ÁGFALVI KRÓNIKA
XVII. évfolyam 9. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

MEGHÍVÓ

2016. SZEPTEMBER

XIV.

Az ágfalvi csata 95. évfordulójára
szervezett megemlékezésünkre várunk
minden kedves érdeklődőt, melynek
időpontja: 2016. szeptember 8. 8:00 óra
helyszíne: Baracsi László emlékmű (Baracsi
László utca.)
Program:
- Megemlékezés a történelmi eseményről.
Csendes séta az ágfalvi temetőbe.
- Koszorúzás Baracsi László síremlékénél.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk rendezvényünkre!
Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola,
Ágfalva Községi Önkormányzat.

2016.
„Az egészség és sport jegyében”
Versenykiírás
Az eddig megrendezett futófesztiválok
sikere alapján immár hagyományként,
tizennegyedik
alkalommal
kerül
megrendezésre, rengeteg sport és egyéb
programmal.
A verseny fő támogatói:
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Vadon László
Ágfalva Község Önkormányzata
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
A rendezvény célja:
A
sportolni,
mozogni
szeretőknek
versenyszerű lehetőséget nyújtsunk, és az
iskola sportkörülményeit javítsuk a befolyt
összegből.
Versenyek és a programok helye:
Vadon Lovas Club Ágfalva, Magyar u.25.
(Megközelíthető:
Sopronból
távolsági
busszal, személyautóval, kerékpárral)
Rendezvény ideje:
2016.
szeptember
9,00 órától

Fotó: Csoltói József

10.(szombat)

A verseny és programok rendezője:
Váci Mihály Általános Iskola
JÖVŐ Alapítvány
Ágfalva Község Önkormányzata
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Versenyszámok:
 Ovis futás óvodáskorúaknak
 1000 m síkfutás 14 éven aluli
fiúknak, lányoknak
 3,7 km erdei cross futás
mindenkinek
 10 km határfutás mindenkinek
 Capoeira bemutató és edzés
 Erdei túrázás
 Ágfalva legerősebb embere
A verseny résztvevői: nemre és korra való
tekintet nélkül bárki lehet.
Nevezés:
Egyszerű, gyors nevezés a helyszínen már 9
órától minden versenyszámra. A nevezést
minden versenyszám előtt 10 perccel
lezárjuk.
A versenyen való részvételi hozzájárulás:
Futás:
7 év alatt ingyenes
7 – 18 év között diákoknak: 500 Ft / fő
18 év felett: 1000 Ft / fő
Capoeira: Ingyenes!
Falmászás: Ingyenes!
Erdei túra: Ingyenes!
Minden nevező ingyen tombolajegyet kap,
délután
tombolasorsolás
értékes
nyereményekkel.
Díjazás:
500 m-es ovis futáson minden befutó
jutalmat kap, külön díjazzuk az 1 – 3
helyezett fiú és lány ovist éremmel és
oklevéllel. 1000 m-es távon 4 korcsoportban
díjazzuk a 14 éven aluli lányokat és fiúkat,
oklevelet, érmet kapnak. 3,7 km, 10 km-es
távon 4 korcsoportban külön díjazzuk a
nőket és férfiakat. Az 1 helyezett serleget, 2
– 3. helyezett érmet, minden díjazott
oklevelet kap. 10 km-es távon, mely a
fesztivál fő versenyszáma az abszolút
győztes díszserleget kap.
Részletes programtervezet:
2016. szeptember 10. (szombat)
Ágfalva, Vadon Lovas Club, Magyar u.25.
900-tól: Nevezés minden versenyszámra a
regisztrációs asztalnál.
900-tól folyamatosan: Kvíz értékes
nyereményekkel.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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1000-tól: Tombola árusítás
1000-1200: Gyermeksarok-változatos
gyermekfoglalkozások kicsiknek
1000-1130: Ágfalva legerősebb embere
verseny
945-1000: Zenés bemelegítés
1000: 10 km határfutás rajtja
1005: 1000 m síkfutás rajtja 3 – 4.
korcsoportos fiúknak
1015: 1000 m síkfutás rajtja 3 – 4.
korcsoportos lányoknak
1030: erdei gyalogtúra
1030: Falmászás bemutató és oktatás
1100 -1115: zenés bemelegítés
1115: 1000 m síkfutás rajtja 1 – 2.
korcsoportos fiúknak
1125: 1000 m síkfutás rajtja 1 – 2.
korcsoportos lányoknak
1140: 3,7 km erdei cross futás rajtja
1210: 500 m ovis futás rajtja óvodáskorúaknak
1240: ovis futás eredményhirdetése
1230-1330: ebédszünet
1245-1345: Capoeira edzés
1400: Futóversenyek ünnepélyes
eredményhirdetése
30
14 : Tombolasorsolás
1500: A futófesztivál zárása
Egyéb programok:
- Orvosi ellátás, tanácsadás, vérnyomás
ellenőrzés a rendezvény folyamán végig
biztosított.
- Játszóház kicsiknek.
Minden futótávon több korcsoportban
díjazás!
Részletes versenykiírás:
www.agfalva.hu
www.vacimihalyiskola.uw.hu
Bővebb információ:
Csoltói József rendezvényszervező
06 20/779-7113
Németh Szilvia testnevelő tanár
06 70/6734673
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Rendezők
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Könyvmegállók Ágfalván

2016. szeptember 24 - 25.

Nagy sikerrel működnek július közepétől az
ágfalvi könyvmegállók. Az Ágfalva Községi
Könyvtárból leselejtezett könyvekből és
egyéb
felajánlásokból
válogathatnak
kedvükre az érdeklődők. Volt olyan kedves
olvasó, aki saját könyveit tette ki a
készletből választott kiadvány helyére. Jó
érzés látni, hogy várakozás közben a Luther
téri és a Fő utcai buszmegállókban
nézegetik, lapozgatják a könyveket, és
akinek amelyik megtetszik, magával viszi.
Amíg a szeptemberi időjárás engedi, a
könyvmegállókat folyamatosan fel fogjuk
tölteni, válogassanak ingyenes kínálatukból
Önök is kedvükre.

Helyszín: Faluközpont; Fő utca, Hegy utca,
2016. szeptember 24. (szombat)
Helyszín:
8.30 óra

Hegy utca
Indulás az erdőbe /gyülekezés
a Vadvirág Szálló előtt/

11.00 óra

Legényfa előkészítése
/háncsolás, feldíszítés/

13.00 óra

Legényfa állítása

14.00 óra

Ágfalva KSK tartalék –
Csapod SE tartalék
Futballtalálkozó a focipályán

16.00 óra

Ágfalva KSK – Csapod SE
Futballtalálkozó a focipályán

19.00 óra

Bál az Ágfalvi Fogadó előtt
felállított rendezvénysátorban,
Zenét a Continental Show Band
szolgáltatja

2016. szeptember 25. (vasárnap)
9.00 óra

15.00 óra

Kirchweich-231. búcsúi
kétnyelvű istentisztelet,
szolgálják Heinrichs Eszter és
Heinrichs Michael ev.
lelkészek.
Hagyományőrző legénytánc
/Hegy u./
zenét, az Ágfalvi Fúvószenekar
szolgáltatja

Köszönöm
mindazoknak,
akik
felajánlásaikkal
segítik
könyvtárunk
készletének gyarapítását
és köszönöm, hogy a buszmegállókban
kihelyezett
könyveket
rendezetten
használják!
Téged is vár, az Ágfalvi Könyvtár!
www.agfalva.hu/konyvtar
Válogasson Ön is új kiadványaink közül!
Csoltói József

A búcsú idején a Fő utca teljesen lezárásra kerül az
Öreg Kocsmától az evangélikus templomig. A
Kisalföld Volán járatai ezen a két napon (szombaton
és vasárnap) a Baracsi László utcában fognak
közlekedni, ezért ebben az utcában csak a
kapubeállókban lehet parkolni.

Mindenkit szeretettel vár a
rendezvényekre!
Ágfalva Község Önkormányzata és az Ágfalvi Német
Nemzetiségi Önkormányzat.
A programváltoztatás jogát a szervezők
fenntartják.

ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Csoltói József
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Papírgyűjtés

Kedves Fiatalok!

AZ ÁGFALVI VÁCI MIHÁLY
ISKOLA
ismét
őszi
PAPÍRGYŰJTÉST szervez, melynek időpontja

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskolában
szeptembertől induló néptánc szakkörünkbe
várjuk az alsó és felső tagozatos mozogni,
énekelni, táncolni vágyó helyi, vagy a
környékbeli iskolákba járó lányokat és
fiúkat.
Legyél Te is tagja egy vidám, jó hangulatú
csapatnak,
az
ágfalvi
Patakugrók
Néptáncegyüttesben!
Próbák
szerda
délutánonként
két
csoportbeosztásban 16-19 óráig.
Jelentkezés az iskolában, vagy
Csoltói Józsi bácsinál, Tel: 06 20/7797-113.

2016. szeptember 29. (csütörtök) 14-17
óráig, helyszíne: a napközi udvara.
Ezúton szeretném tájékoztatni a kedves
Szülőket, érdekelteket, hogy az elmúlt tanév
tavaszi
papírgyűjtésében
meghirdetett
iskolagyűjtési
versenyen,
kimagasló
gyűjtésért járó 60 000.- forint jutalomban
részesült iskolánk. 
Csernus Gáborné
intézményvezető

Felhívás!
KEDVES ÁGFALVI FIATALOK!
Búcsúi hagyományőrző legénytáncunkhoz
várunk minden kedves fiatal legényt és
leányt, akik szívesen ápolnák több száz éves
ágfalvi „Burschentanz” hagyományunkat,
melyet
régi
szokás
szerint
búcsú
vasárnapján, szeptember 25-én 15 órai
kezdettel járunk el a Hegy utcában.
Gyakorolni várunk minden érdeklődőt
szerdánként iskolánk tornatermében, a
Patakugrók Táncegyüttes próbáján 18-19
óráig.
Csoltóiné Szalai Márta és Csoltói József
néptánc oktatók

Fotó: Sir János
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Józsi bácsi

Márti néni

90 ÉVES AZ ÁGFALVA KSK
(Sportnap 2016.)
Ebben az évben a megszokottnál is
nagyobb érdeklődéssel vártuk a már
rendszeresen
megrendezésre
kerülő
Sportnapot,
ugyanis
a
visszatérő
programjaink
mellett,
ezen
rendezvényünk
keretén
belül
emlékeztünk meg a Községi Sportkör,
azaz az Ágfalva KSK fennállásának 90.
jubileumáról.
Augusztus 6-án, egy friss nyári
reggelre ébredt a focipályát már a kora
reggeli órákban benépesítő, az immár
harmadik alkalommal esedékes Varga
Zoltán Emléktornára készülő embersereg.
Kispályás labdarúgó tornánk, amely
esemény alkalmával évente megemlékezünk
csapatunk felfoghatatlanul fiatalon és
tragikus
hirtelenséggel
elhunyt
labdarúgójáról, ezúttal nyolc csapattal rajtolt
el, hogy végül a helyi erőkből álló
WWW.AGFALVA.HU
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Kavicsdepo csapata elhódítsa a trófeát. A
dobogón helyet kapott még a Panama és a
Muzsaji Tóvendéglő gárdája is. A
legszimpatikusabb együttes, akiket a
„legfolyékonyabb” névvel tiszteltünk meg a
J és a Haverok csapata lett, a gólkirályi
címet Török Gergő, míg a legjobb kapus
díját az a Varga „Stigó” János érdemelte ki,
aki nem mellékesen a hetesrúgó bajnokságot
is megnyerte.
Négy
óra
magasságában
megkezdődött a jubileumi megemlékezés is.
Pék Zsuzsanna polgármesterasszonyunk egy
rövid múltidézés után szólt még pár szót a
jövőben várható beruházásokról, majd átadta
a születésnapos labdarúgócsapatnak szánt
ajándékokat. Ezután a sportkör nevében
Dominek Gábor vette át a szót és korábbi
áldozatos munkájukért, hálája jeléül egy-egy
emléklapot illetve Ágfalva KSK címerrel
feldíszített pólót nyújtott át a meghívásnak
eleget tevő Mayer Imre és Honyák Ferenc
elnökelődjeinek, illetve Gaál István korábbi
polgármesternek, aki szintén az amatőr foci
kedvelője és támogatója volt hivatala során.
Végül pályára kerültek a csupán
kifejezetten eme jeles esemény kedvéért
összeálló Ágfalvi Öregfiúk csapatának tagjai
is, hogy összemérjék erejüket a helyi
ifjúsággal. A kilátogató nézők így újfent
láthattak pazar szereléseket a Dallos
testvérektől
vagy
Németh
Edétől,
csodálhatták Németh Titi, Fodor Laci,
Takács Sanyi, Honti Gabi vagy Bozza Józsi
varázslatos cseleit, de a még aktív Horváth
Feri, Kovács Attila, idősebb Dominek
Gábor, Busa István és Polyák Endre is
megmutatta, hogy nem csak a húsz éveseké
a világ. Kisebb meglepetésre, a gyilkos
iramú mérkőzésen, heroikus küzdelemben,
5:3 arányban diadalmaskodott a rutin, így a
hideg sör még jobban esett a meccset követő
nosztalgiázás közben.
A Sportnapot egy az éjszakába nyúló
zenés mulatsággal zártuk le, amit hűsítő
koktélok és fékezhetetlen vidámság keretébe
szorítottunk, hogy a másnap esedékes
Magyar Kupa mérkőzésre hangolódjunk.
Szerencsére sikerrel vettük az akadályt, azaz
a jóval esélyesebb Veszkényt ki tudtuk
ÁGFALVI KRÓNIKA
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ejteni a további küzdelmekből egy 5:4-es,
közönségszórakoztató eredménnyel.
Összességében
egy
nagyszerű,
mondhatni egy újabb felejthetetlen hétvégén
vagyunk túl, amely után bátran ki merem
jelenteni, hogy megéri ennek a községnek és
ennek a közösségnek a tagjának tudni és
legfőképp annak érezni magunkat. Hajrá
Ágfalva!!!
Dominek Gábor

TAKARÉKOS HÍREK
ÖNKORMÁNYZATI ADÓK
BEFIZETÉSE
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

WWW.AGFALVA.HU
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Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség alkalmai és hírei
szeptemberben
A hónap igéje: Ezt mondja az Úr: Örök

szeretettel szerettelek, azért vontalak
magamhoz
hűségesen.
Jer
31,3
Monatsspruch: „Gott spricht: Ich habe dich
je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir
gezogen aus lauter Güte.” Jeremia 31,3
Szeptember 4-én, vasárnap 9 órakor
tanévnyitó istentiszteletet tartunk. A
hittanosok
megjelenésére
feltétlenül
számítunk.
Szeptember 11-én, vasárnap 9 órakor
magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz.
Szeptember 16-án, pénteken 17 órakor az
ágfalvi
gyülekezeti
teremben
szülői
értekezletet
tartunk
a
leendő
konfirmandusok
szülei
részére.
Szeptember 18-án, vasárnap 9 órakor
német nyelvű úrvacsorás istentiszteletre
hívogatunk.
Szeptember 25-én, vasárnap 9 órakor
búcsúi, kétnyelvű istentiszteletre invitálunk
minden kedves érdeklődőt.
Október 2-án, kivételesen nem családi,
hanem
magyar
nyelvű
úrvacsorás
istentisztelet lesz.
Konfirmációi oktatás
2016 őszétől megkezdődik a hetedik
osztályosok konfirmációra való felkészítése.
A konfirmációval kapcsolatos szülői
értekezletet szeptember 16-án, pénteken 17
órakor tartjuk a gyülekezeti teremben.
Virágdíszítés
Templomunk
oltárát
az
idén
virágadományokkal díszítettük, amelyet
ezúttal is köszönünk az adományozóknak.
Adományokat továbbra is kérünk, szívesen
fogadunk. A díszítés koordinátora Gaál
Istvánné, Éva. Kérjük, őt keressék
bizalommal a 06 20 779 71 15-ös számon!
Segítség kérése az ólomüveg ablakok
megmentése érdekében
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Amint az előző Ágfalvi Krónikában is írtuk
templomunk ólomüveg ablakai nagyon rossz
állapotban vannak és sürgős felújításra
szorulnak.
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.)
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.
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael lelkészek

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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95 éve történt.
Nyugat – Magyarországi felkelés „Ágfalvi csata”

Tisztelettel értesítem a község lakosságát, hogy
a veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) FVM.
rendelet előírásainak megfelelően az ebek
2016.
évi
veszettség
elleni
kötelező
védőoltására és féreghajtó szerrel való
ellátására Ágfalva közigazgatási területén a
következő időpontban kerül sor:

Védőoltás Időpontja:
2016. szeptember 13-án (kedden)
Helye:
Park u.-Liget u. sarok (buszmegálló)
1600 -1630
Hegy u. 8-9 (Tájház előtt)
1630 -1700
Határőr u.- Új u. sarok
1700 -1730
Baracsi L. u. 23. (Egyesületek Háza)
1730 -1800

Védőoltás Időpontja:
2016. szeptember 14-én (szerdán)

Helye:
Baracsi L. u. 23. (Egyesületek Háza)
800 -900
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 50.000-200.000 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.

Dr. Pintér György
állatorvos
www.drpintersopron.hu

ÁGFALVI KRÓNIKA

Az I. Világháború végén, 1918. november 17-én
a szociáldemokrata többségű osztrák államtanács
etnográfiai elvekre hivatkozva bejelentette
igényét Nyugat-Magyarországra.
1921. augusztus 28-án a történelmi határt
felfegyverzett osztrák csendőralakulatok lépték
át.
Ágfalvánál azonban a Francia-Kiss Mihály,
Kasza
Károly
és
Maderspach
Viktor
parancsnoksága alatt álló irreguláris erők
meglepetésszerű puskatűzzel visszaverték az
osztrákokat. A tűzpárbajban hősi halált halt
Baracsi László kecskeméti gazdalegény.
(Nevét ma már utca őrzi. Az ágfalvi temetőben helyezték
örök nyugalomra, halála helyén pedig emlékmű hirdeti
önfeláldozását a hazáért.)

Az osztrák kormány 1921. szeptember 7-én
másodízben is kiadta az utasítást Sopron
megszállására. A felfejlődésüket megelőzendően
a magyar felkelők azonban ezúttal is megelőzték
az osztrákokat. Fegyvereket és lőszert csak az
ütközet napjának hajnalán kaptak Ostenburg
csendőrzászlóaljától. Szeptember 8-án hajnali
háromnegyed ötöt ütött az ágfalvi templomóra,
amikor az 1. és 2. főiskolás osztag az ágfalvi
erdő és a brennbergi vasút között, a 3.
(szombathelyi vasutasokból és bosnyákokból
álló) rajjal a falu alsó részén előre tört.
A megindult támadást az osztrákok az utolsó
pillanatban felfedezték, s a falu északi részén, a
nagymartoni vasúti töltés mögül tüzet nyitottak a
magyar erőkre. A Kirchknopf-vendéglő felől
vezetett erős tűzcsapással azonban sikerült hátba
támadni az osztrákok centrumát, akik ezt
követően egészen a nagymartoni vasút töltése
mögé hátráltak, majd később a töltés
fedezékében még hátrább. A felkelőknek ezúttal
három hősi halottjuk volt: Machatsek Gyula
erdőmérnök hallgató tartalékos hadapródőrmester, Szechányi Elemér bányamérnök
hallgató tartalékos alhadnagy és Pehm Ferenc
önkéntes, pénzügyi tisztviselő. Rajtuk kívül
heten
súlyosan,
sokan
könnyebben
megsebesültek. A Bécsújhelyig menekülő
osztrákok veszteségeiről máig ellentmondóak az
adatok.
Ez az ütközet mentette meg Sopront az osztrák
megszállástól, valamint ennek az ütközetnek is
köszönhető, hogy Sopron és környéke
népszavazással dönthetett hovatartozásáról.
Csoltói József
Forrás: Történelem portál (ifj. Sarkady Sándor: Az 1921-es
nyugat-magyarországi felkelés.)
Sopronanno.hu- Az első ágfalvi csata
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