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ISMÉT SZÜLETÉSNAPOT ÜNNEPLÜNK!

Két évvel ezelőtt a -negyed évezrede álló-
templom születésnapjára gyűltünk össze az ágfalvi
búcsú napján. Nem akármilyen születésnap volt
ez. Ragyogott a templom, a padokban több százan
ültek, kórusok szerepeltek,  Ittzés János püspök úr
hirdette az igét, az asztalok pedig roskadoztak a
sok finomság alatt.

Idén ősszel templomunk 227 éves lesz. Nem kerek
évszám, mégis van mit ünnepelnünk! Két évvel
ezelőtt még csak álmodozni mertünk a
templomfelújításról. Az álom azóta valóra vált!
2011 őszén kívülről újulhatott meg templomunk,
idén nyáron pedig belülről. Világi helyeken
„projektzárásnak” hívják az ilyen nagy volumenű
építkezések lezárását, keresztyén berekekben
pedig hálaadó istentiszteletet tartanak. Erre a
búcsúi hálaadó istentiszteletre szeretném
meghívni nagy-nagy szeretettel az Ágfalvi Krónika
minden Kedves Olvasóját, felekezeti
hovatartozástól függetlenül! Örüljünk együtt,
hogy a falu legnagyobb és hiszem, hogy legszebb
épülete, az ágfalvi evangélikus templom
megújulhatott! Szeretettel várunk mindenkit
hálaadó isteniszteletünkre szeptember 30-án 9
órakor. Az isteniszteleten Szemerei János, a
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület -
tavaly beiktatott- új püspöke fog szolgálni.

A búcsú előestéjén, szeptember 29-én, szombat
délután két, a templomban tartandó programra
szeretném felhívni a figyelmüket. Fél öttől
Rozmán Zoltán festőművész kiállításának a
megnyitójára kerül sor, öt órától pedig a Gerhát
család hangversenyére. Mindkét alkalom
ingyenes, nagy szeretettel várjuk az érdeklődőket!

És egy kérés. Ahhoz, hogy idén is legyen mit az
ünnepi asztalra tenni, szeretném kérni Önöket,
hogy egy-egy tálca süteménnyel járuljanak hozzá
az alkalomhoz! A süteményeket –kérem- 29-én

14 és 16 óra között a gyülekezeti terembe
hozzák. Fáradozásukat előre is köszönjük!

Végezetül, immár harmadik alkalommal idézem
ezen újság hasábjain Reményik Sándor költőt, aki
így fohászkodik:

„Kicsi fehér templomotokba
Most minden erők tömörülnek.
Kicsi fehér templom-padokba

A holtak is mellétek ülnek.
A nagyapáink, nagyanyáink,

Szemükben biztatás vagy vád:
Ne hagyjátok a templomot,
A templomot s az iskolát!”

 (Reményik Sándor: Templom és iskola, 1925)

Heinrichs Eszter

Fotó: Csoltói József

 XIII. évfolyam 9. szám Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2012. szeptember
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ÁGFALVI FOGADÓ
Ágfalva község Önkormányzata pályázatot
hirdetett a Daágh u. 1. szám alatt lévő
ÁGFALVI FOGADÓ üzemeltetésére. A pályázatra
több jelentkező közül három fő maradt, akik
írásban leadták pályázatukat. A képviselő testület
a KOPI - HUNGÁRIA 98 Vendéglátó és
Kereskedelmi Kft-t választotta ki a jelöltek közül,
az alábbi feltételekkel.

I. A konyha lássa el az óvoda, iskola és a
község közétkeztetési igényeit:

Óvoda:
Az ételt ételhordóban kell a helyszínre szállítani,
ahol a melegítőkonyhában az óvoda dolgozói
kiosztják.
Iskola:
Az ebéd idejére 1 fő konyhai kisegítőt kell
alkalmazni, a melegítőkonyhából az étel
kiadására, a helyiség rendben tartására, edények
tisztántartására. A feladatot ágfalvi alkalmazottal
kell ellátni.
Községi ellátás: igény szerint helyben
fogyasztással, kiszállítással.
A főzést a hatályos törvények betartásával kell
végezni.

II. A konyha és étterem előre megbeszélt
rendezvényterv szerint, ettől eltérő időpontban
egyedi egyeztetéssel álljon rendelkezésre a község
rendezvényeinek megtartására.

Ezeknek a helyszín biztosítása. Igény szerint 120
főig rendezvény lebonyolítása.

III. A külön bejáratú panzió részt tegye
alkalmassá az 52/2012. (IV.08.) VM rendelet falusi
szálláshely és egyéb szálláshely kialakítására
vonatkozó feltételrendszernek.

Nem teljes részletességgel az alábbiak:
Falusi szálláshely és egyéb szálláshely kialakítására
vonatkozó feltételrendszer:

1. Vendégszoba - a meglévők szerint
2. Fürdőszoba - a vendégszobából nyílik
- a fürdőszoba és a WC kialakítható egy
 helyiségben is
3. Vendégszobák követelményei:

Éjjeliszekrény, olvasólámpa, szék vagy
fotel (a fekvőhely számának megfelelő
számú), akasztós, polcos
ruhásszekrény ruhaakasztókkal, asztal
(vendégszobánként), tükör,
dugaszolóaljzat, függöny, sötétítő,
zsalu vagy roló, pohár, szőnyeg

4. WC felszerelése:
angol WC, WC-papírtartó, WC-kefe,
fedeles eü. vödör

 Víz, villany, gáz visszaállítása folyamatban van,
az Önkormányzat végezteti el a munkát.

 Bérleti díj 180.000-Ft + ÁFA.
 Bérletfizetés kezdete: 2013.01.01, vagy a

teljes készenlét elérésének a kezdete.
 A Fogadóra költött számlával igazolt felújítási,

beruházási költségek a bérleti díjból
levonhatók.

 Munkavédelmi és érintésvédelmi feladatokat
az Önkormányzat végezteti el.

 Teljes készenlét elérése: legkésőbb
2013.01.01.

Gaál István
polgármester

PÁLYÁZATON NYERT PÉNZBŐL KILÁTÓ
ÉS PARKOLÓ ÉPÜL

A TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság ZRT és
Ágfalva Község Önkormányzata
2011. 11. 14-én benyújtott pályázatán 4.970.204,-
Ft támogatást nyert a Kerékpáros Mintatérség és
Naturama Túraútvonalak térségi programok
kapcsolódó fejlesztések célterületére.
Ebből az összegből az alábbi beruházások
valósulnak meg:
 Kecske hegyi kilátó felújítása (2012. II. félév)
 Turisztikai tájékoztató tábla készítése és

kihelyezése (2012. II. félév)
 Fehér út melletti parkoló építése (3013. II.

negyedév)
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PÁLYÁZAT
Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet védőnő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű 2012. október 1-től
2015.szeptember 30-ig tartó közalkalmazotti
jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron Megye, 9423 Ágfalva,
Soproni utca 18.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői
megbízással járó lényeges feladatok:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004. (V.21.)
ESzCsM rendeletben meghatározott feladatok
elvégzése Ágfalva településen.
Kiemelten nővédelem, várandós anyák
felkészítése, 0-7 éves korú gyermek,-
családgondozás, tanácsadás. Tanköteles korú
gyermekek gondozása. Együttműködés a házi- és
gyermekorvossal, egészségvédelmi és
egészségfejlesztési programok megvalósítása.

Illetmények, juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
 Főiskolai szakirányú végzettség
 Magyar állampolgárság
 Büntetlen előélet
 Működési nyilvántartás
 Felhasználó szintű MS Office

A pályázat részeként benyújtandó iratok,
igazolások:
 Végzettséget igazoló okiratok másolata
 Fényképes szakmai önéletrajz
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi

bizonyítvány
 Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázó

pályázati anyagában foglalt személyes
adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez
hozzájárul

 Működési nyilvántartás másolata

A munkakör betöltésének időpontja:
2012. október. 1.

A pályázat benyújtásának a határideje:
A Nemzeti Közigazgatási Intézet internetes
oldalán történő közzétételtől számított 30 nap.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak az Ágfalva Község
Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő
megküldéssel (9423 Ágfalva, Soproni utca 3.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati
adatbázisban szereplő azonosítót, valamint a
munkakör megnevezését: védőnő.
Személyesen : Gaál István Polgármesternél, 9423
Ágfalva, Soproni utca 3.

A pályázat elbírálásának határideje:
2012. szeptember 30.
A pályázattal kapcsolatban további információt
Gaál István polgármester nyújt, a
06-99/330-012 illetve a 06-20/433-0550
telefonszámokon.
A kiírás további közzétételének a helye, ideje:
www.agfalva.hu
http://admin.kozigallas.gov.hu
Egészségügyi Közlöny

Fotó: Böhm András

ÁGFALVA LEGIDŐSEBB EMBERÉT
KÖSZÖNTÖTTÜK

100. születésnapján köszöntöttük Pintér Jánosnét, lánykori
nevén Szaiff Johannát, aki 1912. augusztus 23-án született
Bécsben. A Baracsi u. 52.-ben lakó Hanna néni ezt a jeles
napot családtagjai körében ünnepelte; köszöntötte őt Gaál
István polgármester, Böhm András a Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke, és Dudás György képviselő.
További jó egészséget, és boldogságot kívánunk neki
szerető családtagjai között!
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PÁLYÁZAT
Ágfalva Község Önkormányzata pályázatot hirdet
9423 Ágfalva, Fő u. 31/A helyszínen található 597
helyrajzi számon, 1838 m2  területen lévő, egykori
kultúrház épületére, a hozzá tartozó
melléképületekre és a telekre további hasznosítás
céljából.
A hasznosítás céljának harmonizálnia kell Ágfalva
Településrendezési tervében meghatározott
feltételeknek, szabályoknak.

A pályázók részére a helyszín megtekintésére
2012. szeptember 3-án 10.00 – 15. 00-ig
biztosítunk lehetőséget. (Kérjük az érdeklődőket,
hogy részvételi szándékukat előzetesen jelezzék a
06 20/ 433-0550 telefonszámon)

A pályázatok beérkezési határideje 2012.
szeptember 7. (12.00 óráig.)
Cím: Ágfalva Községi Önkormányzat 9423 Ágfalva,
Soproni u. 3.

A pályázatokat Ágfalva Község Önkormányzatának
Képviselő Testülete 2012. szeptember 13-ig
elbírálja, és döntéséről 2012. szeptember 21-ig a
pályázókat írásban értesíti.

Gaál István
Polgármester

K Ö Z L E M É N Y
Segítség bajba jutott hiteleseknek és

eladósodott családoknak

Ha belekerült az adósságcsapdába,
ha nem tudja fizetni hiteleit,
ha közüzemi tartozásai miatt már végrehajtási eljárás
indult Ön ellen
ha otthonának elvesztése reális veszélyt jelent,
ha vitás ügyei vannak bankkal, végrehajtóval,
ha jogi képviseletre van szüksége:

Vegye igénybe ingyenes tanácsadásunkat az új
kormányzati intézkedésekről, az Eszközkezelőről és az
adósság mérséklési lehetőségekről.

Banki elszámolások szakirányú ellenőrzése

Pertársaság  „a tiszta lappal történő kezdés”
érdekében Banki és Végrehajtási Károsultak
Fogyasztóvédelmi Egyesület.

Információk +36 70 253 2910
valsagkezeles2008@gmail.com

www.bankikarosultak.hu

ÖKOTÁBOR ÁGFALVÁN
Az ökotábor ötlete azon egyszerű okból született
meg, hogy nem volt pénzünk. Nemcsak arra nem,
hogy az ország távoli pontjára elvigyük a
gyerekeket, de kartonra, színes papírokra,
ragasztókra, ilyen-olyan drága múzeum vagy –
strandbelépőkre sem. Elkezdtük hát gyűjteni a
pet-palackokat, a dobozokat, a kupakokat, a rossz
cédéket, a mosószeres flakonokat és a wc-
papírgurigákat. Immár harmadik éve ezekből
barkácsolunk szebbnél szebb dolgokat.

Idén a levegő volt a hét témája, leginkább az „égi
madarakkal” foglalkoztunk. Reggelenként azzal,
hogy mit ír róluk a biblia, délelőttönként
gyönyörűséges -cédéből vagy kukoricacsuhéból
készített- madarakat alkottunk, nagyokat
kirándultunk, madaras énekeket tanultunk,
délutánonként pedig a szomszéd osztrák falu,
Lépesfalva strandján fürödtünk. A hét két fő
„attrakciója” a csütörtöki és a pénteki kirándulás
volt. Csütörtökön Harkára utaztunk. Nem is
akárhogyan, hanem lovaskocsival. Geiger Kálmán
tanyáján töltöttük a napot. A gyerekek
lovagolhattak, állatokat etethettek és
simogathattak, kutyabemutatót láthattak és
sólymászkodhattak. Két sólyom röptetését is
végignézhettük, ami igazi kuriózumnak számított
mindannyiunk számára.
Másnap pedig Udvardi Ferenccel, a Fertő-Hansági
Nemzeti Park munkatársával néztünk ragadozó
madarakat az ágfalvi erdőben.
Ezúton szeretnék köszönetet mondani Ágfalva
Önkormányzatának és a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, akik jelentős mértékben
hozzájárultak a tábor költségeinek fedezéséhez.
És köszönöm Domonkosné Szemerédy Zsuzsának,
Gerhát Orsolyának, Plöchl Ildikónak és
Várallyayné Jenovai Szilviának a táborban nyújott
önzetlen segítséget.

Heinrichs Eszter
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PADÁTADÁS
Tisztelt Hölgyeim, Uraim!

A Magyarországon élő nemzetiségek között
előkelő helyen szerepel a német nemzetiség.
Sajnos a történelem vihara nem megtizedelte,
hanem negyedére csökkentette létszámukat
1946-ban, amikor Ágfalváról is több mint 1400
embert telepítettek ki.
A megmaradottak megalakították szervezeteiket,
ami jelenleg a Német Nemzetiségi Önkormányzat
név alatt működik és fogja össze a nemzetiség
kulturális, sport stb. tevékenységeit.

Az ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat, és a
soproni Német Nemzetiségi Önkormányzat
kapcsolata mindig kiváló volt. Ez természetesen
köszönhető Böhm Andrásnak és Krisch Magdinak,
de Hirschler Rezső idejében is ez volt a jellemző.

A helyi és Sopron környéki német
önkormányzatok munkáját segíti a Sopron és
környéke Német Kultúrklub Egyesület 1992 óta. A
mai megemlékezést és ezt a két szép padot nekik
köszönhetjük. Gratulálunk 20 éves
fennállásukhoz!

Eddig is sok közös dolgunk volt, amikor
együttműködött a két nemzetiségi önkormányzat.
Szemezgetve belőlük – német nyelvi versenyek,
kultúrcsoportok versenyei, Solymár, Budapest stb.
A helyi együttműködés is számos szép emléket
takar – pl: kitelepítési kiállítás, megemlékezések,
határ leomlásának közös ünneplése a B-18-as
határjelnél közösen.
A szomszédos falvakkal közösen kiadott AUS DER
PFORTE nevű újságban folyamatos jelenlét.
Természetesen az év végi nagyon jó hangulatú
évbúcsúztatót sem szabad kihagynom.

Az egyesület most kettő pihenőpadot
adományozott a Német Nemzetiségi
Önkormányzatnak, de természetesen mindenki
leülhet rá, akinek erre szüksége van, vagy csak el
kíván merengeni a múlton, hogy megálmodjon
egy szebb és boldogabb jövőt.

A padoknak nevük is van, ezeket a neveket az
Ágfalvához kötődő személyekről kapták, akik
életük során sokat tettek a községért és
lakosaikért.

A Tájháznál felállított pihenőpad SCHOLTZ ÖDÖN
ADOLF - nak állít emléket, aki 1891-1939-ig
nyugállományba vonulásáig az evangélikus
gyülekezet lelkészeként tevékenykedett Ágfalván.

Fotó: Walter Rossmann

Scholtz Károly uradalmi erdész és Ritter Ida fia. A
gimnasium I. osztályát Iglón, a többit Rozsnyón
végezte az Evangélikus Főgimnáziumban 1887-
ben. Ekkor Sopronba ment az ev. bölcselet -
theologiai főiskolára, hol három évet töltött; majd
egy évig a hallei és berlini egyetemen végezte be
tanulmányait; beutazta Németország
nevezetesebb vidékeit. 1891 őszén Karsay Sándor
lelkésszé avatta és Ágfalvára került
segédlelkésznek, ahol 1893-ban lelkésszé
választották. Dolgozott a soproni evangélikus
esperesség egyházi főjegyzőjeként, gyámintézeti
elnökeként, a dunántúli evangélikus.
egyházkerület pénzügyi bizottságának tagjaként.

- Három községben szolgált – Ágfalván –
Bánfalván - Lépesfalván.

- Scholtz Ödön nemcsak a híveket szolgálta
munkájával, sokat fáradozott a község javáért,
majd később megyei és országgyűlési képviselő
lett (1910.)

- Az 1920-as évektől kezdve minden évben
folyamatosan megjelentette a Gotthold
Evangelischer Volkskalendert.

- Az 1921-es események idején augusztus 30-án
délelőtt 10 órakor ő temeti el Baracsi László
katolikus felkelőt (kecskeméti). Scholtz esperest
két osztrák csendőr kísérte a temetőbe, a
temetésen senkinek nem szabadott részt venni, a
lekészen, Purt Gyula ev. iskolaigazgatón és a
koporsót vivő négy emberen kívül.

- 1938-ban megjelentette Ágfalva - Bánfalva és
Lépesfalva evangélikus egyházközség történetét.
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- 1939-ben nyugállományba vonult. Sopronba a
Patak utcába költözött. Itt élt egészen a haláláig,
1948. június 7-ig.

Kívánom, hogy a padot használónak adjon
pihenést, és ez által erőt a további feladatok

elvégzéséhez!
A másik pad a Luther téren, a Hősi emlékmű előtt
kapott helyet, mely WELTLER ÖDÖNNEK állít
emléket.
Weltler Ödön 1954 márciusában került Rajkáról
Ágfalvára. Ágfalván a kitelepítés ellenére a
gyülekezet zöme még német anyanyelvű volt.
Valószínű nyelvtudása miatt választották
lelkészüknek az ágfalviak.
1954-ben a világháború még emlék volt, nem
történelem. Ágfalván is csaknem minden
családnak volt háborús halottja. Számukra adott
kegyeleti helyet az első világháborús emlékműhöz
kapcsolt márványtábla. A névsor nem jelzi, hogy ki
melyik hadseregnél szolgált. Minden áldozatot
hősnek minősít, mindegy, hogy a barikád melyik
oldalán halt meg. Ezek után komolyabb
építkezések következnek. A következő vállalkozás
a gyülekezeti terem kialakítása volt.
A templom renoválása rendkívüli feladat volt. A
tetőrenoválással kezdődött a munka.
A belső festést a soproni Schranz mester végezte.
A karzatra festett egyházi szimbólumok tervezése
Weltler Ödön közreműködésével történt.
Az oltár restaurálása a szombathelyi Lorenz Antal
munkája.
Zökkenőmentes volt a külső renoválás Weltler
Ödön kiváló irányító munkájának köszönhetően,
és a torony felújítása is.
A templom után a lelkészlakás modernizálása is
megtörtént.
Weltler Ödön a külföldre került ágfalviakra
különös gondot fordított. Számon tartotta a
távolban élőket. Akkoriban lehetetlen volt temetés
miatt külföldre utazni, tradíció lett az
istentiszteleten imádkozni, és harangozni az
elhunytakért, ami ma is hagyományosan
megtörténik. A külföldön elhunytakért is
megszólalnak a harangok.

Kereken 30 éve, hogy Weltler Ödön nyugdíjba
ment, és elkerült Ágfalváról. Szeretettel őrizzük
emlékét most már ezzel a felállított paddal is.
Köszönöm mindkét padot, a Sopron és Környéke

Német Kultúrklub Egyesületnek!

Gaál István köszöntőjéhez az életrajzi adatokat
Szokolayné dr. Weltler Magdolna és Böhm András
szolgáltatta.

Fotó: Walter Rossmann

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 59. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART

auffi – hinauf – fel
aussa – heraus– kifelé

aussakln – aussacken– kihasznál
dawiaringa – erwürgen – megfojt

Frisling – Fresser – falánk
Hula – Holunder – bodza

ognutzt – abgenützt – elkopott
Ream – Gürtel – szíj

Schmia – Schmiere – kenőcs
Schreiwa – Schreiber – írnok

gyűjtötte: Böhm András
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ÁGFALVI FOCISTÁK AZ ORSZÁGOS
DÖNTŐN

2012. június 21 – 23 között Pécs városa adott
otthont a Kis Iskolák Sportverseny Diákolimpia
Országos Döntőjének.
Megyei első helyezettként, Győr – Moson –
Sopron megyét az ágfalvi Váci Mihály Általános
Iskola felső tagozatos labdarúgói képviselték. Az
ország 18 legjobb csapatát 4 csoportba osztották
sorsolás útján, majd kezdetét vették a
csoportmérkőzések. Csapatunk erős csoportba
került, Vése, Lánycsók, Galgahévíz, Pázmánd
játékosai ellen 3 alkalommal is vert helyzetből
álltunk fel. Fordulatos, rendkívül izgalmas
mérkőzéseket játszottunk, játékosaink
sportszerűen végig küzdve, fegyelmezetten
versenyeztek, ezzel a mérkőzéseken kivívtuk a
szakmai zsűri elismerését és szimpátiáját. A
góllövő listán előkelő helyen végzett két
játékosunk is, Kovács Dominik és Varga Viktor (12
– 13 góllal) hajszállal lemaradva végzett a gólkirály
mögött.

Fotó: Németh Szilvia

Csoportunkban egy győzelemmel, egy
döntetlennel és 1-1 gólos vereséggel a 4. helyen
végeztünk, ezért a 13 – 16. helyért játszhattunk a
helyosztón.  Dóc-pusztamérges ellen 8 – 3, majd
Palotás ellen 5-2-re nyertünk, ezzel a 13. helyen
végzett iskolánk csapata az országos döntőn.
Köszönet a szülőknek, akik el tudtak jönni velünk
és 3 napon át végig segítségünkre voltak,
bíztattak, szurkoltak, ápoltak és rengeteg erőt
adtak e nagyszerű eredmény eléréséhez!
Gratulálunk a csapatnak!

IV. korcsoportos labdarúgó csapatunk tagjai:
Varga Viktor 8. osztály
Pisák Máté 8. osztály

Kiss Gyula 8. osztály
Kovács Dominik 7. osztály
Horváth Szabolcs 7. osztály
Koloszár Márton 7. osztály
Takács Krisztián 7. osztály
Kolompár József 6. osztály
Takács Balázs 5. osztály
Kovács Ottó 4. osztály

Németh Szilvia
Testnevelő tanár

EBOLTÁSI HIRDETMÉNY
Tisztelettel értesítem Ágfalva lakosságát, hogy a
veszettség elleni védekezés részletes szabályairól
szóló 164/2008.(XII.20.) FVM. rendelet előírásainak
megfelelően az ebek 2012. évi veszettség elleni
kötelező védőoltására és féreghajtó szerrel való
ellátására Ágfalva közigazgatási területén a következő
időpontban kerül sor:

Védőoltás helye: Ágfalva, Baracsi L. u. 23.
     (Egyesületek Háza bejárata előtt)

Időpontja:
2012. szeptember 18-án ( kedden )16.00 órától 18.00
óráig
2012. szeptember 19-én ( szerdán ) 7.30 órától    9.00
óráig

Pótoltás:
2012. október 10-én (kedden) 15.00 órától 18.00

óráig

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
50.000-200.000 Ft-ig terjed.
Az eb oltás költsége: 3.000,- Ft ebenként, amely
összeget az eb tulajdonosa az oltás helyén köteles az
állatorvos részére megfizetni.
Mivel az ebek kötelező csip beültetése csak az eb
tartási helyén történhet, javaslom, hogy a csip
beültetés és a veszettség elleni védőoltás egyszerre
történjen a tartási helyen (háznál).
Ennek összege (csip+oltás+regisztrálás+féreghajtás)
7 000,- Ft.
Az ebtartással összefüggő kérdéseket, bejelentéseket
várom az Önkormányzaton minden kedden délután 14
órától, valamint a
06/20/346-4545, vagy személyesen az oltás helyszínén.

Dr. Pintér György
állatorvos

www.drpintersopron.hu
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Ágfalvi Búcsú
2012. szeptember 29 - 30.
Helyszín: Faluközpont; Fő utca, Hegy utca,

2012. szeptember 29. (szombat)

Helyszín: Hegy utca

  8.30 óra Indulás az erdőbe /gyülekezés a Vadvirág Szálló előtt/

11.00 óra Legényfa előkészítése /háncsolás, feldíszítés/

13.00 óra Legényfa állítása

16.30 óra Rozmán Zoltán ágfalvi festőművész kiállítása az
evangélikus templomban

17.00 óra Gerhát család ünnepi hangversenye az evangélikus
templomban

2012. szeptember 30. (vasárnap)

9.00 óra Magyar és német nyelvű hálaadó istentisztelet a
templom felújításának alkalmából az evangélikus
templomban Szemerei János püspök úr szolgálatával.
A szertartás után szeretetvendégség lesz a gyülekezeti
teremben.

15.00 óra Hagyományőrző Legénytánc a Tájháznál /Hegy u./
az Ágfalvi Fúvószenekar fellépése

14.00 óra Ágfalva U19 – Rábaszentandrás U19
Futballtalálkozó

16.00 óra Ágfalva – Rábaszentandrás
Futballtalálkozó

A búcsú idején a Fő utca teljesen lezárásra kerül az Öreg Kocsmától az Evangélikus
templomig. A Kisalföld Volán járatai ezen a két napon (szombaton és vasárnap) a Baracsi
utcában fognak közlekedni, ezért ebben az utcában csak a kapubeállókban lehet parkolni.

Mindenkit szeretettel vár a rendezvényekre!

Ágfalva Község Önkormányzata és

a Német Nemzetiségi Önkormányzat.
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          2012.
       „Az egészség és sport jegyében”

Versenykiírás

Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere
alapján immár hagyományként, tizedik
alkalommal kerül megrendezésre, rengeteg
sport és egyéb programmal.

A verseny fő támogatói:
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Vadon László
Ágfalva Község Önkormányzata

A rendezvény célja:
A sportolni, mozogni szeretőknek
versenyszerű lehetőséget nyújtsunk, és az
iskola sportkörülményeit javítsuk a befolyt
összegből.

Versenyek és a programok helye:
Vadon Lovas Club Ágfalva, Magyar u.25.
(Megközelíthető: Sopronból távolsági busszal,
személyautóval, kerékpárral)

Rendezvény ideje:
2012. szeptember 8.(szombat) 9,00 órától

A verseny és programok rendezője:
Váci Mihály Általános Iskola
JÖVŐ Alapítvány
Ágfalva Község Önkormányzata

Versenyszámok:
 Ovis futás óvodáskorúaknak
 1000 m síkfutás 14 éven aluli fiúknak,

lányoknak
 3, 7 km erdei cross futás mindenkinek
 10 km határfutás mindenkinek

 4 x 800 m váltófutás mindenkinek
 Erdei túrázás
 Kangoo Jumps edzés
 Falmászás bemutató és oktatás

A verseny résztvevői: nemre és korra való
tekintet nélkül bárki lehet.

Nevezés:
Egyszerű, gyors nevezés a helyszínen már 9
órától minden versenyszámra. A nevezést
minden versenyszám előtt 10 perccel lezárjuk.

A versenyen való részvételi hozzájárulás:

Futás:
7 év alatt ingyenes
7 – 18 év között diákoknak: 500 Ft / fő
18 év felett: 1000 Ft / fő
Váltófutás: 1000 Ft / 4 fős csapat
Kangoo: Ingyenes!
Falmászás: Ingyenes!
Erdei túra:   500 Ft / fő
(Az ár tartalmazza a túravezetést)
Minden nevező ingyen tombolajegyet kap,
délután tombolasorsolás értékes
nyereményekkel.

Díjazás:
500 m-es ovis futáson minden befutó
jutalmat kap, külön díjazzuk az 1 – 3 helyezett
fiú és lány ovist éremmel és oklevéllel. 1000
m-es távon 4 korcsoportban díjazzuk a 14
éven aluli lányokat és fiúkat, oklevelet, érmet
kapnak. 4 x 800 m-es váltófutáson 1 – 3
helyezett csapatok tagjai érmet és oklevelet
kapnak. 3, 7 km, 10 km-es távon 4
korcsoportban külön díjazzuk a nőket és
férfiakat. Az 1 helyezett serleget, 2-3.
helyezett érmet, minden díjazott oklevelet
kap.10 km-es távon mely a fesztivál fő
versenyszáma az abszolút győztes díszserleget
kap.
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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:
ART-COPY  Nyomda, Sopron

Részletes programtervezet:

2012. szeptember 8. (szombat)
Ágfalva, Vadon Lovas Club, Magyar u.25.

900-tól: Nevezés minden versenyszámra a

             regisztrációs asztalnál.

900-tól folyamatosan: Kvíz értékes

nyereményekkel.

950-1000: Zenés bemelegítés minden
versenyszám előtt

1000: 10 km határfutás rajtja

1000: Erdei gyalogtúra Hárs Olivér

túravezetésével

1000-tól: Tombolaárusítás

1000-1200: Gyermeksarok-változatos

gyermekfoglalkozások kicsiknek

1000-1130: Ágfalva legerősebb embere verseny

1010: 1000 m síkfutás rajtja 14 éven aluli

fiúknak

1020: 1000 m síkfutás rajtja 14 éven aluli

lányoknak

1030-1130: Ki a legjobb labdarúgó?

Dekázási verseny. Nyerj labdát!

1030: Falmászás bemutató és oktatás

1100 -1110: zenés bemelegítés

1110: 500 m ovis futás rajtja

óvodáskorúaknak

1130: 3,7 km erdei cross futás rajtja

1155- 1205: zenés bemelegítés

1205: 4 x 800 m váltófutás rajtja 4 fős

csapatok részére, korhatár nélkül

mindenkinek

1225: ovis futás eredményhirdetése

1230-1330: ebédszünet

1230-1330: KANGOO JUMPS SHOW és edzés

Szabó Anita vezetésével

1330: Futóversenyek ünnepélyes

eredményhirdetése

1430: Tombolasorsolás

1500: A futófesztivál zárása

Egyéb programok:

- Orvosi ellátás, tanácsadás, vérnyomás
ellenőrzés a rendezvény folyamán végig
biztosított.

- Játszóház kicsiknek.

Minden futótávon több korcsoportban

díjazás!

Részletes versenykiírás:
www.agfalva.hu
www.agendorf.hu

Bővebb információ:
Csoltói József rendezvényszervező
06 20/779-7113
Németh Szilvia testnevelő tanár
06 70/6734673

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Rendezők


