ÁGFALVI KRÓNIKA
XVII. évfolyam 7. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

X. Nemzetközi Ikerfesztivál
2016.07.09.

16:45
17:00

Programja
9 órától
„Minden
ami
Főzőverseny indítása
10 órától
10 órától

10:30
11:30

12:00

12:30
13:00

belefér”

Kreatív sarok és arcfestés
Soproni
Rendészeti
SE:Armageddon
Paintball
Team
Eagle Situation Airsoft Team
Szabadíjászok
Airsoft fegyverek bemutatása
és céllövészet, paintball,
íjászat
Bábszínház
Gergácz
Orsolya
(pszichológus,
meseterapeuta): Az ikrek
nevelésének buktatói
Gergácz
Orsolya
(pszichológus,
meseterapeuta): Meseterápiás
foglalkozás
Ágfalvi Fúvószenekar
Minyon készítés (18 óráig)

13:30

Ikerhimnusz
Gaál István a rendezvény
fővédnöke és Pék Zsuzsanna
Polgármester Asszony ünnepi
köszöntője

13:45

Szórakoztató
sorversenyek
ikreknek, nem ikreknek,
kicsiknek és nagyoknak
A Vadon Lovas Club
lovasbemutatója
Csokiparádé
egy
csokigyárossal
Helyi büszkeségeink
„A következő év ikerarca”
verseny

14:30
15:00
15:15
16:00

17:30
18:15
18:40
19:15
19:45
20.15
20:45

2016. JÚLIUS

Lufihajtogató bohóc
Eredményhirdetések
(„Minden
ami
belefér
főzőverseny” és
„A következő év ikerarca”
verseny)
Sztárvendég:Pál Dénes
Dirty Dance tánccsoport
Tombolasorsolás
High Five Zenekar
Azthittem a szomszéd ordibál
zenekar
Roomli Zenekar
A rendezvény zárása

Egész napos programok:










Ikerfesztiválos pólók és ikrek
borának árusítása
Népi játékok
Kreatív sarok és arcfestés
Jós sarok
Lovagoltatás térítés ellenében
Kirakodó vásár a fesztivál területén
Légvárak, trambulin (ingyenes)
Körhinta térítés ellenében
Büfé

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT
FENNTARTJUK!
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Ágfalvi Falunap-Német Nemzetiségi
Nap
A felhős, esőre álló idő ellenére a focipályán
megrendezett családi játékparkba vártuk az
érdeklődőket június 18-án szombat délelőtt.
10 óra körül már elindult a kispályás foci, az
íjászat, a tollas és az ovisfoci. A pingpong
bajnokságra
nevezők
még
rövid
bemelegítésekkel
ismerkedtek
egymás
képességeivel, aztán 11 órától elindultak a
körmérkőzések is. A gyermekeket játszóház,
szabadtéri népi játékok és pónilovaglás
várta. A Toldi erőpróbákra is jelentkeztek
férfiak, legények, akik rönkhajítással és
petrencésrúd tartással mérték össze erejüket.
Nem a versengés, hanem inkább a
szabadban eltöltött játék vonzotta a kicsiket,
apukákat, anyukákat, nagyszülőket.
Úgy gondolom, akik kint voltak a
játékparkban, mindannyian jól érezték
magukat,
s
remélem,
ha
ismét
megrendezzük, még több családot fog
vonzani a jó hangulatú játszódélelőtt!

Fotó: Sir János

Fotó: Csoltói József
Az Ágfalvi Fogadó előtt felállított
rendezvénysátor délutáni programjait a Sop
Rock Sopron akrobatikus rock and roll
bemutatója nyitotta meg, majd a Holle Anyó
Színház „Terülj, terülj asztalkám” című
mesejátéka következett. Pék Zsuzsanna
polgármester
köszöntője
után
hagyományőrző csoportjaink: a Morgenröte
Énekkar, az Ágfalvi Fúvószenekar, a
Patakugrók Néptáncegyüttes, a Testvériség
Néptáncegyüttes
és
utánpótlás
gyermekcsoportja a Kistestvérek vették
birtokba a színpadot, és töltötték meg
érdeklődőkkel a rendezvénysátrat.
ÁGFALVI KRÓNIKA

Ifjú tehetségeink is lehetőséget kaptak a
bemutatkozásra: Bognár Adrián, aki
szólótáncaival már másodszor indult a
„Felszállott
a
Páva”
tehetségkutató
műsorban, a Gesztenyevirágok, Varga Petra,
Szücs Martina, Bátor Natália iskolánk
három tanulója, akik Soproni Városi KI Mit
Tud?-on első helyezést értek el népdal
kategóriában.
Megcsillantotta
tudását
iskolánk gitárcsapata is Kovács Ervin
vezetésével, majd a High Five Zenekar
következett.
A hajnalig tartó bál hangulatáról a
Continental Show Band gobdoskodott.
Köszönjük
támogatóinknak,
hogy
hozzájárultak rendezvényünk színvonalas és
sikeres lebonyolításához:

WWW.AGFALVA.HU
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Ágfalva Községi Önkormányzat, Ágfalvi
Német Nemzetiségi Önkormányzat, Dr.
Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi
Tér.
Köszönjük a fellépők színvonalas műsorát,
köszönöm Csernus Gáborné (Kriszta
néninek) a konferálást, és köszönöm
mindazoknak, akik a családi játszódélelőtt
lebonyolításában
segítségemre
voltak:
Kardos Ottó, Dr. Gaál Zoltán, Kassai Gábor,
Babos Károly, Vandornyik Vanda, Kustor
Tamás, Varga Alex, Török Péter, Hartner
Harald, Rákóczi Péter, Kapui Bálint.

Fotó Dr. Takács István

Csoltói József
rendezvényszervező

Szívből gratulálunk a versenyzőnek, és
edzőjének, Kovács Andrásnak!

Lovas sikerek

Prosswimmel, a kitelepítési emlékév
és a hittanosok

2016. június 5-én (vasárnap) a Vadon Lovas
Clubban megrendezett Családi Lovasnap
jótékonysági
rendezvényen
ismételten
remekelt az Ágfalvi Lovassport Egyesület
versenyzője.

Fotó: Dr. Takács István
Takács Lili (13)
Kisugró számban:
3. helyezést ért el Conrad Kázmér nyergében
Nagyugró számban:
1. helyezést szintén Kázmér nyergében
2. helyezést pedig Koppány Nuca lovával.

ÁGFALVI KRÓNIKA

2016. június másodikán gyülekezetünk
hittanosainak egy része - harminchat ágfalvi
és bánfalvi gyermek - Budapesten járt. A
kitelepítés 70. évfordulója alkalmából a
Budapesti
XVII.
Kerületi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
vendégei
lehettünk.
Utunk első állomása a Deák téri evangélikus
templom volt, ahol Zászkaliczky Zsuzsanna
művészettörténész bemutatta a templomot,
továbbá egy ágfalvi vonatkozású művészeti
alkotást is megtekinthettünk. Az alkotás egy
festmény, amely, 1857-ben készült. Nem is
akárhol, hanem Ágfalván.  A modern
hatású és alapos biblaismeretről tanúskodó
kép alkotója Michael Prosswimmer. Sem az
Országos
Evangélikus
Múzeum
művészettörténésze, sem Ágfalva mai
lelkésze nem találkozott a korábbiakban
Prosswimmer
Michael
nevével
és
alkotásaival. Rejtély, hogy ki lehetett ez a
nagy művész. Budapesten már nyomoznak
utána… És az ágfalvi anyakönyvekben mi
is.
Kedves
Ágfalviak!
Hallott
valaki
Prosswimmel nevű festőről? Ha tud valamit,
kérjük ne tartsa magában, hanem keresse fel
a lelkészi hivatalt!

WWW.AGFALVA.HU
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Az alábbi fotók között megtekinthetik a
rendkívül karakteres, egyedi alkotást, amely
a kép szerint Ágfalván készült.
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A nagy izgalom ellenére teljes létszámmal,
mosolyogva és elégedetten érkeztünk vissza
Bánfalvára és Ágfalvára.
A budapesti önkormányzaton kívül ezt a
kirándulást dr. Tóka József és felesége, Tóka
Brigitta tette lehetővé számunkra. Nagy
köszönet érte!
Heinrichs Eszter

Családi nap az óvodában

A Deák téri templomot elhagyva
turistabusszal tekintettük meg a főváros főbb
nevezetességeit. Az Andrássy utat, a Hősök
terét, a körutakat, a hidakat, a várat, a
Citadellát és még sok minden mást.
Az út során dr. Kiss Gábor, a XVII. kerület
német önkormányzatának elnöke ismertette
a rákoskeresztúri német lakosság történetét
és a település kitelepítésének tragikus
mozzanatait.

Utunk utolsó állomása a Tropicarium volt,
ahol megcsodáltunk a távoli tengerek
csodálatos állatvilágát. A legemlékezetesebb
momentum azonban az volt, hogy egyik kis
hittanosunknak annyira megtetszettek a
ráják, hogy a múzeumot elhagyva – tervéről
senkit nem értesítve - visszament a
rájasimogatóba. Azt, hogy az ellenőrzés
ellenére hogyan jutott vissza, nem tudjuk…

ÁGFALVI KRÓNIKA

Június 4-én tartottuk meg óvodánkban a
családi napot, ahová a leendő és a volt
óvodásokat és szüleiket is vártuk.
A gyerekek sok színes program közül
válogathattak. Először a nagycsoportosok
körjátékokat adtak elő, majd következett a
kincskeresés. A gyerekek ezt minden évben
nagyon várják. Lapáttal kell keresni a
homokozóban elásott „kincseket”, azaz
kinderfigurákat.
Ezután következett a bábszínház, ami
minden évben szintén népszerű.
Ilyenkor teljesen elnéptelenedik az udvar,
hiszen a gyerekek szaladnak a terembe, hogy
a számukra már ismerős „néniktől” jó
humorú bábelőadást lássanak.
Az „üldögélés” után Gabi néni megmozgatta
a
gyerekeket.
Érdekes,
különleges
versenyfeladatokat kaptak, ahol nem csak a
nyertesek, hanem a vesztesek is kaptak
jutalmat a részvételükért.
Akinek még maradt energiája, részt vehetett
festésben, agyagozásban, valamint arcot
festethetett.
Ebben az évben is meghívtuk Rozmán
Zoltán festőművészt, aki a gyerekeknek
lehetőséget adott arra, hogy vele fessenek.
Agyagot az agyagozáshoz Baboss Csabától
kaptunk. Azt is vállalta, hogy a sok szép
alkotást kiégetik az agyagosműhelyben.
Az arcfestést ügyes anyukák vállalták
magukra.
Később mindenki próbára tehette a
szerencséjét, mind a zsákbamacska, mind a
tombolasorsoláson.
Időközben elkészült a finom paprikás
krumpli is, amiért a Ligeti családnak jár
köszönet.
WWW.AGFALVA.HU
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Köszönjük a Péterfalvi családnak a
fagylaltot és pattogatott kukoricát.
Köszönjük a többi szülőnek a sok finom
süteményt és egyéb felajánlásokat, amivel
színesebbé tették programunkat, valamint a
részvételüket is.
A családi nap bevételét az óvoda udvarának
szépítésére szeretnénk felhasználni.
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BRATTENGEIER CSALÁD, HIGI SOP KFT,
SOP TOP PAPÍR KFT, HAJDÚ LÁSZLÓ,
ZAGYVA CSALÁD, VARGA JÁZMIN
CSALÁDJA, HORVÁTH BENCE CSALÁDJA,
PÉTERFALVI CSALÁD, KAMHAL CSALÁD,
MADARASI CSALÁD, KOLLER CSALÁD,
BOGNÁR CSALÁD, DÁLNOKY-VÖRÖS
CSALÁD, TÓTH CSALÁD, BUGLEDITS
CSALÁD, PAPÍRUSZ KFT, SCHNEIDER
ISTVÁN ÓRÁS, VIDÓ CSALÁD, SZAKÁCS
CSALÁD, KELEMEN ANTÓNIA CSALÁDJA,
BÍRÓ CSALÁD, FOTON KFT, RAJKA ÉS
VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET

Pahr Mária

Projektnap Schattendorfban
Június 3-án közös foglalkozása volt az
ágfalvi 3. osztályból 12 tanulónak a
somfalvi harmadik osztályosokkal. A nap
eseményeiről álljon itt néhány gondolat a
diákok tollából:
Egy igazán jó péntek
Reggel, az első óra után, suli helyett a
szomszédos faluba mentünk. Az iskolában
már vártak bennünket.

Fotó: Péterfalvi Katalin
KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINK
SEGÍTSÉGÉT
XIXO, GYSEV, LÁNG CSALÁD, PINTÉR
CSALÁD, MARTON CSALÁD, VARGA
CSALÁD, KRÁNITZ CSALÁD, BUJTÁS
CSALÁD, MOLNÁR CSALÁD, PARÉ
CSALÁD, BERKES CSALÁD, KARDOS
CSALÁD, HAJNAL PATIKA, FODOR
CSALÁD, VECSERNYÉS CSALÁD, SZABÓARSZIN SZONJA, BALOGH CSALÁD,
NÉMETH DÓRA CSALÁDJA, BÁTOR
CSALÁD, DOMBI CSALÁD, SZEMENYEI
CSALÁD,
MENYHÁRT
CSALÁD,
UDVARDY
CSALÁD,
KISS
OLIVÉR
CSALÁDJA,
CSONKA SZILVESZTER
CSALÁDJA, KOCSIS CSALÁD, KIS HANNA
CSALÁDJA,
CSIKÓS
RING
DÖME
CSALÁDJA, CSAPLOVITS CSALÁD, PAHR
MÁRIA, LIGETI CSALÁD, NAGY CSALÁD,
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Láttuk a szuper osztálytermeiket, a nagy
játszószobát és a jól felszerelt konyhát is.
Először játékosan ismerkedtünk meg
egymással.
Nekünk
németül,
az
osztrákoknak magyarul kellett beszélni.
Megismertük a legfontosabb gabonaféléket,
majd eljátszottuk a kenyérkészítés útját.
Ezután saját magunk is elkészítettük.
Megőröltük a búzát, abból és a
hozzávalókból tésztát készítettek, amiből kis
cipókat formázhattunk és kedvünk szerint
olajos magvakkal díszíthettük. Amíg sültek,
addig
a
tornateremben
játszottunk.
Csoportmunkában feladatokat is oldottunk.
Majd az általunk készített ropogós
finomságokat
zöldségekkel
együtt
elfogyasztottuk.
A nap végén énekeltünk és egy mesét is
előadtunk németül.
Mindenki jól érezte magát. Reméljük, jövőre
ismét találkozunk velük.
A 3. osztály tanulói
Köszönet a gyermekek utaztatásában segítő
szülőknek.
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A
szolgáltatási
díjban
a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatók teljes
közvetlen költsége megtérítésre kerül, ami
biztosítja a közszolgáltatás biztonságos
ellátásának
feltételeit,
hosszú
távú
fenntarthatóságát.
Az új közszolgáltatási rendszer működésével
kapcsolatban
esetlegesen
felmerülő
problémák mielőbbi kezelése céljából
kérem, hogy az érintettek soron kívül
jelezzék észrevételeiket Hajnal Zsolt NHKV
Zrt. szakmai vezérigazgató-helyettes részére
(tel. 06 70/399-0507,
e-mail: info@nhkv.hu).

Kiss Péterné

Értesítjük a Tisztelt lakosságot,
hogy a Kormány döntése alapján megtörtént
a hulladékgazdálkodási rendszer átalakítása
2016. április 1-től. Fő célja a magas
színvonalú
közszolgáltatás
biztosítása,
valamint a költséghatékony működés
megteremtése.
Jelenleg
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatók feladatellátása kapcsán
felmerülő közvetlen költségeket az állami
hulladékgazdálkodási
közfeladatok
ellátására létrehozott NHKV Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló
és
Vagyonkezelő
Zártkörűen
Működő
Részvénytársaság (a továbbiakban NHKV
Zrt.) szolgáltatási díj formájában fizeti meg
a közszolgáltatók részére.
Ennek fedezetéül az NHKV Zrt. által
beszedett közszolgáltatási díjak, valamint a
hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe
tartozó
hulladékokból
kinyert
haszonanyagok értékesítéséből származó
bevételek szolgálnak.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Zsebremegy.hu: új tájékoztató
portál az állami támogatásokról,
pályázatokról, CSOK-ról, GYEDről és sok másról
A magyar lakosság pénzügyi ismeretei és
pénzügyi
tudatossága
sajnos
meglehetősen alacsony szinten van. Bár az
interneten számos oldal foglalkozik
pénzügyi részkérdésekkel, az ilyen
honlapokkal két probléma is adódik: vagy
csak egy-egy résztémát érintenek, vagy
nyilvánvaló tévedésekkel, netán hamis
információkkal
vannak
tele.
A pénzügyi tudatosság megteremtése
valójában nem ezen a szinten kezdődik.
Először olyan, mindennapi dolgokkal kell
tisztában lennünk, mint hogy mikor és ki
igényelhet GYED-et, GYES-t. Mi az a
CSED és miért nincsen már TGYÁS? Mi az
az anyasági segély, mikor fizetik, hol és
hogyan lehet igényelni? Ezekkel az
ügyekkel is foglalkozik az egyedülálló
lakossági pénzügyi portál tematikus része, a
Rendszeres
ellátások
rovat:
http://zsebremegy.hu/rovat/rendszeresellatasok/
Ha egy nagyságrenddel feljebb lépünk, meg
kell ismerkednünk az állami pályázatokkal
(Otthon Melege Program), a vissza nem
térítendő támogatásokkal (CSOK), a
lakhatást segítő programokkal (NOK),
amelyek akár több millió vagy több tízmillió
forinttal
segítik
a
családok
és
magánszemélyek beruházásait. Az állami
támogatásokról szóló cikkek rovata:
http://zsebremegy.hu/rovat/allamitamogatasok/
Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy a
pénz megszerzése mellett fontos annak
megtartása is. A lakossági tájékoztató
oldalon ezért külön rész foglalkozik az olyan
apróságokkal, minthogyhol várhatók nagy
traffipaxos ellenőrzések, mekkora büntetésre
számíthat, aki belefut a fix telepítésű VÉDA
kamerákba, mekkora büntetést kell fizetni,
ha valaki nem fizeti be időben a kamarai
ÁGFALVI KRÓNIKA

7

hozzájárulást
stb.:
http://zsebremegy.hu/rovat/jo-tudni/
Végül emeljük ki a hitellel foglalkozó
tematikus részt, amelyből megtudhatják az
oldalra látogatók, hogy hányszor és mennyi
pénzért kérdezhetik le egy évben a KHRlistát, milyen kedvezményes hitelek várják a
vásárlókat, hogyan alakul a diákhitel kamata
stb.: http://zsebremegy.hu/rovat/hitelek/

Sopron és Környéke Család és
Gyermekjóléti Ellátás Intézete
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
•9400 Sopron, Vasvári Pál u. 2/a. ●
tel./fax:99/524-361 ● e-mail: szolgalatsopron@gyerko.hu

ÉRTESÍTEM TISZTELT
ÜGYFELEIMET ÉS AZ
ÉRDEKLŐDŐKET, HOGY A
CSALÁDGONDOZÓI
ÜGYFÉLFOGADÁS

2016. JÚLIUS 01. - 29.-IG
SZÜNETEL!
Szükség esetén
problémajelzéssel,ügyintézési
segítségért, fordulhatnak helyettesítő
munkatársamhoz:
Mártonné Szöllősi Ildikóhoz
Tel: 0620/503-2708,
illetve, Szolgálatunk központjához,
Sopron, Vasvári Pál u. 2/A,
TEL: +3699/524-361
Legközelebbi ügyfélfogadás: 2016. 08.
01. hétfő, 10 órától! 
KÖSZÖNETTEL:
PETROVICS ERZSÉBET,
családsegítő

WWW.AGFALVA.HU
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ÁGFALVÁN IS MAGASABB
FOKOZATBA
KAPCSOLHATNAK A
SZÁMÍTÓGÉPEK
Ide is megérkezett a Telekom még
gyorsabb internetezést nyújtó fejlesztése
Ágfalván
befejeződött
a
Telekom
nagysebességű,
szélessávú
internet
szolgáltatásának
kiépítése.
Így már az ágfalvi Telekom előfizetők is
élvezhetik az eddigieknél még gyorsabb internet
minden előnyét, például az interaktív tévé
szolgáltatást.
A Telekom fejlesztéseinek eredményeként
országszerte tavaly, az előzetes terveket is
felülmúlva, 464 000 háztartás számára vált
elérhetővé a nagysebességű szélessávú internet
év végéig. A menet azonban itt nem áll meg,
2016 végére a Telekom célja, hogy újabb, több
mint fél millió háztartásba jutassa el az
internetezés élményének új korszakát. A
fejlesztésben érintett ágfalvi lakosok számára
már megnyílt a lehetőség, hogy használhassák a
szupergyors technológiát.

Milyen élményeket kínál az új hálózat az
ágfalvi lakosok számára?

 Elsősorban szupergyors internetet,
gyorsabban
betöltődő
weboldalakkal, jobb letöltési
sebességgel; olyan érzést, mintha
magasabb
fokozatba
kapcsolnának a számítógépek. Ez
pedig egyszerűbb kapcsolattartást,
gyors és biztos kép- és
videóletöltést és -megosztást is
jelent. Hamarabb letöltődnek az
emailek,
egyszerűbben
és
élvezetesebben
használhatják
majd ez előfizetők a közösségi
oldalakat.
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 Rengeteg TV-csatornát, szélesebb
csatornaválasztékkal,
valamint
több képernyőn is elérhető
filmkölcsönzést. Ágfalván is
élvezhetővé vált az interaktív
tévézés számos már meglévő
funkciója,
mint
például
a
megállítható és visszatekerhető
élő adás, a felvehető élő adás, az
elektronikus műsorújság, vagy a
tévé
képernyőjén
elérhető
változatos
interaktív
alkalmazások.
 Prosperáló vállalkozásokat, mert a
szélessávú
internet
kínálta
előnyökből a helyi vállalkozások
is profitálnak, hiszen gyorsabbá,
rugalmasabbá válik működésük,
javul a versenyképességük.
A szélessávú hálózat kiépítésével párhuzamosan,
folytatódik a 4G hálózat bővítése is, amely már
meghaladta a 97%-os kültéri lakossági
lefedettséget. A Telekom otthoni- és mobil
internetszolgáltatása így már együtt nyújtanak
feledhetetlen élményeket minden ágfalvi lakos
számára.
További információ a fejlesztésekről
telekom.hu/fejlesztes weboldalon olvasható.

a

Kérdés esetén a Telekom kollégái várják
hívásaikat az alábbi telefonszámon:
06 80 200 330
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