
ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

  ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA
 

 
 
 
 

 
 

 

 X. évfolyam 12. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2009. december 

UÉÄwÉz ^tÜöváÉÇçà4UÉÄwÉz ^tÜöváÉÇçà4UÉÄwÉz ^tÜöváÉÇçà4UÉÄwÉz ^tÜöváÉÇçà4    
YÜ≠{Ä|v{x jx|{Çtv{àxÇ4YÜ≠{Ä|v{x jx|{Çtv{àxÇ4YÜ≠{Ä|v{x jx|{Çtv{àxÇ4YÜ≠{Ä|v{x jx|{Çtv{àxÇ4    

`xÜÜç V{Ü|áàÅtá4`xÜÜç V{Ü|áàÅtá4`xÜÜç V{Ü|áàÅtá4`xÜÜç V{Ü|áàÅtá4 



22 00 00 99 ..   DD EE CC EE MM BB EE RR   ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   3 
 

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

NYUGDÍJAS NAPI 
RENDEZVÉNYÜNKÖN… 

 

Gaál István polgármester és Ágfalva 
Képviselı Testületeinek tagjai november 20.-
án köszöntötték községünk nyugdíjasait, 
kiemelt tisztelettel legidısebb lakóját, Stadler 
Ferencet, és legidısebb asszonyát, Makai 
Lajosnét (Erzsi nénit). 
A programot az óvodások versei, 
gyermekjátékai; iskolásaink prózai jelenetei 
színesítették magyar és német nyelven. Dr. 
Németh János bíztató szavai után a 
Morgenröte énekkar mősora következett, majd 
az LBB zenekar szórakoztatta vendégeinket. 
Köszönjük támogatónknak, hogy 
felajánlásukkal hozzájárultak rendezvényünk 
színvonalas lebonyolításához. 
 

Csoltói József 
Rendezvényszervezı 

 

 
Fotó: Sír János 

 

 
Fotó: Sír János 

KARÁCSONYI GONDOLATOK 
 

Az ember nem lehet meg ünnepek nélkül. 
Közeledvén mindnyájunk számára a legkedvesebb, 
Jézus Krisztus születéséhez, mely Húsvét és 
Pünkösd ünnepével a legnagyobbaknak tartunk. 
Ezek az ünnepek felragyognak vasárnapjaink 
sorában. Az Úr napja minden vasárnap, szabályos 
ismétlıdésével keretbe fonja dolgos köznapjainkat 
Istennek szentelt napjával és pihenéssel. 
Nagy ünnepeinkre mindig fel kell készülnünk, 
mert csak akkor éljük át lelkiekben gazdagon és 
belsı békében. Egyházunk jól tudta ezt 
évszázadokkal elıbb is, mert ádvent vasárnapjával 
kezdjük az egyházi évet. 
Ádvent még nem karácsony! Ne engedjük, hogy a 
Plázák és más multik csábos és csicsás villogó 
fényei – mely csak a pénzért és profitért teszi ezt – 
megtévesszen.  
Az ádventi koszorú meghitt és fokozatosan 
felgyulladó gyertyáinak szelíd fénye töltse be 
otthonainkat. 
Ádvent az Úrjövet hetei a várakozás izgalmát és 
türelmét adja, szemben az üzletek hasznot – pénzt 
habzsoló ideges és türelmetlen világával, mely 
mindent egyszerre akarna. 
Mindig féltem Ágfalva minden lakóját attól, hogy 
ne kifáradva és az ajándékok vásárába 
belehajszolva érjenek el a Szentestére. 
A szeretet leleményes a meglepetések szelíd 
formáiban, melyben nemcsak pénzünket, hanem 
magunkat adjuk át szeretteinknek. 
Elıbb jön a várakozás és felkészülés Karácsonyra. 
Ádvent 4. vasárnapja után jön a Szenteste. 
2009.– ben hármas ünnepünk lesz. Maga 
Karácsony napja pénteki napra esik, így másnapja 
szombaton és vasárnap Szentcsalád vasárnapja 
minden keresztény család ünnepe is, mert 
Jézusban, Máriában és Józsefben pártfogót és 
példát kap mindenki. 
 

Betlehemi Kisded kegyelmeiben, áldásban és 
békében gazdag szép Karácsonyi Ünnepeket 
kívánok kedves mindnyájuknak! 
 

Németh Attila 
Plébános 

 

Istentiszteleti rend Ágfalvi Római Katolikus 
templomban: 
- Szentmise minden vasárnap reggel 8 órakor. 
- December 24.-én 16 órakor Pásztorjáték készít 

fel a Szentestére, Éjféli mise 22.30- kor. 
- December 25, 26 és 27.-én reggel 8 órakor 

lesznek az ünnepi szentmisék. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
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AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI ÉS 
DECEMBERI PROGRAMJAI 

 
December 1-én, kedden 16 órától adventi 
áhitatot tartunk. Ennek és az ezt követı 
legalább még két áhitatnak az lesz az 
érdekessége, hogy lelkes gyülekezeti tagjaink 
vállaltak szolgálatot ezeken az alkalmakon. 
Hogy kik, az egyenlıre meglepetés, jöjjenek el 
és meglátják! 
December 3-án, csütörtökön 15 órától 
barkácskör! Ezen a sokak által már nagyon 
várt, jó hangulatúnak ígérkezı alkalmon 
gyertyát fogunk önteni és lesz lehetıség 
különbözı technikával karácsonyi képeslapok 
készítésére is. Szeretettel várunk kicsiket és 
nagyokat, evangélikusokat és más 
felekezetőeket, jobb és (két)balkeseket egyaránt! 
December 4-én, pénteken 16 órától 
ADVENTI VÁSÁRT tartunk a gyülekezeti 
teremben (Fı u. 90.). Kiváló minıségő, új, 
német férfi pulóverek, zakók és téli 
pulóverek, kislány-alsónemük és függönyök 
kerülnek –nagyon jutányos áron- eladásra.  
December 5-én gyülekezetünk elnöksége 
egyházmegyei közgyőlésen vesz részt 
Sopronban. 
December 6-án, vasárnap az Evangélikus 
Hittudományi Egyetem egy hallgatója, 
Horváth Noémi fog szolgálni mind a 9 órás 
magyar, mind a fél 11-es német istentiszteleten. 
December 8-án, kedden 16 órától adventi 
áhitatra várunk nagy szeretettel mindenkit. 
December 9-én 16 órától „Keresztyén nevelés 
családban és gyülekezetben“ címmel 
beszélgetıkörünkre invitáljuk az érdeklıdıket. 
December 10-én csütörtökén fél háromtól  
„Gemeindenachmittag“-ra várják a bánfalvi 
testvérek a németajkú ágfalvi evangélikusokat. 
December 10-én, csütörtökön 17 órától kezdı 
gitárórára várjuk az érdeklıdıket! 
December 11-én, pénteken 15 órától 
barkácskörre várunk minden kedves 
érdeklıdıt! 
 
December 12-én 16 órakor adventi délutánt 
tartunk a gyülekezeti teremben. Ezen az 
alkalmon soproni diákok fognak egy zenés-
verses mősort adni. Süteményadományokat 
köszönettel és örömmel elfogadunk! 

December 15-én, kedden 16 órakor adventi 
áhitatot tartunk. 
December 20-án, vasárnap 9 órakor családi 
istentisztelet, fél 11-kor német nyelvő 
istentiszteletet tartunk. 
December 22-én, kedden 16 órakor adventi 
áhitatra hívogatunk. 
December 23-án a Betlehembıl Lépesfalván 
keresztül Ágfalvára érkezı békeláng átadására 
kerül sor a lépesfalvi határátkelınél. Az alkalom 
után szeretettel várunk mindenkit egy pohár 
forralt borra vagy teára!  
December 24-én, Szenteste, 18 órakor tarunk 
kétnyelvő istentisztelet. 
December 25-én fél 11-kor német nyelvő 
úrvacsorás istentiszteletre várjuk a német ajkú 
testvéreket. 
December 26-án fél 11-kor magyarnyelvő 
úrvacsorás istentiszteletre hívogatunk. Ezen az 
istentiszteleten megtekinthetik a hittanos 
gyerekek karácsonyi mősorát. 
December 27-én fél 11-kor magyarnyelvő 
istentisztelet tartunk. 
December 31-én 17 órakor szilveszteri 
istentiszteletre várjuk mindannyiukat. Ezen az 
istentiszteleten megemlékezünk az idén 
keresztelt kistestvéreinkrıl, az idén konfirmált 
fiataljainkról, azokról, akik ez évben esküdtek 
egymásnak örök hőséget, és azokról, akiktıl az 
idén kellett búcsút vennünk. 
Január 1-én 16 órakor újévi áhitatra 
hívogatunk. 
 

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit, 

felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

 
Kérjük, hogy mindazok, akik magukat 
evangélikusnak tartják, önálló keresettel 
bírnak és az idén még nem fizették be az 
egyházfenntartói járulékot, akkor ezt minél 
hamarabb tegyék meg! Pénztári hivatali 
óráinkat keddenként, 18-19 óra között tartjuk. 
Egyházadójukat a hivatali óróán kívül 
befizethetik Stadler Károlynénál és Prinner 
Mátyásnénál. Köszönjük! 
 
Az Ágalvi Krónika minden kedves 
olvasójának áldott adventi idıt és meghitt 
ünnepnapokat kívánunk! 
 

Heinrichs Eszter és Michael 
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MÁRTON-NAP AZ ÓVODÁBAN 
 

Márton neve napján Szent Mártonra 
emlékeztünk óvodánkban ünnepséggel, 
lampionos felvonulással. 
Az óvodások kis mősora után a gyermekek 
süteményezhettek mindabból a 
finomságokból, amit szüleik hoztak. 
Az ünnepséget megelızte két barkácsest, ahol 
a gyermekek szüleik és az óvó nénik 
segítségével elkészítették a lámpásaikat, 
nagyon szép egyedi „mőalkotások” születtek. 
Márton-naphoz sok legenda népi hagyomány 
kapcsolódik. 
 

Ich gehe mit meiner Laterne… 

 
Fotó: Vargáné Thomann Katalin 

 

Szent Márton Savariában, a mai szombathely 
területén született. Óvodásaink is ismerik azt a 
legendát, ami szerint Márton katona egy hideg 
ıszi napon egy nélkülözı koldussal 
találkozott, köpenyét kardjával kettévágta, 
egyik felét a koldus vállára terítette.  
Késıbb Galliában a falvak lakóinak 
megtérítésével foglalkozott. 371-ben Mártont 
Tours püspökévé választották meg. A legenda 
szerint egy liba ólban próbált elrejtızni az ıt 

keresı emberek elıl, de a ludak elárulták 
gágogásukkal.  
Így kapcsolódik a liba a jeles naphoz: „Aki 
Márton-napon libát nem eszik, egész évben 
éhezik.” 
Ugyanezen a napon, november 11-én volt az 
újbor kóstolásának az ideje is. 
Idıjóslások is születtek: „Ha Márton fehér 
lovon jön, enyhe tél, ha barnán, kemény tél 
várható” 
Az idıjárás idén is kegyes volt az ágfalvi 
óvodásokhoz, iskolásokhoz, és a lámpásaikkal 
vidáman világító hosszan kígyózó sor 
énekelve vonulhatott az Evangélikus 
templomig.  

Cséryné Oláh Mária óvónı  
 

Az iskolai sportéletrıl 
 
Az idei tanévben ısszel több diákolimpiai 
fordulóban nevezett iskolánk. 
A tanévet a Fertıpart kupa labdarúgó tornával 
kezdtük. A sportnapon két tanulónk játékában 
láttak fantáziát a jelen lévı labdarúgó edzık. 
Kolompár József és Molnár Tamás negyedik 
osztályos tanulónk megkapta a lehetıséget, 
hogy az SC. Sopron utánpótlás csapatában 
futballozzon. A csapat tagjai voltak: Godó 
Zsolt, Kolompár József, Molnár Tamás, 
Várallyay Máté, Orsós Szabolcs, Giczi Balázs, 
Takács Balázs, Zselinszky Krisztofer, 
Zselinszki Kevin. 
 
Labdarúgás III. korcsoportban 
Egyházasfaluban rendezték az ıszi fordulót. 
Az eredmények a következık:   
 
Egyházasfalu – Ágfalva 2 – 2  
Egyházasfalu – Zsira 1 – 1 
Ágfalva – Zsira 6 – 2 
 
A csoport állása: 
 1. Ágfalva:  4 pont 
 2. Egyházasfalu 2 pont 
 3. Zsira 1 pont 
 
A tavaszi visszavágókra bizakodva készülünk 
a csapat tagjai: Kurcsics Barnabás, Kovács 
Dominik, Sztrókay Dániel, Török Péter, Varga 
Viktor, Horváth Szabolcs, Pisák Máté, Farkas 
Dániel. 



6  ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   22 00 00 99 ..   DD EE CC EE MM BB EE RR  
 

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

 
Nagypályás labdarúgásban IV. korcsoportban 
Zsirán rendezték a fordulót. 
 
Sopronkövesd – Ágfalva 1 – 2 
 
Csapatunk már a mérkızés elején hátrányba 
került, de a második félidı elején a csereként 
beállt Kurcsics Barnabás elsı nagypályás 
góljával sikerült egyenlíteni (1-1). Ezt egy 
Dominek – Balogh összjáték követte melybıl 
Tamás 30 méteres védhetetlen góljával, 
beállította a végeredményt (1-2). A 
gyızelemhez hozzájárult Pisák Máté és Piskor 
Richárd sok mentése és kapusunk Török Péter 
bravúrjai. 
 
Zsira – Ágfalva 2 – 3 
 
A hazai csapat szerzett vezetést, az elsı félidı 
végén szabadrúgáshoz jutottunk melyet 
Kovács Krisztián védhetetlenül a felsı 
sarokba bombázott (1-1), Védelmi hibánkat 
Zsira ismét kihasználta (2-1), a félidıben 
rendeztük sorainkat Balogh Tamás ismét 
betalált (2-2). 
A hajrában mindkét oldalon voltak 
lehetıségek Kovács Dominik lövését 
szerencsével hárította a kapus. Az utolsó 
percekben megvillant a villámgyors jobb 
szélsınk Varga Viktor és beállította a 
végeredményt (2-3), így továbbjutottunk. 
 
A körzeti döntıt Ágfalván rendezték. 
 
A csoportban teljes körbeverés történt 
mindhárom csapat három ponttal zárt, a 
rosszabb gólkülönbségünk miatt nem jutottunk 
a megyei döntıbe. 
 
Ágfalva – Lackner 2-7 
Iván – Lackner 5-3 
Ágfalva - Iván 3-1 
 
Végeredmény 
1. Lackner 3 pont 
2. Iván 3 pont 
3. Ágfalva 3 pont 
 

A Lackner sportiskola ellen kezdtünk a 
mérkızésen csak szépíteni tudtunk a 
végeredmény  
(2-7). Iván csapata 5-3-ra legyızte a Lacknert 
így nem sok reménnyel létünk pályára. 
Iván ellen csapatunk felszabadultan kezdett 
már a mérkızés elején vezetést szereztünk 
Kovács Krisztián szabadrúgásgóljával, ezt 
követte a második hazai találat Kovács 
Dominik részérıl. Iván szépített de a gól után 
szinte azonnal érkezett a válasz Varga Viktor 
védhetetlen lövésével a végeredmény 3-1.  
A csapat tagjai voltak: Piskor Richard, 
Dominek Mátyás, Balogh Tamás, Pisák Máté, 
Farkas Dániel, Németh Alex, Sztrókay Dániel, 
Kovács Dominik, Kurcsics Barnabás, Kovács 
Krisztián, Horváth Szabolcs, Varga Viktor. 
A diákolimpiai versenyeink Futsal tornával 
folytatódnak. 
 

Barcza Attila 
 
 
 
 

AZ ÁGFALVI 
„JÖVİ” ALAPÍTVÁNY 

 

köszönetét fejezi ki mindazon 

támogatóknak, 

akik az szja 1%-ával támogattak 

bennünket. 

A 2008-ban befolyt összeget, 

132.483.- Ft-ot 

a gyermekek erdei iskolai 

táboroztatására fordítottuk. 

Támogatásukra és felajánlásaikra 

továbbra is számítunk. 

Köszönjük! 
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FOTÓPÁLYÁZAT 
 

Az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola és 
AMI fotópályázatot hirdet: 

 
„AZ ÉN ÁGFALVÁM ”- „Ágfalva az én 

szememmel” 
(mi az, ami tetszik, mi az, ami nem) 

címmel. 
 

A pályázat témája: Ágfalva bemutatása. 
Természeti, építészeti szépségei. A 
pályamővek lehetnek: mőemlékfotók, portrék, 
tájképek, természetfotók, hangulatképek. 
A pályázók köre: Az ágfalvi iskola volt és 
jelenlegi tanulói. (8-tól 18 éves korig) 
A pályázatra fekete-fehér, színes papírképek 
adhatók be, A/4-es méretben.  
A pályázatra szerzınként max. 3 db fotó 
adható be, képsorozat(fotóesszé) esetén max. 
5 kép. 
A pályamő hátoldalán, a jobb alsó sarokban 
kell feltüntetni a kép címét, a szerzı nevét, 
életkorát, elérhetıségét (telefon, e-mail). 
 
A pályamőveket a következı címre kérjük 
eljuttatni: Váci Mihály Ált. Isk. és AMI 
Ágfalva, Váci M. u. 1. (Dné Szemerédy 
Zsuzsa néni) 
A beérkezett pályamőveket „fotós” zsőri 
értékeli. A legjobb pályamőveket értékes 
díjakkal jutalmazzuk. 
 
Eredményhirdetés az iskolai évzárón, 2010. 
június 19-én. 
 
Beadási határidı: 2010. május 14.  
 
A képekbıl az iskolában kiállítást rendezünk. 
 
Várjuk a szebbnél szebb pályamőveket! 
 

Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 
természetbarát szakkör vezetıje 

 
 
 
 

 

 

 

TŐZRE, VÍZRE VIGYÁZZATOK, 
HOGY LE NE ÉGJEN A 

HÁZATOK! 
 

Tisztelt ágfalvi lakosok! 
 

Hamarosan itt a november vége, Ádvent elsı 
vasárnapja. Az ádventi koszorún 
meggyújtjuk az elsı gyertyát. 
Azután jön a december, sorban gyújtjuk a 
gyertyákat. 
A közelgı ünnepek, a gyertyagyújtás 
idıszaka indokolja, hogy felhívjam a 
figyelmüket néhány fon tos  dologra .  
Az égı gyertya, ha nem vagyunk elég 
elıvigyázatosak, koszorútüzet okozhat. A tőz 
továbbterjed és meggyújthatja a k ö zelben 
lévı éghetı anyagokat. 
A kis tőzbıl komoly, nagy tőz keletkezhet, 
elég, ha csak pár percre távoznak a 
helyiségbıl. 
Az utolsó gyertyagyújtás után itt a 
Karácsony, ami szintén indokolja, hogy 
óvatosak legyünk. 
Vigyázzunk, nehogy karácsonyfatüzet 
okozzunk. Ügyeljünk rá, hogy a csillagszórót 
ne teljesen a fa ágáig tekerjük fel, mármint 
az izzó részét, mert meggyújthatja a 
karácsonyfát. Az  e lek t romos égısorok, 
vezetékek zárlatosak is lehetnek. A felrakás 
elıtt vizsgáljuk át, hogy a  veze ték nincs-e 
megtörve, nem sérült-e? Csak így lehetünk 
biztosak benne, hogy nem okoz tüzet. 
Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül az égı 
gyertyát, égısort, csillagszórót. Ha 
elmegyünk otthonról, oltsuk el a  gyertyát, 
húzzuk ki az égısort, díszvilágítást. Így 
megelızhetjük a l akás tüze t .  
Nagyon fontos még, hogy a gyerekek csak a  
fe lnı t tek jelenlétében legyenek az égı 
gyertya, csillagszóró közelében! 
 
Minden ágfalvi lakosnak tőzmentes, 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Eredményes, Boldog Új Esztendıt kívánok. 
 

Dudás György ny.tüo.szds. képviselı 
Ágfa lva  tőzvédelmi tanácsnoka 
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ORSZÁGOS KARATE 
BAJNOKAINK 

 

2009. október 24-én került megrendezésre 
Zalaegerszegen az A.J.K.A Shotokan Karate-Do 
Szövetség országos bajnoksága. A versenyen a 
szövetség közel 200 karatékája vett részt, az ország 
minden területérıl. Az ágfalvi karate csapatot 5 
versenyzı képviselte: Szabó Dorina, Pénzes Norbert, 
Kaufmann Balázs, Varga-Köppel Szilárd és Tóth 
Barnabás. A versenyen rendkívüli eredménnyel 
szerepeltek a gyerekek, összesen nyolc (!) érmet hoztak 
haza. Dorina – Balázs – Norbert összeállítású kata 
csapat ismét aranyérmes lett, így megvédték a tavaly 
megszerzett országos bajnoki címet! Barnabás és 
Szilárd életük elsı versenyén ezüstérmet szereztek 
szintén csapat kata versenyszámban. Ezen kívül Dorina 
és Balázs egyéni kata versenyszámban 1-1 ezüstérmet 
szereztek, és Dorina egyéni küzdelemben is felállhatott 
a dobogó második fokára. Erre a teljesítményre méltán 
lehetünk büszkék. Gratulálunk! 
 

 
 

Balról jobbra, alsó sor: Szabó Dorina (1 arany, 2 ezüst), 
Varga-Köppel Szilárd (1 ezüst), Tóth Barnabás (1 
ezüst), második sor: Kaufmann Balázs (1 arany, 1 

ezüst), Hujber Ildikó csapatvezetı, és  
Pénzes Norbert (1 arany). 

 

A TEST ÉS LÉLEK HARMÓNIÁJA 
- A JÓGA 

A ma élı emberiség fı problémája, hogy 
sem testének, sem elméjének visszajelzéseire 
nem figyel oda. Hiába szólal meg bennünk az 
ösztönösen mőködı vészcsengı, egyszerően 
nem vagyunk hajlandóak tudomást venni róla. 

- Rosszul lett az egyik szomszédom, azt 
mondják idegkimerülés. - Ó, ez velem nem 
történhet meg! 

- Vissza kéne venni a munkatempómon! - Ó, 
én még fiatal vagyok, bírom! 
Ha a kályhát jól megrakjuk fával, ontja 
magából a meleget, de a tüzet táplálni kell, 
különben kialszik. Testünknek és elménknek 
ugyanígy táplálékra van szüksége és most ne 
csak az ételre gondoljunk, ami persze szintén a 
létezésünk feltétele. Akkor mirıl is van szó? 
• az izmok edzettségérıl, rugalmasságáról, 
• az ízületek szabad mozgásáról, anatómiai 

határainak elérésérıl, 
• a helyes testtartásról, 
• a helyes légzésrıl, 
• az elme lecsendesítésérıl, a relaxációról. 
Az itt felsoroltak összességérıl elmondhatjuk, 
hogy az ÉLET-TUDOMÁNYA, az pedig 
maga a JÓGA. Van, aki azért kezd jógázni, 
mert fittebb szeretne lenni, van, akinek fáj a 
háta, van, aki egyszerően szeretne 
kikapcsolódni vagy a mindennapi stresszt 
akarja levezetni. Egy biztos, a jóga tapasztalati 
tudomány, ki kell próbálni. Bárki jógázhat, 
nemre, korra való tekintet nélkül. Nincs 
szükség különleges felszerelésre, sem drága 
ruházatra – csak egy kis helyre, és nagyon 
erıs vágyra egy egészségesebb és teljesebb 
élet után. 

 

Ha bárkiben sikerült felkeltenem a megtapasztalás 
vágyát, a helyet biztosítja számunkra az  
Ágfalvi Általános Iskola, ahol csütörtökönként 
1730 – 19 óráig, minden kedves érdeklıdıt 
szeretettel várok. Minden új érdeklıdı számára, az 
elsı foglalkozás ingyenes. Amire szükség lehet, 
egy pléd és egy polifon, a többit együtt a saját 
belsınkbıl hozzuk felszínre. 
 

További kérdésekre szívesen válaszolok: 
Schöll Ferenc Jógaoktató 70/262-8282 

Ágfalvi krónika 
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat 

Felelıs kiadó: Gaál István 
 

Fıszerkesztı: Csoltói József 
Szerkesztıbizottság: 

Böhm András, Szimon Zoltán 
 

Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993 
 

Készült: 
Hillebrand Nyomda Kft., Sopron 



22 00 00 99 ..   DD EE CC EE MM BB EE RR   ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   9 
 

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 
26. RÉSZ. 

HIANZISCHE MUNDART. 
 

Birawold – Birkenwald – nyírfaerdı 
Gossn – Gasse – utca 

Großmuida – Großmutter – nagymama 
Hirast – Herbst – ısz 
Kold – kalt – hideg 

knaubat – uneben – göröngyös 
Nochbarin – Nachbarin – szomszédasszony 

tricken – trocken – száraz 
Weihnocht – Weihnacht - karácsony 

Weihnochtsbam – Weihnachtsbaum – temetı 

 
Weihnochtsfrieden 

 
Da Winta ist da, mir bleibn in da Stubn und 

hoazn guit ei. 
Da Schnee last nit lang auf si woatn, und bold 

schreib ma die Weihnochtskoatn. 
Wia wartn auf Friedn und Ruih, es geht jo auf 

Weihnochtn zui. 
Da Weihnochtsfriedn geht hiaz um und er soll 

olle ghearn. 
  

Böhm András 
 


