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A benyújtás az alábbi módokon lehetséges:
-

Tisztelt Ebtartó!

személyesen

az

Ágfalvi

Közös

Önkormányzati Hivatalba
-

postai úton

Az ebösszeíró adatlapok leadási határideje: 2014.
február 28.
Tisztelettel:
Szováti Júlia
jegyző

Évforduló
Ágfalva község területén az állatok védelméről és
kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a
alapján

a

jogszabályban

meghatározott

adattartalommal kerül sor az ebek összeírására,
nyilvántartásba vételére.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az
ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus
nyilvántartást köteles vezetni, az állat tulajdonosa,
tartója és más személyek jogainak, személyes
biztonságának és tulajdonának védelme, valamint
ebrendészeti és állatvédelmi feladatainak hatékony
ellátása céljából.
Az eb tulajdonosa, vagy tartója az összeíráskor
köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési
Az ebösszeíró adatlap átvehető az Ágfalvi Közös
Önkormányzati Hivatalban /Ágfalva, Soproni utca 3./,
valamint letölthető a www.agfalva.hu honlapról.
Az adatlapot ebenként kell kitölteni, és a Közös
Hivatalba

FEBRUÁRI
MACSKAIVARTALANÍTÁSI
HÓNAP
A Magyar Állatorvosi Kamara ajánlására
2014 februárjában is olcsóbb a kandúrok és
a lány cicák ivartalanítása.
Árak: - kandúr macska
2.900,- Ft
- lány cica
5.900,- Ft
Akciós áraink február 1-28-ig érvényesek.

önkormányzat rendelkezésére bocsájtani.

Önkormányzati

1864-ben megalakult az Ágfalvi FDE
„Dalcsokor”
Agendorfer
MGD
„Liederstrauss”nevű egyesület. A 80 főből álló
kórus első karnagya Purt Lajos evangélikus
tanító volt. Az énekkar próbáit a Luther téri
iskolában tartották.
Böhm András

eljutatni.

Dr. Pilntér György
állatorvos
Telefonos bejelentkezés:
06 20/346-4545
www.drpintersopron.hu
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FELHÍVÁS!
Elérkezett a téli időszak, vele együtt
számolhatunk havazásra, ami nehezíti a
közlekedést.
Önkormányzatunk idén is gondoskodik
belterületén a hó eltakarításáról, és a
forgalmas közterületek (buszmegállók,
óvoda
iskola
környékének)
csúszásmentesítéséről.
Ahhoz hogy ezek a munkálatok zavartalanul
elvégzésre kerüljenek, megkérek minden
gépjármű tulajdonost, hogy autójával
kocsi beállójában parkoljon. Elsősorban a
szűk utcákban nehezíti a hó eltakarítást és
a hulladék elszállítását az autók által
leszűkített útszakasz.
Az Ágfalva-Somfalva közötti külterületi
utat a havazás és hóátfúvások miatt
egyelőre nem zártuk le, de felhívom a
közlekedők figyelmét, hogy ezt az
útszakaszt
mindenki
csak
saját
felelősségére használja!
Önkormányzatunk
az
autók
által
letaposott útpadkát ezen az útszakaszon
a havazás beállta előtt helyreállította.
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betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb
tereptárgyakat (gödrök, buckák), ami további
veszélyforrásokat jelenthet (elbotlás, elesés,
stb.).
Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó ipari
egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt
lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest
közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos
tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos
járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles
területsáv)
hintéséről,
sózásáról
a
tulajdonos/használó köteles gondoskodni.
Az ingatlan tulajdonosa/használója köteles a
járdaszakasz
melletti
átereszeknek,
árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől
és más lefolyást gátló egyéb anyagtól való
megtisztításáról gondoskodni, valamint a
veszélyes, lelógó jégcsapokra (táblával,
felirattal) felhívni a járókelők figyelmét.

Gaál István
polgármester

Fotó: Csoltói József

A közlekedés során különösen kell figyelni mind
a gépjárművezetőknek, mind a gyalogosan
közlekedőknek a havas, jeges, csúszós
útviszonyokra. Emellett kiemelten figyelmet kell
fordítani az épületek környékén, a járdákon
történő közlekedésre, az esetlegesen lezuhanó
hó- és jégtömeg elkerülésére. A lefagyott
tárgyak nehezebben, vagy egyáltalán nem
mozdíthatóak (anyagmozgatás, terhek emelése
esetén), ehhez társul a csúszásveszély. A vizes
kézzel megfogott fémfelületek hozzáfagyhatnak
a bőrünkhöz, azok égéshez hasonló sérüléseket
okozhatnak.

Téli veszélyek
A hóvihar elmúltával a lehullott hó az épített
környezetben további veszélyeket hordoz. A
tetőkről
az
összefagyott
hó,
az
ereszcsatornákról jég eshet a járókelőkre, a
járdák és egyéb közlekedők újra síkossá
válhatnak. A síkosság mellett a hó
ÁGFALVI KRÓNIKA

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
SOPRONI HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG
WWW.AGFALVA.HU
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Mit kell tennünk rendkívüli téli
időjárás, erős havazás esetén?
A hóvihar alatt:
- Maradjon a lakásában, húzza le a redőnyöket,
csukja
be
a
spalettákat.
- Fogyasszon magas energiatartalmú ételeket és
meleg italokat.
- Ne végezzen megerőltető fizikai és
kockázatos tevékenységet, hiszen egy
esetleges
baleset
esetén
a
hóesés
intenzitásától függően lehet, hogy a mentők
sem tudják megközelíteni a házat.
- Ne mozduljon ki, hacsak nem muszáj.
- Semmiképp se tegyen meg gyalog hosszabb
távokat, főleg egyedül.
- Ha ki kell mennie az épületből, mindenképp
öltözzön fel vastagon és rétegesen, ne hagyja
semelyik testrészét fedetlenül, mert a hideg és
az erős szél együtt hamar fagyási sérüléseket
okozhat. Viseljen sapkát (a legtöbb
testhőmérséklet a fedetlen fejen át távozik).
- Ha lakását a lehullott hó elzárta a külvilágtól,
értesítse a hatóságokat, akik a segítségére
sietnek majd, és készüljön fel az esetleges
hosszabb benntartózkodásra.
Otthonunkban:
Átmeneti áram- ill. energia kimaradás esetére:
- Hagyományos tüzelőberendezés (pl. kandalló)
használata esetén különös figyelemmel kell lenni
a tűzmegelőzésre, füstelvezetésre.
- Azokat a PB gázzal üzemelő fűtőkészülékeket,
amelyek nincsenek a kéménybe kötve, vagy az
égéstermékek szabadba történő kivezetése más
módon nem megoldott, soha ne üzemeltesse
folyamatosan zárt térben. A helyiség nagyságától
és a fűtési fokozattól függően legalább egymásfélóránként szellőztetni kell a helyiséget,
ellenkező esetben a felgyülemlő égéstermékek
mérgezést okozhatnak.
- A gázszolgáltatás ideiglenes kimaradása esetén
ne hagyja nyitva a fűtőkészülék elzárócsapját!
- Gondoskodjék szükség-világítóeszközökről (pl.
petróleumlámpa
és
petróleum,
palackról
működtethető gázlámpa, elektromos lámpa).
- Tartson üzemképes állapotban egy elemről
működtethető rádiót, és biztosítson hozzá tartalék
elemeket.
Tároljon otthonában egy hétre elegendő
élelmiszert az egész család számára.
- Legyenek otthon alapvető gyógyszerek,
kötszerek, ha csecsemő van a családban, számára
tápszerek.
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- Csak a legszükségesebb telefonhívásokat
bonyolítsa le, mert a hálózatra a mentésben
résztvevőknek van szüksége.

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE
SOPRONI HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG

Gyógyszertárunk új helyre
költözött

Fotó: Csoltói József
A
Hajnal
Gyógyszertár
Ágfalvi
Kirendeltsége az orvosi rendelő épületében
(Ágfalva, soproni utca 18.) megújult
környezetben várja kedves ügyfeleit.
Nyitva tartása:
hétfő
13.00-17.00
kedd-péntek 9.00-11.30
Új, megváltozott telefonszáma: 99/324-575

Két pályázaton is nyertünk
falumegújításra
és
fejlesztésre
a
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
által kiírt, LEADER Helyi Akciócsoportok
közvetítésével 2013. évben.
Az
Ágfalvi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat által benyújtott pályázatban a
Polgármesteri Hivatal épületének külső
homlokzat szigetelése és nyílászáróinak
cseréje valósul meg fűtéskorszerűsítéssel.
WWW.AGFALVA.HU
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Mindezen munkálatokra elnyert pályázat
összege: 9.482.383,- Ft.
A nyílászárók cseréje már decemberben
megvalósult, a homlokzat felújítása a tavaszi
időszakban folytatódik.

Fotó: Csoltói József
Ágfalva Községi Önkormányzata a temető
felújításra 12.992.555,- Ft pályázati összeget
nyert. A ravatalozó külső homlokzatának
felújítása, urnafal, sétányok, pihenők
építése, vízvételi helyek, és napelemes
kandeláberek fognak megvalósulni ebből az
összegből.
Az urnafal első szakasza már megépült az
elmúlt évben, a beruházás többi része 2014
tavaszán folytatódik.
Gaál István
polgármester

Fotó: Csoltói József
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Meghívó
A Virágos Ágfalváért Egyesület értesíti
tagjait, hogy beszámoló és
tisztújító közgyűlését 2014. február 13-án
1700 órakor tartja.
Helyszín: Iskolánk napközi épületében
lévő ebédlő
(Ágfalva, Soproni u. 1.)
Napirendi pontok:
1, Beszámoló a 2013. évi
működésről.
2, 2014. évi költségvetés
előterjesztése,
elfogadása.
3,
Egyesület
tisztségviselőinek
újraválasztása.
4, Észrevételek, javaslatok.
Kérem tagjainkat, lehetőség szerint minél
többen jelenjenek meg, hogy a szavazás
érvényes legyen!
Várom azoknak a tagoknak a jelentkezését,
akik szívesen vállalnák az egyesület
vezetését!
Antal Lajosné
elnök

Kedves Szülők! Támogatóink!
AZ ÁGFALVI VÁCI MIHÁLY
ÁLTALÁNOS ISKOLA
„JÖVŐ” ALAPÍTVÁNYA
köszönetét fejezi ki
mindazon
támogatóknak,
akik az szja 1%ával támogattak
bennünket.
A
2012-ben
befolyt
összeget,
132 045.-Ft-ot a gyermekek erdei
iskolai táboroztatására fordítottuk.
Támogatásukra
és
felajánlásaikra
továbbra is számítunk.
Köszönjük!
WWW.AGFALVA.HU
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„JÖVŐ” Alapítvány
9423 Ágfalva Váci Mihály u. 1

Adószám: 18535105-1-08

Számlaszám: 59500351-10011128

OVISULI
Az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskolában
2014. 02. 21-én 16.00
órai kezdettel
OVISULI lesz
minden kedves
óvodást és szülőt
szeretettel várunk!
Csernus Gáborné
igazgató helyettes
SZERETETTEL VÁRNAK MINDENKIT AZ
ÁGFALVI „CSODAVIRÁG” BABA-MAMA
KÖR TAGJAI
Csütörtökönként, de: 10
órától
Új helyen, az Ágfalvi
Fogadó különtermében
Érdeklődés:
Kerkeniné Mihalkó Edit
Zenepedagógus
30 /460-3521

Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség februári alkalmai
Február igéje: „Csak akkor szóljatok, ha az jó a
szükséges építésre, hogy áldást hozzon azokra,
akik hallgatják.” (Ef. 4,29)
Monatsspruch Februar: „Redet, was gut ist, was
erbaut und was notwendig ist, damit es Segen
bringe denen, die es hören.” (Eph. 4,29)
Február
1-én,
szombaton
15
órától
gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és
barátaikat.
Feburár 2-án, vasárnap 9 órakor kétnyelvű
családi istentiszteletre hívogatunk.
Február 5-én, szerdán 16 órakor bibliaórát
tartunk.
Február 9-én, vasárnap 9 órakor magyarnyelvű
úrvacsorás istetniszteletre hívogatunk.
Feburár 12-én, szerdán 17 órától konfirmációs
oktatás lesz.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Február 14-én, pénteken 19 órától a
„középnemzedéket” várjuk nagy szeretettel az
ágfalvi gyülekezeti terembe.
Február 15-én, szombaton 15 órától ifjúsági
órát tartunk Bánfalván, 16 órától pedig angol
nyelvű
istentiszteletre hívogatunk, szintén
Bánfalvára.
Február 16-án, vasárnap 9 órakor német nyelvű
úrvacsorás istentiszteletre hívogatunk.
Február 23-án, vasárnap magyar nyelvű
istentisztelet lesz, amellyel párhuzamosan
gyerekistentisztelet lesz. („Zsibongó”)
Február 26-án, szerdán 17 órától konfirmációs
okatatás lesz.
Február 27-én, csütörtökön 15 órától
Gemeindenachmittagra hívogatunk szeretettel az
ágfalvi gyülekezeti terembe.
Az időpontváltoztatás jogát fenntartjuk.
Alkalmainkra szeretettel hívogatunk Mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Szeretettel ajánljuk figyelmükbe honlapunkat is:
agfalva.lutheran.hu
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

VÉRADÁS ÁGFALVÁN
2014. február 4. (kedd) 16:00- 19:00 óra
Helyszín:
Váci Mihály Általános Iskola tornaterme
(9423 Ágfalva, Váci Mihály
u. 1.)
Véradáshoz fényképes
igazolvány és TAJ kártya
szükséges. Felhívjuk
figyelmüket, hogy a
véradáson soha ne jelenjenek
meg éhgyomorral!
ADJ VÉRT ÉS MENTS MEG 3 ÉLETET!
ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 75. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
Bocharei – Bäckerei – sütemény
fladen – stehlen – lop
fuchteln – mit der Glut spielen – parázzsal
játszik
gmui – genug – elég
Gsölchts – Geselchtes – füstölt hús
hahl – rutschig – síkos
lausn – horchen – hallgat, figyel
Resa – Theresia – Teréz
Schlidn – Schlitten – szán, szánkó
Straus – Straße – út, utca
gyűjtötte: Böhm András
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ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 76. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
Bo – Bach – patak
Flieger – Flugzeug – repülő
gfroisn – gefroren – megfagy
ghoam – geheim – meghitt
luign – lügen – hazudni
plärat – weinend – sírós
pracka – schlagen – csapkod
Ralbett – Schubbett auf Räden – kerekes
ágy
Scherm – Nachttopf – bili
Schmuln – Brotinneres – kenyérbél
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
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