ÁGFALVI KRÓNIKA
XVIII. évfolyam 1. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

BÉKÉS,
BOLDOG ÚJÉVET
KÍVÁNUNK!
Elkészült az ágfalvi asztali naptár,
az Ágfalvi Alkotókör tagjai által készített
illusztrációkkal,
mely
2000,Ft-ért
megvásárolható az alábbi helyeken:
Rajka és Vidéke Takarék szövetkezet
Ágfalva Községi Önkormányzat

2017. JANUÁR

Minden kedves érdeklődőt szívesen látunk az
Ágfalvi Fogadóban tartandó jótékonysági
farsangi bálunkon 2017. február 11.-én
szombaton 19:00 – 03-ig
Jó
hangulatról
a
STAKES
zenekar
gondoskodik
Belépőjegy vagy támogatói jegy váltható,
amelynek minimum összege 1500Ft
Italok a BÜFÉBEN kaphatók.
Ropogtatni való az asztalra hozható.
ASZTAL FOGLALÁSRA FEBRUÁR 5-IG
VAN LEHETŐSÉG!
Bodóné Pintér Katánál 06305295612-es
telefonszámon
A bálon befolyt összeget az Ágfalvi Váci Mihály
Általános
Iskola tanulói kirándulására ajánlanánk fel!
Rendezvényünk színvonalasabbá tételéhez
szeretnénk tombolatárgyak felajánlást kérni.

Szülői közösség
Köszönjük szponzorainknak, akik évek óta
támogatják naptárunk elkészítését és
megjelenését!
Ubrankovics Gerenda és Készházgyártó
Kft., POMA 2002 Kft, Alkromet-Al
Fémmegmunkáló és Kötőelemgyártó Kft.,
Lampert
Transport
Kft.,
Impulsus
Tanácsadó Iroda, Air- Tech Kompresszor
Kft., Fiedler & Fiedler Kft., Kirchknopf &
Kirchknopf Metal Kft., Poszeidon Reklám
és Világítástechnikai Bt.

ADVENTI
FORGATAG
ISKOLAUDVARON

AZ

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
szülői közössége 2016. december 17-én
megrendezte adventi vásárát. Örömmel
tájékoztatjuk Önöket, hogy ez alkalommal is
nagyon sikeres volt. Sok sok finomság várta
a vásárra látogatókat. Köszönjük szépen a
felajánlásokat
a
segítséget,
a
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pedagógusoknak a felkészítő munkát és a
gyerekeknek, hogy színesebbé tették
műsoraikkal rendezvényünket.
Ahogy ígértük a vásáron befolyt összeget a
tornaterem parkettájának felújítására költjük.
A gyerekek már a felújított parkettán
tornászhatnak az első tanítási napon
januárban.
Külön köszönet Kőbányai Károlynénak
Ildikó néninek aki 50.000Ft-tal támogatta a
felújítást!
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A műsor győztesének az életreszóló élmény
mellé egy nagyértékű nyeremény a
jutalma.
Ha van a környezetében olyan, aki jól főz,
érti és szereti a gasztronomiát, olyan
lelkesedéssel tud beszélni a különböző
ételek elkészítéséről mintha a szerelméről
mesélne, akkor kérjük név, telefonszám és email cím megadásával keressen minket az
alábbi elérhetőségeken:
telefon: 70/523-5893
e-mail: zita.medgyesi@gmail.com
Ha további kérdéseik lennének a műsorral
kapcsolatban,
szívesen
állunk
rendelkezésükre az alábbi címen:
e-mail: fozomusor@ikomusorgyarto.hu
Üdvözlettel:
Medgyesi Zita, Tv2, szerkesztő

Fotó: Sir János

Szülői közösség

Tisztelt Ágfalviak!
A TV2 egy nagyszabású főzőműsor indítását
tervezi,
melyben
olyan
lelkes,
a
gasztronómiában jártas, jelentkezőket vár,
akik szívesen megmutatnák tehetségüket és
szeretnének neves mesterséfektől tanulni.
Nem kell, hogy feltétlenül tanult szakács
legyen az illető. Elég, ha szereti és el is tudja
készíteni a különböző ételeket, fogásokat.
Itt nemcsak az ételek ismerete a lényeg!
A sikeres jelentkező megtanul csapatban
dolgozni. Kiderül, hogy valóban alkalmas-e
akár egy Michelin csillagos konyha
vezetésére.
Kiderül,
mennyire
tud
elmélyedni
a
különböző
kultúrák
gasztronómiájában, mennyire állja meg a
helyét egyedül és csapatban egyaránt.
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Itt lakom – Így élek!
Takarékos rajzpályázat eredmények
Gondolkodtál már azon, vajon miért jó itt
élni - gondolattal indította útjára a Rajkai
Takarék Ágfalva kirendeltsége ősszel
rajzpályázatát
óvodás,
alsó-és
felső
tagozatos korcsoportokban.
A beérkezett pályázatok zsűrizéséhez
szakmai segítséget nyújtottak Igrecz Katalin
és Rozmán Zoltán rajztanárok. A zsűrinek
így sem volt könnyű dolga kiválasztani
mindegyik korcsoportban a díjazottakat,
mivel nagyon sok szép pályázat érkezett,
ahol a legaktívabbak az óvodások voltak.
Minden pályázónak egy apró kis meglepetés
csokival kedveskedtünk, a díjazottak pedig
hasznos rajzfelszereléseknek és jövőbeni
terveik megvalósításához pénzgyűjtögető
perselynek örülhettek, melyek beszerzéséhez
nagymértékben hozzájárultak támogatóink:
COOP Bolt, G.M. Poszeidon Bt, Kirchknopf
METAL Kft, Kertvárosi Szövetkezet Kft.,
Lampert Transport Kft, MK Hungária Kft.
Ezúton is nagyon szépen köszönjük
segítségüket.
WWW.AGFALVA.HU
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Óvoda-I. korcsoport:
I.
Berkes Gergő
II.
Kovács Andrea
III.
Varga Nóra
Iskola alsó tagozat – II. korcsoport:
I.
Ruzsbánszki Ádám (1.o.)
II.
Vén Eszter Sára (3.o.)
III.
Fodor Dóra Veronika (3.o.)
Iskola felső tagozat – III. korcsoport:
I.
Várallyay Zsófia (6.o.)
II.
Zach Lili (6.o.)
III.
Németh Laura Mónika (6.o.)
Különdíj:
Ligeti Laura (óvoda)
Szabó Liza (óvoda)
Szakács Kiara (óvoda)
Gratulálunk
a
nyerteseknek!
Nyereményeiket kirendeltségünkön sok-sok
mosoly, izgalom és örömkönnyek mellett
átvették. Örülünk annak, hogy első
kezdeményezésünk
így
felkeltette
gyermekeinknek rajzolás, festés iránti
érdeklődésüket.

műsort a gyerekeknek, az ajándékokat az
ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
biztosított a gyerekeknek, melyet ezúton
is köszönünk.

Rajkai Takarék – Ágfalva Kirendeltsége
Vandornyik Vanda és Rozmánné Zsuzsi

Az óvodai karácsonyfát Holzhofer Róbert és
családja ajánlotta fel, melyet köszönünk
szépen.
A karácsonyi ünnepséget december 16-án
tartottuk.
A
kíváncsi
gyerekek
csengettyűszóra vonultak be a csoportba. A
betlehemezők bebocsájtást kértek és
eljátszották a pásztorjátékot. A versek és a
közös éneklés közben a gyerekek
vágyakozva nézték a fa alatt megbújó
ajándékokat.
A pásztorjátékot a nagycsoportosok az
iskolában, a Polgármesteri Hivatalban, és a
COOP boltban is előadták. Jutalmuk egy teli
kosár szaloncukor volt.

Karácsony az óvodában
A karácsonyi készülődés már december
elején elkezdődött. A folyosót és a termet a
gyermekek munkáival díszítettük. Sokat
beszélgettünk a családról, a szülők és
gyermekek a családban és arról, hogyan kell
foglalkozni az újszülött babával.Hogyan
tudjuk szeretni, dédelgetni a csecsemőt,
hogyan gondoskodunk róla. A Szent Család
történetét megismerve, és a kis Jézus
születését várva előkerültek a bölcsőcskék és
a ringató dalok.
Ahogy az adventi koszorún egyre több
gyertya égett, mi is egyre többet
beszélgettünk arról, hogy Karácsony
napjától a nappalok is hosszabbak lesznek
„Ég a gyertya ég, nő a fényesség, sötét
földhöz a fényesség egyre közelébb
„énekeltük gyertyagyújtás közben.
December 5-én délelőtt megérkezett a
Mikulás és a manója óvodánkba. A Győri
Nemzeti Színház művészei adtak Mikulás
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Csoltói József

December 10-én a Panzió előtt a
gyerekekkel Mikulás és karácsonyváró
dalokat énekeltünk csengettyű, gitár és
furulya kísérettel. Az énekeket a Csíki
énekes pásztorjáték követte. A műsor után a
Német Nemzetiségi Önkormányzat finom
meleg teával jutalmazta a szereplőket.

Fotó: Kocsis Anikó

Kovácsné Kuszák Gabriella
WWW.AGFALVA.HU
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Szabadtéri Karácsonyi koncertre
várta 2016. december 10-én délután a
kedves
érdeklődőket
az
Ágfalvi
Fúvószenekar és a Morgenröte Énekkar
Egyesület. A rendezvényen pásztorjátékkal
és karácsonyi dalokkal felléptek a Napsugár
Óvodába járó gyermekek is. Kemencében
sült rétes különlegességek, tea, puncs, és
forralt bor várta az ide látogatókat.
Köszönjük
mindenkinek,
akik
segítségünkre
voltak
rendezvényünk
színvonalas lebonyolításában!
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Iskolánk Patakugrók Néptáncegyüttese
november
26-án
vendégszerepelt
Budapesten,
a
Rákosmenti
Német
Nemzetiségi Önkormányzat által szervezett
kultúresten. Csoltóiné Szalai Márta és
Csoltói József ágfalvi német nemzetiségi
néptánc koreográfiáival csoportunk osztatlan
sikert
aratott,
reméljük
még
sok
meghívásnak tehetünk eleget a jövőben is.
Csoltói József
néptáncoktató

Fotó: Beszprémi Csilla

Fotó: Csoltói József

VASTAPS RÁKOSMENTÉN

Fotó: Beszprémi Csilla
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Ágfalvi táncos a „Felszállott a
Páva” tehetségkutatón
Az Ágfalvi Patakugrók és a Sopron
Táncegyüttes tagja, Bognár Adrián a 2016os Felszállott a Páva tehetségkutatón megyei
és országos
előválogatók
után bejutott
a Duna TV
élő
műsorába,
ahol
Felső
Tisza-vidéki
botolójával a
szakmai
zsűritől
maximális
pontszámot
kapott,
és
bejutott
a
középdöntőbe, ahol szanyi söprüs és dus
táncával szerepelt.
Gratulálunk „Adának” és felkészítőinek,
további táncos sikereket kívánunk a
jövőben is!
Csoltói József
néptáncoktató

Meghívó
Közösen
emlékezzünk,
gyújtsunk
emléktüzet, egy
szál gyertyát
2017. január 12-én
(csütörtökön)
17.15 - kor
a Donnál
megsemmisült II.
Magyar
Hadseregre
emlékezve, a tragédia 73. évfordulóján.
Mindenkit szeretettel várunk
rendezvényünkön.
Ágfalva Községi Önkormányzat
ÁGFALVI KRÓNIKA

5

„ABLAKÜGYEK"
Amíg az „angyalok“ december 22-én
szorgalmasan díszítették a templom óriási
karácsonyfáját, Fehér Hajnalka iparművész a
harmadik megújult ólomüveg ablakot tette a
helyére.
Köszönetet szeretnénk mondani Ágfalva
Önkormányzatának, aki ennek az ablaknak a
felújítását
finanszírozta.
Köszönet
az
adakozóknak,
köszönet
a
fémeket
megmunkálóknak, köszönet Akácos Tamásnak,
és Tóth Ferencnek, aki a nagy hideg ellenére trükkös, hősugárzós megoldást kitalálva vállalta
az
ablakok
bepucolását.
Mivel ezt az ablakot tényleg csak a templom
belsejéből, vagy a gyülekezeti ház udvaráról
csodálhatják meg – ha szabad ilyent mondani,
akkor -, még az eddigieknél is nagyobb
szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti
alkalmainkra. Márcsak az ablakok miatt is...
Az ablakjegyek a 2017-es évben is
megvásárolhatóak mind a lelkészi hivatalban,
mind az ágfalvi Takarékszövetkezetben.
Támogatóink lapzártától lapzártáig: Ferstl
Mihályné 1 db jegy, Kóczán Zsoltné 1 db jegy,
N. N. 1 db jegy, dr. Horváthné dr. Sashegyi Éva
2000 forint, Huszár Lászlóné és családja 1 db
jegy, N.N. 2 db jegy, Matthias Alsleben 1 db
jegy, N.N. 1 db jegy, Schneider Ernő és fia 20
db jegy, N.N. 2 db jegy, Balázs Edina 3 db jegy,
Trinkl Helga 2 db jegy, Trinkl Andrásné 1 db
jegy, dr. Tóka Józsefet 18 db jegy.
Köszönjük támogatásukat!
Az Ágfalvi Krónika minden olvasójának Istentől
megáldott boldog új esztendőt kívánunk! A
személyes találkozás reményében:
Heinrichs
lelkészek

Eszter

és

Michael

evangélikus

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak a tevékeny
segítségét, akik gyülekezeti karácsonyukat
szebbé tették.
Külön köszönjük a templom számára
adományozott
gyönyörű
karácsonyfát
Strammer Andrásnak és családjának.
Heinrichs Eszter

WWW.AGFALVA.HU
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Karácsony Kupa a Vadon Lovas
Clubban
Ismét kiválóan szerepeltek az Ágfalvi Lovas
Sport egyesület versenyzői 2016. december
18-án az ágfalvi Vadon Lovas Clubban
megrendezett Karácsony Kupán.
Lang Erik (4 éves) versenyző futószárazás
kategóriában első helyezést ért el, Conrad
Kázmér lovával.
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Kesik Mira (11 éves) versenyző kezdő
ügyességi
versenyszámban
harmadik
helyezést,
és
haladó
ügyességi
versenyszámban első helyezést ért el Conrad
Kázmér nyergében.
Takács
Lili
díjugratásban
kezdő
kategóriában Koppány Nuca lovával első,
Conrad Kázmérral harmadik helyezést ért el.
Díjugratás nagyugró kategóriában első
helyezést ért el Koppány Nucával.
Teljesítményükhöz szívből gratulálunk,
további szép lovas sport sikereket
kívánunk!

MEGHÍVÓ ÖKUMENIKUS
IMAHÉTRE

Lang Erik, edzőjével (nagypapájával)
Kovács Andrással.

Szeretettel hívogatunk mindenkit január 17én 17 órára a katolikus templomba
ökumenikus imára.
Az idei év mottója: „Krisztus szeretete
sürget minket” (2Kor 5,14).
Német Attila
plébános

Véradás
2017. január 31-én
kedden 16-19 óráig
véradás
lesz
az
iskolában.
A
személyi igazolványt
és a lakcím kártyát
hozzák magukkal!
Köszönöm!
Lang Rolandné

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Pék Zsuzsanna

Balról jobbra: Kesik Mira, Takács Lili
(Conrad Kázmér nyergében), Kovács András.
Fotó: Dr. Takács István

ÁGFALVI KRÓNIKA

Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Ferstl Róbert, Skala János
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
ART-COPY Nyomda, Sopron
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Ágfalva Önkormányzat
2017. évi rendezvényterv
Időpont

Rendezvény

Szervezésért felelős

Január 12.
(csütörtök)

Megemlékezés a doni katasztrófáról
(koszorúzás)

Február 10.
(péntek)
Február 11.
(szombat)
Február 23
(csütörtök)
Február 24.
(péntek)
Március 1.
(hamvazószerda)
Március 14.
(kedd)

Farsangi Bál az iskolában

polgármester,
iskolaigazgató
(közös rendezvény)
iskolaigazgató

Szülői bál az Ágfalvi Fogadóban

szülői munkaközösség

Óvodai farsang

óvodavezető

Ovi-suli

osztályfőnök

Télbúcsúztató farsangi felvonulás

NNÖ elnök

1848-49. szabadságharc évforduló
(koszorúzás az emlékműnél)

Április 5.
(szerda)
Április 11.
(kedd)
Április 16.
(vasárnap)
Április 20-21.
(csütörtök, péntek)
Május 15.
(hétfő)
Május 27.
(szombat)
Június 12.-13.-14
(hétfő, kedd, szerda)
Június 21.
(szerda)
Június 24.-25.
(szombat-vasárnap)
Július 8.
(szombat)
Szeptember 1.
(péntek)
Szeptember 8.
(péntek)
Szeptember 9.
(szombat)
Szeptember 23-24
(szombat, vasárnap)
Szeptember 28.
(csütörtök)
Október 7-8.

Nyílt nap az iskolában

iskolaigazgató,
polgármester
(közös rendezvény)
tantestület

Váci Mihály Nap az iskolában

iskolaigazgató

Megemlékezés a kitelepítés
70. évfordulójáról
Papírgyűjtés, ökonap

NNÖ elnök
(közös rendezvény) „z”„é”
iskolaigazgató

DÖK nap

DÖK Elnök

Családi nap az óvodában

óvodavezető

Erdei Iskola

iskolaigazgató

Iskolai évzáró, ballagás

iskolaigazgató

Falunap- Német Nemzetiségi Nap

Tanévnyitó

polgármester, NNÖ elnök
„z” „é”
ikres szülők
„z”
iskolaigazgató

Ágfalvi csata 96. évforduló

iskolaigazgató

XV. Ágfalvi Futófesztivál

iskolaigazgató

Ágfalvi búcsú
Legénytánc
Papírgyűjtés az iskolában

polgármester
NNÖ elnök
iskolaigazgató

XIV. Gesztenye fesztivál

Vadon Lovasclub

ÁGFALVI KRÓNIKA

XI. Ágfalvi Ikerfesztivál

„z”

„z”

„z”

„z”

WWW.AGFALVA.HU
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Ágfalva Önkormányzat
2017. évi rendezvényterv
Időpont

Rendezvény

Szervezésért felelős

Október 20.
(péntek)
Október végén
November 10.
(péntek)
November 17.
(péntek)

1956-os forradalom 61. évfordulójáról
való megemlékezés
Katona sírok gondozása
Márton-nap

iskolaigazgató

Idősek Napja

November 20.
(hétfő)
December 4.
(kedd)
December 6.
(szerda)
December 14.
(csütörtök)
December 19.
(kedd)
December 16.
(szombat)
December 17.
(vasárnap)

Nyílt nap az iskolában

polgármester
NNÖ elnök
(közös rendezvény)
iskolaigazgató

Mikulás az Óvodában

óvodavezető

A télapó Ágfalva utcáit járja

NNÖ elnöke

Megemlékezés a soproni népszavazásról

iskolaigazgató

Karácsonyi ünnepség az óvodában

óvodavezető

Karácsonyi koncert

énekkar vezetője
fúvószenekar vezetője
NNÖ elnöke

Békeláng átadás (lépesfalvi határhídnál)

iskolaigazgató
óvodavezető

”é”

A rendezvényterven szereplő rövidítések, megjegyzések magyarázata:
Közös rendezvény – Ágfalva Községi Önkormányzat, Ágfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Fúvószenekar, Énekkar,
Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola, és a
Napsugár Óvoda képviselőiből álló csapat szervezi.
„z”
A rendezvényen a fúvószenekar szereplése szükséges
„é”
A rendezvényen az énekkar szereplése szükséges

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!

ÁGFALVI KRÓNIKA
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