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FELAVATTUK ÚJ Fİ UTCÁNKAT! 
 

Ágfalva megszépült, legforgalmasabb útjának 
megépítésével lakóhelyünk 85 milliós 
beruházással gazdagodott. 
 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 
 

Ágfalva fejlıdésének újabb állomásához 
érkeztünk. Utat avatunk Ágfalva Fı utcáján. 
Talán emlékezünk az 5 évvel ezelıtti 
falunapunkra, amikor az itt jelenlévı vendégek 
Ágfalva képviseletét és útépítést ígértek. Szájer 
József Képviselı Úr azt mondta, hogy nem csak 
az országot, hanem Sopront és Ágfalvát is 
képviseli Brüsszelben. 
Walter Dezsı akkor 
Sopron Polgármestere 
pedig azt ígérte, hogy 
utat fogunk építeni, 
hogy Ágfalva egy 
élhetı, szép falu 
legyen, rendelkezzen 
mindazokkal, amivel 
Sopron rendelkezik. 
„ A pénz 
ellenállhatatlanul 
mindig oda siet, ahol a legbátrabban és 
legmagasabban kamatol, vagy kamatolni 
remél”- írja Gróf Széchenyi István a Stádium 
címő munkájában, de csak akkor siet, ha van út, 
amelyen siethet. Tehát utat kell építeni. 
Ezért köszönöm a jelenlegi kancellária 
miniszternek, Molnár Csabának a támogatást. 
Walter Dezsınek, hogy mint miniszterelnöki 
megbízott mindent megtett, hogy Sopronból 
ideérjen a kerékpárút, és folytatva legyen 
Somfalva felé. 
Június 16án kedden aláírtuk Alfréd Grafl 
Somfalvi Polgármesteri Úrral az együttmőködési 
megállapodásunkat, és ezzel elindítottuk 
Ágfalva-Somfalva közti új út építését. Igaz, 
hogy a befejezés csak 2010. május, júniusában 
várható.  
Emlékszem még, Márkus István akkori 
alpolgármesterrel voltunk a Közútkezelı Gyıri 
Igazgatóságán, hogy támogassák a 

pályázatainkat, amivel a Fı utcát újjá tudjuk 
építeni. 
Köszönöm Szirányi Ákos Igazgató Úrnak, 
Wimmer József Fımérnöknek, Erdıs Lajos 
Osztályvezetınek, hogy több mint fél tucat 
pályázatunkat írásban is támogatták. Így tudtuk 
megnyerni az út két oldalát – a közepét pedig 
İk nyerték nekünk – és felépíthettük a Fı 
utcánkat. 
Persze ehhez kellett, hogy jól értsük a Fertıdi, 
Fertıszenmiklósi, Kópházi Polgármester 
Urakkal Eisenhover mondatát. Az út közepe a 
használható rész. Ettıl jobbra és balra csak árok 
van. 

Így közösen nyertünk 
több mint 240 millió Ft-
ot, mert mi tudjuk, pedig 
a szavazófülkében más-
más pártra adjuk a 
voksunkat, hogy az 
útnak két oldala van, bal 
és jobb, és a falu 
lakossága mindkettıt 
használni szeretné. 
A mi utunknak is van bal 
és jobb oldala, és közepe 

egyaránt. Ezzel az úttal megszépültünk. Pedig 
2007. ıszén amikor kezdtünk a közös pályázat 
gondolatával foglalkozni Keller Csilla munkája 
nyomán, többen kételkedtek a magvalósítás 
lehetıségében. 
Ha akkor nincs a Csilla, aki hitt bennünk lehet, 
hogy mi polgármesterek elbukunk ebben a nehéz 
feladatban. Végül Harka, Balf kisebb értékő 
táblázással és Fertıszentmiklós, Fertıd, 
Kópháza és Ágfalva építéssel pályázott 
NYDOP-2007-4.3.1. Biztonságos és 
fenntartható kerékpáros közlekedésért a 
Fertı/Neusiedlersee kultúrtájon kiírt pályázaton 
és nyert. Meggyızıdésem, hogy csak azért 
nyerhettünk, mert közösen egységesen, 
összefogva pályáztunk. 
A megszépült Fı utcát Ágfalvának használatra 
átadom.  
Részlet Gaál István polgármester köszöntıjébıl. 

 X. évfolyam 7. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2009. július 
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III. NEMZETKÖZI IKERFESZTIVÁL ÁGFALVA 
2009. 07. 11. 

 

9:30  Megnyitó- Gaál István polgármester 
9:45  Minden ami belefér fızıverseny indítása 
  /a versenyen résztvevıket már 8 órára várjuk/ 
10:00  Ringató foglalkozás Gabi nénivel /énekes, mondókás, játékos foglalkozás várandós 

mamáknak, anyukáknak és 3 év alatti gyermekeknek/ 
10 órától  Kreatív sarok, játszóház, arcfestés, pedikőr sarok 
  Aquarázs Rekreációs Sportegyesület ügyességi versenyei 
10:30  Ágfalvi Fúvószenekar 
11:00  Fórum az ikrekrıl és az ikres családok élményeirıl (várjuk a családok  

jelentkezését). A fórum vezetıje: Zselinszkyné Kondor Nikoletta  
11:30  Tomi bohóc és társa 
12:10  Ikertalálkozók és ikervizsgálatok a világon 
  Elıadók: Dr. Tárnoki Ádám Domonkos és Dr. Tárnoki Dávid László 
  /Semmelweis Egyetem Radioterápiás és Onkoterápiás Klinika Budapest/ 
12:10  Aszfaltrajz verseny 
12:10  Alkotómőhely Rozmán Zoltán festımővész vezetésével 
12:30   Lala duó 
13 órától  Egészségügyi sarok /RR mérés, diétás tanácsadás, egészséges  

életmód- tanácsadás/ 
13 órától Másik helyszín: Nemzetközi ikervizsgálat a szív- érrendszeri betegségek  

megelızéséért ikerorvosok segítségével (18 év feletti ikerpárok részére,  
ingyenes vizsgálat) 

13:00  Másik helyszín: kiskapus foci ikreknek, családoknak, baráti társaságoknak 
13:30  Ágfalvi Patakugrók néptáncbemutatója + meglepetés tánc 
14:00  Lovasbemutató 
14:30   A következı év ikerarca verseny+eredményhirdetés 
15.15  Morgenröte énekkar fellépése 
15:30  Minden ami belefér fızıverseny eredményhirdetése 
16:00  Csirmaz András (bővészmősor gyerekeknek) 
16:30  L.B.B. Zenekar 
17:00  Tombolasorsolás 
17:30  Capoeira bemutató (brazil harcmővészeti táncbemutató) 
18:00  Ikerkaraoke (nemcsak ikreknek) 
19:00  Sztárvendég: Méhek 
20:00  Tábortőz gitárszóval (jó idı esetén) 
21:00   Bál L.B.B. Zenekarral 
 
Egész napos programok: 

• Nemzetközi ikervizsgálat a szív- érrendszeri betegségek megelızéséért ikerorvosok 
segítségével /18 év feletti ikreknek, ingyenes részvétel/ 

• Ikerfesztiválos pólók és ikrek borának árusítása 
• Folyamatos fényképfelvételek készítése 
• Kreatív sarok, játszóház, arcfestés 
• Ügyességi versenyek 
• Játékok és szórakoztató programok (pl. ugrálóvár, trambulin) 
• Állatsimogatás, lovagoltatás igény szerint 
• Vásár a Vadon Lovas Club területén 
• Pedikőr sarok 
• Büfé 

A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT FENNTARTJUK! 
A FESZTIVÁL LÁTOGATÁSA INGYENES! 
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NEMZETKÖZI IKERVIZSGÁLAT A SZÍV- 
ÉS ÉRRENDSZERI BETEGSÉGEK 

MEGELİZÉSÉÉRT IKERORVOSOK 
SEGITSÉGÉVEL 

 

oo  ÉÉRRRRUUGGAALLMMAASSSSÁÁGG  ((ÉÉRREELLMMEESSZZEESSEEDDÉÉSS))  
VVIIZZSSGGÁÁLLAATT  AAZZ  AAGGYYVVÉÉRRZZÉÉSS  ÉÉSS  
IINNFFAARRKKTTUUSS  MMEEGGEELLİİZZÉÉSSÉÉÉÉRRTT  

oo  NNYYAAKKII  UULLTTRRAAHHAANNGG  
oo  LLÉÉGGZZÉÉSSFFUUNNKKCCIIÓÓSS  TTEESSZZTT  
oo  TTEESSTTÖÖSSSSZZEETTÉÉTTEELL  VVIIZZSSGGÁÁLLAATT  

  
EELLİİZZZZEE  MMEEGG  AAZZ  IINNFFAARRKKTTUUSSTT  ÉÉSS  AAZZ  

AAGGYYVVÉÉRRZZÉÉSSTT!!  
  

  EEGGYY--  ÉÉSS  KKÉÉTTPPEETTÉÉJJŐŐ  IIKKRREEKKEETT  VVÁÁRRUUNNKK!!  
  

 
 

MINDEGYIK VIZSGÁLAT FÁJDALMATLAN! 
EERREEDDMMÉÉNNYYEEIITT  EELLKKÜÜLLDDJJÜÜKK  

  
IINNGGYYEENNEESS  RRÉÉSSZZVVÉÉTTEELL  

  
A VIZSGÁLATOKON VALÓ 

RÉSZVÉTELHEZ A KÖVETKEZİ  
EGYSZERÜ SZABÁLYOK BETARTÁSA 

SZÜKSÉGES: 

 
� A VIZSGÁLAT ELİTT 3 ÓRÁVAL TILOS 

DOHÁNYOZNI 
� A VIZSGÁLAT ELİTT 10 ÓRÁVAL 

TILOS ALKOHOLT FOGYASZTANI  

� A VIZSGÁLAT ELİTT 1 ÓRÁVAL NE 
ÉTKEZZEN 

A szabályok betartása a részvétel 

feltétele. 

TALÁLKOZZUNK 2009. JÚLIUS 11-ÉN AZ 

ÁGFALVAI NEMZETKÖZI 
IKERFESZTIVÁLON! 

 
HHaa  kkéérrddééssee  vvaann,,  ffoorrdduulljjoonn  hhoozzzzáánnkk  

bbiizzaalloommmmaall..  
 

DDrr..  TTáárrnnookkii  ÁÁddáámm  DDoommoonnkkooss  
DDrr..  TTáárrnnookkii  DDáávviidd  LLáásszzllóó  

SSeemmmmeellwweeiiss  EEggyyeetteemm  
EEmmaaiill::  ttaarrnnookkii44@@ggmmaaiill..ccoomm  

  

22000099  ÉÉVV  IIKKEERRAARRCCAAII  
  

  
  

IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL 
 

Az ágfalvi és a lépesfalvi 

evangélikus gyülekezetek 

augusztus 10-17 között 

megrendezik a nagy 

népszerőségnek örvendı, 

„Ifjúság határok nélkül“, ill. 

„Jugend ohne Grenze“ 

nevet viselı nyári tábort. 

Szeretettel várjuk a gyerekek 

és a fiatalok –mihamarabbi- 

jelentkezését! 

Jelentkezni lehet: 

Várallyay Pál felügyelınél 

(06 20 824 26 14) 

és Plöchl Ildikó másodfelügyelınél 

(06 20 824 26 12).  
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VEZET AZ ISKOLA 
 

Becsuktam könyvemet, 
Elfogyott, nincs tovább, 
Csengık nem csengenek,  
némák az iskolák. 
 
Az út a rétre megy, 
partokra kanyarog,  
hahóznak vén hegyek- 
billegek, ballagok. 
 
Becsuktam könyvemet, 
S kísér minden sora, 
Akárhol is megyek, 
Kísér az iskola. 
 
S minden oly egyszerő,  
mi volt eddig titok:  
beszélni kezd a fő, 
füvet ha szólítok. 
 
Beszélni kezd a nap,  
napot, ha kérdezek, 
elmondja, mint halad, 
megmondja, merre megy. 
 
Mind megmondják nevük 
fák, füvek, csillagok, 
rám köszönget begyőrt 
süvegével a hold. 
 
Becsuktam könyvemet, 
s velem minden sora: 
akárhol is megyek,  
vezet az iskola. 

 
A nyolcadik osztályosoknak ezen az esıs 
reggelen utoljára szólalt meg az iskolacsengı. 
Az utolsó csengetés t hallva felcsendült a 
„Már búcsúzunk és elmegyünk” címő dal, 
mellyel utoljára „sétáltak” végig közösen a 
iskola folyosóján.  
Sajnos nem csak ık sírtak, hanem az ég is, így 
a tornaterembe szorultunk, ahol igazgató néni 
és a 7. osztályosok elbúcsúztatták a 
ballagókat.  
Török Gergı és Rozmán László búcsúztak a 8. 
osztályosok nevében. 

Jó érzés volt látni, amikor a virágátadók között 
nem csak a szülık és rokonok, hanem volt 
diákjaink is átadták a csokrokat. 
 

 
Fotó: Langó Gábor 

 

Örömkönnyek és bánatkönnyek keveredtek a 
megható zene hallatára, s a sok - sok 
virágcsokor láttán. 
Reméljük ballagó diákjaink visznek elegendı 
útravalót magukkal a nagybetős életbe, s 
megállják helyüket a választott iskolájukban. 
 
JÓ UTAT! 
 

Csernus Gáborné osztályfınök 
 

ÉVKÖNYV 
 

 
 

1929-2009 
 

Váci Mihály Általános Iskola és 
Alapfokú Mővészetoktatási 

Intézmény - Ágfalva 
 

Megjelent iskolánk elsı évkönyve, 
amely megvásárolható Sánta 
Ferencnénél. Ára: 1000 Ft 
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IDÉN IS VERSENYEZTÜNK 
 

Iskolánk tanulói ebben az évben is igyekeztek 
a természet-és környezetvédelem területén 
bizonyítani. 
A 4. osztályból négy tanuló: Zselinszky 
Zsaklin, Kovács Dominik, Pénzes Norbert, 
Sztrókay Dániel, a seregélyesi iskola által 
szervezett „Téli madaraink” címő vetélkedın 
vett részt. Ennek három fordulóját levelezı 
formában készítettük el, ezzel bejutottak a 
gyerekek a tíz legjobb csapat közé a döntıbe, 
amit Seregélyesen (Velencei-tó) rendeztek 
meg 2009. május 14-én . Ide Zselinszky Gábor 
segítségével, autóval sikerült eljutnunk. A 
döntıben is igyekeztek helytállni, így néhány 
pont lemaradással a negyedik helyet érték el. 
Gratulálunk a szép eredményhez! 
Az 5. osztályosok is jeleskedtek a 
környezetvédelem területén: Nagy Brigitta, 
Plöchl Anna, Vecsei Vivien és Pisák 
Máté.İk a Fertı-Hanság Nemzeti Park által 
szervezett „LeselkedıV” versenyen 
bizonyítottak. Ez a verseny is levelezıs 
formában kezdıdött, de itt öt forduló volt. 
Ennek teljesítése után jutottak be ık is a 
döntıbe. Ezt Fertıújlakon az oktatási 
központban rendezték 2009. május 22-én . Itt 
is épphogy lecsúsztunk a dobogóról! Egy pont 
híján!!! Így lettünk negyedikek.  
 

Gratulálunk a szép eredményhez! 
  

 

ÚJABB NEMZETKÖZI 
SPORTSIKER ÁGFALVÁRÓL! 

 

Május 23-án Svájcban, Stans városában 
rendezték meg a 2009-es Svájci Nyílt 
Nemzetközi Kyokushin Karate Bajnokságot 
(Swiss Open ’09). Ezen a rendkívül erıs 
mezınyt felvonultató versenyen újdonsült 
ágfalvi EB bronzérmesünk, Köveskuti Balázs 
is tatamira lépett, és képviselte hazánkat. A 
Soproni MAFC Kyokushin Karate 
Szakosztályának sportolója izzasztó és 
küzdelmes mérkızéseket követıen, más 
nemzetek válogatott sportolóit maga mögé 
utasítva szerezte meg az elsı  helyet, és ezzel 
a 2009-es év svájci bajnoka lett. 
A junior (17-18 év) korcsoport, 70-75 kg-os 
súlycsoportjában 17 karateka küzdött a 
bajnoki címért. Az áprilisi Kijevi Európa 

Bajnokságon bronzérmet szerzett válogatott 
sportolónknak a kijevi forma átmentése és a 
heti 8-10 edzés meghozta gyümölcsét, így 
Balázs négy nyert kör után állhatott fel a 
dobogó legfelsı fokára. Az elsı ellenfél 
bizonyult a legkeményebbnek, hiszen egy erıs 
litván versenyzıvel kellett szembe néznie 
harcosunknak. A mérkızés csak hosszabbítás 
után dılt el, ahol is a magyar versenyzı 
állóképessége döntötte el a küzdelmet, 
egyértelmően felülmúlta ellenfelét. A második 
körben egy cseh karatéka következett, akit 
ugyancsak hosszabbításban, de egyhangú bírói 
döntéssel gyızött le az ágfalvi sportoló. 
 

 
Polyák József (edzı), Köveskuti Balázs, Kerékgyártó 
Dániel, Demeter Zsolt (edzı) 
 

Az elıdöntıben egy németországi versenyzı 
következett, İ az elsı két percen belül 
kapitulált, KO vereséggel. A döntı újból egy 
litván ellenfelet tartogatott Balázs számára. A 
küzdelem itt is két percen belül ért véget 
hiszen az ellenfélen elért comb és gyomor 
találatok KO-hoz vezettek. A tavaszi 
versenyszezon ezzel a tornával véget ért 
Balázsnak, és elmondhatjuk, hogy egy 
rendkívül eredményes félévet tudhat maga 
mögött, hiszen a dunántúli diákolimpiai 
elıdöntı aranyérme, a 2009-es Európa 
Bajnokságon szerzett bronz, a Sopron Kupán 
elért elsı hely, majd a Svájci Bajnoki cím 
mind ezt bizonyítják. Balázs számára a nyár - 
a megérdemelt rövid pihenést követıen - 
edzıtáborozással, övvizsgával illetve az ıszi 
szezonra történı alapozással fog telni. Az 
eredményekhez gratulálunk és további sok 
sikert kívánunk a folytatáshoz 
 

Szimon Zoltán 
alpolgármester 
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ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 
21. RÉSZ.  

 

hianzische Mundart 
 

auffi hinauf 
aufkraln aufstehen 
Blei Bleistift 
folisch falsch 
Fraln Lehrerin 
Kaless Kutsche 
Liftl Lüfterl 
Müli Milch 
Russ Russe 
stessn stoßen 

 
győjtötte: Böhm András 

 

 

 

 
Leselkedı 

 

 
Leselkedı 

 
 

Összefoglalónkat a Falunapról 
következı számunkban olvashatják. 

Ágfalvi krónika 

Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat 
Felelıs kiadó: Gaál István 

 
Fıszerkesztı: Legozáné Nagy Ágnes 

Szerkesztıbizottság: 
Böhm András, Szimon Zoltán 

 

Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993 
 

Készült: 
Hillebrand Nyomda Kft., Sopron 


