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Minden kedves olvasónak és Ágfalvi
lakosnak eredményekben gazdag

BOLDOG ÚJ ÉVET
KÍVÁNUNK!
Prosit zum Neuen Jahr!

Die Menschen können sich in den Gassen
vor lauter Übermut gar nicht mehr fassen.

Sie singen und springen umher wie die Flöhe
Und werfen die Raketen in die Höhe.

Die ev. Kirchturmglocke schlägt zwölfmal bumm,
Das alte Jahr ist wieder mal um.

Wünsch enk a glückseliges neies Jahr!

Wünsch enk a glückseliges neies Jahr!
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ÉVÉRTÉKELŐ 2012.
Tisztelettel köszöntöm Ágfalva lakosságát.
Megint idősebbek lettünk egy évvel, igazából
ez az elszámolások ideje. Csak a
legfontosabbakat említve, ki merem jelenteni,
hogy Ágfalva Képviselő-testülete újból, ebben
az évben is jól végezte a munkáját, hiszen a
falunk tovább gyarapodott. A legfontosabb,
amit sikerült megtennünk, az úgynevezett
Ágfalvi Fogadónak a megvásárlása, ami
közművelődési szintérként is fog a
továbbiakban működni, mivel a saját
kultúrházunk életveszélyessé van nyilvánítva.
A másik, amit sikerült megoldanunk, ez pedig
az óvodánk udvarának a kibővítése: az
úgynevezett bölcsőde udvarában hoztunk
létre egy uniós rendszabályoknak megfelelő
játszóteret. A következő siker az óvodával
kapcsolatos, ez pedig a MULTILING nevű
óvónőcsere pályázat, amit januárban fogunk
indítani, és ami 2014. év végéig újból
biztosítja a gyerekeinknek a német nyelvű
oktatását. Ehhez csatlakozóan a Nyugat
Magyarországi Egyetem Pedagógiai Kara
pedig kijelölte az óvodánkat pontosan ennek
a pályázatnak a következtében, hogy ide
kijárnak az óvónőjelöltek gyakorlatra, ez is
emeli az óvodánknak a fényét, hiszen a
fiatalság mindig valami újat, valami szebbet,
valami változót hoz.
Megnyertük
közösen
az
Tanulmányi
Erdőgazdasággal az úgynevezett Kecske-hegyi
kilátó pályázatot. Ez mintegy 6 millió forint, az
Erdőgazdálkodás finanszírozza, de rajtunk
keresztül valósul meg, mert területünkön - a
Fehér-úti tónál - egy parkoló létesül.
Az elmúlt év rendkívül nehéz volt, a
köztisztviselők, pedagógusok egy kicsit a
jövőtől rettegve élték meg ezt az évet, hiszen
tudtuk, hogy lesznek változások, de nem
tudtuk mekkorák lesznek, és egyáltalán mit
foglalnak magukba. Képviselő-testületünk
megpróbálta az iskoláját megtartani, de
sajnos ez nem megy. 3000 fő alatt az állam
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elviszi az iskoláinkat, és ezzel együtt a
finanszírozást is. 64 millió forintba került
eddig iskolánk éves fenntartási költsége ez
kimarad a költségvetésünkből. A személyi
jövedelemadó helyben maradó 8 %- a egy az
egyben elveszik, illetve a gépjárműadó 60 %a is elveszik. Az iskola államosítása
természetesen nem jelenti azt, hogy levesszük
a kezünket az iskoláról, hiszen oda továbbra is
a mi gyerekeink járnak. Közel 140 gyerek jár
jelenleg az ágfalvi iskolába.
A másik a járások kialakulása, ami egy kicsit
inkább a köztisztviselőket szorította. Nálunk is
kialakult a Soproni Járás, oda fogunk tartozni,
és ez azt jelentette, hogy a hivatalunkból 3 fő
ment el, így gyakorlatilag 4 köztisztviselő és
egy közalkalmazott maradt, illetve én magam
2014-ig.
Úgy gondolom, hogy az állami feladatok
járáshoz kerülése talán nem okoz olyan nagy
problémát, hiszen mi eddig is, amit tudtunk
Sopronnal közösen oldottunk meg: például
okmányirodai
feladatok,
igazolvány,
gépjárművel
kapcsolatos
ügyintézés,
egészségügy, azért hogy olcsóbbá tegyük a
működésünket. A működési költségek további
csökkentése végett Kópháza, Harka és Ágfalva
közös önkormányzati hivatalt hoz létre több
mint 6000 fővel,
1 jegyzővel, 1 aljegyzővel. Itt helyben 4 fő
marad. A saját munkaterületén mindegyik
profi, főiskolát vagy egyetemet végzett. A
lakosság nem nagyon fogja észrevenni ezt a
változást.
Nagyon bízom benne, hogy ezzel még
olcsóbbá tudjuk tenni az Önkormányzat
működését.
Nagyon szeretném, hogyha senki észre se
venné, hogy ilyen komoly változások
történnek az oktatásban, közigazgatásban, a
hivatalban, úgy jönnének ide, mint eddig és
mi pedig ugyanolyan jó színvonalon tudnánk
kiszolgálni a falu lakosságát, mint eddig.
Gaál István
polgármester
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Tájékoztató a járási hivatalról és a települési ügysegédről
Tisztelt ágfalvi lakosok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2013 januárjától megkezdi működését a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Soproni Járási Hivatala, melynek székhelye Sopron, Fő tér 5, kirendeltsége működik Fertődön, a
Madách sétány l. sz. alatt.
A járási hivatal átveszi a jegyzőktől az államigazgatási ügyek mintegy felét, ezek okmányirodai feladatok,
egyes gyám-és gyermekvédelmi ügyek, szociális igazgatási, családtámogatási, köznevelési, menedékjogi ügyek,
egyes speciális építésfelügyeleti és építéshatósági feladatok, egyéni vállalkozói tevékenység engedélyezése,
egyes kommunális, állategészségügyi, vízügyi hatáskörök, helyi védelmi bizottságok vezetése, valamint a
szabálysértési feladatok.
A jegyző hatáskörében maradnak mindazok az ügyek, amelyekhez elsősorban helyi ismeretek szükségesek,
illetve helyi mérlegelésre van lehetőség: pl. birtokvédelem, hagyatéki ügyek, anyakönyvi eljárás,
adóigazgatás és végrehajtás, egyes építésügyek (körzetközponti jegyzőnél), kereskedelmi engedélyezés, helyi
önkormányzati rendelethez kötött szociális ellátások, stb.
Az okmányirodai ügyeket Önök továbbra is - a járási hivatal keretén belül működő okmányirodákban - Sopron,
Fő tér 5, illetve Fertőd, a Madách sétány l. sz. alatt tudják intézni. A többi járási hatáskörbe tartozó ügy
intézésében, kérelem benyújtásában segítséget nyújt Önöknek a települési ügysegéd Porga Viktória, akinek
ügyfélfogadása 2013. január második hetétől hetente hétfői napokon 8-10 óra között lesz a Polgármesteri
Hivatalban.
A járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyekről felvilágosítást kaphatnak ügyfélszolgálati ügyintézőinktől
a 99/515-291, vagy 99/515-292 telefonszámon.
Az okmányirodák ügyfélfogadási ideje:
Sopron
Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök
Péntek

10.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00

13.00-17.00
13.00-15.30
13.00-14.30

A járási hivatal ügyfélfogadási ideje okmányirodain kívüli ügyekben:
Hétfő
Szerda
Péntek

08.00-12.00
08.00-12.00
08.00-12.00

13.00-16.00
13.00-16.00

Célunk, a dinamikus, ügyfélbarát közigazgatási szolgáltatás, az Önök megelégedésére!
Ágfalva valamennyi lakójának sikerekben gazdag újesztendőt kívánunk!
Tisztelettel:
dr. Tölli Katalin járási hivatalvezető
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NYOLCVANHÁROMMILLIÓS
TEHERTŐL SZABADULT ÁGFALVA

KARÁCSONYI KONCERT AZ ÁGFALVI
FOGADÓBAN

„- Derűlátóan tekintünk a 2013-as esztendő elé,
annak
köszönhetően,
hogy
a
falu
nyolcvanhárommillió
forintos
adósságállományát átvállalta az állam. Sopron
ölelésében ugyanis hátrányos helyzetű település
a miénk, csekély iparűzési bevétellel. Aki
ugyanis ipari tevékenységhez akar kezdeni,
érthető okokból inkább Sopront választja,
semmint a kétezer-kétszáz lelket számláló
Ágfalvát – kezdte Gaál István, a falu
polgármestere.
–
Az
említett
nyolcvanhárommilliós
összeg,
fejlesztési
beruházások, például az óvoda és az iskola
korszerűsítése, a Fő utca és a Somfalvi út
felújítása önrészéből tevődött össze. Most
Ágfalva nulla adóssággal indítja az újévet. A
település vezetésére hárul a feladat, hogy a
továbbiakban új távlatokat nyisson a falu előtt,
másrészt takarékos gazdálkodással fokozottan
ügyeljen
a
pénzügyekre.
A polgármester a 2013-as tervekről is beszélt. A
fogadóépületből
kultúrházat
szeretnének
kialakítani, ugyanis a korábbi művelődési ház
életveszélyes állapotú, bő másfél évtizede be is
kellett zárni. Az evangélikus templommal
szemközti épület hosszú évtizedekig szolgálta a
helyieket, ám egy korábbi felújítás során
elfogyott a rákölthető pénz. Az épület beázott, s
idővel olyan állapotba került, hogy ki kellett
kapcsoltatni a villanyt és a gázt. Előbb-utóbb
lebontják, az ingatlant pedig értékesítik.
Idén Ágfalván több pályázat benyújtását is
tervezik. Sürgető feladat a polgármesteri hivatal
épületének szigetelése, ami mintegy tízmillió
forintba kerül, valamint a ravatalozó
rendbetétele és urnafal kialakítása. A temetői
beruházás tizenötmillió forintot igényel. Ezen
túlmenően az óvoda napkollektorokkal való
felszerelése, további korszerűsítése ötvenmilliós
kiadást jelentene. Ugyanakkor a kétnyelvű
óvodai program folytatására már sikerrel vették
az akadályokat, sőt, a Nyugat-magyarországi
Egyetem
pedagógiai
kara
révén
gyakorlóóvodává avanzsált a százöt gyermeknek
helyet adó ágfalvi intézmény.”

Igazi Karácsonyi hangulatot teremtett 2012.
december 21-én az Ágfalvi Fogadóban a
Morgenröte Énekkar és az Ágfalvi Fúvós
Zenekar. Azok, akik eljöttek a koncertre,
meghitt, bensőséges hangulatú élménynek
lehettek részesei.

Forrás: Kisalföld 2013. 01. 03. szám
/Gosztonyi Miklós/

Fotó: Walter Rossmann
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Fotó: Walter Rossmann

ELŐ SZILVESZTERI KONCERT
A soproni Nyugat Magyarországi Egyetem
Közgazdaság Tudományi Karának aulájában
2012. december 29-én a Sopron és
Környéke Kulturklub szervezésében a
Morgenröte Énekkar és az Ágfalvi Fúvós
Zenekar telt ház előtt nagy sikerű elő
szilveszteri koncertet adott, melyhez szívből
gratulálunk mindkét csoportnak.
Böhm András
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KEDVES GYEREKEK, KEDVES
FELNŐTTEK!
Idén is sokat készültünk, hogy megmutassuk, mi
rejlik ebben az ünnepben, és hogy nem csak a
kicsiket, a nagyokat is el lehet varázsolni. Már
ötödik éve jártam be Ágfalva utcáit. Ebből az
utolsó háromban magammal hoztam a
krampuszlányokat, és egy manómat, hogy
segítségemre legyenek. Az első megállónk most
is az ágfalvi evangélikus templom mellett volt.
Kellemes meglepetésünkre a vártnál is többen
voltatok. A gyerekek sorra jöttek, hogy
megmutassák, mivel készültek Télapóra. Voltak,
akik verset mondtak, mások énekeltek,
táncoltak. A krampuszlányokkal és a manóval
mindenkit megjutalmaztunk. Általában cukorral,
csokival, nyalókával kedveskedtünk, de a virgács
is nagyon kelendő volt.
A krampuszlányok, és a manó nevében is
megköszönöm, hogy részt vettetek, és egyben
Boldog Új évet kívánunk.
Legyetek jók, és egy év múlva újra találkozunk!
Üdvözlettel:
Télapó bácsi, Krampuszlányok, Manó

Fotó: Sír János

Kedves Télapó, Krampuszlányok, Manó!
Köszönjük, hogy ismét meglátogattátok a
falunkat. Mindenki nagy izgalommal várt
benneteket. A jó gyerekeknek rengeteg
ajándékot (édességet: cukrot, csokoládét)
osztottatok, a rosszalkodók pedig virgácsot
kaptak tőletek.
Minden támogatóinknak köszönjük a sok
segítséget!
Reméljük, hogy a 3013 decemberében sem
feledkeztek meg rólunk, sok szeretettel vár
benneteket falunk apraja és nagyja.
Böhm András

KARÁCSONY AZ ISKOLÁBAN
Fotó: Udvardy Péter

Fotó: Sír János
Fotó: Udvardy Péter
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ÓVODAI KARÁCSONY
December 20-án tartottuk a karácsonyi
ünnepséget óvodánkban. Amikor „csengettek”
az angyalkák, csillagszórók fényére bevonultak a
gyerekek a Micimackó csoport termébe. Sok
csodálkozó szempár gyönyörködött a szépen
feldíszített karácsonyfában. Minden csoport
magyar, német énekeket és karácsonyi verseket
mondott. Az ünnepség végén a sok jó gyerek
(mert csak azok vannak az óvodában) birtokába
vehette a játékokat.
Csoltóiné Szalai Márta
óvónő

Fotó: Sír János

BETLEHEMEZÉS

Minden évben az óvodai karácsony napján
betlehemes „pásztorok” indulnak az óvodából a
Polgármesteri Hivatalba, az Iskolába, a Boltba, a
Gyermekkonyhára, hogy rövid kis műsorukkal
kívánjanak Boldog Karácsonyt az ott
dolgozóknak, és az arra járóknak. Idén sem volt
ez másként. A kép a Polgármesteri Hivatalban
tett látogatásunkat örökíti meg.
Csoltóiné Szalai Márta
óvónő

Fotó: Csóligné Takács Beáta
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20 EVE AZ ÁGFALVI LAKOSSÁG
SZOLGÁLATÁBAN
20 éves az ágfalvi patika
Repülnek az évek. Ismét eltelt öt év, hogy helyt
adjon az ünneplésnek, a megemlékezésnek.
A patika története 1992 tavaszán kezdődött, amikor
mi bánfalvi patikusok felkerestük Wagner Géza
polgármester Úrat azzal a szándékkal, hogy Ágfalva
gyógyszerellátását
is
felvállalnánk.
Az
Önkormányzatnál elképzelésünk nyitottságra talált,
érezték, hogy a lakosság részére az egészségügyi
ellátás terén ez egy előrelépést jelent
Hosszú
engedélyeztetési
eljárás,
számos
dokumentáció
összeállítása
révén
1992
novemberében kaptuk meg a nyitási engedélyt
ünnepélyes keretek között.
/Az ÁGFALVI KRÓNIKA 2007 novemberi számában
írtam a gyógyszertár 15 éves történetéről
emlékeztető sorokat,/
Az évek múlása számomra azt hozta, hogy úgy mint
Bánfalvának, Ágfalvának is szép lassan Ágija, majd Ági
nénije lettem, ami számomra sokkal több, mintha a
szakmai körökben elismert gyógyszerésznőt látnának
bennem, értékesebb, mint bármilyen rangos
kitüntetés. Kollégáimmal együtt, nagyon szeretjük
Ágfalvát. Az Önök iránt érzett szeretet, a jó
személyes és szakmai kapcsolatok és a szép
patikabelső miatt nagyon szívesen jövünk.
Számunkra midig ünnep, ha az ágfalviakhoz jöhetünk,
de sajnos erre nincs mindig lehetőség, ezért váltjuk
egymást. Kérem, a jövőben is, ha új arcokkal
találkoznak, a patikában fogadják Őket szeretettel,
türelemmel, ahogy Önökre ez jellemző volt 20 éven
át.
A szolgálatunk révén nem csak adtuk a szeretetet,
hanem kaptuk is, amiért nagyon hálásak, és
örömteliek vagyunk a 20 év visszaemlékezése
kapcsán.
Dr Vetsey-Körmendi Ágnes
vezető gyógyszerész

Fotó: Csoltói József
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BEMUTATKOZIK A HATÁR MENTI
EVANGÉLIKUS
GYÜLEKEZETPEDAGÓGUS
Az ágfalviak többségének nem kell bemutatkoznom,
mert húsz évig köztük éltem, és időm egy részét ma
is itt töltöm. Aki még nem ismer, annak röviden
mesélnék magamról és új munkámról.
Plöchl Ildikónak hívnak és evangélikus hittanárként
és gyülekezetpedagógusként dolgozom már néhány
éve a határ innenső és túlsó oldalán. Attól kezdve,
hogy diplomámat átvettem az Evangélikus
Hittudományi Egyetemen, hivatásom minden percét
élvezem. Nagy örömömre szolgál, hogy első
hittanosaim mára már az evangélikus líceum, az
Eötvös gimnázium vagy más soproni középiskolák
padjait koptatják, és érnek el sikereket életük
különböző területein. Hiszem, hogy eredményeikhez,
kisebb-nagyobb örömeikhez - családjaik és iskoláik
mellett- én is és az Ágfalvi- Sopronbánfalvi
Egyházközség is hozzájárultak.
A határmenti gyülekezetpedagógusi állás azonban
teljesen újkeletű, az eddigi gyülekezetben végzett
munkámat nagyrészt önkéntesként végeztem.
November közepe óta –immár hivatalosan is a
Burgenlandi Evangélikus Esperesség és a NyugatDunántúli Evangélikus Egyházkerület megbízásábólaz osztrák- magyar határ két oldalán végezhetem
közösségépítő tevékenységemet.
Ez az állás teljesen újszerű, azért hozták létre, hogy
egy összekötő kapocs legyen a magyar és az ausztriai
evangélikusok között. Az Osztrák Evangélikus Egyház
tervezi hasonló projekt létesítését Szlovéniával és
Szlovákiával is.
Heinrichs Eszter és Michael, valaminő Jakob Kruse
lelkészek irányításával főbb feladataim a következők:
 Együttműködés a gyermek- és ifjúsági
munkában résztvevőkkel a határ mindkét
oldalán.
 A projekt megismertetése a régió
egyházközségeivel és vezető testületeikkel.
 Bekapcsolódás a különböző gyülekezetépítő
tevékenységekbe.
 Az adott munkaterületen a hitoktatókkal és
egyházi iskolákkal való együttműködés.
 Koncepció kidolgozása a hittantanítás
részére „Az előítéletek leküzdése” címmel.
 Egyhetes kétnyelvű szabadidős tábor
szervezése a helyi lelkészekkel együtt.
 Különböző egyházi munkaágakhoz önkéntes
munkatársak felkutatása és azok segítése.
 Kapcsolatépítés a két nyelvterület gyermekés ifjúsági munkát végző szakemberei
között, továbbá részükre közös programok
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kidolgozása
a
ill.
továbbképzések
szervezése.
- Feladatvállalás a helyi és határ menti
evangélikus
és
ökumenikus
rendezvényekben.
 Pályázatok készítése és figyelemmel
kísérése.
Az a célom, hogy feladataim gyakorlati
megvalósulása evangélikus gyülekezeteink és a nekik
otthont adó települések életére is pozitív hatással
legyen. Erre kérem Isten áldását!
Kérem, ha munkámmal kapcsolatban kérdésük,
ötletük van, illetve a kapcsolatfelvétel céljából
keressenek a: 06-20-824-2612 telefonszámon vagy a
plochl.ildiko@gmail.com email címen.
Üdvözlettel:
Plöchl Ildikó
határ menti gyülekezetpedagógus

A BÁNYÁSZATI MÚZEUMBAN
JÁRTUNK
Az idei tanév elején megkereste iskolánkat a
soproni Központi Bányászati Múzeum, hogy egy
pályázat keretében lehetőségünk lenne
ingyenes múzeumpedagógiai órákat látogatni.
örömmel éltünk a lehetőséggel, így most az őszi
időszakban négy osztály(1., 4.,5., 6.) vett részt
ilyen érdekes órákon a múzeumban. A szervezés
is nagyon jó volt, mert külön busz jött értünk és
hozott vissza mindenkit. Játékos, interaktív
módon ismerkedhettek meg a gyerekek a bánya
és a bányászok életével. Köszönjük a
lehetőséget!
Domonkosné Szemerédy Zsuzsa

Fotó: Kránixfeld Róbertné
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Az ágfalvi római katolikus és evangélikus
egyházközségek szeretettel várják Önt és
kedves családját
január 22-én, kedden
17 órakor

az ágfalvi római katolikus temlomban
tartandó
ökumenikus imaestre.
Az alkalom bibliai alapvetése:
„Mivel járuljak az Úr elé?“ (Mik.6,6)
Igét hirdet:
Heinrichs Eszter

BÉKELÁNG A HATÁRON

December 22-én ismét –immár kilencedik
alkalommal- meggyújtottuk a béke lángját az
országhatáron.
Osztrákok,
németek
és
magyarok, mintegy százan hallgathattuk Isten
igéjét Jakob Kruse és Heinrichs Eszter lelkészek
tolmácsolásában.

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 63. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
Blunzn – Blutwurst – véres hurka
gfroisn – gefroren – megfagy
Gossn – Gasse– utca
Lekwa – Marmelade – lekvár
marrad – krank – beteg
Ralbett – Schubbett – kerekes ágy
Schleifeisl – Schlittschuh – korcsolya
spiatzln – spucken – köp
Strauß – Straße – utca
wachln– winken – integet
gyűjtötte: Böhm András

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

Fotó: Walter Rossmann

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Ágfalva Önkormányzat
2013. évi rendezvényterv

Időpont

Rendezvény

Szervezésért felelős

Január 11.
(péntek)

Megemlékezés a doni katasztrófáról
(koszorúzás)

Február 7.
(csütörtök)
Február 23.
(szombat)
Február 06.
(szerda)
Február 8-9.
(péntek-szombat)
Február 13.
(hamvazószerda)
Február 23.
(szombat)
Március 14.
(csütörtök)

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)

iskolaigazgató,
polgármester
(közös rendezvény)
tantestület

Március 20-21.
Nyílt nap az iskolában (alsó-felső tagozat)
(szerda, csütörtök)
Március 30.
Húsvéti vásár az óvodában
(szombat)
Április 13.
Megemlékezés a kitelepítésről
(szombat)
(koszorúzás)
Április 25-26.
Papírgyűjtés, szemétszedési akció,
(csütörtök, péntek)
Május 1.
Majális Vadon Lovasclub
(szerda)
Május 2-3.
Anyák napja az iskolában
(csütörtök-péntek)
Május 25.
Családi nap az óvodában
(szombat)
Május 31.
Gyereknap az iskolában
(péntek)
Június 11-12-13.
Erdei Iskola
(kedd, szerda, csütörtök)
Június 14.
Projektnap
(péntek)
(Erdei Iskola kiértékelése)
Június 15.
Iskolai évzáró, ballagás
(szombat)
Június 15- 16.
Falunap- Német Nemzetiségi Nap
(szombat, vasárnap)
Július 13.
VI. Ikerfesztivál
(szombat,)

ÁGFALVI KRÓNIKA

„z”

„z”

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

„z”

iskolaigazgató
óvodavezető
DÖK Elnök
iskolaigazgató
iskolaigazgató
iskolaigazgató
polgármester, NNÖ elnök
ikres szülők
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Ágfalva Önkormányzat
2013. évi rendezvényterv

Időpont

Rendezvény

Szervezésért felelős

Szeptember 1.
(vasárnap)
Szeptember 3.
(kedd)
Szeptember 6.
(péntek)
Szeptember 7.
(szombat)
Szeptember 28-29.
(szombat-vasárnap)
Október 12-13.
(szombat, vasárnap)
Október 22.
(kedd)

Tanévnyitó

iskolaigazgató

Véradás

Vöröskereszt Titkár

Ágfalvi csata évforduló

iskolaigazgató

X. Ágfalvi Futófesztivál

iskolaigazgató „z” „é”

Ágfalvi búcsú
Legénytánc
IX. Gesztenye fesztivál

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

1956-os forradalom évfordulójáról
való megemlékezés

iskolaigazgató

Október 31.
(csütörtök)
November 11.
(hétfő)

Katona sírok gondozása

iskolaigazgató

Márton-nap

óvodavezető

November 15.
(péntek)

Idősek Napja

November 22-23.
(péntek-szombat)
December 5.
(csütörtök)
December 6.
(péntek)
December 13.
(péntek)
December 19.
(csütörtök)
December 20.
(péntek)
December 21.
(szombat)
December 22.
(vasárnap)

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 ünnepség az óvodában

óvodavezető

Karácsonyi ünnepség az iskolában

iskolaigazgató

Karácsonyi koncert

fúvószenekar titkára
énekkar vezetője
NNÖ elnöke

Békeláng átadás (lépesfalvi határhídnál)

A rendezvényterven szereplő rövidítések, megjegyzések magyarázata:
Közös rendezvény –
„z”
„é”

Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Fúvószenekar,
Énekkar, Vöröskereszt, Váci Mihály Általános Iskola és AMI,
Napsugár Óvoda képviselőiből álló csapat szervezi.
A rendezvényen a fúvószenekar szereplése szükséges
A rendezvényen az énekkar szereplése szükséges

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!
ÁGFALVI KRÓNIKA
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