célunk
Balatongyörök- Keszthely volt. A választás
azért esett Balatongyörökre, mert 2014.
ÁGFALVI KRÓNIKA

Kedves Tagok, Támogatok!
A tagdíjak és támogatások befizetésére a
Rajka és Vidéke Takarék Szövetkezetnél
(9423 Ágfalva, Fő utca 74.) van lehetőség.
Köszönöm szépen!
Kazi Edit

WWW.AGFALVA.HU
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Ágfalvi táncok és dalok
Rábafüzesen

Fotó: Amring Elvira

Fotó: Vargáné Beszprémi Csilla
A
rábafüzesi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
és
a
Rábafüzesi
Asszonykórus
meghívásában
vendégszerepelhettünk 2015. szeptember
12-én a déli fekvésű „Hienz” német
nemzetiségű faluban. Ágfalváról két busszal
utazott a Morgenröte Énekkar Egyesület és a
Patakugrók Táncegyüttes.
A vendéglátók jóvoltából rövid városnézésre
is jutott időnk Szentgotthárdon, majd a
délutáni folklórműsorban –ahol felléptek a
helyi énekegyesületek és az Ausztriából
meghívott zenekarok, táncosok- nagy sikert
aratott mindkét ágfalvi csoportunk fellépése.
Csoltói József

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség hírei októberben
Ha a jót elfogadtuk Istentől a rosszat is el kell
fogadnunk. (Jób 2,10)
Haben wir Gutes empfangen von Gott und
sollten das Böse nicht auch annehmen? (Hiob
2,10)
Október 4-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentiszteletre hívogatunk.
Október 11-én, vasárnap 9 órakor kétnyelvű
családi istentiszteletre várunk nagy szeretettel
mindenkit.
Október 18-án, vasárnap 9 órakor úrvacsorás
német nyelvű istentisztelet lesz.
Október 25-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentiszteletre hívogatunk.
Október 31-én, szombaton reformáció napján
az alábbi programokra hívogatunk:
-10 órától 12 óráig a bánfalvi templomban
(Sopron, Bánfalvi út 179.) gyerekprogramot, a
bibliával kapcsolatos játszóházat tartunk. Ez a
két gyülekezet közös rendezvénye, nagyon
örülnénk, ha minél több gyerek részt venne a
programon.
-16 órakor templomunkban reformációi
istentiszteletre hívogatunk. Az istentisztelet után
interaktív programokkal várjuk gyülekezetünk
felnőtt tagjait a templomban.
-18 órától ifjúsági est lesz a gyülekezeti
teremben.
-November elsején 17 órakor temetői
istentiszteletet tartunk.
A bibliaóra és a Gemeindenachmittag
programját hirdetni fogjuk a templomban.
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

EBEK
PÓTOLTÁSA!
Tisztelettel értesítem a község lakosságát,
hogy a veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól
szóló
164/2008.(XII.20.)
FVM. rendelet előírásainak megfelelően
az ebek 2015. évi veszettség elleni kötelező
védőoltására és féreghajtó szerrel való
ellátására Ágfalva közigazgatási területén a
következő időpontban kerül sor:
WWW.AGFALVA.HU
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Pótoltás Időpontja: 2015. október 15-én
(csütörtökön)
Helye:
-- Baracsi L. u. 23.
(Egyesületek Háza) 1700 -1800
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: 4.000,- 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. szeptember 17.
Dr. Pintér György
állatorvos
www.drpintersopron.hu
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 csökken a vizelettel való jelölés
 csökken a kandúrokkal szembeni
agresszivitás
Mikor ivartalanítsam a macskámat?
Az ivartalanítást általában az ivarérettség
elérése előtt, 6-7 hónapos korban szokás
elvégezni.
A műtétre a cica életében később is,
bármikor sor kerülhet.
Milyen
teendőim
vannak
az
ivartalanítással kapcsolatban?
A műtét előtt:
A cica ne tudjon magához venni semmilyen
eleséget a műtét előtti 12 órában.
A műtét után:
Biztosítson a cica számára nyugodt, csendes
helyet.
Kandúr ivartalanítása altatásban:
3900,- Ft
Nőivarú cica ivartalanítása altatásban:
5900,- Ft
Dr. Pintér György
állatorvos
www.drpintersopron.hu
Tel: 06 20/3464-545

Bölcs dolog-e a cica számára az
ivartalanítás?
Legyen-e a macskája ivartalanítva?
Az ivartalanítás segít a duplájára
meghosszabbítani
a
cica
várható
élettartamát, és sokkal nyugodtabbá,
hűségesebb társává válik a műtétet
követően.
Kétszer olyan hosszú ideig marad a társa:
 csökken a kóborlási hajlam
 ritkább a verekedés miatti sérülés
veszély (harapás, karmolás)
 méhfertőzések és emlődaganatok
kialakulásának veszélye csökken
Megváltoznak a viselkedési szokások:

ÁGFALVI KRÓNIKA
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