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Jótékonysági Katalin Bál 
 

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 

szülői közössége, minden kedves 

érdeklődőt szeretettel vár az Ágfalvi 

Fogadóban tartandó jótékonysági Katalin 

bálra. 

 

2017.november 25-én szombaton 

19.00-03-ig 

 

Jó hangulatról DJ KONDOR gondoskodik. 

Italok a büfében kaphatók, ropogtatnivaló az 

asztalra hozható! 

 

Belépőjegy vagy Támogatói jegy váltható, 

amelynek minimum összege 2000FT. 

Asztalfoglalásra november 15-ig van 

lehetőség Pintér Katánál a 06 30/529-5612-

es telefonszámon. 

Rendezvényünk színvonalassá tételéhez 

szeretnénk tombolatárgyak felajánlását 

kérni! 

 

A bál teljes bevételéből labdafogó háló 

építését szeretnénk megvalósítani az 

iskola udvarán! 

Várunk minden kedves Katalint és Nem 

Katalint : ))) 

Szeretettel Vátunk mindenkit! Szülői 

közösség 

 

 
 

 

Ádventi forgatag  
Finomságok kóstolója, vására ünnepi 

hangulatban 

 

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 

tanulói, pedagógusai és szülői közössége 

jótékonysági vásárt szervez. 

2017. december 9-én 15-órától szeretettel 

várunk minden kedves érdeklődőt az 

Ágfalvi Fogadó előtt felállított 

sátrainkban. 

 

15:30-kor Mikulás érkezése 

15:45-kor gyerekek kedveskednek 

műsoraikkal 

 

Ízelítő ajánlatainkból: 

- Kürtös kalács 

- Forralt bor, Tea, Puncs, Folyékony almás 

rétes 

- Házi sütemények 

- Kocsonya 

 

A vásár teljes bevételét a gyerekek erdei 

iskolás kirándulására fordítjuk!  

 

Ezúton szeretnénk mindenkinek békés 

boldog karácsonyt és sikerekben gazdag 

új évet kívánni. 

SZÜLŐI KÖZÖSSÉG 

 

Több mint kétezer látogatót vonzott 

az Ágfalvi Gesztenye Fesztivál 

 
Már XIV. alkalommal szerveztük október 7-

8-án az Ágfalvi Gesztenye Fesztivált, mely 

fő programjai a Vadon Lovas Club területén 

zajlottak. A vásárosok a Hotel Vadvirág 

előtti parkoló területén árulták kézműves 

portékájukat, a gyermekeket ugrálóvárak, 

lovaglás, sétakocsikázás, körhinták várták a 

füves területen, a színpadi rendezvények a 

zárt lovardában voltak, ahol a büfében 

forralt borral, punccsal, frissítőkkel, 

 XVIII. évfolyam  11. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2017. NOVEMBER 
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gesztenyés süteményekkel, finomságokkal 

és sült gesztenyével várták a látogatókat. 

Szórakoztató programokból sem volt hiány, 

a délutánt az Ízisz Hastánc Stúdió műsora 

indította, majd a sopronhorpácsi Mazsorett 

Tánccsoport bemutatója után szabadtéri 

csikós bemutató kápráztatta el a közönséget. 

Piciket bohócműsor és bábszínház várta. A 

szombati nap az Ágfalvi Fúvószenekar 

zenés műsorával zárult a fedett lovardában.  

 
Fotó: Csoltói József 

 

Szombaton az Ágfalvi Fogadó előtti téren 

jótékonysági vásárt szerveztünk, ahol forralt 

bor, tea, puncs, frissítő italok, gesztenyés 

sütemények, gesztenyés palacsinta, 

gesztenyeárusítás, sült gesztenye, gesztenye 

massza, frissen sült péksütemények, csülkös 

babgulyás, HOT-DOG, popkorn és 

körömpörkölt várta az ide látogatókat. Itt 

rendezte be kiállítását az Ágfalvi Alkotókör, 

valamint ifjú tehetséges zenekarok (Péntek 

délután, Roomli), zenészek (Csoltói 

Gergely, Nagy Róbert) is bemutatkoztak a 

szabadtéri színpadon, a gyermekeket 

játszóház és szabadtéri népi játékok 

szórakoztatták. 

 

 
Fotó: Csoltói József 

 

Az árusok a Napsugár Óvoda Micimackó és 

Katica csoportjait, az Ágfalvi Váci Mihály 

Általános Iskolát, és a Patakugrók 

Táncegyüttest támogatták. 

 

A támogatott közösségek nevében 

köszönjük felajánlásukat és 

fáradhatatlan munkájukat! 
 

Vasárnap reggel őszi virágvásár várta a 

látogatókat Panácz László jóvoltából a 

kőpiacnál, délután folytatódtak a műsorok a 

Vadon Lovas Club területén és a zárt 

lovardában. Programjaik között kicsik és 

nagyok is válogathattak kedvükre. A 

gyermekeket, kincseket osztó kalóz, a Dirty 

Dance akrobatikus és show tánc bemutatója, 

a felnőtteket Oszvald Marika operett műsora 

várta, a fesztivál színpadi programjait a 

soproni Testvériség Táncegyüttes és az 

ágfalvi Patakugrók Táncegyüttes közös 

műsora zárta. A Morgenröte Énekkar 

Egyesület vásári standjával egybekötött 

műsorával szórakoztatta délután az 

érdeklődőket az Ágfalvi Tájháznál, a Hegy 

utcában.  

 

Fotó Sir János 

 

A fesztivál ideje alatt a zárt lovardában 

megtekinthetők voltak Kránitz Roland és a 

Soproni Fotóklub kiállításának képei is.  

A kellemes időnek is köszönhető, hogy 

mindkét nap sok érdeklődőt vonzottak 

gazdag és változatos programjaink.  

 

Fesztivál hangulatát fokozva utcai 

bábkészítő versenyt hirdettünk, melynek 

eredményét a fedett lovardában hirdette ki 

Pék Zsuzsanna polgármester és Vadon 

László vállalkozó, az Ágfalvi Gesztenye 

Fesztivál fő támogatója. 
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Bábkészítő verseny győztesei 

2017. 
 

 

Első helyezett: 

Tóth Zsuzsanna (Park u. 8.) 
 (Kukoricaszedés) 

 

 
 

Második helyezett 

Varga Károly (Fő u. 70.) 
 (Vargáék) 

 

 
 

Harmadik helyezett 

Morgenröte Énekkar Egyesület 

(Baracsi L. u. 23.) 
 (Morgenröte család) 

 

 
 

 

 

Különdíjban részesült 

Zach Beatrix (Baracsi L. u. 25.) 
(Átmulatott éjszaka után elnevezésű bábjával) 

 

 
Fotók: Csoltói József 

 

Gratulálunk továbbá mindazoknak, akik 

elkészített dekorációikkal vidámmá 

varázsolták Ágfalva utcáit! 

 

- Külön köszönet illeti a Virágos 

Ágfalváért Egyesületet, és a Szépkorúak 

Ágfalvi Egyesületét, akik felöltöztették a 

Vadon Lovas Club által kihelyezett négy 

óriás szalmabábunkat.  

Reméljük jövőre is felöltöztetik vidám 

bábjaikkal Ágfalva utcáit, és 

megörvendeztetik a Gesztenye Fesztiválra 

látogató vendégeket! 

Csoltói József 

rendezvényszervező 

 

Tisztelt olvasók! 
 

Az őszi időjárásra való tekintettel az olvasók 

által oly népszerű szabadtéri 

„könyvmegállókat” nem tudjuk 

üzemeltetni, helyette az 

egészségházban lévő könyvtár- 

gyógyszertár közös folyosóján 

elhelyezett polcokról tudnak 

válogatni adomány 

könyveinkből, s amelyik megtetszik, haza is 

vihetik. 

Könyvtárunkban folyamatosan bővülő 

újdonságokkal várunk kicsiket és 

nagyokat!  

Nyitva tartás: Hétfő:  13-17 óráig 

   Csütörtök:   8-12 óráig 

 

Csoltói József 
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Az Ágfalvi Evangélikus 

Egyházközség novemberi és 

december eleji programjai 
 

Monatsspruch November: Gott spricht: Ich will 

unter ihnen wohnen und will ihr Gott sein und 

sie sollen mein Volk sein. Ez 37,27 

November igéje: Hajlékom náluk lesz, Istenük 

leszek, ők pedig népem lesznek. Ez 37,27 

 

November elsején, szerdán 17 órakor temetői 

istentiszteletet tartunk. 

November 5-én, vasárnap 9 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet lesz, az Evangélikus 

Hittudományi Egyetem egy hallgatójának 

szolgálatával. 

November 10-én 14.45-kor Orff-foglkozást 

tartunk a zeneszerető gyerekeknek. 

November 11-én fél 10-re várjuk a hittanosokat 

a gyülekezeti terembe, ahonnét együtt megyünk 

ágfalvi családokhoz terményeket gyűjteni a 

másnapi aratási hálaadó oltárra. 

November 12-én, vasárnap 9 órakor aratási 

hálaadó, családi istentisztelet lesz. 

November 19-én, vasárnap 9 órakor német 

nyevű istentiszteletet tartunk. 

November 24-én 14.45-kor Orff-foglkozást 

tartunk a zeneszerető gyerekeknek. 

November 25-én, szombaton 9 órától 

egyházmegyei missziói nap lesz a soproni 

Eötvös iskolában, amelyre szeretettel várnak 

gyülekezetünkből kicsiket és nagyokat is. 

November 26-án, vasárnap 9 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet lesz. 

December elsején 18 órakor „felnőttkört” 

tartunk a gyülekezeti teremben. A beszélgetőkör 

minden hónap első péntekén lesz. Olyan hitéleti 

kérdésekkel foglalkozunk, amelyek fontosak és 

meghatározóak 21. századi ember számára is. 

Szeretettel várunk mindenkit, felekezeti 

hovatartozástól függetlenül. 

December 2-án 15 órától gyerekdélutánra, 

adventi barkácsolásra várjuk hittanosainkat és 

barátaikat. 

December 3-án, vasárnap 9 órakor adventi 

családi istentisztelet lesz a jól fűtött gyülekezeti 

teremben. Úgy hallottuk, hogy látogatást tesz 

nálunk a Mikulás is… ☺ 

 

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit, 

felekezeti hovatartozástól függetlenül! 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

Heinrichs Eszter és Michael 

Helyzetjelentés a katolikus 

templom felújításáról 
 

Öt évvel ezelőtt, vasárnapi mise után a 

templom előtt még egy kicsit beszélgettünk. 

Felnézve a homlokzatra, fájó szívvel 

állapítottuk meg, hogy ISTEN háza 

méltatlan állapotban van: pereg a festék, 

mállik a vakolat, tetőcserepek hagyják el 

helyüket... 

Ott, rögtön elhatároztuk, hogy ezt így nem 

hagyjuk, nekiállunk és megszervezzük a 

felújítást. Tudtuk, hogy nem lesz egyszerű, 

de arra gondoltunk: ha elődeink meg tudták 

építeni, akkor nekünk is meg kell tudni 

oldali a helyrehozatal sokkal kisebb 

feladatát! 

 

Első lépésben, részben önerőből, részben 

pályázati pénzből a vizes vakolatot levertük 

és szárító vakolatra cseréltük. Ugyanekkor 

az alapok drenálására is sor került, hogy a 

vizesedés problémája megoldódjon. 

Két  évvel ezelőtt sikerült felújítani a 

templom tetőzetét. Az ehhez szükséges 

anyagi források több helyről érkeztek. Az 

alapot a faluban rendezett gyűjtés adta. 

Ezúton is hálásan köszönjük minden 

adakozó jóságát! Külön öröm volt, hogy az 

evangélikus vallásúak is jó szívvel segítették 

a  katolikus templom ügyét. Nagy hálával 

tartozunk Takács Terikének és Szűcs 

Györgyné, Ilinek, akik a gyűjtés nehéz 

munkáját magukra vállalták. A MOL Rt. 3 

M Ft-t adományozott  a tetőfelújításra, 

melyet ezúton is köszönünk! Hálatelt szívvel 

gondolunk Eperjes Károlyra, aki 

jótékonysági estjével 500 000 Ft adományt 

szerzett a felújításra! Aki  a zsúfolásig 

megtelt bánfalvi templomban ott volt, 

bizonyára maradandó emléket fog őrizni 

erről -a nagybátyám szavai szerinti- " lelki 

mélyszántásról"! 

 A közben eltelt időben sem tétlenkedtünk.  

Ismét pályáztunk állami segítségre. Ezt 

kedvezően bírálták el és a munkák 

folytatásra 9 M forintot kaptunk. 

Ennek felhasználásával rövidesen 

megkezdődhet a toronysisak, ill. a 

homlokzat felújítása. 
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A nyár elején Német Attila plébános úr 

invitálására látogatást tett templomunkban 

Szőcs Géza miniszterelnöki főtanácsadó, aki 

lelkes híve és támogatója az ágfalvi 

templomfelújításnak. Útjára elkísérte őt dr. 

Faller Jenő és felesége Hajdú Kata is, akik 

saját és barátaik nagylelkű 

pénzadományaival támogatták a tetővel 

kapcsolatos munkálatokat akkor, amikor 

azok megrekedni látszottak. 

Dr. Faller Jenő személyében régi soproni 

 család sarját üdvözölhettük, akinek 

felmenői több generáción keresztül 

tanítottak a selmecbányai, majd a soproni 

egyetemen.  

 

A templomlátogatáson Pék Zsuzsanna 

polgármester és Szováti Júlia jegyzőasszony 

képviselte községünket. Ott hangzott el, 

hogy az ágfalvi önkormányzat is 500 000 Ft 

pénzadománnyal támogatja a további 

munkálatokat. Fogadják hálánkat érte! 

 

Külön kell köszönetet mondanunk 

látogatáskor szintén megjelent Dr. Dívós 

Ferenc professzor úrnak és feleségének, 

Móninak a pályázatok figyelésért, írásáért, a 

munkálatok folyamatos szervezéséért! 

 

Mindenkinek köszönjük, aki eddig és ezután 

segítette és segíteni fogja templomunk 

felújítását. Kívánjuk, hogy a külső 

felújítással belső megújulás is járjon! 

 

Mindenkit szeretettel várunk a templomba, 

aki úgy érzi, hogy kérni, vagy 

köszönnivalója van ISTEN irányába! 

 

Kiss Imre, Ágoston Arany 

 

 
Fotó: Csoltói József 

TX Hungaro - Dekor: A 

formák kavalkádja 
 

Tevékenységünk: 

o Restaurálunk öreg épületeket 

o Karbantartunk fennmaradt épületeket 

o Új építészetet formálunk 

 

 
 

 

Válasszon Ön is külső díszítőelemeink 

gazdag választékából:  

o Profilokat minden stílusban 

o Hungarocellel vízhatlanítva 

o Restaurálunk és helyreállítunk 

történelmi épületrészeket 

o Műkőből készült díszítőelemeket 

alkotunk 

o Mindezeket megtalálja a Shop 1. 

katalógusában  

 
 

Elérhetőségünk: 
 

9423 Ágfalva, Major Telep, Hungary 

Tel. Ausztria: +43 (0) 664 512 5049 

E-mail: office@hungaro-dekor.at 

Web: www.hungaro-dekor.at 

 

Franz Teix tulajdonos 

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 

mailto:office@hungaro-dekor.at
http://www.hungaro-dekor.at/
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Tájékoztató a 2017/2018. évi 

térítésmentes influenza elleni 

védőoltásról 
 

Tisztelt Hölgyem! 

Tisztelt Uram! 

 

Ezúton tájékoztatom, hogy ebben az évben 

is lehetőség nyílik a 60 éven felüliek, 

valamint életkortól függetlenül egyes 

krónikus betegségben szenvedő személyek 

térítésmentes influenza elleni védőoltására.  

Az influenza az influenzavírusok által 

okozott, ragályos légúti betegség. A 

legjellemzőbb tünetek: láz, fejfájás, 

köhögés, torokgyulladás, ízületi, illetve 

izomfájdalom, általános levertség, 

fáradékonyság, bár nem minden fertőzöttnél 

jelentkeznek a felsorolt tünetek.  

A magas láz a csecsemők, az idősek és a 

tartós betegségben szenvedők számára 

veszélyes: megterheli a szívet, a tüdőt, 

felboríthatja az anyagcserét (cukorbetegség), 

de ronthatja a vese- máj- és vérképzőszervi 

betegségben szenvedők állapotát is. 

Gyakrabban lépnek fel szövődmények 

hörghurut, tüdőgyulladás az 

immungyengeségben (daganatos betegek) 

szenvedőknél, az időseknél és a 

dohányosoknál.  

Az influenza elleni oltásnak az a célja, 

hogy egyéni védelmet nyújtson azoknak, 

akiknél egy esetleges influenzavírus-

fertőzés súlyos lefolyású lehet. 

Kiknek ajánlott az influenza elleni 

védőoltás? 

Minden 60 évesnél idősebb személynek, 

továbbá életkortól függetlenül a krónikus 

légzőszervi betegségben szenvedőknek, pl. 

asztmás betegeknek, szív-, érrendszeri 

betegségben szenvedőknek, 

cukorbetegnek, krónikus máj- és 

vesebetegeknek, daganatos vagy más 

betegség miatt csökkent 

védekezőképességű személyeknek. 

A védőoltás az idős emberek körében a 

kórházi felvételek számát 25-39%-kal, a 

halálozási gyakoriságot 35-57%-kal 

csökkentheti. Az intézményekben, ápolási 

otthonokban élő, influenza ellen oltott idős 

személyek között a kórházi kezelés 

gyakorisága felére, a tüdőgyulladás 

kockázata 60%-kal, a halálozás kockázata 

68%-kal csökkenhet. 

A kórokozó változékonysága miatt minden 

évben új oltóanyagot állítanak elő és az 

oltást is minden évben újra be kell adatni. 

A hazai influenza vakcina élő vírust nem 

tartalmaz, így megbetegedést nem okozhat. 

Az oltást követően csak igen ritkán lépnek 

fel olyan nem kívánt mellékhatások, mint 

láz, fejfájás. Helyi reakció (bőrpír, duzzanat 

az injekció helyén) az oltottak mintegy 20%-

ánál jelentkeznek, de ezek a reakciók 

általában enyhék és 1-2 napon belül 

elmúlnak.  

Ne adjon esélyt az influenzának, oltassa 

be magát! 

 

A védőoltás beadásának pontos időpontjáról 

a rendelőben tájékozódhat. 

 

Dr Németh János 

az Ön háziorvosa 
 

 

 


