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Minden kedves olvasónak és Ágfalvi
lakosnak eredményekben gazdag

BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!
WÜNSCHE ZUM NEUEN JAHR
Ein bißchen mehr Friede
und weniger Streit,
ein bißchen mehr Güte
und weniger Neid,
ein bißchen mehr Liebe
und weniger Haß,
ein bißchen mehr Wahrheitdas wäre was!
Statt so viel Unrast,
ein bißchen mehr Ruh,
statt immer nur Ich
ein bißchen mehr Du
statt Angst und Hemmung
ein bißchen mehr Mut
und Kraft zum Handelndas wäre gut!
In Trübsal und Dunkel
ein bißchen mehr Licht,
kein quälend Verlangen,
ein froher Verzicht,
und viel mehr Blumen,
solange es geht,
nicht erst an Gräbernda blühn sie zu spät.
Böhm András
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2011. ÉVI CLXXXIX. (189) TÖRVÉNY
MAGYARORSZÁG HELYI
ÖNKORMÁNYZATAIRÓL
(KIVONAT)
Alapvetı rendelkezések
A helyi önkormányzás a település
választópolgárai közösségének joga.
A helyi önkormányzás a helyi közügyekben
demokratikus
módon,
széles
körő
nyilvánosságot
teremtve
kifejezi
és
megvalósítja a helyi közakaratot.
A helyi közügyek alapvetıen a lakosság
közszolgáltatásokkal
való
ellátásához,
valamint a helyi önkormányzás és a
lakossággal való együttmőködés szervezeti,
személyi
és
anyagi
feltételeinek
megteremtéséhez kapcsolódnak.
A helyi önkormányzat feladatai ellátása
során:
- támogatja a lakosság önszervezıdı
közösségeit
erısíti
a
település
önfenntartó
képességét
A
helyi
közösség
tagjai
a
helyi
önkormányzás alanyaként kötelesek:
a) öngondoskodással enyhíteni a közösségre
háruló
terheket,
képességeik
és
lehetıségeik
szerint
hozzájárulni
a
közösségi feladatok ellátásához;
b) betartani és betartatni a közösségi
együttélés alapvetı szabályait.
Önkormányzati feladat- és hatáskörök
A helyi önkormányzat – a helyi képviselıtestület – önként vállalhatja minden olyan
helyi közügy önálló megoldását, amelyet
jogszabály nem utal más szerv kizárólagos
hatáskörébe. Az önként vállalt helyi
közügyekben az önkormányzat mindent
megtehet,
ami
jogszabállyal
nem
ellentétes.
A helyi önkormányzat
feladatokat.
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Törvény a kötelezı feladat- és hatáskör
megállapításánál köteles figyelembe venni
a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi
önkormányzatok eltérı adottságait.
A hatáskör telepítésével egyidejőleg
meghatározza
a
feladatés
hatáskörellátáshoz szükséges minimális
szakmai, személy, tárgyi és gazdasági
feltételeket.
A feladat- és hatáskör vállalásáról a
települési
önkormányzat
képviselıtestülete rendeletben dönt.
A helyi közügyek, valamint a helyben
biztosítható
közfeladatok
körében
ellátandó helyi önkormányzati feladatok:
1. településfejlesztés,
településrendezés;
2. településüzemeltetés (köztemetık
kialakítása
és
fenntartása,
a
közvilágításról való gondoskodás,
kéményseprı-ipari
szolgáltatás
biztosítása, a helyi közutak és
tartozékainak
kialakítása
és
fenntartása, közparkok és egyéb
közterületek
kialakítása
és
fenntartása,
gépjármővek
parkolásának biztosítása);
3. a
közterületek,
valamint
az
önkormányzat tulajdonában álló
közintézmény elnevezése;
4. egészségügyi
alapellátás,
az
egészséges életmód segítését célzó
szolgáltatások;
5. környezet-egészségügy
(köztisztaság, települési környezet
tisztaságának biztosítása, rovar- és
rágcsálóirtás);
6. óvodai ellátás;
7. kulturális szolgáltatás, különösen a
nyilvános
könyvtári
ellátás
biztosítása; a kulturális örökség
helyi
védelme;
a
helyi
közmővelıdési
tevékenység
támogatása;
8. szociális,
gyermekjóléti
és
gyermekvédelmi szolgáltatások és
ellátások;
9. lakás- és helyiséggazdálkodás;
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10. a területén hajléktalanná vált
személyek
ellátásának
és
rehabilitációjának,
valamint
a
hajléktalanná válás megelızésének
biztosítása;
11. helyi
környezetés
természetvédelem, vízgazdálkodás,
vízkárelhárítás,
ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, -kezelés és –
ártalmatlanítás
(csatornaszolgáltatás);
12. honvédelem,
polgári
védelem,
katasztrófavédelem,
helyi
közfoglalkoztatás;
13. helyi adóval, gazdaságszervezéssel
és
a
turizmussal
kapcsolatos
feladatok;
14. a kistermelık, ıstermelık száma –
jogszabályban
meghatározott
termékeik
–
értékesítési
lehetıségeinek biztosítása, ideértve
a hétvégi árusítás lehetıségét is;
15. sport, ifjúsági ügyek;
16. nemzetiségi ügyek;
17. közremőködés
a
település
közbiztonságának biztosításában;
18. helyi
közösségi
közlekedés
biztosítása;
19. hulladékgazdálkodás;
A helyi közbiztonsággal
önkormányzati feladatok
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közszolgáltatások
közvetlen
igénybevételének lehetıségeit biztosítják.
A helyi önkormányzati képviselı
Megbízatása, jogai és kötelezettségei a
megválasztásával keletkeznek.
Jogok és kötelezettségek
Az önkormányzati képviselı a település
egészéért vállal felelısséggel képviseli a
választóinak az érdekeit.
A
helyi
önkormányzati
képviselık
tiszteletdíja, juttatása, költségtérítése
A képviselı-testület az önkormányzati
képviselınek rendeletében meghatározott
tiszteletdíjat, természetbeni juttatást
állapíthat meg.
Az
önkormányzati
képviselınek
a
képviselı-testület képviseletében vagy a
képviselı-testület, továbbá a polgármester
megbízásából végzett tevékenységével
összefüggı, általa elılegezett, számlával
igazolt, szükséges költsége megtéríthetı. A
képviselıi
költségek
kifizetésére
a
polgármester engedélyezi.

kapcsolatos

A települési önkormányzat a helyi
közbiztonságról szervezet létrehozásával is
gondoskodhat. Munkáját a rendırség
szakmai felügyeletével végzi.
Államigazgatási feladat- és hatáskörök
Ha
a
polgármester
feladatés
hatáskörében jár el, a képviselı-testület
nem utasíthatja, döntését nem bírálhatja
felül.
A települési önkormányzatok
A községi önkormányzat köteles ellátni
mindazokat a törvényben meghatározott
feladatokat, amelyek a helyi lakosság
alapvetı létfeltételeit, az ehhez szükséges
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Tiszteletdíja
és
egyéb
közérdekbıl nyilvános adat.

juttatása

Összeférhetetlenség
Az önkormányzati képviselı, valamint a
képviselı-testület
bizottságának
nem
képviselı tagja nem folytathat olyan
tevékenységet, amely a feladatainak
ellátásához
szükséges
közbizalmat
megingathatja.
A képviselı-testület
A helyi önkormányzat jogi személy. A
képviselı-testületet
a
polgármester
képviseli.
Az önkormányzati feladatok ellátását a
képviselı-testület és szervei biztosítják.
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Önkormányzati döntést a képviselıtestület, a polgármester, a jegyzı hozhat.
Az átruházott
ruházható.

hatáskör

tovább

nem

A helyi önkormányzat képviselı-testülete
kinevezi az intézmény vezetıjét.
A képviselı-testület
ruházható át:

hatáskörébıl

nem

1. a rendeletalkotás;
2. szervezetének
kialakítása
és
mőködésének meghatározása, a
törvény által hatáskörébe utalt
választás,
kinevezés,
vezetıi
megbízás;
3. a helyi népszavazás elrendelése,
kitüntetések és elismerı címek
alapítása;
4. a
gazdasági
program,
a
hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, a
kölcsönfelvétel vagy más adósságot
keletkeztetı kötelezettségvállalás,
államháztartáson
kívüli
forrás
átvétele, átadása;
5. önkormányzati társulás létrehozása,
megszüntetése,
abból
történı
kiválás, a társulási megállapodás
módosítása,
társuláshoz,
érdekképviseleti szervezethez való
csatlakozás, abból történı kiválás;
6. megállapodás
külföldi
önkormányzattal
való
együttmőködésrıl,
nemzetközi
önkormányzati szervezethez való
csatlakozás, abból történı kiválás;
7. intézmény alapítása, átszervezése,
megszüntetése;
8. közterület
elnevezése,
köztéri
szobor, mőalkotás állítása;
9. eljárás
kezdeményezése
az
Alkotmánybíróságnál;
10. a
bíróságok
ülnökeinek
megválasztása;
11. állásfoglalás
intézmény
átszervezésérıl, megszüntetésérıl,
ellátási, szolgáltatási körzeteirıl, ha
a szolgáltatás a települést is érinti;
12. a települési képviselı, polgármester
méltatlansági
és
a
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vagyonnyilatkozati
eljárással
kapcsolatos,
továbbá
összeférhetetlenségi ügyében való
döntés;
13. az
önkormányzati
képviselıi
megbízatás
megszőnésérıl
való
döntés, ha a képviselı egy éven át
nem vesz részt a képviselı-testület
ülésén;
14. a településfejlesztési eszközök és a
településszerkezeti
terv
jóváhagyása;
15. területszervezési kezdeményezés;
16. amit törvény a képviselı-testület át
nem ruházható hatáskörébe utal.
A képviselı-testület mőködése
A képviselı-testület az alakuló ülését a
választást követı tizenöt napon belül
tartja meg.
A képviselı-testület az alakuló vagy az azt
követı ülésen megalkotja szervezeti és
mőködési szabályzatáról szóló rendeletét,
megválasztja az alpolgármestert.
A képviselı-testület szükség szerint évente
legalább hat ülést tart.
A képviselı-testület ülését a polgármester
hívja össze és vezeti.
A képviselı-testület ülése nyilvános.
A képviselı-testület akkor határozatképes,
ha
az
ülésen
az
önkormányzati
képviselıknek több mint a fele jelen van.
A képviselı-testület
szavazással hozza.

a

döntéseit

nyílt

A képviselı-testület döntéshozatalából
kizárható az, akit vagy akinek a közeli
hozzátartozóját az ügy személyesen érinti.
A helyi önkormányzat képviselı-testülete
által
megalkotott
rendeletet
a
polgármester és a jegyzı írja alá.
Az önkormányzati rendeletet a helyben
szokásos módon ki kell hirdetni. A saját
WWW.AGFALVA.HU
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honlappal
rendelkezı
önkormányzat
rendeletét a honlapján is közzéteszi.
A helyi önkormányzat ötvenezer forintig
terjedı pénzbírság (igazgatási bírság)
kiszabását rendelheti el.
A képviselı-testület ülésérıl jegyzıkönyvet
kell készíteni, amely tartalmazza:
- az egyes napirendi pontokhoz hozzászólók
nevét,
részvételük
jogcímét,
a
hozzászólásuk,
továbbá
az
ülésen
elhangzottak lényegét.
A
képviselı-testület
ülésének
a
jegyzıkönyvét a polgármester és a jegyzı
írja alá.
A választópolgárok betekinthetnek a
képviselı-testület elıterjesztésébe és az
ülésének jegyzıkönyvébe.
A képviselı-testület a mőködésének
részletes szabályait a szervezeti és
mőködési szabályzatról szóló rendeletében
határozza meg.
A képviselı-testület évente legalább
egyszer
elıre
meghirdetett
közmeghallgatást tart, amelyen a helyi
lakosság és a helyben érdekelt szervezetek
képviselıi a helyi közügyeket érintı
kérdéseket és javaslatot tehetnek.
A képviselı-testület a megbízásának
lejárta elıtt név szerinti szavazással,
minısített többségő döntéssel kimondhatja
a feloszlását.
Társult képviselı-testület
A
települési
képviselı-testület
más
települési képviselı-testülettel társult
képviselı-testületet alakíthat.
A helyi önkormányzat tisztségviselıi
Polgármester
A polgármester megválasztását követıen
esküt tesz a képviselı-testület elıtt és
errıl okmányt ír alá. A polgármester jogai
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és kötelezettségei a megválasztásával
keletkeznek, a megbízatás megszőnésével
szőnnek meg.
A polgármester tisztségét fıállásban vagy
társadalmi megbízatásban látja el.
A képviselı-testület elnöke a polgármester
A polgármester tagja a képviselıtestületnek,
a
képviselı-testület
határozatképessége,
döntéshozatala,
mőködése szempontjából önkormányzati
képviselınek tekintendı.
A polgármester
saját
hatáskörében
irányítja
a
polgármesteri
hivatalt,
a
közös
önkormányzati hivatalt;
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt
államigazgatási ügyekben;
- gyakorolja a munkáltatói jogokat a jegyzı
tekintetében.
A polgármester illetménye az 1501-10 000
fı lakosságszámú település esetében a
helyettes
államtitkár
közszolgálati
tisztviselıkrıl
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményébıl,
illetménykiegészítésébıl,
vezetıi
illetménypótlékából álló illetményének 60
%-a.
A polgármester havonta az illetményének,
tiszteletdíjának 15 %-ában meghatározott
összegő költségtérítésre jogosult.
A
fıállású
polgármester
egyéb,
munkavégzésre irányuló jogviszonyt nem
létesíthet.
Az alpolgármester
A képviselı-testület a polgármester
javaslatára, titkos szavazással, minısített
többséggel
a
polgármester
helyettesítésére, munkájának segítésére
egy alpolgármestert választ.
Az
alpolgármester
a
polgármester
irányításával látja el feladatait.
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A társadalmi megbízatású alpolgármester
havonta
a
társadalmi
megbízatású
polgármester tiszteletdíja 90 %-ával
megegyezı mértékő tiszteletdíjra jogosult,
melynek egészérıl vagy meghatározott
részérıl a képviselı-testülethez intézett
írásbeli nyilatkozatával lemondhat.
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Az önkormányzati vagyon
A
helyi
önkormányzat
vagyona
a
tulajdonából és a helyi önkormányzatot
megilletı vagyoni értékő jogokból áll,
amelyek az önkormányzati feladatok és
célok ellátását szolgálják.

A jegyzı
A jegyzı vezeti a polgármesteri hivatalt
vagy a közös önkormányzati hivatalt.
A polgármester nevezi ki a jegyzıt.
A polgármesteri hivatal, a
önkormányzati hivatal

közös

A helyi önkormányzat képviselı-testülete
az önkormányzat mőködésével, valamint a
polgármester vagy a jegyzı feladat- és
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való
elıkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos
feladatok
ellátására
polgármesteri
hivatalt
vagy
közös
önkormányzati hivatalt hoz létre.
A polgármesteri hivatal és
önkormányzati
hivatal
megnevezése:
Ágfalvi Polgármesteri Hivatal

a közös
hivatalos

Közös önkormányzati hivatalt hoznak létre
azok
a
járáson
belüli
községi
önkormányzatok, amelyek közigazgatási
területét
legfeljebb
egy
település
közigazgatási
területe
választja
el
egymástól.
A helyi önkormányzatok
általános szabályai

társulásának

A társulást a helyi önkormányzatok
képviselı-testületei
írásbeli
megállapodással
hozzák
létre.
A
megállapodást a polgármester írja alá.
A társulásban részt vevı képviselıtestületek
mindegyikének
minısített
többséggel hozott döntése szükséges a
társulási megállapodás jóváhagyásához,
módosításához
vagy
a
társulás
megszüntetéséhez.
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Az önkormányzat gazdálkodása
A helyi önkormányzat gazdálkodásának
alapja az éves költségvetése.
A
helyi önkormányzat a feladatai
ellátásának feltételeit saját bevételeibıl,
más
gazdálkodó
szervektıl
átvett
bevételekbıl,
valamint
központi
költségvetési támogatásból teremti meg.
A helyi önkormányzat gazdálkodásának
biztonságáért a képviselı-testület, a
gazdálkodás
szabályszerőségéért
a
polgármester felelıs.
A képviselı-testület hosszú távú fejlesztési
elképzeléseit
gazdasági
programban,
fejlesztési tervben
rögzíti, melynek
elkészítéséért a helyi önkormányzat
felelıs.
A helyi önkormányzatok által kötelezıen
ellátandó,
törvényben
meghatározott
feladatok ellátása mőködési kiadásainak
fedezetét
az
Országgyőlés
a
feladatfinanszírozás rendszerén keresztül,
feladatlapú támogatással biztosítja.
A feladatalapú támogatást a helyi
önkormányzat éves szinten kizárólag a
kötelezıen
ellátandó
feladatainak
kiadásaira fordíthatja. Az ettıl eltérı
felhasználás esetén a helyi önkormányzat
köteles a támogatás összegét kamatokkal
terhelve a központi költségvetés részére
visszafizetni.
A
helyi
önkormányzatok
kontrollrendszere

belsı

A helyi önkormányzatra vonatkozó éves
ellenırzési tervet a képviselı-testület az
elızı év december 31-éig hagyja jóvá.
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A helyi önkormányzatok törvényességi
felügyelete
A kormányhivatal
A kormányhivatal törvényességi felügyeleti
eljárásának célja a helyi önkormányzat
képviselı-testülete,
bizottsága,
polgármestere, mőködése jogszerőségének
biztosítása.
A kormányhivatal törvényességi felügyeleti
eljárásában vizsgálja a helyi önkormányzat
-

-
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ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 51. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
aufneimma – aufklauben – felemelni
broatn – ausbreiten– bıvít
dearisch – taub – süket
Hittn – Hütte – kunyhó
hussn – hetzen – uszít
niada – nieder – alacsony
Joa – Jahr – év, esztendı
Öüleind – Elend – nyomorúság
Stehn – Stern – csillag
tuif – tief – mély

győjtötte: Böhm András

szervezetének,
mőködésének,
döntéshozatali
eljárásának
jogszerőségét;
döntéseinek jogszerőségét;
törvényen
alapuló
jogalkotási,
továbbá
jogszabályon
alapuló
döntési
és
feladat-ellátási
(közszolgáltatási) kötelezettségének
teljesítését.

Ez a törvény 2012. január 1-jén lépett
hatályba.

MEGHÍVÓ
Ágfalva Község Önkormányzatának
Képviselı Testülete
2012. január 26-án (csütörtökön)
18.00 órai kezdettel
közmeghallgatást tart,
melyre ezennel tisztelettel meghívom.
Helye: Váci Mihály Általános Iskola
tornaterme.
(Ágfalva, Váci Mihály u.1.)

Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Gaál István

Napirendi pontok:
1, Beszámoló a Képviselı Testület
2011. évi munkájáról
2, Tájékoztató a 2012. évi
feladatokról
3, Egyéb felvetések
Gaál István
Polgármester
ÁGFALVI KRÓNIKA

Ágfalvi krónika

Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Böhm András, Szimon Zoltán
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
ART-COPY Nyomda, Sopron

WWW.AGFALVA.HU
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TISZTELT ÁGFALVI LAKÓK!
2012. január 1.-tıl a Magánszemélyek
kommunális
adójának
mértéke
megváltozott.
Ágfalva
Község
Önkormányzata Képviselı-testülete a
13/2011.(XII.15.)
rendeletével
a
magánszemélyek kommunális adójáról
szóló 9/2002.(XII.16.) rendeletében
foglalt adó mértékét évi
14000 Ft / ingatlan módosította.
2012. ÉVI KÖZÜZEMI DÍJAK:
2012. január 1-tıl megváltoznak a
szemétszállítás
és
vízés
csatornaszolgáltatás díjai a következık
szerint:
Víz- és szennyvízdíjak:

b) A közüzemi csatornaszolgáltatás
legmagasabb díja: 289.6 Ft/m3+ÁFA
c) Kedvezményes csatornaszolgáltatási
díja lakossági és intézményi
fogyasztók részére:
273.5
Ft/m3+ÁFA
A vízterhelési díjat a csatornaszolgáltatás
változó díja magába foglalja.”
Lakossági szilárd hulladék díj:
110 literes győjtıedényzet (kuka) ürítési
díja: 346 Ft/ürítés + ÁFA
GYERMEKINTÉZMÉNYEKBEN 2012.
JANUÁR 1.-tıl ALKALMAZOTT TÉRÍTÉSI
DÍJAK:

Megnevezés

Az alkalmazandó alapdíjak az alábbiak:
a) Közüzemi ivóvíz szolgáltatás:
Vízmérı átmérı
(mm)
13-20
25-32
40-50
65-100
150-200

Alapdíj
Ft/fogyasztó hely/hó+ÁFA
315
655
5.220
19.550
38.800

b) Közüzemi csatornaszolgáltatás:
Vízmérı átmérı
(mm)
13-20
25-32
40-50
65-100
150-200

Alapdíj
Ft/fogyasztó hely/hó+ÁFA
315
655
5.220
19.550
38.800

(3) A változó díj a fogyasztóhelyeken – a
jogszabályoknak
megfelelıen
megállapított – fogyasztás alapján
fizetendı.
Az alkalmazandó változó díjak az
alábbiak:
a)
A
közüzemi
ivóvíz-szolgáltatás
legmagasabb díja 271.0 Ft/m3+ÁFA
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Általános iskolai
napközi-otthonos
ellátás (háromszori
étkezés)
Óvodai napköziotthonos ellátás
(háromszori étkezés)
Tízórai (óvoda,
iskola)
Uzsonna (óvoda,
iskola)
Menza (csak ebéd
iskola)
Szociális étkeztetés

Élelmezési
térítés
(Vállalkozó
által
számlázott
díj)

Szülı
fizeti

551 Ft

400 Ft

551 Ft

390 Ft

108 Ft

90 Ft

108 Ft

90 Ft

335 Ft
541 Ft

280 Ft
400 Ft

A
rendeletek
teljes
szövege
megtekinthetı
a
polgármesteri
hivatalban, illetve megtalálható a
www.agfalva.hu honlapon.
Ágfalva, 2011.december 15.
Szováti Júlia
mb.jegyzı

WWW.AGFALVA.HU
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ÁGFALVA ÖNKORMÁNYZAT
2012. ÉVI RENDEZVÉNYTERV
Időpont

Rendezvény

Szervezésért felelős

Január 12.
(csütörtök)

Megemlékezés a doni katasztrófáról
(koszorúzás)

Február 2.
(csütörtök)
Február 11.
(szombat)
Február 14.
(kedd)
Február 17-18.
(péntek-szombat)
Február 22.
(hamvazószerda)
Február 25.
(szombat)
Március 14.
(szerda)

Véradás

polgármester,
iskolaigazgató
(közös rendezvény)
Vöröskereszt titkár

Lovas bál

Lovas Egyesület elnöke

Óvodai farsang

óvodavezető

Farsangi Bál az iskolában

iskolaigazgató

Télbúcsúztató farsangi felvonulás

NNÖ elnök - „z

Ovi-suli

osztályfőnök”

1848-49. szabadságharc évforduló
(koszorúzás az emlékműnél)
Nyílt nap az iskolában (alsó-felső tagozat)

iskolaigazgató,
polgármester
(közös rendezvény)
tantestület

Húsvéti vásár az óvodában

óvodavezető

Megemlékezés a kitelepítésről
(koszorúzás)
Papírgyűjtés, szemétszedési akció,
Majális Vadon Lovasclub

NNÖ elnök
(közös rendezvény)
iskolaigazgató,
Virágos Egyesület
Vadon Lovasclub

Anyák napja az iskolában

iskolaigazgató

Családi nap az óvodában

óvodavezető

Gyereknap az iskolában

DÖK Elnök

Erdei Iskola

iskolaigazgató

képzőművészeti tanszak kiállítása

iskolaigazgató

Iskolai évzáró, ballagás

iskolaigazgató

Falunap- Német Nemzetiségi Nap

polgármester, NNÖ elnök

Ikerfesztivál

ikres szülők

Március 21-22.
(szerda, csütörtök)
Március 31.
(szombat)
Április 14.
(szombat)
Április 19-20.
(csütörtök, péntek)
Május 1.
(kedd)
Május 4.
(péntek)
Június 2.
(szombat)
Június 8.
(péntek)
Június 11-12-13.
(hétfő, kedd, szerda)
Június 22.
(péntek)
Június 23.
(szombat)
Június 23- 24.
(szombat, vasárnap)
Július 7.
(szombat,)

ÁGFALVI KRÓNIKA

„z”

„z”

„z”

WWW.AGFALVA.HU
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Ágfalva Önkormányzat
2012. évi rendezvényterv
Időpont

Rendezvény

Szervezésért felelős

Szeptember 1.
(csütörtök)
Szeptember 4.
(kedd)
Szeptember 7.
(péntek)
Szeptember 8.
(szombat)
Szeptember 29-30.
(szombat-vasárnap)
Október 6-7.
(szombat, vasárnap)
Október 19.
(péntek)
Október 24.
(szerda)
Október 26.
(péntek)
November 9.
(péntek)
November 9.
(péntek)
November 16.
(péntek)

Tanévnyitó

iskolaigazgató

Véradás

Vöröskereszt Titkár

Ágfalvi csata évforduló

iskolaigazgató

Ágfalvi Futófesztivál

iskolaigazgató „z” „é”

Ágfalvi búcsú
Legénytánc
Gesztenye fesztivál

polgármester „z”, „é”,
NNÖ elnök
Vadon Lovasclub

1956-os forradalom évfordulójáról
való megemlékezés
Őszi hangverseny, nyugdíjas találkozó

iskolaigazgató
iskolaigazgató

Katona sírok gondozása

iskolaigazgató

Márton-nap

óvodavezető

Egészségnevelési nap

iskolaigazgató

Idősek Napja

Adventi vásár

polgármester
NNÖ elnök
(közös rendezvény)”z” „é”
Szülői Munkaközösség

A télapó Ágfalva utcáit járja

NNÖ elnöke

Mikulás az Óvodában, iskolában

óvodavezető, iskolaigazgató

Megemlékezés a soproni népszavazásról

iskolaigazgató

Karácsonyi koncert
Karácsonyi ünnepség az óvodában

fúvószenekar titkára
énekkar vezetője
óvodavezető

Karácsonyi ünnepség az iskolában

iskolaigazgató

Békeláng átadás (lépesfalvi határhídnál)

NNÖ elnöke

November 23-24.
(péntek-szombat)
December 5.
(szerda)
December 6.
(csütörtök)
December 13.
(csütörtök)
December 15.
(szombat)
December 18.
(kedd)
December 20.
(csütörtök)
December 22.
(szombat)

A rendezvényterven szereplő rövidítések, megjegyzések magyarázata:
Közös rendezvény –
Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Fúvószenekar,
Énekkar, Vöröskereszt, Váci Mihály Általános Iskola és AMI,
Napsugár Óvoda képviselőiből álló csapat szervezi.
„z”
A rendezvényen a fúvószenekar szereplése szükséges
„é”
A rendezvényen az énekkar szereplése szükséges

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!
ÁGFALVI KRÓNIKA
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LEVÉL AZ ÁGFALVI TÉLAPÓTÓL
Kedves Ágfalviak! Kedves Gyerekek!
Köszönjük, hogy sokan eljöttetek a
rendezvényre. Köszönjük a sok éneket,
verset, amit elmondtatok nekünk.
Köszönjük a rajzokat és az egyéb
meglepetéseket. Igyekeztünk mi is
mindenkit
valamilyen
aprósággal
meglepni,
elvarázsolni.
Rengeteg
édességet, cukrot, csokoládét osztottunk
a jó gyerekeknek. 300-nál is több
virgácsot
adtunk,
elsısorban
a
rosszalkodóknak, de a nagy érdeklıdés
miatt mások is kaptak.
Próbáltuk tartani a tervezett idıt, de
hiába a sok kapcsoló, fények, mőszer,
váratlanul a 6-dik megálló után,
megszorult a hintó egyik kereke.
Szerencsére voltak segítık, akiknek
köszönhetıen, igaz késéssel, de folytatni
tudtuk utunkat.
Többen is segítettetek, hogy tele zsákkal
érkezzünk. Köszönjük a támogatást.
Köszönjük mindenki segítségét.

2 0 1 2 .
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meglátogattátok falunkat, gyerekek és
felnıttek nagy örömére. A kicsik lázasan
készültek, verseket, dalokat tanultak,
rajzokat készítettek az óvodában, és
otthon. Mikor elérkezett a nagy nap
estéje, gyerekek és felnıttek sokasága
gyülekezett
a
meghirdetett
csomópontoknál.
Mindenki
nagy
izgalommal várta érkezéseteket. Mikor
megpillantották díszesen
kivilágított
hintótokat, csillogó szemekkel kiabálták
megérkezett a Télapó. Pillanatokon belül
körbevettek
Benneteket,
versekkel,
dalokkal kedveskedtek Nektek. A jó
gyerekeket a Télapó cukorkával, szép
szóval, a rosszakat a Krampuszlányok és
a kis Manó virgáccsal jutalmazták. A
csomópontok között gyerekek serege
kísérte utatokat, az út szélén kíváncsian
váró
felnıtteket
is
cukorkával
ajándékoztátok
meg.
Gyerekek
otthonukba
hazatérve
hatalmas
élménnyel gazdagodva mesélték az
otthoniaknak,
Télapóval
való
találkozásról. Reméljük, jövıre sem
feledkeztek meg rólunk, a falu apraja és
nagyja sok szeretettel vár benneteket.

"Télapó, Krampuszok, Manó"

„Kránixfeld Róbertné”

„A csapat” - Fotó: Udvardy Ferenc

Télapó - Fotó: Udvardy Ferenc

Kedves Ágfalvi Télapó,
Krampuszlányok, Manó!
December elején minden nap nagy
izgalommal
néztük
postaládáinkat,
vártuk szórólapotokat, vajon mikor
érkezik a nagyszakállú öreg Télapó és a
Krampuszlányok. Immár 4. éve, hogy
ÁGFALVI KRÓNIKA

Zum neuen Jahr
Wir wünschen heut ein neues Jahr,
Genauso Lang, wie’s alte war.
Mit Sonnenschein und Regen
und Gottes reichstem Segen.
gyűjtötte: Böhm András
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KARÁCSONYI HANGVERSENY AZ
ISKOLÁBAN
Ismét zenélni és zenét hallgatni győltünk
össze az iskola tornatermében, 2011.
december 19-én délután 16:00 órakor.
Hangversenyünkön sok szép dallam
csendült fel, de elsısorban a karácsonyi
daloké volt a fıszerep. Tanulóink
kedvenc hangszereiken, kedvenc dalaikat
elıadva dobogtatták meg a hallgatóság
szívét.
Elıször
Váradi
Ferenc
tanár
Úr
növendékei mutatták meg tudásukat:
Kapui Bálint, Wágner Kata , VargaKöppel Szilárd
és Koloszár Mártontrombitán, valamint Horváth Dávidtenor kürtön.
Majd
Róth
Márton
tanítványai
zongoráztak: Molnár Liliána és Tóth
Flóra
Váradiné Kovács Zsuzsanna növendékei
zenéltek: Kapui Ádám-furulya Wágner
Zsófi – fuvola, Pénzes Norbert és Kiss
Gyula –klarinét
Iskolánk énekkara (Csernus Gáborné
vezetésével) karácsonyi dalokkal és
Kovács
Borbála
szólóénekével
ajándékozta meg a közönséget.
Most is érkeztek „meglepetés vendégek”,
akik ezúttal iskolánk volt növendékei
voltak: Holzhofer Martina és Csernus
Zsófia
a közös zenélés élményét
mutatták meg nekünk, amikor ketten
együtt klarinétozták Mozart Menuetto-ját
valamint Hidas F. :Fughetta-ját.
Meghívott vendégünk, Váradi Klára egy
különleges
hangszert
mutatott
be
nekünk, oboán játszott, elıször egyedül,
majd közösen édesanyjával, Váradiné K.
Zsuzsával –mindketten oboán.

13

aki nem, az pedig nagyon sajnálhatja,
valami nagyon széprıl és jóról maradt le.
Gratulálunk a tanulóknak és felkészítı
tanáraiknak, akik szeretettel várnak
minden
érdeklıdıt
a
tavaszi
hangversenyen.
Csernus Gáborné

Fotó: Csernus Gáborné

BETLEHEMEZÉS
A
Napsugár
Óvoda
nagycsoportos
korosztályának
betlehemezıi
jártak
Ágfalván, betértek az iskolába, a
Polgármesteri Hivatalba, a COOP ABC- be
és a napközi konyhájára is. Ezt a
hagyományt
nyolc
éve
ápolják
óvodásaink, melyért sok csoki és
szaloncukor a jutalmuk.

Fotó: Porga Viktória

Igazi karácsonyi hangulatot teremtettünk
iskolánk tornatermében. Aki eljött,
szívhez szóló élményben lehetett része,
ÁGFALVI KRÓNIKA
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