ÁGFALVI KRÓNIKA
XI. évfolyam 10. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2010. OKTÓBER

keresztül. A választásokkal kapcsolatos
további fontos tudnivalókat jegyző
asszony írásában találják meg. Kérem,
hogy éljenek választási jogukkal! A
választásokon
történő
részvételre
buzdítsák
rokonaikat,
barátaikat
és
ismerősüket, hiszen a választásnak jövőnk
szempontjából tétje van!
a Helyi Választási Bizottság nevében
Dr. Divós Ferenc elnök

ÚJRA VÁLASZTUNK!
Október
3-án
önkormányzati
választásokra kerül sor. A választás a
demokráciánk ünnepe. A választók,
vagyis a mi közös akaratunknak megfelelő
összetételű önkormányzat irányítja majd
Ágfalvát a következő 4 évben. Választani
fogunk
polgármestert,
a
képviselő
testület tagjait, a Német Kisebbségi
Önkormányzat és a megyei közgyűlés
tagjait. A polgármester választás tétje az
egyedül induló Gaál István megerősítése.
A választás kimenetele aligha lehet
kétséges,
de
szavazatainkkal
kifejezhetjük
elismerésünket,
véleményünket az elmúlt 4 évben
végzett munkáról. A képviselő testület
összetétele nyitott, a 12 induló közül a
legtöbb szavazatot kapó 6 jelölt kerül be
a testületbe. A testület döntései
befolyásolják Ágfalva következő 4 évét. A
falu kollektív bölcsessége a garancia arra,
hogy a legjobb összetételű testület alakul
meg
rövidesen
szavazataink
eredményeként.
Akik időben kérték felvételüket a
kisebbségi választási névjegyzékbe, azok
feladata lesz a német kisebbségi
önkormányzat megválasztása. Itt is több
jelöltből lehet választani, mint ahányan
bekerülhetnek a testületbe.
A megyei közgyűlés tagjait is most
választjuk
jelölő
szervezeteken
ÁGFALVI KRÓNIKA
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TISZTELT
VÁLASZTÓPOLGÁROK!

Néhány nagyon fontos tudnivaló a
szavazással kapcsolatban:

2010. október 3-án (Vasárnap) helyi
önkormányzati
képviselőkés
polgármester
választásra,
megyei
közgyűlés
választásra,
valamint
települési kisebbségi önkormányzat
választására kerül sor.
A helyi önkormányzati képviselők és
polgármester választásra, valamint
megyei közgyűlés választása Ágfalva
községben két szavazókörben történik.
A OO1. számú szavazókör címe: Váci
Mihály úti Általános Iskola
Ehhez a szavazókörhöz a következő
utcák választópolgárai tartoznak:
Ágfalva-Liget, Baracsi László
utca, Dózsa utca, Fő utca,
Soproni
utca,
Váci
Mihály
utca,Vasútállomás.
Szavazatszámláló Bizottsági tagok neve:
Sánta Ferencné
elnök
Antal Lajosné
elnökhelyettes
Csete József
tag
Fodor Miklósné
tag
Nagy Géza
tag
Németh József
tag (delegált)
A OO2. számú szavazókör címe:
Ágfalvi Napköziotthon, Soproni utca
1.
Ehhez a szavazókörhöz a következő
utcák választópolgárai tartoznak:
Alkotmány utca, Brennbergi utca,
Ciklámen utca, Daágh utca, Fenyő utca,
Gesztenye sor, Gyógy utca, Határőr út,
Hegy utca, Kosbor utca, Lépesfalvi
utca, Liget utca, Magyar utca,
Panoráma utca, Park utca, Patak utca,
Röhrling utca, Somfalvi utca, Új utca,
Szavazatszámláló Bizottsági tagok neve:
Böhm András
elnök
Hoffer Ferencné
elnökhelyettes
Varga Zoltánné
tag
Kovács Imre
tag
Nagy Barnabás
tag (delegált)

 Szavazni a szavazás napján 6.00
órától 19.00 óráig lehet
 Szavazni kizárólag személyesen és
csak a választópolgár lakóhelye
szerint kijelölt szavazókörben lehet
 A szavazókörben az a választópolgár
szavazhat, aki a névjegyzékben
szerepel,
illetőleg
akit
a
szavazatszámláló
bizottság
a
névjegyzékbe
felvesz
igazolás
alapján
 A
választópolgárnak
a
szavazatszámláló bizottság előtt a
személyazonosságát és lakcímét
érvényes igazolvánnyal igazolnia
kell.
Ezek:
- a lakcím igazolására is alkalmas
„régi típusú” személyazonosító
igazolvány, vagy
- a lakcímigazolvány és
személyazonosító
igazolvány
vagy
útlevél vagy
2001. január 1-jét követően
kiállított (kártya formátumú)
vezetői engedély
(Amennyiben a „régi típusú”
személyazonosító igazolvány
tulajdonosa
2001. január óta új
lakcímet létesített, úgy a régi
igazolványa mellé lakcímigazolványt kapott. Ebben
az esetben a szavazáshoz mindkét
okmányra szükség van.)
 szavazni csak a szavazatszámláló
bizottság
által
átadott
szavazólapokon
lehet.
A
választópolgárok a szavazókörben 3
db
szavazólapot
kapnak
(polgármester választáshoz, egyéni
listás képviselő választáshoz és
megyei közgyűlés választáshoz)
 érvényesen szavazni a jelölt(ek),
illetőleg a lista neve alatti, feletti
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vagy melletti körbe tollal irt két,
egymás metsző vonallal lehet
Így: ⊕ ⊗
Ágfalva
községben
érvényesen
szavazni 1 polgármester jelöltre
lehet.
Egyéni
listás
képviselőjelöltek
száma 12 fő, érvényesen szavazni
legfeljebb 6 jelöltre lehet.
Megyei
közgyűlés
választásnál
érvényesen egy listára lehet
szavazni.
A mozgásában gátolt választópolgár
szavazásának
lehetővé
tétele
érdekében
–
kérésére
–
a
szavazatszámláló bizottság két tagja
mozgóurnával felkeresi. Mozgó urnát
a szavazás előtt 2010. október 1-én
(péntek) 16.00 óráig a jegyzőtől
lehet írásban kérni, a szavazás
napján
a
szavazatszámláló
bizottságnál kell írásban kérni.

A települési kisebbségi önkormányzati
képviselők
választása
külön
szavazókörbe történik.
Az egész település egy szavazókört
képez
A kisebbségi (német) szavazókör
címe: Ágfalva, Soproni utca 1. (Iskola
Napközi épülete)
Szavazatszámláló Bizottság tagjai:
Ferstl Róbert
Phar Mária
Seres Mihály
Szováti Imréné
Tóth Zsuzsanna
Szavazni kizárólag személyesen lehet
és az a választópolgár szavazhat a
települési
német
kisebbségi
önkormányzati képviselőjelöltekre, akik
a kisebbségi választói jegyzékben
szerepelnek (akik felvételüket kérték
2010. július 15-ig).
A német kisebbségi önkormányzati
képviselőjelöltek
száma
5
fő,
érvényesen szavazni legfeljebb 4
jelöltre lehet.
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A választópolgárnak a szavazatszámláló
bizottság előtt a személyazonosságát,
lakcímét
érvényes
okmányokkal
igazolnia kell, hasonlóan, mint a 001 és
002 szavazókörben leírtak szerint.
Helyi Választási Iroda Vezetője
EBOLTÁSI HIRDETMÉNY
Tisztelettel értesítem a község lakosságát,
hogy a veszettség elleni védekezés
részletes
szabályairól
szóló
164/2008.(XII.20.)
FVM.
rendelet
előírásainak megfelelően az ebek 2010.
évi
veszettség
elleni
kötelező
védőoltására és féreghajtó szerrel való
ellátására Ágfalva közigazgatási területén a
következő időpontban kerül sor:
Időpontja:
2010. október 5-én (kedden) 16.00
órától 18.00 óráig
Védőoltás helye: Ágfalva, Baracsi L. u.
23. (Egyesületek háza)
A védőoltás minden három hónaposnál
idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az
ebek kötelező védőoltásának elmulasztása
az
élelmiszerláncról
és
hatósági
felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvényben foglalt bírság kiszabását vonja
maga után, melynek összege 50.000200.000 Ft-ig terjed.
Az eboltás költsége: 3.000,-Ft ebenként,
amely összeget az eb tulajdonosa az oltás
helyén köteles az állatorvos részére
megfizetni.
A harapós illetve a nehezen mozgatható
ebek tartási helyen (háznál) történő
védőoltása kiszállási díj felszámítása nélkül
történik, amit kérem szíveskedjenek
bejelenteni az alábbi telefonon, (tel: 332651; mobil: 06/20/346-4545).
Ágfalva, 2010. szeptember 22.
Dr. Pintér György
állatorvos
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FIATALOK FIGYELEM!
Ágfalva Község Önkormányzata – az
Oktatási és Kulturális Minisztériummal
együttműködve – ezennel kiírja a 2011.
évi Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot
2010. október 1-vel.
A pályázatok benyújtásának
határideje: 2010. október 29.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz
két egymást követő tanulmányi félév (a
2010/2011, tanév második féléve és a
2011/2012. tanév első féléve);
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap, azaz
hat egymást követő tanulmányi félév (a
2011/2012. tanév, a 2012/2013. tanév
és a 2013/2014. tanév).
Az ösztöndíjban kizárólag a települési
önkormányzat
területén
állandó
lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A pályázat beadásához szükséges:
 „A” vagy „B” típusú pályázati űrlap
pontos kitöltése (személyi és egyéb
adatok, oktatási azonosító szám,
érettségi ideje stb.).
 A pályázó rászorultsága igazolására
kötelező megadni a vele egy
háztartásban élők egy főre jutó havi
nettó jövedelmének forint összegét
(jövedelemigazolás).
 Szociális rászorultság igazolására
egyéb okirat csatolása – ha van ilyen
– (pld. tartós betegség igazolása
stb.)
 A felsőoktatási intézmény által
kitöltött
eredeti
Jogviszonyigazolás.
A pályázati űrlap csak a fenti
meghatározott kötelező mellékletekkel
együttesen
érvényes,
valamely
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melléklet hiányában a pályázat formai
hibásnak minősül.
A határidőn túl benyújtott vagy
formailag nem megfelelő pályázatokat
az önkormányzat a bírálatból kizárja.
Az önkormányzat 2010. november 23ig meghozza döntését a Polgármesteri
Hivatal hirdetőtábláján nyilvánosságra
hozza és az érintetteket írásban értesíti
2010. december 6-ig.
A pályázati űrlap 2010. október 1-től –
ügyfélfogadási idő alatt – beszerezhető
a Polgármesteri Hivatalban, (Ágfalva,
Soproni u. 3. )de letölthető az
Internetről is (www.okmt.hu (Bursa
Hungarica).
Rasztovits Anna
jegyző

SIKERES VOLT A VIII. ÁGFALVI
FUTÓFESZTIVÁL
Idén immár nyolcadik alkalommal
került megrendezésre a falu aprajanagyját megmozgató futófesztivál. Az
időjárás is kegyeibe fogadta a
versenyzőket, akik a tavalyi évet is
túlszárnyalva idén több mint kétszázan
voltak. A fiatalabbak a rövidebb 1000
és 1500 m-es távon, az idősebbek 3,7
ill. 10 km-en próbálták ki magukat.
Nagy sikert aratott a szakedző által
vezetett erdei túra gyaloglás, a
NordicWalking 6,5 km-es távját is sokan
választották.
A délelőtt folyamán kipróbálhatta
magát
mindenki
traktorgumi
gurításban,
és
a
futballrajongók
számára kiírt dekázó verseny is nagy
sikert aratott. Kvíz kérdéseinkkel
Ágfalva
sikeres
sportolói
felől
érdeklődtünk, s örömmel tapasztaltuk,
hogy
pozitív
példaként
állnak
fiataljaink előtt. A legkisebbek óvónők
segítő
kezei
között
alkothattak,
tölthették tartalmasan az időt.
WWW.AGFALVA.HU
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Az eredményhirdetés előtt Aikido ill. a
látványos Kangoo jump bemutató
színesítette a programot. Ez utóbbi
sikerét is jelzi a bemutatót követő
edzésen részvevők magas száma.
Minden futószámot korosztályonként és
nemenként is díjaztunk, így rengeteg
díj
talált
gazdára,
végül
tombolasorsolással zárult a sportos
délelőtt.
A rendezvény sikeréhez nagyban
hozzájárult a szervező pedagógusok
összehangolt,
rendkívül
lelkes
csapatmunkája. A szülők is aktívan
kivették részük, hol süteményt árultak,
hol pedig zenés bemelegítést tartottak
minden
versenyszám
előtt.
Összességében elmondható, hogy a
futófesztivál betöltötte a hozzáfűzött
reményeket és a délelőtt minden
jelenlévő számára valóban az „egészség
és sport jegyében„ telt.
A
helyezettek
időeredményei
hamarosan megtekinthetők a következő
honlapokon:
www.agfalva.hu
www.agendorf.hu
Köszönetünket fejezzük ki minden
támogatónknak, akik felajánlásukkal
hozzájárultak rendezvényünk sikeres
lebonyolításáért!
Németh Szilvia
testnevelő tanár
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FELHÍVÁS!!
Őszi hangulatú utcai dekorációs
bábkészítő versenyt hirdetünk!
Tegyük vidámabbá Ágfalvát a VII.
Gesztenye Fesztiválra!
Aki
utcafrontját
tréfás,
jópofa
bábdekorációval
díszíti,
értékes
ajándékokat nyerhet. Ha már kész a
kreáció kérem, jelezzék (név és lakcím
közlésével) a Vadvirág Étteremben
99/505-780, vagy Csoltói Józsefnél
20/7797-113, akik zsűrizni fogják
alkotásaikat. Az elkészítés határideje
2010. október 07-e.
Eredményhirdetés
a
Gesztenye
Fesztivál megnyitóján 2010. október
09-én 13.30 órakor, a Vadon Lovas
Clubban.
Nyeremények:
1.
díj:
Kétszemélyes,
egy
hetes
görögországi nyaralás
az
Androméda Travel jóvoltából
2.
díj:
Kétszemélyes
belépő
a
Gesztenyebálba
3.
díj:
Kétszemélyes vacsorameghívás a
Vadvirág Étterembe
Várjuk jelentkezésüket a fenti
telefonszámokon, vagy személyesen
a Polgármesteri Hivatalban.

Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa
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ÁGFALVI LOVAS SIKEREK
Dunakilitin,
a
Németh
Tamás
emlékversenyen, a Győr- MosonSopron Megyei, „kezdő ló” bajnoki
címéért,
Conrad
Kázmér
lovával
versenyzett Kovács András (az Ágfalvi
Lovas Sportegyesület elnöke), aki ezen
a rangos díjugratón második helyezést
ért el. Teljesítményére azért is
büszkék lehetünk, mert csupán 11
század másodperccel maradt el a
bajnoki címtől.
Ugyan ezen a versenyen, Szellő nevű
lovával, B2-es kategóriában harmadik
helyezést ért el.
Eredményéhez szívből gratulálunk, és
további sikereket kívánunk!
Csoltói József

TÖK JÓ VÁSÁR
(a „pihenőnél”)




























október 9 szombaton, és 10-én vasárnap
14-18 óráig várunk felnőttet és gyereket!
Lesz: sült gesztenye, süti, méz, forralt bor,
és egyebek…

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 36. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
Beistamd – Beistand – tanú (esküvői)
betn – beten– imádkozni
eipressn – einpressen – bepréselni
Gugal – Guckerl – nézőke
Heks – Hexe – boszorkány
Kraumpm – Spitzhacke – csákány
mischn – mischen– keverni
Nastl – Ästchen – ágacska
ruttn – rosten – megrozsdásodik
schuim – schieben – eltolni
gyűjtötte: Böhm András

Szeptember 5-én, vasárnap 9 órakor
tanévnyitó istentiszteletet tartunk.
Szeptember 12-én, vasárnap 9 órakor
magyar nyelvű istentiszteletre várunk
szeretettel mindenkit. Ezen az alkalon
Gerhát
Lászlóné
fog
közöttünk
szolgálni.
Szeptember 19-én, vasárnap 9 órakor
német
nyelvű,
úrvacsorás
istentiszteletet tartunk. – Szeptember
24-én, pénteken 17 órakor Rozmán
Zoltán,
ágfalvi
festőművész
kiállításának megnyitójra várunk nagy
szeretettel mindekit.

ÁGFALVI KRÓNIKA

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Gaál István
Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Böhm András, Szimon Zoltán
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
Color-Art Copy Nyomda
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VI. Ágfalvi Gesztenye Fesztivál
Ágfalva Vadon Lovas Club
2010. október 9 - 10.
2010. október 9. szombat
7.00 – 9.00
Gesztenyés sütemények árusítása a „kőpiacnál”
9.00 órától
Vadon Lovas Club területén folyamatos Gesztenyesütés,
forralt bor, sült gesztenye, méz árusítása, kirakodóvásár.
13.00 óra Fúvószene a fedett lovardában
13.45 óra
Gesztenye Fesztivál megnyitó, és az „Őszi hangulatok”
bábkészítő verseny eredményhirdetése.
14.00
14.20
15.00
15.00
15.45
16.15
16.45
17.00

óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra

17.30
18.00
18.30
19.00

óra
óra
óra
óra

Batyi Árpád prímás és cigányzenekara
Csárdás etüdök
Lovas bemutató szabadtéren
Turmix Zenekar műsora
Batyi Árpád prímás és cigányzenekara
Ismert áriák opera és operett slágerekből
Etele és László produkció
Kiállítás megnyitója az Ágfalvi 2011. évi naptár anyagából a
Vadvirág Étteremben
Shotokan karate bemutató
Ízisz Mozgás Stúdió hastáncbemutatója
Havanna Trió
Gesztenye Bál vacsorával, zenét a Batyi Duó szolgáltatja a
Vadvirág Étteremben. Tombola értékes nyereményekkel,
fődíj: Négyszemélyes egy hetes görögországi nyaralás, az
Androméda Travel jóvoltából.
/Belépőjegyek a Vadvirág Étteremben kaphatók./

2010. október 10. vasárnap
9.00 óra
11.00
12.00
13.00
13.30
14.00

óra
órától
óra
óra
óra

14.00
14.30
15.00
15.45
16.00
16.30
17.00
18.00

óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra
óra

Program folytatása (gesztenyesütés, forralt bor, sült gesztenye,
méz árusítása, kirakodóvásár)
MEOE soproni kutyaiskola bemutatója
Ebédszünet
Ízisz Mozgás Stúdió hastáncbemutatója
Dirty Dance akrobatikus és show tánc bemutatója
A Tájháznál /Hegy u. 8-9./ a Morgenröte Énekkar fellépése
/must, forralt bor, sütemény, sült gesztenye árusítása/
Mesesarok, táncház gyerekeknek
Dirty Dance akrobatikus és show tánc bemutatója
Járóka Duó
Ifjú tehetségek bemutatkoznak
Az Ágfalvi Patakugrók Táncegyüttes műsora
Mörgenröte Énekkar műsora
Ágfalvi Fúvószenekar műsora
ABBA tribute show

Délelőtt 10 órától 18 óráig folyamatosan a Vadon Lovas Club területén népművészeti kirakodóvásár
és kézműves foglalkozás lesz. Teaház, büfé valamint gesztenyés ételek és sütemények, folyamatos
gesztenyesütés. A sütemények udvari beszállítója a Dömötöri Cukrászda.
Forralt bor, must, gesztenyeméz kapható, ingyenes mézkóstoló.
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Légvár, trambulin, körhinta. Veterán autók
Részletes felvilágosítás a 99/505-780 – as telefonszámon.
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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