ÁGFALVI KRÓNIKA
XIV. évfolyam 4. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2013. ÁPRILIS

NAGYHETI MISEREND
AZ ÁGFALVI RÓMAI
KATOLIKUS TEMPLOMBAN
Virágvasárnap

Osterhase
Drunten an den Gartenmauern,
Hab ich sehn das Häslein Lauern.
Eins, zwei, drei: legts ein Ei,
Lang wirds nimmer dauern.
Und nun sucht in allen Ecken,
Wo die schönen Eier stecken
Rot und blau, grün und grau,
Und dan werden sich die Kinder
freuen.

Locsolóversek
Én még kicsi vagyok,
Verset nem tudok.
Majd jönnek a nagyok,
Mondanak azok.
Ákom bákom, berkenye;
Szagos húsvét reggele.
Leöntjük a virágot,
Visszük már a kalácsot

03 24. - 8.00 órakor
Jézus bevonulása Jeruzsálembe
Nagycsütörtök
03. 28. - 17.00 órakor
Szentmise az utolsó vacsora emlékére
Nagypéntek
03. 29. - 17.00 órakor
Keresztúti ájtatosság
Nagyszombat
03 30. - 18.00 órakor
Húsvéti vigília
Húsvét vasárnap
03 31. - 8.00 órakor
Szentmise
Húsvét hétfő
04. 01. - 8.00 órakor
Szentmise

Minden vasárnap 8.00 órakor
várjuk szentmisére a Tisztelt
Híveket.
ÁLDOTT HÚSVÉTOT KÍVÁNUNK
MINDEN KEDVES ÁGFALVI
LAKOSNAK!
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Lelkészi
évről

jelentés

a

2012-es

„Elég neked az én kegyelmem, mert az én
erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9)
Ez volt az év igéje, aminek üzenetét meg is
tapasztalhattuk
a
mögöttünk
lévő
esztendőben.
Az elmúlt év történései közül több
momentumot is szeretnék kiemelni: a
presbiteri
választásokat,
az
ágfalvi
templombelső megújulását, az azt követő
templomszentelési ünnepséget, Plöchl Ildikó
határmenti gyülekezetpedagógus munkába
állását,
nyári
táborainkat
és
az
oberriexingeni testvérgyülekezetünkkel való
kapcsolat megerősödését.
Az elmúlt évben lejárt a 2006-ban
megválasztott presbitériumok mandátuma.
Ezúton is köszönjük azon presbiterek
munkáját, akik az előző ciklusban sokat
tettek gyülekezeteink életéért. Az új
presbitériumok névsora:
Ágfalván:
Ifj. Várallyay Pál felügyelő
Plöchl Ildikó másodfelügyelő
Száz Tiborné pénztáros
Akácos Tamás gondnok
Zeltner Mária jegyző
Schey Gabriella számvevőszéki elnök
Böhm András presbiter
Brenner Péter presbiter
Ferstl Mihályné presbiter
Prinner Mátyás presbiter
Stadler Károlyné presbiter
Nagy örömünkre szolgál, hogy a 2011-es
külső felújítást követően belülről (a
karzatig) is megújulhatott az ágfalvi
templom. Köszönjük mind a gyülekezeti
tagok, mind Ágfalva Önkormányzatának
nagylelkű adományait, és köszönjük sokak
kétkezi
munkáját
is.
A 2011-ben megkezdett és 2012-ben
befejezett templom felújításáért adtunk hálát
az ágfalvi búcsú napján (szeptember 30-án),
ahol Szemerei János, a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus
Egyházkerület
püspöke
újonnan felszentelte templomunkat.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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2012. november 15-e óta Plöchl Ildikó
nemcsak hitoktatói és másodfelügyelői,
hanem határmenti gyülekezetpedagógusi
mivoltában is segíti gyülekezetünk életét. Az
újonnan létesített munkahely működési
területe elsősorban a lépesfalvi, az ágfalvi és
a sopronbánfalvi gyülekezetek területe, de
Ildikó feladatköre a környékbeli határmenti
evangélikus
falvak
programjainak
összehangolás is. Nagy öröm, hogy az
Ausztriai
Evangélikus
Egyház
és
egyházkerületünk ezt a fél állást –közvetvegyülekezetünknek ajándékozta.
2012 pünkösdjén gyülekezetünk képviselői
meghívást
kaptak
a
németországi
Oberriexingenbe, ahol egy több évre
visszatekintő baráti viszonyt megpecsételve,
aláírtunk egy partnerségi kapcsolatot a két
gyülekezet között.
Gyülekezetépítő
tevékenységünkben
továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk a
kisebb gyülekezeti csoportok segítségére.
Ezek a kis csoportok már szép számmal
működnek
is.
Sok gyereket megmozgatnak a német nyelvű
gyerekfoglalkozásaink (Kinderwelt), a havi
rendszerességgel tartott „gyerekszombat“
elnevezésű alkalmaink, és Ágfalván az
ünnepekhez kapcsolódó barkács köreink is.
Ezeknek a szervezéséért nagy köszönet illeti
Plöchl Ildikót, Várallyayné Jenovai Szilviát
és Füzi Andreát. Szeretnék köszönetet
mondani Gerhát Orsolyának is az elváltak és
a válófélben lévők beszélgető körének
szervezéséért, és Gerhát Lászlónénak az
Ágfalván és Bánfalván vezetett bibliaórákért
is.
Örvendetes, hogy gyülekezetünkben immár
második éve rendszeresen találkozik egy tíztizenöt főt megmozgató ifjúsági csoport is.
Ők szinte teljes létszámban részt vettek az
idei „Szélrózsa“ elnevezésű ifjúsági
találkozón. Ezen kívül mintegy harminc
gyermeket táboroztattunk a határmenti
ökotáborunkban is. Ebben is nagy anyagi
segítséget
kaptunk
Ágfalva
Önkormányzatától. Köszönet érte.
A kis közösségek létrejöttében és az ifjúsági
munkában nyújtott szerepéért szeretnék
WWW.AGFALVA.HU
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köszönetet mondani Csendes Gabriellának,
Füzi Andreának, Gerhát Lászlónénak,
Gerhát Orsolyának, Mesterházy Andreának,
Plöchl Ildikónak és Várallyayné Jenovai
Szilviának.
Ismételten köszönetet szeretnék mondani
Ágfalva Önkormányzatának és a Német
Nemzetiségi Önkormányzatának is, akik –
ahogy tavaly is írtam- gyakran a mi még ki
sem mondott „sóhajainkat“ is meghallották,
és a legkülönfélébb módokon segítették
gyülekezetünk
életét.
Örömmel tölt el bennünk, hogy honlapunk
rendszeresen frissül és szépül, köszönjük
ezúton is Várfalvi Erzsébet munkáját.
Végül, de egyáltalán nem utolsó sorban,
hadd köszönjem meg Száz Tiborné és
Kőrösi Ferencné pénztárosként végzett
odaadó, önkéntes munkát, és ifj. Várallyay
Pálnak, Steinwenger Lászlónak és Simon
Zsoltnak, hogy kitartóan, idejüket és
energiájukat nem kímélve végezték, ill.
végzik a gyülekezetben a felügyelőséggel
járó, gyakran hálátlan feladatot.
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter
Ágfalva, 2013. március 7.
(Részlet a 2012-es lelkészi jelentésből. A teljes
szöveget honlapunkon olvashatják.)

Az Ágfalvi Evangélikus Egyházközség
áprilisi alkalmai
Április hónap igéje: Mivel tehát már
elfogadtátok Krisztus Jézust, az urat,
éljetek is őbenne. Gyökerezzetek meg és
éljetek is őbenne, erősödjetek meg a hit
által, amint tanultátok, és hálaadásotok
legyen egyre bőségesebb. (Kol. 2,6-7)
Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus
angenommen habt, so lebt auch in ihm und
seid in ihm verwurzelt und gegründet und
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fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden
seid, und seid reichlich dankbar. (Kol
2,6.7)
Április 1-én, Húsvét hétfőjén 9 órakor
német nyelvű úrvacsorás istentiszteletet
tartunk.
Április 6-án, szombaton gyülekezetünk
fiataljai részt vesznek a Szombathelyen
megrendezendő evangélikus ifjúsági napon.
Április 7-én, vasárnap 9 órakor családi
istentiszteletet tartunk.
Ezen a napon 16 órától a bánfalvi
templomban angol nyelvű istentisztelet lesz.
Erre az alkalomra is szeretettel várjuk az
ágfalviakat.
Április 10-én, szerdán 16 órakor magyar
nyelvű bibliaóra lesz.
Április 13-án 15 órától ifjúsági délután
tartunk Bánfalván, ahová szeretettel várjuk a
konfirmált fiatalokat Ágfalváról is.
Április 14-én magyar nyelvű istentiszteletet
tartunk. Az istentiszteletet követően
közgyűlés lesz, ahol a felügyelő és a jegyző
személye felől döntünk.
Április 19-21. között konfirmandus hétvégét
tartunk Pöttelsdorfban.
Április 20-án, szombaton 15 órától a
kitelepítési
emlékünnepélyre
és
az
„Agendorfer Blaskapelle” koncertjére kerül
sor templomunkban.
Április 21-én, vasárnap 9 órakor német
nyelvű istentiszteletet tartunk Gertraud
Winter szolgálatával.
Április 28-án, vasárnap 9 órától magyar
nyelvű istentiszteletünk lesz.
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
További infó: agfalva.lutheran.hu
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

Ünnepeltünk az 1848 – 49-es forradalom és szabadságharc
165. évfordulóján!
A
zord
időjárás
megemlékezésünket
a
ÁGFALVI KRÓNIKA

miatt
Váci

ünnepi
Mihály

Általános Iskola tornatermében tartottuk,
ahol színvonalas műsorral emlékeztek a
WWW.AGFALVA.HU
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történelmi eseményekről iskolánk 3. és 4.
osztályos tanulói. Felkészítő pedagógusuk:
Horváth Eszter és Lang Rolandné volt.
A rendezvény keretei között Gaál István
polgármester
megköszönte
Kőbányai
Károlyné, iskolánk egykori igazgatója által
községünknek adományozott kocsányos
tölgyfát,
melyet
(a
megbetegedett
mamutfenyő helyére) a március 15 térre
ültettünk el.
Köszönjük Ildikó néninek!

Fotó:
Domonkosné Szemerédy Zsuzsa

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 66. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
anplärm – anschreien – ráordít
bäarat – läufig (Hund) – forog
fladan – stehlen– lop
Grant – Zorn – düh, harag
Häifa – Topf – fazék
Glosaugn – Brille – szemüveg
Hoaschneida – Frisör – fodrász
Saublouda – Schweinsblase –
disznóhólyag
Schimpl – Schimmel – penész
Spahl– Schiefer (Holz) – faszálka

Fotó:
Domonkosné Szemerédy Zsuzsa

gyűjtötte: Böhm András

Évfordulók: Az ágfalvi „Bányavasút”.
1893. szeptember 5-én Ágfalva és Brennbergbánya között megépült a szabványos nyomtávú
vasútpálya, melynek hossza 7930m volt.
Ennek azért volt nagy jelentősége, mert előtte a Brennbergbányán kitermelt kiváló minőségű
barnaszenet Ágfalván át kellett rakni egy normál nyomtávú vasúti vagonba.

Böhm András
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Ágfalva Község Önkormányzata és
Harka Község Önkormányzata
közös önkormányzati hivatalt hozott létre.
Ágfalva

A megállapodás célja
A testületi és államigazgatási döntések
előkészítése, illetve azok végrehajtásának
hatékonyabb ellátása függetlenül attól, hogy
azok a képviselő-testület, a polgármester,
vagy a jegyző hatáskörébe tartoznak, azzal,
hogy a kirendeltségen a folyamatos munka
személyi és tárgyi feltételeit is folyamatosan
biztosítani kell.

A közös önkormányzati hivatal
hivatalos elnevezése
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 9423. Ágfalva, Soproni u. 3.
A megállapodást a képviselő-testületek – át
nem ruházott hatáskörükben -, minősített
többségű határozataikkal fogadták el, amely
2013. március 1-én lépett hatályba. A közös
hivatalból
kiválni
a
jogszabályban
foglaltaknak
megfelelően
következő
általános
önkormányzati
választásokat
követően lehet.

A hivatal felépítése
Székhely hivatal:
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
9423. Ágfalva, Soproni u. 3.
Kirendeltsége:
Harkai Kirendeltség 9422. Harka, Nyéki u.
34.

A hivatal összlétszáma
Ágfalvi Közös (székhely) hivatal
Jegyző
(közös finanszírozásban)
Kirendeltség-vezető
Általános igazgatási ügyintéző
Adóügyi ügyintéző
Gazdálkodási ügyintéző
Harkai kirendeltség:
Aljegyző (kirendeltség-vezető)
ÁGFALVI KRÓNIKA

1
1 fő
1 fő
1 fő
1 fő

fő

Általános igazgatási ügyintéző
1 fő
Adóügyi ügyintéző
1 fő
Gazdálkodási ügyintéző
1 fő
Általános igazgatási ügyintéző
1
fő
(Harka finanszírozza)
A székhely település által nyújtott
alapszolgáltatások: informatikai szolgáltatás,
egységesített iktatási és ügyirat kezelési
rendszer, egységesített alapszolgáltatási és
nyilvántartási rendszer.
Ügyfélfogadási rendje megegyezik a
jelenleg működő hivatal ügyfélfogadási
rendjével.
A jegyző – akadályoztatása esetén az
aljegyző – mindkét településen heti egy
alkalommal ügyfélfogadást tart.

A közös önkormányzati hivatal
feladata, hatásköre, illetékessége
A közös önkormányzati hivatal Ágfalva, és
Harka községek képviselő-testületei által
létrehozott közös önkormányzati hivatal,
mely
ellátja
az
önkormányzatok,
polgármesterek, jegyzők hatáskörébe utalt
önkormányzati, hatósági, államigazgatási
ügyek döntésre történő előkészítésével, és
ezen
döntések
kiadmányozásával
kapcsolatos feladatokat.
Az önkormányzati képviselő-testületek
döntéseinek megfelelő községfejlesztési,
községgazdálkodási feladatokat.
Intézményirányítási feladatokat.
A közös önkormányzati hivatal illetékességi
területe az azt létrehozó kettő önkormányzat
közigazgatási területére terjed ki.

A közös önkormányzati hivatal
feladatai
a.)

Az önkormányzati működéshez
kapcsolódó általános feladatok:

1 fő
WWW.AGFALVA.HU
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-

-

b.)
c.)
d.)
-

testületi ülések előkészítése, tartalmi
és adminisztratív feladatok,
a
bizottságok
működésével
kapcsolatos hivatali feladatok,
egyéb általános működési feladatok
a képviselő-testületek döntéseinek
megfelelő
községfejlesztési,
egészségügyi és szociális alapellátási
feladatok,
község
gazdálkodási
feladatok ellátása
a közös önkormányzati hivatalhoz
tartozó településeken ellátja a
részben
önálló
intézmények
könyvviteli és számviteli teendőit,
ellenőrzi
gazdálkodásuk
szabályszerűségét
végrehajtja a képviselő-testületi
döntéseket
az önkormányzatok hatáskörébe
tartozó hatósági feladatok
a polgármester hatáskörébe tartozó
államigazgatási ügyek,
a jegyző államigazgatási feladatai
gazdasági – pénzügyi feladatok:
költségvetés, zárszámadás készítése
pénzügyi beszámolók készítése
nyilvántartások vezetése
gazdálkodással kapcsolatos napi
ügyek intézése

A hivatal irányítása
A székhely település polgármestere a közös
önkormányzati
hivatalt
Harka
polgármesterének egyeztetésével
a.) irányítja
b.) a
jegyző
javaslatainak
figyelembevételével meghatározza a
közös önkormányzati hivatalnak
feladatait
az
önkormányzat
munkájának a szervezésében, a
döntések
előkészítésében
és
végrehajtásában;
c.) a jegyző javaslatára – Harka
polgármesterével
előzetesen
egyeztetve- előterjesztést nyújt be a
képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeti
tagozódásának,
létszámának,
munkarendjének,
valamint ügyfélfogadási rendjének
meghatározására
ÁGFALVI KRÓNIKA
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d.) a hatáskörébe tartozó ügyekben
szabályozza a kiadmányozás rendjét
e.) gyakorolja a munkáltatói jogokat a
jegyző, aljegyző tekintetében
f.) a
polgármesterek
egyetértése
szükséges az általuk meghatározott
körben a közös önkormányzati
hivatal
köztisztviselője,
alkalmazottja
kinevezéséhez,
bérezéséhez, vezetői megbízásához,
felmentéséhez, vezetői megbízásának
visszavonásához és jutalmazásához
A jegyző vezeti a közös önkormányzati
hivatalt.

A hivatal költségvetéséhez való
hozzájárulás településenként
A közös önkormányzati hivatal önálló
költségvetési szerv, amelynek költségvetését
a résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei állapítják meg és biztosítják.
A székhely hivatalnak és a kirendeltségnek
helyet adó épületek karbantartási, javítási,
állagmegóvási,
átalakítási,
továbbá
közüzemi szolgáltatók (áram, gáz, víz,
csatorna) díjait az ingatlan fekvése szerinti
önkormányzat
fizeti.
Bármelyik
kirendeltségen
felmerülő
bútorzat,k
informatikai és irodai eszközök beszerzése
az
érintett
település
önkormányzat
költségvetését terheli.
A közös önkormányzati hivatal állami
támogatáson felüli költségeit kötelese
átutalni a társuló felek a közös
önkormányzati
hivatal
elkülönített
számlájára.
A székhelyen és kirendeltségen a közös
önkormányzati hivatali feladatok ellátására
használt ingatlanok, ingóságok és közös
önkormányzati
hivatalt
fenntartó
önkormányzat tulajdonában maradnak.
A használatba adás ingyenes.
Amennyiben a megállapodásban részt vevő
önkormányzatok különválnak a közös
önkormányzati hivatal működéséből a közös
hivatal működtetéséhez szükséges közösen
vállalt beszerzések esetében a mindenkori
érték – figyelembe véve az amortizációt –
lakosságszám arányos megosztása szerint
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jogosult részét
hivataltól.

ÁGFALVI KRÓNIKA

visszakapni

A
hivatal
nyilvánossága

a

közös

munkájának

A
résztvevő
önkormányzatok
által
meghozott
rendeleteket,
közérdekű
dokumentumokat a települések hivatalaiban
(székhely
hivatal
és
kirendeltség)
változásokat tartalmaznak, a hivatal
működőképességét, szabályosságát vagy
méltányosságát megkérdőjelezik, akkor a
felek a megállapodást haladéktalanul
felülvizsgálják.
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megtekinthetővé kell tenni. Elektronikus
úton a honlapokon meg kell jelentetni.
Jelen
megállapodásból
eredő
vitás
kérdésekben bármely fél polgármestere
jogosult egyeztető tárgyalást összehívni. Az
egyeztető tárgyalásról emlékeztető készül.
A képviselő-testületek megállapodtak abban,
hogy amennyiben a jelen megállapodás
tartalmát érintő jogszabályok olyan érdemi
Szeretettel
kisóvodást!

várunk

minden

leendő

MULTILING projekt az óvodában

Fotó: Fung Mátyás

ÓVODAI BEÍRATÁS
Ideje: 2013.április 4-én csütörtökön
délután 12-16 óráig
2013. április 5 -én pénteken délelőtt 8-12
óráig
Helye: Napsugár Óvoda Ágfalva
Fő u.1.
2011. évi CXC. Törvény a nemzeti
köznevelésről előírja, hogy az óvodai
nevelés a gyermek hároméves korában
kezdődik, és addig az időpontig tart,
ameddig a gyermek a tankötelezettség
teljesítését meg nem kezdi. Az óvodába be
kell íratni azokat a gyermekeket, akik
2014. május 31-ig 3. életévüket betöltik. A
beíratásra kérjük, hozzák magukkal a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
lakcímkártyát, személyi igazolványt és a
gyermek TAJ kártyáját.
ÁGFALVI KRÓNIKA

A burgenlandi Draßburg és a magyar
Ágfalva községek már 2007-ben elindítottak
és megvalósítottak egy közös, határon
átnyúló projektet (Interreg IIIA), mely
óvodás korú gyerekek kétnyelvű óvodai
nevelését tűzte ki célul. Mivel ez a projekt
nagyon pozitívan alakult, mindkét oldalról
sürgetni kezdték egy másik, tartós kétnyelvű
óvoda létrehozását. Időközben ugyanis az
óvoda iránti érdeklődés meglepetésszerűen
sokkal nagyobb lett, mint ahogy ezt a
kezdetekkor feltételezték. 2007-2011i-ig
folyt óvodánkban a BILKIG projekt,
melynek során osztrák óvónő németül
foglalkozott az ágfalvi gyermekekkel, és az
ágfalvi óvónő magyarul tanította a
drassburgi gyermekeket. A projekt célja
volt,
hogy
a
lehető
leghamarabb
megismertesse a gyerekekkel a régió
többnyelvűségét. Éppígy arra is ösztönözni
kívántuk
a
gyerekeket,
hogy
a
többnyelvűséget aktívan fogadják el, és
később sajátítsák is el a másik nyelvet
valamilyen iskolai képzés keretein belül.
Ennek folytatása a 2013 januárjától induló
MULTILING projekt, mely már nemcsak a
két falu óvodái között folyik, hanem a
projektbe bekapcsolódnak majd az ágfalvi és
drassburgi általános iskolák tanulói illetve a
Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek
WWW.AGFALVA.HU
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Elek Pedagógiai Kar hallgatói és az
eisenstadti Pedagógiai Főiskola is.
A projekt keretében a következő feladatok
kerülnek megvalósításra:
- a másik község évente többszöri
meglátogatása

közös
óvodai
kirándulások
közös
óvodai
ünnepségek
Közös
iskolai
projektek,
kirándulások sportnapok.
Kovács
Zsoltné
óvodavezető

Felhívjuk a Tisztelt ágfalvi lakosok
figyelmét,
hogy a Rekultiv Kft megszünteti a
szemétdíjak csekken történő befizetését.
Helyette díjbeszedőt alkalmaz, aki fel fogja
keresni havonta a lakókat, hogy személyesen
szedje be a szemétdíjat. Erre való
jogosultságát igazolni fogja.

Ezen felül megalkotásra került:
5/2013. (II.27.) rendelet az
önkormányzat tulajdonában lévő
víz- és csatornaközművekre
történő rákötések rendjéről

Gaál István
polgármester
Tájékoztatjuk a Tisztelt ágfalvi lakosokat,
hogy az osztrák családi pótlék igényléséhez
szükséges önkormányzati igazolás 2013.
április 1-től illetékmentes.
Az életbenléti igazolás illetéke továbbra is
3000,- Ft.
Szováti Júlia
Jegyző
Tisztelt Ágfalvi Lakosok!
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy Ágfalva
Községi Önkormányzat Képviselőtestülete megalkotta 4/2013.(II.27.)
rendeletét az avar és kerti hulladék
nyílttéri égetéséről.
E rendelet 5.§ (3)-(4) bekezdéseinek
értelmében: A száraz avar és a kerti
hulladék égetése megfelelő légköri
viszonyok
(szélcsend)
esetén,
szeptember 15-től május 15-ig, hétfőtől
péntekig,
800-1800
óra
közötti
időszakban végezhető.
Az égetendő avar és kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális, illetve
ipari eredetű hulladékot.
ÁGFALVI KRÓNIKA

E rendelet 3.§ (1) bekezdésének
értelmében:
Az
önkormányzati
tulajdonú ivóvíz hálózatra történő
rákötés esetében a közműfejlesztési
hozzájárulás mértéke:
- természetes személy esetén 90.000.- Ft
+ Áfa/ érdekeltségi egység (lakás)
- gazdálkodó szervezet esetében:
Soproni Vízmű Zrt. által megállapított
közműfejlesztési hozzájárulás mértéke.
A szennyvíz hálózatra történő rákötés
esetén a közműfejlesztési hozzájárulás
összege:
- természetes személy esetén 100.000.Ft + Áfa/ érdekeltségi egység (lakás)
- gazdálkodó szervezet esetében:
Soproni Vízmű Zrt. által megállapított
közműfejlesztési hozzájárulás mértéke.
3/2013.(II.27.) rendeletét a
házasságkötések engedélyezésének
szabályairól és az eseményhez kapcsolódó
többletszolgáltatásért fizetendő térítési
díjak mértékéről, mely a 2/2011.(IV.1.)
rendelet módosítása.
A rendeletek teljes szövege megtekinthető:
Polgármesteri Hivatal jegyzői irodájában
(9423 Ágfalva Soproni utca 3.)
Szováti Júlia
jegyző

WWW.AGFALVA.HU
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HÚSVÉTI LOCSOLÓ RETRO PARTY
Helyszín: Ágfalvi Fogadó
Zene: Dj Zsuga
Időpont: 2013. 03. 30. (szombat)
Asztalfoglalás és érdeklődés:
Zselinszkyné Kondor Nikolettnél
Tel: 06 70/4091-813

MEGHÍVÓ
a 67 éve történt kitelepítés emlékünnepélyére,
melyet 2013. április 20-án 15 órakor tartunk az
ágfalvi evangélikus templomban.
 Gaál István Ágfalva
polgármesterének ünnepi
köszöntője
 Vers /Váci Mihály Általános
Iskola /
 Az Ágfalvi Fúvószenekar és
Húsvéti koncertje
 A Morgenröte Énekkar műsora
az evangélikus templomban.
 Koszorúzás az emlékműnél

ÜNNEPI PROGRAM:
 Himnusz
 A magyarországi németek
Himnusza

ÁGFALVI KRÓNIKA

Vegyen részt Ön is
rendezvényünkön, mindenkit
szeretettel várunk!
Szervezők

WWW.AGFALVA.HU
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MEGNYITOTT AZ ÁGFALVI FOGADÓ!!
Szeretettel várjuk a kedves vendégeket!
Vállaljuk különböző rendezvények lebonyolítását:
- Lakodalmak
- Születésnapok
- Ballagások
- Osztálytalálkozók stb
- 2-3 ágyas szoba kiadó!!
Érdeklődés, helyfoglalás:
Tel: 06 30/ 2770 - 838; 06 30/ 9271 - 682

„ Tegyünk együtt a holnapért!”
öko - nap keretében
az iskola tanulói, pedagógusai és a
Virágos Ágfalváért Egyesület
szemétszedésre
hívja azokat az ágfalvi lakosokat, akik velünk
együtt úgy gondolják, hogy a télen
felhalmozott szeméttől ideje megtisztítani a
közvetlen lakókörnyezetet!
A szemétszedés ideje: 2013. 04. 26.
péntek12 óra
Helyszínei:
Sopron-Ágfalva közút melletti árkok
Temető környéke, Baracsi utca, Soproni
utca, Lakótelep, buszforduló, Fajátszótér,
Hegy utca, Kerékpárút
Bármelyik helyszínen lehet csatlakozni!

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT,
HOGY A TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS AZ
ISKOLÁBAN 2013. ÁPRILIS 25-ÉN,
csütörtökön lesz.
13-17 óráig vesszük át a hulladékpapírt
az iskola napközi udvarán.
Kérjük a kötegeket jól átkötni, hogy a mérés
könnyebb és gyorsabb lehessen!
Várjuk a felajánlott hulladékpapírt, mellyel
iskolánk Jövő Alapítványát támogatják!
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:
ART-COPY Nyomda, Sopron
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