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TÉGED IS VÁR, AZ ÁGFALVI
KÖNYVTÁR!

TANÉVNYITÓ ÜNNEPSÉGÉT
2016.SZEPTEMBER 1-én reggel 8
órakor tartja.
Ezt követően rendes tanítási napot
tartunk.

Ágfalvi Községi Könyvtárunk a (KSZR)
Könyvtárellátási
Szolgáltató
Rendszer
tagjaként, mint könyvtári információs és
közösségi hely működik az egészségház
épületében (Soproni u. 18.).

Fotó: Csoltói József

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
4 órás TAKARÍTÓT,
Munkába állás kezdete: 2016.08.15-től,
valamint
félállásban
GYÓGYPEDAGÓGUS/LOGOPÉDUST
alkalmazna 2016.09.01-től
Jelentkezni lehet az intézmény vezetőjénél:
Csernus Gábornénál a 06 20 7797 116
telefonszámon,
vagy az iskola@agfalva.hu email címen.

Leltározással egybekötött selejtezés után
folyamatosan új kiadványokkal bővül
könyvtári állományunk. (A leselejtezett
könyvekből
Önök
is
válogathatnak
nyitvatartási időben.)
Az idei évtől olvashatók nálunk a Magyar
Krónika, és a National Geographic
havilapok.
A Nemzeti Könyvtár sorozat példányai
magyar írók, hősök, tájak, mesék, ízek,
ritkaságok,
ünnepek
rovatai
családi
olvasmánytárt kínálnak.
Szépirodalmi
könyveink
mellett
megtalálhatóak
a
felkapott
ifjúsági
kiadványok, gyermekkönyveink között
válogathatnak a kedvelt Ringató sorozatból
CD melléklettel, Boribon, Bogyó és Babóca,
Rumini, valamint gyermek ismeretterjesztő
könyveinkből.
Olvasmányos és szórakoztató tartalmú
művek szerzői közül ajánljuk többek között
Márai Sándor, Schäffer Erzsébet, Lőrinc L.
László, Stephen King, Daren Shan
kiadványait.
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A „Gasztro Angyal”-Borbás Marcsi
válogatott receptjeit is ajánlom figyelmükbe,
de a kertbarátok is találnak érdekességeket
polcainkon.
Nemzetiségi ellátásban német nyelvű
könyvek
között
válogathatnak
az
érdeklődők, elektronikus kiadványok közül
a Rejtélyek és mítoszok DVD sorozatunkat
ajánlom figyelmükbe.
Járuljon Ön is hozzá helytörténeti
gyűjteményünk
gyarapításához
felajánlásaival, mely ez idáig az Ágfalvi
Krónika havilap megjelent számaiból,
népszokásaink és ünnepeink felvételeiből,
hagyományőrző csoportjaink megjelent CD,
DVD kiadványaiból áll.
Látogasson el Ön is honlapunkra
www.agfalva.hu intézmények, könyvtár
linken
megtalálható
elektronikus
adatbázisunk, ahol megtekinthetik a
készleten
lévő
régi
és
új
könyvállományunkat, gyorskereső felületén
címre,
vagy
szerzőre
egyaránt
rákereshetnek, KSZR Ágfalva felületen
tájékozódhatnak rendezvényeinkről is.
Beiratkozás
után
Ágfalviaknak
a
könyvtárhasználat és kölcsönzés ingyenes!
Könyvtárunk az alábbi időpontban várja
látogatóit:
Hétfő:
13-17 óráig
Csütörtök
8-12 óráig
Csoltói József
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TAKARÉKOS HÍREK
ÖNKORMÁNYZATI
BEFIZETÉSE

J Ú L I U S

ADÓK

A 2016. évi Önkormányzati adók kommunális,-gépjármű,iparűzési,és
pótlék – II. félévi befizetéseinek határideje
2016. szept. 15-e.
A Rajkai Takarék Ágfalva Kirendeltsége
lehetőséget biztosít a „sárga csekkek”
önkormányzati
számlákra
történő
befizetéseire. Mivel az Önkormányzat
bankunknál vezeti a számláit, ezért a nálunk
történő befizetések ingyenesek és azonnal
jóváíródnak a számlákon, így nem
keletkezik késedelmi pótlék, ha a befizetési
határidő utolsó napján történik meg a
befizetés.
Az adók II. félévi befizetési határideje:

2016. szeptember 15.
Fizesse be nálunk csekkjeit, hiszen
ingyenes
parkolási
lehetőséggel
és
kényelmes, gyors kiszolgálással várjuk
kedves
Ügyfeleinket
Ágfalva
Kirendeltségen!
Pénztári nyitva tartásunk:
Hétfő – Kedd – Szerda – Csütörtök 7.30 –
15.30
Péntek 7.30 – 13.00
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Ágfalva Kirendeltsége
9423 Ágfalva Fő u. 74.
99/524-016
30/495 5431
agfalva@rajka.tksz.hu

ÚJ
SZEZON,
ÉRTÉKEK

KLASSZIKUS

A község labdarúgócsapata a 2015/16-os
megyei III. osztályú bajnokságban 16 csapat
között a negyedik helyen végzett.
A laikusok és az Ágfalva KSK-t csak
távolról szemlélők okkal tehetik fel a
kérdést, hogy valójában mit is ér ez az
eredmény? Eme talány megfejtéséhez kíván
ÁGFALVI KRÓNIKA
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cikkem némi segítséget nyújtani, hogy
tudjuk helyén kezelni a dolgokat.
A mai elnökség egyöntetűen kiáll, és a
jövőben is a legfontosabb célkitűzései közé
fog tartozni két alapszabály betartása. Az
első szerint mindenkori focicsapatunknak
lehetőség szerint többnyire helyi születésű,
kötődésű
játékosai
legyenek,
hisz
szurkolóink zömét is a falubeliek teszik ki,
akik a rokonok, barátok, szomszédok vagy
ismerősök
teljesítményére
kíváncsiak
leginkább. Továbbá szintén nem kívánunk
eltekinteni azon kritériumtól, hogy nem
segítjük elő az amatőr futball halálát azzal,
hogy
megannyi
hamis,
keserédes
sportsikereket
hajszoló
megyei
sportvezetőhöz
hasonlóan
a
játékot
megfertőzzük a pénz bűnös gondolatával. A
mai rohanó és főképp a gazdaság körül
forgó világban kereszteslovagként dacolva
lehet csupán ilyen törvények mentén
boldogulni.
A fenti elvárások teljesítése képes olyan
paradoxont szülni, miszerint a legidősebb és
a legfiatalabb aktív játékosunk között kerek
35 év a korkülönbség, de mindketten hétrőlhétre boldogan lépnek pályára Ágfalva
nevének öregbítése érdekében. Játékosaink
szabadidején, olykor egészségén és testi
épségén túl, a saját pénztárcájuk kárára is
megy a „szórakoztatóipar”, ugyanis a
stoplis, a sípcsontvédő és a kapuskesztyű
árán túl az útiköltség is őket terheli, de édes
kiadások ezek.
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támogatóra,
takarítóra,
szakácsnőre,
könyvelőre, hivatalnokra, szülőre…
Tehát ezek szerint: „Mindenki ágfalvi,…”
A
Községi
Sportkör
Ágfalva
labdarúgócsapata idén ünnepli 90 éves
jubileumát, minek tiszteletére az augusztus
6-án szombaton esedékes Sportnap és
egyben III. Varga Zoltán Emléktorna
keretében kisebb megemlékezést tartunk az
önkormányzattal
karöltve.
Klasszikus
értékekkel teli múltra tekint tehát vissza
egyesületünk, így mindent elkövetünk annak
érdekében, hogy a jövőben se okozzunk
csalódást.
A község labdarúgócsapata a 2016/17-es
megyei
III.
osztályú
bajnokságban
lényegtelen hogy 16 csapat között hányadik
helyen
fog
végezni,
értékeit
őrzi,
hagyományait tiszteletben tartja majd.
Dominek Gábor

Ezúton
szeretném
is
megköszönni
mindenkinek a tevékeny közreműködését és
biztosítani mindegyiküket, hogy a jövőben is
szükség lesz önzetlen hozzáállásukra.
Vonatkozzon ez a teljesség igénye nélkül
játékosra, vezetőre, edzőre, szurkolóra,
ÁGFALVI KRÓNIKA
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SPORTOLNI VÁGYÓK
FIGYELEM!
2016. szeptember 10-én
(szombaton)
ismét Ágfalvi Futófesztivál,
melyre szeretettel várunk
mindenkit
korhatár nélkül!

XIV.

2016.

„Az egészség és sport jegyében”
Eddzetek és gyertek!

X. Nemzetközi Ikerfesztivál
2016. július 9– én került sor a X.
Nemzetközi Ikerfesztivál megrendezésére a
Vadon Lovas Club területén. Bár reggel
zuhogott az eső, délelőtt már kitisztult az ég,
s így a szó szoros értelmében is felhőtlen
mulatság várta a fesztiválra érkező ikreket és
nem ikreket. Egész napos ingyenes
programok várták az ide érkező vendégeket!
59 kettes iker és 3 hármas iker regisztráltatta
magát a helyszínen az ország számos
területéről. Reggel 9 órakor esőben
kezdődött a „Minden, ami belefér”
főzőverseny, amelyen idén 10 csapat indult.
Ezúton
is
köszönjük
a
résztvevő
ÁGFALVI KRÓNIKA
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csapatoknak, hogy a rossz idő ellenére is
kitartottak. A finomabbnál finomabb ételek
elkészítése után szakmai zsűri (Gaál István a
rendezvény fővédnöke, Kránitz Roland
szakács, Ligeti Gábor szakács) ízlelte a
bográcsban főtt finomságokat és értékelte a
résztvevők munkáját, melynek eredménye:
• I. hely: Kotnyelesek (Némethné
Takács Judit és Csóligné Takács
Beáta)
• II. hely: N.K.K. (Vér József, Németh
Sándor, Pénzváltó Norbert)
• III. hely: Boszorkányok (Bodóné
Pintér Katalin és Bagarus Katalin)
• Különdíjban részesültek: Vadkanok
csapata (Wágner Kálmán és Wágner
Katalin) valamint az N.K.K. csapata
Rábatamásiból akik versenyen kívül
finom
töltött
káposztával
kedveskedtek a vendégeknek
10
órakor
megkezdődött
programsorozatunk: A Soproni Rendészeti
SE
szervezésében
paintball,
airsoft
fegyverekkel
céllövészet;
Csemete
Bábszínház;
Az
ikrek
nevelésének
buktatóiról Gergácz Orsolya pszichológus,
meseterapeuta beszélt a résztvevőknek aki
előadása után egy meseterápiás foglalkozást
is tartott. Fellépett az Ágfalvi Fúvószenekar,
majd a vállalkozó kedvűek Minyon
készítésen is részt vehettek. Színesítette a
programokat még kreatív sarok, arcfestés,
népi játékok, jós sarok, ingyenes légvárak,
ládavasút. A délutáni hivatalos megnyitó
után szórakoztató sorversenyeken vehettek
részt a gyerekek, Ilies Teofil hívta a színpad
elé a kicsiket és nagyokat. Ezt követte az
elmaradhatatlan lovasbemutató, amit mint
mindig most is nagy érdeklődés övezett.
Aztán egy interaktív gyermekműsorral
Teofil varázsolt minket a csoki világába,
Csokiparádé egy csokigyárossal címmel.
Nagy öröm volt számunkra, hogy
bemutathattuk Ágfalva büszkeségeit a
Gesztenyevirág Kamarakórust (Varga Petra
és Bátor Natália). Egy ikres apuka
felajánlásaként
nosztalgiázhattak
vendégeink egy 50 éves honvédségi Csepel
„fedélzetén”. Az idén is megrendezésre
került „A következő év ikerarca” verseny. 36
ikerpár nevezett. A zsűrinek nem volt
WWW.AGFALVA.HU
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könnyű dolga idén sem, végül Németh
Jázmint és Szandrát választották első
helyezettnek Abdáról – az ő fotóik
szerepelnek
majd
a
kiadványokon,
okleveleken, meghívókon. Ők már nem
először nyertek nálunk. A második helyezett
Bekő Balázs és Krisztán lett Dunaszegről, az
ő képük az „Ikrek borát” díszíti majd!
Balázsék minden évben részt vettek eddig az
Ikerfesztiválon. A fesztivál sztárvendége Pál
Dénes volt aki csodálatos hangjával
elvarázsolta a közönséget. Vendégeink
voltak még a Dirty Dance Sopron táncosai,
akik látványos produkciójukkal színesítették
programjainkat.
Tombolasorsolásunkon
közel 100 értékes nyeremény várta boldog
nyertesét, amelynek fődíjait a Vadvirág
Hotel Ágfalva és a fesztivál indulásától
főtámogatónak számító Vila Vita Pannonia
Hotel Pamhagen ajánlották fel. A
tombolasorsolás után természetesen nem
maradhatott el a gyermekek részére a
„cukor- és plüss eső”. A hosszúra nyúlt
programok ellenére sokan izgalommal
vártuk a nap zárásaként a fiatal
tehetségekből
álló
zenekarok
bemutatkozását. A High Five zenekar, az
Azthittem a szomszéd ordibál zenekar és a
Roomli zenekar fergeteges hangulatú
fellépésével zártuk a rendezvényt.
A szervezők remélik, hogy a változatos idő
ellenére mindenki jól érezte magát!
Köszönjük
szponzorainknak
és
segítőinknek, hogy felajánlásukkal illetve
munkájukkal
hozzájárultak
rendezvényünk sikeres és színvonalas
lebonyolításához!
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ABLAKJEGYEK AZ ÁGFALVI
EVANGÉLIKUS TEMPLOMÉRT
Feladatok
Templomunkon újabb sürgető munkálatokat
kell elvégeznünk, csodálatos ólomüvegablakaink sajnos felújításra szorulnak. Az
ablakok közti ólom „elhasználódott”, ezért
az ablakok eldeformálódtak, az üvegek
pedig szépen lassan kiesnek.
Egyes „nagykönyvek” szerint egy-egy ilyen
ablakólom ötven, más „nagykönyvek”
szerint száz évig tart. Ismereteim szerint az
ágfalvi
templom
ablakai
utoljára
száztizenkettő évvel ezelőtt voltak ólmozva.
Harminc-negyven évvel ezelőtt kisebb
restaurálások voltak, de csak két-három
ablakon. Az ablakokat tartó ólom tehát
nagyon rossz állapotban van, és az
üvegdarabok közül is elég sokat kell pótolni.
Ami persze megint csak nem hagyományos
ablaküveget jelent, hanem gyakran nehezen,
külföldről beszerezhető üveget. Az ablakok
felújítása ezért nem lesz olcsó mulatság.
Presbitériumunk több árajánlatot bekérve
választja ki a legolcsóbb és a legjobbnak
tűnő árajánlatot.

Zselinszkyné Kondor Nikoletta és Magyarné
Artner Hajnalka szervezők
Fotó: Heinrichs Eszter
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Ha most nem mentjük meg ezeket az
ólomüveg-ablakokat, akkor öt-hat éven belül
legtöbbje
már
menthetetlen
lesz,
restaurálásukra nem lesz mód, de van olyan
ablak is a karzaton, amelynek felújítása jó,
ha néhány hetet várhat… Az idő tehát sürget
bennünket.
Az összes üveg ólmozása minimum hétnyolc millió forintnyi összegre rúg.
A kapott árajánlatok között is hatalmas
különbségek vannak. Megpróbálunk az
összeg egy részére pályázni, de ez mindig
„lutri”, és az idén semmiképpen nem is
számíthatunk – még sikeres pályázat esetén
sem – a pályázati összeg kifizetésére.
Nyilvános gyűjtés
Ahhoz, hogy a munkálatokat el tudjuk
kezdeni, szükségünk lenne az Önök
segítségére.
Presbitériumunk döntése szerint „nyilvános
gyűjtésbe” kezdünk, ami azt jelenti, hogy az
adományozó neve és az adomány összege
rendszeres
időközönként
bekerülne
megjelenő híreink közé. (Természetesen
bárki kérheti, hogy a neve ne kerüljön
nyilvánosságra. Ez esetben a névtelen
adományozó megjelölés mellett csak az
összeget szerepeltetjük.)
Ablakjegyek
Szeptember elsejétől ötezer forintos
„ablakjegyek” vásárlására is mód lesz.
Ötezer forintonként szép „ablakjeggyel”
köszönnénk
meg
támogatóink
nagylelkűségét. A jegyek vásárlására a
lelkészi
hivatalban és
az
Ágfalvi
Takarékszövetkezetben,
illetve
istentiszteleteinket követően lesz mód.
Aki nagyobb - legalább százezer forintnyi
összeggel tudná támogatni a felújítást -, ő az
ablakpárkányra kapna egy réztáblát a
nevével. Aki pedig egy-egy ablak teljes
felújítási költségét vállalni tudná, annak
nevét belegravíroznánk az ablaküvegbe.
Ilyen üvegek máig vannak templomunkban
a száztizenkét évvel ezelőtti támogatók
nevével.

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Köszönet
Bár ablakjegyek csak szeptembertől lesznek,
a felújítást két ablakjegynyi összeggel, azaz
10.000 forinttal Lang Jánosné már
támogatta.
Ezúttal is köszönjük a
felajánlását.
Kérés
Kérjük, hogy aki tudja,
templomunk felújítását!

támogassa

Erős vár a mi Istenünk!
Az Ágfalvi Evangélikus Egyházközség
presbitériuma nevében: Heinrichs Eszter
lelkész

AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG ALKALMAI
ÉS HÍREI AUGUSZTUSBAN
Monatspruch:
Habt Salz in euch und haltet Frieden
untereinander! Mk 9,50
Augusztus
igéje:
„Legyen bennetek só, és békességben
éljetek egymással.” Mk 9,50
Augusztus 7-én, vasárnap 9 órakor német
nyelvű
istentisztelet
lesz.
Augusztus14-én, vasárnap magyar nyelvű
úrvacsorás istentisztelet lesz.
Augusztus 21-én, vasárnap 9 órakor német
nyelvű istentiszteletre hívogatunk.
Augusztus 28-án, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentiszteletünk lesz.
Tanévnyitó istentiszteletünket szeptember 5én, vasárnap 9 órakor tartjuk.
Örömmel közöljük, hogy orgonafelújítási
pályázatunk sikeres volt. Reméljük, hogy a
következő
évben
hálaadó
zenés
istentiszteletre hívogathatjuk Önöket.
Július 27-31-én rendezték meg a Mátrában a
Szélrózsa elnevezésű – több ezer főt vonzó
– evangélikus ifjúsági találkozót, amelyen
gyülekezetünk fiatalsága is részt vett,
mintegy harminc fő.
WWW.AGFALVA.HU
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Szeretnénk
köszönetet
mondani
mindazoknak, akik virág vagy pénz
felajánlásával
segítették
az
elmúlt
hónapokban oltárunk díszítését. Továbbra
is várjuk a felajánlásokat. Kérjük ez ügyben
keressék Gaál Istvánné Évát a következő
telefonszámon: 06 20 779 71 15.
Mindenkinek áldott nyarat és jó pihenést
kívánunk!
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

ÖKOTÁBOR 2016
Július 22-26. között rendeztük meg az immár
hagyományosnak mondható ökotáborunkat.
A rendezvényt soha ekkora érdeklődés nem
övezte még, a segítőkkel együtt ötvenöten
voltunk.
Táboruk idei témája az ószövetségi Dávid király
volt. Az ő személyét, életét és történelmi
jelentőségét jártuk körül – játékos formában.
Ahogy eddig is, rengeteget játszottuk,
barkácsoltunk, strandoltunk, kirándultunk.

Köszönjük Ágfalva Község Önkormányzatának,
hogy 20.000 forinttal, Ágfalva Német
Nemzetiségi Önkormányzatának, hogy 50.000
forinttal, Lépesfalva önkormányzatának pedig,
hogy kedvezményes strandbelépőjegyekkel
támogatták rendezvényünket.
Külön köszönetet szeretnénk mondani Kazi
Editnek és Kovács Zsuzsannának, hogy a tábor
egész ideje alatt reggeltől késő délutánig
finomabbnál finomabb falatokkal kényeztettek
minket. Tudjuk, hogy hatalmas munka volt
ennyi emberre bevásárolni, főzni, mosogatni.
Isten áldja meg ennek a tábornak az emlékét és –
bibliai kifejezéssel élve - a gyümölcseit!

A tábor szervezői: Heinrichs Eszter lelkész
és
Plöchl
Ildikó
határ
menti
gyülekezetpedagógus és hitoktató
REKULTÍV
MAGYARORSZÁG
KÖRNYEZETVÉDELMI
SZOLGÁLTATÓ KFT

Köszönettel tartozunk a tábor szervezésében
nyújtott segítségéréért, Füzi Andreának, Oroszné
Etlinger Ildikónak, Udvardy Ferencnek, Tóth
Ferencnek, Kedves Vencelnek, Lukács Xéniának,
a Gaál családnak, a Lévai családnak, Tauber
családnak, Kirchknopf Károlynak, Kőfalvi
Juliannának, Szabó Ferencnének, Varga
Cintiának és középiskolás segítőinknek. Hálásan
köszönjük a szülőknek is, hogy süteményekkel,
gyümölccsel
és
egyéb
élelmiszerekkel
támogattak bennünket.

ÁGFALVI KRÓNIKA

Címzett: Sopronhorpács, Völcsej, Lövő,
Nemeskér, Ágfalva, Szakony, Gyalóka,
Pereszteg lakossága
Tárgy:
Tájékoztatás
Rekultív
Magyarország Kft, mint kijelölt közérdekű
szolgáltató számlázásának II. negyedéves
megkezdéséről
Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a
Rekultív Magyarország Környezetvédelmi
WWW.AGFALVA.HU

ÁGFALVI KRÓNIKA

8

2 0 1 6 .

J Ú L I U S

Szolgáltató Kft-t (9200 Mosonmagyaróvár,
Barátság utca 8., cégjegyzék száma: 0809-024664, adószáma: 24236410-2-08) a
Győr-Moson-Sopron
Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2016
január 01-től közérdekű szolgáltatóvá
jelölte
ki
az
alábbi
települések
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatásának ideiglenes ellátására,
az alábbi határozatszámokkal:
Település

Határozat száma

Sopronhorpács

35800/9672-13/2015.

Völcsej

35800/9668-13/2015.

Lövő

35800/9667-12/2015.

Nemeskér

35800/9666-12/2015.

Ágfalva

35800/9665-19/2015.

Szakony

35800/9671-13/2015.

Gyalóka

35800/9670-13/2015.

Pereszteg

35800/9669-12/2015.

A 2013. évi CXXXIV törvény, a 2012. évi
CLXXXV törvény, a 2011. évi CXXVIII
törvény végrehajtásáról szóló 234/2011
(XI.10.), Korm. rendelet, és a 292/2013. (
VII. 26. ) Korm. rendelet jogszabályi
rendelkezései
alapján
a
közszolgáltatásba bevont, fent rögzített
településeken ingatlannal, és vagy
telephellyel rendelkező természetes,
illetve
nem
természetes
személy
ingatlantulajdonos hulladékszállítási és
ártalmatlanítási díjak számlázását, 2016.
év II. negyedév tekintetében saját
nevében
kiállított
számlával,
a
határozatokban
megállapított
szolgáltatási díjakon
a Rekultív
Magyarország Kft jogosult !
A
Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt-vel
egyeztettük,
részükről
jóváhagyólag
tudomásul véve a számlázás elvégzését.

Kérem
a
Tisztelt
lakosságot
hulladékszállítási
számlájuk
szíves
kiegyenlítésére!

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
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