ÁGFALVI KRÓNIKA
XVI. évfolyam 12. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2015. DECEMBER

Boldog Karácsonyt!
Fröhliche Weihnachten!
Merry Christmas!
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Az ünnepek közeledtével volt alkalmam
többször is megfigyelni az utcán rohanó
embereket. Legtöbben kisebb-nagyobb
csomagokkal a kezükben, vagy már a
fenyőfával vagy épp csak néhány fenyőággal
róják az utakat. Arcukon az öröm vagy épp a
békesség helyett leginkább csak a tanakodás,
a gondterheltség látszik. Ez késztetett arra,
hogy elgondolkodjak azon, hogy mit is
kellene jelentenie, vagy mit is jelentett régen
a Karácsony az emberek számára, és mivé
alakult át az utóbbi években. A Karácsony a
szeretet ünnepe, vagy legalábbis annak
kellene lennie. A régi időkben ezeken a
napokon összegyűlt a család és az ünnepi
asztalt körülülve hallgatták az öregek - már
sokszor elmesélt és gyakran a mesélő
hangulata szerint változó - anekdotáit, az
asszonyok
varrogattak,
a
gyerekek
játszottak, rohangáltak a felnőttek között, a
férfiak meséltek, megvitatták az élet nagy
kérdéseit. Nyugalom és béke honolt a
házakban, még a történelmileg nehezebb
időszakokban is. Úgy tűnhetett, hogy erre a
néhány napra szinte megállt az idő és a
szeretet vette át a szerepet a családok
életében. Kiléptek a hétköznapi rutinból. A
gyerekek a házi készítésű szaloncukrokat
majszolták és a családtagok által varrt vagy
faragott játékokkal játszottak, meséket
hallgattak, sőt gyakran az egész család
közösen játszott valamilyen társasjátékot. És
ami a legfontosabb, hogy ez bizony
független volt a családok anyagi helyzetétől.
Legfeljebb csak a terített asztalon
megtalálható
ételek
típusában
vagy
mennyiségében
volt
különbség.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Természetesen
tisztában
vagyok azzal,
hogy a világ
évről-évre
folyamatosan
változik,
és
nem lehet a
régi dolgokhoz
foggalkörömmel ragaszkodni. De talán nem
kellene megfeledkeznünk arról a nagyon
fontos dologról, hogy a Karácsony a szeretet
ünnepe Bár már alig van egy- pár hét
Karácsonyig talán még nem késő az idei
ünnepbe szeretetet csempészni, és a tucatáru
helyett az idén valami egyedi, szeretettel
átitatott ajándékkal meglepni családotok
tagjait és békességet, nyugalmat varázsolni
az ünnepre.
Ezekkel a gondolatokkal indítom útjára
a második ágfalvi
„KARÁCSONYI SZÍVHANG” adventi
hangulatot idéző jótékonysági vásárt
2015.12.5-én, szombaton 15-órától a
Panzió előtti téren.
Programok:
15,30 Közös gyertyagyújtás.
16,00 Az ágfalvi Napsugár Óvoda
gyermekeinek műsora
16,30 Ágfalvi Váci Mihály Általános
Iskolások adventi műsora
”Énekeljünk együtt” az ágfalvi
általános iskolások és tanáraik közös
éneklése gitáros kísérettel
17,00 megérkezik a Mikulás
17,30 az Ágfalvi Fúvószenekar: Karácsonyi
dallamok című műsora
Ízelítő ajánlatunkból:
- Forralt bor, puncs, forró csoki, tea, hideg
italok.
- Kemencében sült finomságok
- Kocsonya,
- Sütemény vásár
- Házi méz vásár
A vásárból befolyt összeget teljes egészében
az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
kapja meg.

WWW.AGFALVA.HU
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Sok szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Ne a hóban, csillagokban, ne ünnepi
foszlós kalácson, ne díszített fákon,
hanem a szívekben legyen karácsony!
Ezúton szeretnénk békés, boldog karácsonyi
ünnepeket, és sikerekben gazdag újévet
kívánni mindenkinek, a szülői
munkaközösség nevében.
Zselinszkyné Kondor Nikoletta

Ágfalva Időseit köszöntöttük
november 20-án az Ágfalvi Fogadóban
szervezett rendezvényünkön, ahova a
meghívottak közül közel 120 főt láthattunk
vendégül.
Az idősek napján magyar és német nyelvű
műsorral felléptek a Napsugár Óvoda
csemetéi, a Váci Mihály Általános Iskola
diákjai, és a Morgenröte Énekkar.
Köszönjük a felkészítő pedagógusok
munkáját!
Vendégeinket köszöntötte Pék Zsuzsanna
polgármester, majd Dr. Németh János
háziorvos látta el jó tanácsokkal, válogatott
versekkel a résztvevőket.
A vacsora után Mozsolits Péter és Schneider
Gusztáv muzsikája gondoskodott az
örömteli táncos hangulatról.
Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket, azoknak,
akik nem tudtak eljönni, jó egészséget
kívánunk szertő családtagjaik körében!
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programunkat,
és
rendszeresen
hozzájárulnak rendezvényünk sikeres és
színvonalas lebonyolításához!
Ágfalva Községi Önkormányzat, Ágfalvi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat,
Földtulajdonosi Vadászegylet, Kertvárosi
Szövetkezet,
Hajnal
Gyógyszertár,
Kirchknopf család, Poszeidon Bt., J&J
Gyógyító Bt., Sopvid-Coop 99 Zrt., Turzai
és Németh Élelmiszer Kft., Morgenröte
Énekkar, Napsugár Óvoda, Ágfalvi Váci
Mihály Általános Iskola.
Csoltói József
rendezvényszervező

Márton nap az óvodában-2015.
Hagyományainkhoz
híven
idén
is
megünnepeltük a Márton napot. Október
közepétől folyamatosan beszélgettünk a
Márton legendáról. Megismertettük a
gyerekekkel
Szent
Márton
püspök
élettörténetét,
nevéhez
fűződő
népszokásokat,
a
személyét
övező
különböző mesés történeteket.
Természetesen nem lenne teljes az ünnep
előkészülete az alkotás öröme nélkül. A
lámpásokat a gyerekek és a szülők együtt
készítették
el,
délutáni
kézműves
foglalkozás keretében.

Szabados Zsuzsanna

Fotó: Sir János
Köszönjük továbbá mindazoknak, aki
műsorukkal és anyagilag támogatták
ÁGFALVI KRÓNIKA

A csoportok kis műsorral, versekkel,
dalokkal készültek a szüleik számára.
A hagyományaink szerint a műsor után
elfogyasztottuk
a
Márton-napi
elemózsiánkat.

WWW.AGFALVA.HU
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A Márton napi lámpás felvonulások a jó
cselekedeteket szimbolizáló fényt hirdetik.
Ezért az óvodánk is gyertyafényes sétára
indult az iskolával közösen. A kis csapat
igazi színfoltja ilyenkor a falunak.

Patakugrók sikere a Hunyadis
Projektnapon.
A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és
Általános Iskola 2015. november 19-én
szervezte
meg
Projektnap-Művészetek
Napja rendezvényét Sopronban, melyre az
ágfalvi
Patakugrók
Táncegyüttes
is
meghívást kapott. Táncosaink lendületes
műsorával kezdődött a rendezvény, ahol
több mint háromszáz diák gyűlt össze az
iskola sportcsarnokában.
A Patakugrók nagy sikert arattak helyi
német nemzetiségi és rábaközi táncokból
összeállított
műsorukkal,
majd
az
evangélikus
iskola
diákjai
klubfoglalkozásokon, forgó színpad szerűen
cserélgetve a helyszíneket ismerkedhettek
meg különböző művészeti ágakkal.
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eljárásról, melynek lényege, hogy minden
természetes személy, jogi személy illetve
jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet
aki/ami
Ágfalva
község
közigazgatási területén:
-

-

-

jogszabályban
építésügyi
engedélyhez nem kötött építési
tevékenységet végez, vagy azzal
összefüggő
építészeti-műszaki
tervdokumentációt készít
reklámberendezést helyez el, tart
fenn vagy kíván elhelyezni, valamint
ilyen céllal felületet alakít ki,
továbbá
meglévő építmény rendeltetésétrészben
vagy
egészbenmegváltoztatja.

Kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy a
továbbiakban amennyiben ilyen jellegű
tevékenységet kíván végezni, előzetesen
egyeztesse
és
jelentse
be
Önkormányzatunkhoz.
Köszönettel!

További hasonló sikereket kívánok a
iskolánk táncosainak!

Szováti Júlia
jegyző

Csoltói József
táncoktató

Örömmel értesítjük a
nyugdíjas lakosságot,
hogy Karácsony előtt természetbeni
juttatásban részesülhetnek azok az ágfalvi
nyugdíjasok, akik egyedülélőként 85 500,Ft/hó alatti nyugdíjjal rendelkeznek,
valamint azok a házasságban élők, akik
nyugdíjának 1 főre eső átlaga 71 250,- Ft/hó
összeget nem haladja meg.

Fotó: Móritz Adrienn

Önkormányzat
Ágfalva Községi Önkormányzat képviselő
testülete megalkotta a 16/2015 (XI. 07)
rendeletét a településképi bejelentési
ÁGFALVI KRÓNIKA

Kérjük azokat a nyugdíjasokat, akikhez
személyesen nem tudtunk eljutni, 2015.
december 8-ig utolsó havi nyugdíjas
szelvényükkel
együtt
jelentkezzenek
Önkormányzatunk Hivatalába Pölöskeiné
Köstner Szilvia szociális ügyintézőnél.
Pék Zsuzsanna
polgármester
WWW.AGFALVA.HU
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Elektromos hulladék gyűjtése
Idén újra megrendezzük az elektromos
hulladék gyűjtését.
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kórusvezető vezényelte a Morgenröte
Énekkart is. A két kórus egyéni és közös
műsorával egyaránt nagy sikert aratott a
résztvevők körében.

A gyűjtés helye és ideje:
Polgármesteri Hivatal udvara,
(Ágfalva, Soproni u. 3.)

2015. december 8-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.)
Kérem, a behozott készülékekből ne
szereljenek ki semmit, mert az elszállító a
hiányos készülékeket nem viszi el!
Közreműködésüket és a természetvédő
magatartásukat előre is köszönjük!

Felhívjuk a lakosság figyelmét,
hogy Ágfalván a zsákos Pet-palack
szállítást
2015. december 18-án végezzük.

Kimlén szerepelt az ágfalvi
Morgenröte/Hajnalpír Énekkar és
az ausztriai Allandi Énekkar.
Minden évben, november első hetében
szokott találkozni a megye összes énekkara.
Idén
november
7-én
az
ágfalvi
Morgenröte/Hajnalpír Énekkar is részt vett a
találkozón, és meglepetésként magával vitte
az osztrák Allandi Énekkart is.
Kórusvezetőnk Kriszta, tanulmányai miatt
nem tudott minket elkísérni, ezért az allandi
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Vargáné Plöchl Ilona
Vidám hangulatban telt az este, mindenki jól
érezte magát.
Kirchknopf Károlyné
elnök

Énekkar blúzok
Az Emberi Erőforrások Minisztériumának
támogatásával
elkészültek
a
Morgenröte/Hajnalpír Ének Egyesület női
tagjainak az ágfalvi, német nemzetiségi
blúzai. Az új blúzokat énekkarunk 2015.
december 18-án az Egyesületek Házában 17
órakor rendezendő Karácsonyi Koncertjén
mutatja be, melyre forralt borral, teával és
süteménnyel szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt!
Köszönjük
az
Emberi
Erőforrások
Minisztériumának támogatását, mellyel
lehetővé tették új blúzaink elkészítését!
Kirchknopf Károlyné
elnök

Gratulálunk!
November 13-án és 14-én Sopronban a Szt.
Orsolya Iskolában szerepeltek diákjaink a
„Bábeli zűrzavar” német nyelvi vetélkedőn.
A 4. osztályból 2 csapat indult.
Az 1. csapat tagjai: Kirchknopf Kevin,
Kránixfeld Lénárd és Szabó Hédi.
A 2. csapat tagjai: Juhász Lázár, Kőhalmi
WWW.AGFALVA.HU
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Alíz
és
Varga
A felső tagozatosoknál már
megmérettetés
volt.

Petra.
egyéni
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Boldog Karácsonyt Kívánunk
minden kedves ügyfelünknek!
Zselinszkyné Kondor Nikolett

Folytatódik a katolikus
templom felújítása

Fotó: Kiss Péterné
Az 5. osztályból Akácos Anna és Plájer
Johanna, a 6. osztályból Akácos Kíra és
Varga Nóra vett részt a regionális versenyen.
Az alsó tagozatból az 1. csapat tagjai és a
felsősök a középmezőnybe jutottak.
Az alsó tagozatból a 2. csapat tagjai III.
helyezést értek el a szoros küzdelemben.
Tanulóink szerepléséhez és a dobogósok
sikeréhez
gratulálunk!
További
kitartó
munkát
és
szép
eredményeket
kívánunk
minden
versenyzőnknek!
Köszönet a szülőknek, akik segítettek a
gyerekek utaztatásában.
Kiss Péterné/Erika néni

Karácsonyra ajándékozd meg
szereteidet szolárium, szauna,
vagykondi bérlettel!

Az eredményes gyűjtésnek köszönhetően
folytatódik a katolikus templom felújítása.
Az első fázis, a falak szárítása sikeresen
megtörtént, de emiatt az egyházközség (650
ezer Ft) adósságba került. A felújítás
folytatásához elengedhetetlen volt a gyűjtés.
Köszönetemet fejezem ki ágfalviaknak a
nagylelkű támogatásért. Külön örömömre
szolgált, hogy nemcsak katolikusok
támogatták templomunk felújítását.
A
gyűjtés eredménye 1millió 280 ezer Ft. Ezt
egészítették ki a vállalkozások adományai,
ami 4,3 millió forintot tett ki. Fő támogatónk
a MOL volt. A Magyar Olaj és Gázipari
Nyrt 3 millió Ft támogatást biztosított. A
felújítás következő szakasza a tető
renoválása lesz. Új cserép kerül a
templomra, a tetőszerkezet javítására,
megerősítésére is sor kerül, a tetőléceket
teljesen lecserélik. Sikeres „Várépítő”
pályázatnak köszönhetően 250 ezer Ft értékű
cserépvásárlási támogatást is nyertünk. Az
eredményes összefogásnak köszönhetően a
karácsonyt remélhetőleg a már megújult tető
alatt ünnepelhetjük.
Németh Attila plébános

Gyere a ZSENGÁBA
Ágfalva ,lépesfalvi utca 26.

Fotó: Csoltói József

Érdeklődni telefonon is lehet: 06
70/4091-813
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Karácsonyi miserend - 2015.
Az ágfalvi katolikus
templomban
December 24. (csütörtök) - szenteste
napja, 16 óra –Pásztorjáték
December 24. (csütörtök) - éjféli
szentmise: 22.30 órakor
December 25. Karácsony ünnepe, ünnepi
szentmise: 8 órakor
December 26. Karácsony másnapja,
szentmise: 8 órakor
December 27. vasárnap, Szentcsalád
ünnepe, szentmise: 8 órakor
2016. Január 1.Újév ünnepe, szentmise: 8
órakor
Áldott Karácsonyi ünnepeket kívánok,
melyben Jézus születik meg szívünkben,
cselekedeteinkben és Ágfalva minden
jóakaratú ember lelkében.
Németh Attila
plébános

Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség alkalmai
decemberben
A hónap igéje:
Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki
ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az
ÚR, és könyörül a nyomorultakon. Ézs. 49,13

Monatsspruch Dezember:
Jauchzet, ihr Himmel; freue dich, Erde!
Lobet, ihr Berge, mit Jauchzen! Denn der
HERR hat sein Volk getröstet und erbarmt
sich seiner Elenden. Jes 49,13
December 1-én, kedden 9.30-kor adventi
gyertyagyújtás lesz a pszichiátriai betegek
otthonában.
December 4-én, pénteken 16 órakor adventi
áhítatra hívogatunk a gyülekezeti terembe.
Ugyanezen a napon konfimrációs órát
tartunk 17 órától.
December 5-én, szombaton 10 órától adventi
gyerekdélelőttre hívjuk a hittanosokat és
barátaikat a gyülekezeti terembe.

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Ugyanezen a napon egyházmegyénk közgyűlése
az új esperesjelöltek listáját véglegesíti.
December 6-án, vasárnap 9 órakor kétnyelvű
családi istentiszteletre hívgatunk.
December 8-án adventi gyertyagyújtás lesz a
pszichiátriai betegek otthonában.
December 11-én, pénteken 16 órakor adventi
áhítatra hívogatunk a gyülekezeti terembe.
December 12-én, szombaton közös
konfirmációs alkalom lesz a Lépesfalvi
gyülekezetben.
December 13-án magyar nyelvű úrvacsorás
isteniszteletre hívogatunk.
December 15-én, kedden 9.30-kor adventi
gyertyagyújtás lesz a pszichiátriai betegek
otthonában.
December 17-én, csütörtökön 15 órától
Gemeindenachmittag lesz.
December 19-én, szombaton gyülekezetünk
ifjúsága Badenba kirándul.
December 20-án, vasárnap 9 órakor német
nyelvű úrvacsorás isteniszteletre hívogatunk.
December 20-án, vasárnap 16 órakor lesz a
békeláng átadása az ágfalvi és a lépesfalvi
határátkelőnél.
December 22-én, kedden 9.30-kor adventi
gyertyagyújtás lesz a pszichiátriai betegek
otthonában.
December 24-én, karácsony szent estéjén 18
órakor tradícionális kétnyelű istentiszteletre
hívogatunk mindenkit.
December 25-én, karcsony első napján 9 órakor
magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz,
amelyet a hittanosok műsora fog színesíteni.
December 26-án, karácsony második napján 9
órakor német nyelvű úrvacsorás istentisztelet
lesz.
December 27-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentiszteletet tartunk, amelyen Tóth
Vivien látássérült teológushallgató fog szolgálni.

WWW.AGFALVA.HU
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December 31-én, óév este 16.30-kor tarunk
istentiszteletet.
Január elsején 15.30-kor lesz újévi istenisztelet.
Ezúton is szeretnénk megköszönni gyülekezeti
tagjainknak,
hogy
imádságaikkal,
adományaikkal, az egyházfenntartói járulék
fizetésével, tudásukkal, kétkezi munkájukkal és
„jelenkétükkel”
segítették
közösségünk
működését.
Akik az idei évben még nem rendezték az
egyházfenntartó járulék befizetését, azokat
kérjük, hogy ezt tegyék meg! Vagy az alábbi
számlaszámon, vagy a lelkészi hivatalban.
11737083-20095187 OTP Sopron.

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

Erős vár a mi Istenünk!

Heinrichs Eszter és Michael

FELHÍVÁS!
Elérkezett a téli időszak,
vele együtt számolhatunk
havazásra, ami nehezíti a
közlekedést.
Önkormányzatunk idén
is
gondoskodik
belterületén
a
hó
eltakarításáról,
és
a
forgalmas közterületek
(buszmegállók,
óvoda
iskola
környékének)
csúszásmentesítéséről.
Ahhoz hogy ezek a
munkálatok zavartalanul
elvégzésre
kerüljenek,
megkérek
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.
Köszönettel:
Pék Zsuzsanna
polgármester
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