ÁGFALVI KRÓNIKA
XVIII. évfolyam 6. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2017. JÚNIUS

Ágfalvi Panzió (Ágfalva, Daágh u. 1.)
Szabadtéri színpad a panzió előtti téren,
rossz idő esetén műsorok a Panzióban.
18.00 óra
18.40 óra

Ágfalvi Falunap-Német
Nemzetiségi Nap
2017. június 17. (szombat)

21.00 óra

Reggeli térzene az Ágfalvi
Fúvószenekarral
Focipálya
8.00 óra

verseny

Bál az Ágfalvi Panzióban,
zenét a Melange Time
zenekar
szolgáltatja,
a
belépés ingyenes.

Szeretettel várunk minden kedves
érdeklődőt programjainkra!

Foci
utcabajnokság
a
focipályán.
Tollas, röplabda, AEROBIC,
ovis foci, népi játékok, pingpong.
(Ágfalva Községi Sportkör
szervezésében)
Gulyásfőző
focipályán.

Daloló Hónapok Ribizli
bohóc zenés verses műsora
Ágfalvi Patakugrók és a
Testvériség
Táncegyüttes
közös
műsora,
ifjú
tehetségeink bemutatkozása.

Támogatóink:
Ágfalva Községi Önkormányzat
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Győr-Moson-Sopron Megyei Német
Önkormányzat

a

Evangélikus templom (Ágfalva, Fő u. 89.).
15.00 óra
A
Hajnalpír
Énekkar
Egyesület-Gesangsverein
Morgenröte alakulásának
90., újjászerveződésének 25.
évfordulója.
Közreműködnek
a
Grenzlandstimmen énekkar
(Schattendorf),
Bánfalvi
Kórus, Fertőrákosi Dal és
Kultúregyesület
énekkara,
Kimlei Kórus, Allandi Kórus
(Ausztria) énekkarai.

NEMZ-KUL-17-0089

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

ÁGFALVI KRÓNIKA

2

2 0 1 7 .

J Ú N I U S

szintű megmérettetésre. Szigetközi népdalait
a zsűri ezüst minősítéssel díjazta, mely
nagyon szép elismerés, hisz kategóriájában,
az 5-6. osztályos szólóénekesek között nyolc
tehetséges dalos indult. Igazi élmény volt ez
a győri nap április 28-án, amikor 53 hibátlan
produkciót hallhattunk. A siker és a
tapasztalatok mellett közel 200 csodaszép
magyar népdallal gazdagodhattunk.

Ökotábor Ágfalván
2017. június 21-25. között rendezzük meg az
idei ökotáborunkat Ágfalván. Témánk Luther
élete
lesz.
Szeretettel várjuk
elsősorban
hittanosaink
jelentkezését.
A
tábor
létszáma
„limitált”, a tavalyi
ötvenes létszám túl
sok volt a terem és
az udvar méretéhez
képest. Harmincöt
fő felett már nem fogadunk jelentkezéseket.
Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban, a tábordíj
befizetésével.
Heinrichs Eszter

Ezüst minősítés a Barsi Ernő
Megyei Népdaléneklési
Versenyen
Mint arról már korábban hírt adtam, Varga
Petra, iskolánk 5. osztályos tanulója a
területi versenyről továbbjutott a megyei
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Varga Károly
Április
28-án,
pénteken
a
GYIK
rendezésében tartott Sarkady Versmondó
Napon, vidéki iskolák közül egyedülállóként
2 második osztályos fiú képviselte
iskolánkat egy-egy verssel!
Koller Kolos és Demeter Ádám egy kortárs
szerző és egy klasszikus költőnk versével
örvendeztette meg a közönséget.
Kategóriájukban a 30 versenyző közül
Koller Kolos 2.helyezést ért el, Demeter
Ádám különdíjat kapott.
Büszkék vagyunk rájuk!
Pintér Szilvia,
2.osztalyos osztályfőnök.
WWW.AGFALVA.HU
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KÖNYVAJÁNLÓ
Kedves olvasóim figyelmébe ajánlom az
ágfalvi kötődésű Kőbányai Gábor: Az
embercsempész című könyvújdonságát.
A könyvben a
szerző egy elhunyt
vadászbarátja
csempészügyeit
regényesítette meg,
beleszőve a saját
élményeit.
Az
1995-96-os
évben a Sopron
menti
határfalvakban
virágzott
az
embercsempészet, sokan foglalatoskodtak
ezzel a korántsem veszélytelen „üzletággal”,
amiben a fiatal vadászember is nyakig benne
volt.
A szerző meglepő részletességgel írja le a
különféle akciókat, ami mellé beletette az ő
általa megélt élményeket repülésről,
szerelemről, sportokról, utazásról.
A könyv 3500,- Ft áron megvásárolható az
Ágfalvi Könyvtárban (Soproni u. 18. a
gyógyszertár mellett) nyitvatartási időben.
Csoltói József

Konfirmandusok
Május 21-én, rogate vasárnapján került sor
konfirmandusaink vizsgájára. A vizsga
három részből állt:
1.
A gyerekeknek aktívan részt kellett
venniük mind Ágfalván, mind Bánfalván
az
istentisztelet
menetében.
Ők
választottak
énekeket,
felolvasak,
imádságot mondtak…
2.
Az istentiszteletek talán legszebb
része az volt, amikor megvallották
hitüket a saját maguk által írt
hitvallásokkal.
3.
A bánfalvi istentisztelet után
konfirmandusaink
a
gyülekezet
presbiterei előtt adtak számot tudásukról
a vizsgakérdések alapján.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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A gyerekek által írt hitvallások apró kis
gyöngyszemek. Talán nem úgy vannak
megírva, ahogyan mi felnőttek azt
dogmatikusnak és helyesnek tartjuk, de
őszinték. Betekinthetünk általuk fiataljaink
gondolataiba, hitébe és életébe. Fogadják
szeretettel a hitvallásokat!
Megvallom hitemet Isten, és a gyülekezet
színe előtt! Hiszek Istenben, és az Ő
egyszülött fiában, Jézus Krisztusban, aki
értem is vállalta a kereszthalált. Hiszek a
családomban,
és
az
ő
végtelen
szeretetükben. Hiszek a barátságban, és
barátaimban, hiszek a szeretet, az öröm, a
szerelem,
és
mindenféle
érzelem
fontosságában. De legfőképpen hiszek
abban, hogy a konfirmációm után Isten
gyermekeként,
gyülekezetünk
hasznos
felnőtt tagja lehetek. Kérem az Úr áldását
mindannyiunkra! Ámen. (A. K.)
Hiszek a mindenható Istenben. Hiszek
magamban és a család összetartó erejében.
Hiszek a békességben és abban, hogyha
valami rossz dolog történik az életünkben,
azt azért kapjuk Istentől, hogy ezáltal is jobb
emberré váljunk. (B. M.)
Hiszek egy Istenben, a mindenható erejében.
Hiszek
a
családomban.
Hiszek
a
barátaimban. Hiszem, hogy sok munkával
bármit el lehet érni az életben. Hiszem, hogy
jó kosaras válik belőlem. Hiszem, hogy
felvesznek a választott iskolámba. (B. Á.)
Én, mint minden hívő ember hiszek Istenben
és Jézusban. Hiszem, hogy a barátaim jóban
rosszban mellettem lesznek. Hiszek
magamban, hogy el fogom érni a céljaim,
amiket kitűzök magam elé. Hiszem, hogy a
csapatom további sikereket fog elérni.
Hiszek abban, hogy a keresztszüleim örökké
mellettem maradnak, hisz Isten áldásával
lettek a keresztszüleim. És hiszek abban,
hogy a szüleim mellettem lesznek, akármit
teszek is. (B. R.)
Hiszek a barátokban és a családban, mert ők
tudnak mindig és mindenhol segíteni.
Hiszek a sportban, mert megtanít küzdeni és
emelt fővel veszíteni. Hiszek a mindent
legyőző kitartásban, mert kemény munkával
mindent el lehet érni. És hiszek Istenben,
mert tőle kaptam mindent. (Cs. P.)
WWW.AGFALVA.HU
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Hiszek Istenben, hiszek magamban, hiszek
abban, hogy jó helyre születtem! Elég
erősnek érzem magam ahhoz, hogy
megvalósítsam a céljaimat. Hiszek abban,
hogy szüleim mindig támogatni fognak és
segítenek az előre haladásban. (I. R.)
Hiszem, hogy a tudomány segítségével
hatalmas dolgokat lehet elérni. Hiszem,
hogy áll még előttünk fejlődés, ami sosem
fog megrekedni. Hiszem, hogy van értelme
minden nap felkelni és jót tenni, mert ez
később valamilyen módon a javunkra fordul.
(K. A.)
Hiszek Istenben, hogy mindig mellettem
lesz. Hiszek a családomban, és a
barátaimban, hogy mindig segítenek, és
támogatnak. Hiszem, hogy felvesznek a
kiválasztott
iskolába.
Hiszem,
hogy
mindenki lehet jó, és, hogy mindenki a
Mennybe kerül. Hiszek a feltétel nélküli
szeretetben, és abban, hogy apukám, és én
egyszer kigyógyulunk a cukorbetegségből.
(N. D.)
Hiszem, hogy Isten mindig velem van és
vigyáz rám. Megóvja lelkemet és testemet a
gonosztól és rossztól. Ha bánat nyomja
szívemet, kitartóvá tesz. Hiszem, hogy Isten
erőt ad nekem, ha szükségem van rá. Ha
hibázom, vagy rosszul cselekeszem, akkor is
velem van és megbocsát. Hiszem, hogy Isten
segít nekem, hogy a helyes utat járjam. (N.
K.)
Hiszek egy Istenben , aki megteremtette a
világot, és értünk halt meg a kereszten.
Hiszek a barátságban, a családom öszzetartó
szeretetében és az örök életben. Hiszem ,
hogy Isten megsegít, ha bajban vagyok .
Velem van jóban, rosszban. Bízom abban,
hogy továbbra is segít nekem az életem
minden napján. Ámen. (Sch. M.)
Az én hitem a családomból indul.
Édesanyám, nagymamám, keresztapám,
mindenki keresztelkedett, mégpedig a
soproni
evangélikus
templomban.
Konfirmálkodtak, hittanra jártak, mint én.
Én szeretnék evangélikus hívő lenni, ezért
szeretnék konfirmálkodni. Hiszek az
Istenben, aki teremtette a világot,
megkülönböztette az állatot az embertől és
nagyon okos volt. Ezért én is hiszek. Ez erőt
ad a nehéz órákban és segít a tanulásban.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Sokat tanulok az istentiszteleteken, hogy a
vallásom nagyon igaz és hű legyen! (S. M.)
Ágfalván pünkösd vasárnap kilenc fiatal,
Bánfalván pedig két fiatal részesül
konfirmációi áldásban. Az istentisztelet
Ágfalván kilenc órakor, Bánfalván pedig
három
órakor
kezdődik.
Szeretettel
várunk
mindenkit!
H.E.
Képek a vizsgáról az alábbi linken
tekinthetők
meg: http://sopronbanfalva.lutheran.hu/node
/5556

STKH
Sopron és Térsége Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati
Társulás
(STKH)
gondoskodik Ágfalván is a kommunális
hulladék elszállításáról 2017. évtől.
Az Ágfalvi Krónika februári számában már
írtunk az STKH egyéb hulladékok
szállításáról és lerakási helyeiről. Mégis úgy
gondoljuk, hogy azóta sok felmerülő kérdés
megválaszolására ismételten tájékoztatjuk a
lakosságot a társulás által nyújtott és
igénybe vehető szolgáltatásokról.
-

A lakossági kommunális hulladék
elszállítása
Ágfalván
heti
rendszerességgel
változatlanul
szerdánként történik.

-

Szelektív
hulladékgyűjtésről
részletes tájékoztatót kaptak, melyet
minden postaládába eljuttattunk
Ágfalván.
A kék színű zsákokban papírt, a sárga
színű
zsákokban
műanyagot,
fémdobozt gyűjtünk.
Konténeres szelektív hulladékgyűjtő
szigeteket
is
kialakítunk
az
Egyesületek Házánál, a Liget utcában
és a Rajkai Takarék melletti
parkolóban, ahova üveg hulladék
helyezhető el.

-

Konténeres hulladékgyűjtés 5m³-es
zárt, 3, 4, 5, 8m³-es konténerekben
történik, lehetőség van konténerek
WWW.AGFALVA.HU
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bérlésére is. A konténerek ürítését
szerződés, vagy egyedi megrendelés
alapján végezzük.
( Részletek, megrendelés az alábbi
telefonszámon: 99/506-481.)
-

Veszélyes hulladék átvétele a Harkai
dombon, illetve a Pozsonyi úton lévő
zöldudvarokban,
nyitvatartási
időben
történik.
(Kérdéseikkel
forduljanak ügyfélszolgálatunkhoz:
99/505-380.)

-

Hulladéklerakó helyeinken a Harkai
dombon
csak
kommunális
hulladékot, a cséri telephelyen
kommunális hulladékon kívül építési
törmelék és föld lerakására van
lehetőség.
(Részletekről
érdeklődjenek
telefonos
ügyfélszolgálatunkon: 99/506-380.)

-

Zöldudvarok
üzemeltetése:
Lakóhelyükhöz legközelebb eső
hulladékgyűjtő helyeken szelektíven
gyűjtött hulladékot helyezhetnek el
a társulás területén bejelentett
lakcímmel
rendelkező,
hulladékszállítási díjtartozás nélküli
lakosok.
A
zöldudvarokban
díjmentesen
leadható
hulladék
fajtáiról,
mennyiségéről, éves gyakoriságáról
és a lerakó nyitvatartási idejéről
érdeklődjék az alábbi helyszínek
ügyfélszolgálatánál.
Harkai domb (gyepmesteri telep
mellett) 99/200-139.
Pozsonyi út (korábbi törmelék
lerakó) 99/200-138.
A fent említett szolgáltatásokról
ügyfeleinknek részletes tájékoztatást
nyújtunk honlapunkon: www.stkh.hu

2. Helyezés az országos német
szavalóversenyen
Iskolánkat
2017.05.19-én
ZENZIUS
BORIS SEBASTISAN 4. osztályos tanuló
képviselte
az
országos
német
szavalóversenyen,
Budapesten.
Sebastian
a
regionális
versenyről jutott a
legjobb
24-be,
ahol végül 2.
helyezettnek járó
díjat hozhatta el,
öregbítve
ezzel
iskolánk hírnevét.
GRATULÁLUNK!

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Közkedvelt folyóiratok az Ágfalvi
Községi Könyvtárban
Ágfalva, Soproni u. 18, a gyógyszertár mellett.

Tájékoztatom a Tisztelt olvasókat, hogy
könyvtárunk állománya 2017. évtől - a
kiadvány megjelenésétől függően- az alábbi
közkedvelt folyóiratokkal bővült.
Blikk Nők Otthon és Kert
Csodakert magazin
Kertbarát magazin
Barkácsötletek magazin
Ötlet Mozaik
Praktika magazin
Ezermester
Honismeret
Magyar Krónika
5 Perc Angol magazin
National Geographic
Természet BÚVÁR magazin
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lázba hozott a homokozókban.
A Micimackó csoportban Ipcsicsné Gönye
Ildikó papírszínházas meséit láthatták a
gyerekek.
A büfé kínálata mellett idén Retro büfé is
volt, ahol hagyományos zsíros kenyeret,
lekváros kenyeret, szörpöt kínáltak Ligeti
Katiék a jelenlevőknek. Köszönjük szépen,
ugyanúgy, mint a szülők által felajánlott
süteményeket is. A hosszú délután alatt aki
megéhezett,
még
gulyáslevest
is
fogyaszthatott.
A mulatságot tombolasorsolás zárta.
Köszönet mindazoknak akik anyagi, és
vagy, tárgyi felajánlással támogatták
rendezvényünket!
Kovács Zsoltné óvodavezető

Válogasson Ön is folyamatosan bővülő új
beszerzésű könyveinkből, melyek
választékáról győződjön meg honlapunkon.
www.agfalva.hu
Ágfalvi lakosoknak a könyvtárhasználat és
kölcsönzés beiratkozást követően ingyenes!
Adománykönyvek a könyvtár folyosóján
elhelyezett polcokról továbbra is ingyen
elvihetők!

Fotó: Szabados Zsuzsanna

Csoltói József

Lakossági fórumot tartottunk

Családi nap az óvodában
2017. 05. 27-én rendeztük meg az Ágfalvi
Napsugár Óvoda egyik legnépszerűbb
programját a „Családi napot”.
A nagycsoportosok nyitották a mulatságot
egy csokor német és magyar nyelvű
körjátékkal, ezt követően Pap Rita vidám,
zenés műsorát láthatták, hallhatták a
jelenlévők. Ezután kezdődtek a szokásos
sport vetélkedők, amit idén Zoli bácsi és
Szilvi néni az iskola testnevelői vezettek le.
Köszönjük munkájukat!
Akinek kedve támadt arcfestést is kérhetett.
A szokásos kincskeresés kicsiket, nagyokat
ÁGFALVI KRÓNIKA

2017. 05 26-án az Ágfalvi Fogadóban,
melynek témája a Település Arculati
Kézikönyv és településképi rendelet
előkészítése volt, melyet 2017. október 1-ig
el kell készítenünk.
Június végéig név és lakcím megjelölésével
várjuk a témával kapcsolatban javaslataikat,
kéréseiket,
melyet
írásban
önkormányzatunknál (Ágfalva, Soproni u.
3.) személyesen is leadhatnak, vagy
elektronikus úton a tak@agfalva.hu e-mail
címen.
Dr Szabó Péter főépítész véleményezi a
javaslatokat, és ha szükséges, a megadott
elérhetőségen megválaszolja azokat.
WWW.AGFALVA.HU

