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Tisztelt Választópolgárok! 

 

Bizonyára már mindenki előtt ismert, hogy 

2014. a választások éve lesz. Idén sor kerül 

országgyűlési képviselők, európai parlamenti 

képviselők, helyi önkormányzati képviselők és 

polgármester, valamint nemzetiségi 

önkormányzati képviselők választására is. 

Tájékoztatom Önöket, hogy a választási 

előkészületek megkezdődtek. 

A 2014.-es év első választása az országgyűlési 

képviselők választása lesz, melyet a 

Köztársasági Elnök Úr 2014. április 6. napjára 

tűzött ki, ahol egyéni képviselőjelöltekre, illetve 

országos listákra (párt, illetve nemzetiségi) 

szavazhatunk. A választás kitűzéséről és arról, 

hogy a választópolgár mely szavazókörben 

gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti 

Választási Iroda úgynevezett értesítőben 

tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékben 

szereplő választópolgárokat legkésőbb 2014. 

február 17-ig.  

Az, hogy a választópolgár mely szavazókörben 

szavazhat az állandó lakóhelye (2014. 02. 07. 

állapot) alapján kerül meghatározásra. Ágfalva 

község területén a következő szavazókörök 

találhatók: 

- 001. szavazókör: Ágfalvi Napköziotthon, 

Ágfalva Soproni utca 1. 

- 002. szavazókör: Ágfalvi Fogadó, 

Ágfalva Daágh utca 1. 

A szavazókörök számát, sorszámát és területi 

beosztását, valamint a szavazóhelyiségek címét 

megállapító határozat továbbra is megtekinthető 

az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban 

(9423 Ágfalva, Soproni utca 3.) valamint a 

www.agfalva.hu honlapon. 

 

 KÖZPONTI NÉVJEGYZÉK VEZETÉSE 

 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény és a központi névjegyzék valamint 

egyéb választási nyilvántartások vezetéséről 

szóló 17/2013.(VII.17.) KIM rendelet 

hatálybalépésével új névjegyzékvezetési 

rendszer került kiépítésre. Így állandó, 

folyamatosan aktualizált elektronikus 

nyilvántartásként működik a központi 

névjegyzék. 

 

A központi névjegyzéket a Nemzeti Választási 

Iroda (NVI) vezeti, abba csak az NVI vehet 

fel és abból csak az NVI törölhet 

választópolgárt! 

 

Felvétel a központi névjegyzékbe: 

Azokat a magyar állampolgárságú 

választópolgárokat, akik magyarországi 

lakcímmel nem rendelkeznek, az NVI 

kérelmükre veszi fel a központi névjegyzékbe. 

Azok a magyar állampolgárságú 

választópolgárok, akik Magyarországon élnek, 

de sem bejelentett lakóhelyük, sem bejelentett 

tartózkodási helyük nincs Magyarországon, akár 

az NVI-től, akár bármely helyi választási 

irodától kérhetik a névjegyzékbe vételüket. A 

kérelem formanyomtatványát a 

17/2013.(VII.17.) KIM rendelet 3. melléklete 

állapítja meg. 

 

 SZAVAZÓKÖRI NÉVJEGYZÉK 

MÓDOSÍTÁSÁNAK ESETEI: 

 

MOZGÓURNA IGÉNYLÉSE: 

Mozgóurna iránti kérelmet azok a szavazóköri 

névjegyzékben szereplő választópolgárok 

nyújthatnak be, akik: 

 mozgásukban egészségi állapotuk (illetve 

fogyatékosságuk) miatt, 

 vagy fogva tartásuk miatt akadályozottak. 

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi 

szempontok miatt) kéri, annak a kérését a helyi 

választási iroda, illetve a szavazatszámláló 

bizottság elutasítja. 

Mozgóurnát a választás kitűzését követően, de 

legkésőbb a szavazást megelőző második napon 

(2014. április 4-én pénteken) 16.00 óráig attól a 

helyi választási irodától, a szavazás napján 

 XV. évfolyam 3. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. MÁRCIUS 
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(2014. április 6-án vasárnap) 15 óráig pedig attól 

a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, 

ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. 

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a 

szavazókörben "hagyományos módon" nem 

szavazhat, kizárólag mozgóurnával! 

 

ÁTJELENTKEZÉS: 

Az átjelentkezési kérelmet azok a 

választópolgárok nyújthatják be, akik a szavazás 

napján Magyarországon, de a magyarországi 

lakóhelyüktől eltérő helyen kívánnak szavazni. 

A kérelmet a választópolgár lakcíme szerint 

illetékes helyi választási irodában (de személyes 

ügyintézés esetén a bejelentett tartózkodási hely 

szerinti helyi választási irodában is) lehet intézni 

a választás kitűzését követően, de legkésőbb a 

szavazást megelőző péntek (2014. április 4.) 16 

óráig. A helyi választási iroda vezetője (vagyis a 

jegyző) nem papíralapú igazolást ad ki, hanem 

közvetlenül felveszi a választópolgárt az érintett 

szavazókör névjegyzékébe. 

Fontos, hogy átjelentkezéskor is a lakóhely 

szerinti jelöltekre lehet szavazni! 

 

KÜLKÉPVISELETEN TÖRTÉNŐ 

SZAVAZÁS IRÁNTI KÉRELEM: 

Aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, 

külképviseleti névjegyzékbe való felvételre 

irányuló kérelmet terjeszthet elő. 

Az a választópolgár, aki a szavazóköri 

névjegyzékben szerepel, de a szavazás napján 

külföldön tartózkodik, Magyarország 

nagykövetségén vagy főkonzulátusán 

szavazhat a lakcíme szerinti szavazólapon 

szereplő jelöltekre, illetve az országos listákra.  

A szavazás feltétele, hogy kérelme alapján a 

választópolgárt a HVI felvegye a 

külképviseleti névjegyzékbe.  

Az erre irányuló kérelemnek legkésőbb 2014. 

március 29. napján 16.00 óráig kell a HVI-hez 

megérkeznie. 

 

 KÉRELEMRE TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK 

A KÖZPONTI NÉVJEGYZÉKBEN: 

A kérelemre történő változások átvezetése a 

helyi választási irodák feladata. A központi 

névjegyzékbe felvett választópolgár 2014. január 

1-től kérheti a választási irodától, hogy az 

alábbiak valamelyikét rögzítse a központi 

névjegyzékben: 

- a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX törvény szerinti valamely 

nemzetiséghez tartozik, 

- fogyatékosságára való tekintettel segítséget 

igényel a választójoga gyakorlásához, 

- a központi névjegyzékben szereplő személyes 

adatainak kiadását megtiltja 

- az Európai Unió más tagállamának állampolgára 

a fentieken kívül azt is kérheti, hogy az EP –

választásokra is kiterjedjen a névjegyzékbe 

vétele 

A választási névjegyzékkel kapcsolatos 

kérelmek formanyomtatványát 

17/2013.(VII.17.) KIM rendelet mellékletei 

állapítják meg. 

 

a) Nemzetiségi regisztráció: 

Bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, 

roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, és 

ukrán nemzetiségű választópolgár kérheti, hogy 

a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre: 

Az „A pont” megjelölésével– ekkor az adott 

nemzetiség önkormányzati választásán részt 

vehet, valamint az országgyűlési választáson 

pártlistára szavazhat 

A „B pont megjelölésével”- az országgyűlési 

választáson is nemzetiségi választópolgárként 

kíván szavazni – ekkor részt vehet az adott 

nemzetiség önkormányzati választásán, valamint 

az országgyűlési választáson az adott nemzetiség 

országos önkormányzata által állított listára 

szavazhat, egyéb pártlistára nem!!! 

Ehhez az országgyűlési választásokat megelőző 

16. napig be kell érkeznie a kérelmének a 

lakcíme szerint illetékes helyi választási 

irodához. /17/2013.(VII.17.) KIM rendelet 2. 

melléklete/ 

 

b) Fogyatékossággal élő választópolgár által 

igényelt segítség: 

A fogyatékossággal élő választópolgárok 

számára lehetővé válik speciális segítség 

nyújtása. Ezeket az igényeket szükséges előre 

jelezniük, az erre irányuló kérelem útján. 

/17/2013.(VII.17.) KIM rendelet 2. melléklete/ 

Az a látássérült, aki a „C” pontot megjelöli, az a 

Nemzeti Választási Irodától speciális, Braille-

írással készült értesítőt kap. 

Az írott szöveget nehezen értelmező 

választópolgár a „D” pont bejelölésével 

könnyített formában megírt tájékoztató anyag 

megküldését igényelheti. 

Az „E” pont bejelölésével a látássérült 

választópolgár részére a szavazás napján a 

szavazókörében működő szavazatszámláló 

bizottság Braille-írással ellátott szavazósablont 

biztosít. 
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Az „F” pont bejelölésével akadálymentes 

szavazóhelyiség biztosítását kéri, ezzel a 

lehetőséggel a mozgásukban korlátozott 

választópolgárok élhetnek. A mozgásukban 

teljesen akadályozott választópolgárok számára 

kérésükre mozgóurnát biztosítunk.  

 

c) Központi névjegyzéki adatok kiadásának 

megtiltása 

Lehetősége van a választópolgárnak arra, hogy 

névjegyzéki adatai kampánycélú kiadását a 

választópolgár megtiltsa. Emellett lehetősége 

van arra, hogy a választópolgár az SZL-ben 

tárolt adatainak szolgáltatását is megtiltsa. Erre a 

kérelemnyomtatvány „G” és „H” pontok alapján 

kitöltésével van lehetőség. /17/2013.(VII.17.) 

KIM rendelet 2. melléklete/ 

 

d) Az Európai Unió más tagállama 

állampolgárának névjegyzékbe vétele az EP 

választásra. 

Az Európai Unió más tagállamának 

Magyarországon élő állampolgára 

automatikusan kerül felvételre a központi 

névjegyzékbe, amikor Magyarországon 

lakóhelyet létesít – feltéve, hogy a magyar jog 

szerint nagykorú és a magyar bíróság nem zárta 

ki a választójogból. Az uniós választópolgár 

automatikus névjegyzékbe vétele csak a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek 

választására terjed ki. A választópolgár kérheti, 

hogy a központi nyilvántartásba vétele az EP 

választásokra is kiterjedjen, ebben az esetben az 

EP választáson a magyarországi képviselők 

választásán szavazhat. 

Fenti nyilatkozatokat bármikor módosíthatja a 

választópolgár! 

 

A névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket 

2014. január 1-től be lehet nyújtani, az alábbi 

módokon: 

 személyesen akár lakóhelye, akár a bejelentett 

tartózkodási helye szerint illetékes helyi 

választási irodánál 

 levélben csak a választópolgár lakóhelye szerint 

illetékes helyi választási irodához 

 postai úton 

 ügyfélkapun keresztül 

 vagy a választások hivatalos honlapján 

(www.valasztas.hu) 

 

Amennyiben a választással kapcsolatos 

kérdéseik merülnének fel a HVI munkatársai az 

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban (9423 

Ágfalva, Soproni utca 3, tel.: 99/330-012) 

ügyfélfogadási időben készséggel állnak 

rendelkezésükre. A kérelmekkel kapcsolatos 

nyomtatványokat igényelheti személyesen az 

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban vagy 

letöltheti a www.valasztas.hu illetve a 

www.agfalva.hu honlapokról. 

Tisztelettel 

Szováti Júlia 

 HVI vezető 

 

Tisztelt Nemzetiségi Választópolgárok! 

 

Az Ágfalvi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat tekintettel a jogszabályi 

változásokra a 2014. évi választásokon 

(országgyűlési képviselők választás és helyi és 

nemzetiségi önkormányzati választás) a 

nemzetiségi regisztrációval összefüggésben a 

leggyakrabban ismételt kérdéssekkel 

kapcsolatban az alábbi tájékoztatást nyújtja: 

 

Mit takar a nemzetiségi névjegyzék? 
A “nemzetiségi névjegyzék” a központi 

névjegyzék része. A központi névjegyzék 

tartalmazza azoknak a választópolgároknak az 

adatait, akik a nemzetiségi önkormányzati 

választásokon (korábban: “kisebbségi 

önkormányzati választásokon”) kívánnak 

szavazni, illetve az országgyűlési választásokon 

a listás szavazatukat nem pártlistára, hanem 

nemzetiségi listára szeretnék leadni. 

A névjegyzék a választásokkal összefüggő 

személyi adatokon túl a következő adatokat 

tartalmazza: 

azt, hogy a nemzetiségi választópolgár melyik 

nemzetiséghez tartozónak vallja magát; 

azt, hogy a választópolgár az országgyűlési 

választásokra is kiterjedő hatállyal kérte 

felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe -- vagyis 

azt, hogy listás szavazatát nemzetiségi listára 

kívánja-e leadni. 

 

Milyen módon lehet regisztrálni a nemzetiségi 

névjegyzékbe? 

Bolgár, görög, horvát, lengyel, német, örmény, 

roma, román, ruszin, szerb, szlovák, szlovén, és 

ukrán nemzetiségű választópolgár kérheti, hogy 

a központi névjegyzékben kerüljön feltüntetésre: 

Erre irányuló kérelmét a választópolgár a 

17/2013.(VII.17.) KIM rendelet 2. mellékletét 

képező formanyomtatványon teheti meg „A 

nemzetiségi névjegyzékbe valófelvétel iránti 

kérelem” rész kitöltésével!!!! 

Ahol az alábbiak szerint választhat: 

http://www.valasztas.hu/
http://www.agfalva.hu/
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Az „A pont” megjelölésével– ekkor az adott 

nemzetiség önkormányzati választásán részt 

vehet, valamint az országgyűlési választáson 

pártlistára szavazhat 

A „B pont megjelölésével”- az országgyűlési 

választáson is nemzetiségi választópolgárként 

kíván szavazni – ekkor részt vehet az adott 

nemzetiség önkormányzati választásán, valamint 

az országgyűlési választáson az adott nemzetiség 

országos önkormányzata által állított listára 

szavazhat, egyéb pártlistára nem!!! 

Ehhez az országgyűlési választásokat megelőző 

16. napig be kell érkeznie a kérelmének a 

lakcíme szerint illetékes helyi választási 

irodához.  

A választópolgár az erre irányuló kérelmével 

személyesen vagy levélben fordulhat a 

magyarországi lakóhelye szerinti a Helyi 

Választási Iroda vezetőjéhez, illetve kérelmét 

benyújthatja az a www.valasztas.hu honlapon és 

ügyfélkapun keresztül is. 

 

Mire szavazhat az, aki a nemzetiségi 

névjegyzékben szerepel? 
Az a választópolgár, aki az országgyűlési 

választásokra is kiterjedő hatállyal kérte 

felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe, listás 

szavazatát kizárólag a nemzetiségének országos 

önkormányzata által összeállított nemzetiségi 

listára adhatja le.  

Választókerületének egyéni jelöltjére a 

nemzetiségi választópolgár pont ugyanúgy 

szavaz, mint a nemzetiségi névjegyzékben 

felvételét nem kért választópolgár. 

 

Mi az amire NEM szavazhat, aki a 

nemzetiségi névjegyzékben szerepel? 
Az a választópolgár, aki az országgyűlési 

választásokra is kiterjedő hatállyal kérte 

felvételét a nemzetiségi névjegyzékbe - az erre 

vonatkozó formanyomtatványon a „B” pontot is 

megjelölte - nem szavazhat pártlistára.  

 

Meggondolhatja-e magát az, aki regisztrálta 

magát a nemzetiségi névjegyzékbe? 
Amennyiben a választópolgár regisztrálta magát 

a nemzetiségi névjegyzékbe, de mégis pártlistára 

adná le szavazatát, legkésőbb az országgyűlési 

választásokat megelőző második napig, azaz 

2014. április 4. péntek 16 óráig kérelmezheti, 

hogy töröljék nemzetiségi adatait a 

névjegyzékből. 

Az adatok törlése kétféleképpen kérhető: 

A választópolgár kérheti, hogy a nemzetiségi 

regisztrációja a továbbiakban ne terjedjen ki 

az országgyűlési választásokra, de ebben az 

esetben Ön továbbra is megtartja regisztrációját 

nemzetiségi választópolgárként, tehát szavazhat 

a nemzetiségi önkormányzati választásokon.  

Az országgyűlési választásokon viszont listás 

szavazatát a pártlisták valamelyikére adhatja le, 

nem pedig az Ön nemzetiségének nemzetiségi 

listájára. 

A másik módja, hogy nemzetiségi 

hovatartozását is töröljék a névjegyzékből. 

Ebben az esetben is a továbbiakban az 

országgyűlési választásokon listás szavazatát a 

pártlisták valamelyikére adhatja len (nem 

nemzetiségi listájára).  

Viszont ebben az esetben a nemzetiségi 

önkormányzati választásokon sem vehet részt, 

úgy arra később újra kell regisztrálnia 

nemzetiségi választópolgárként, ha részt 

szeretne venni !!! 

 

Nemzetiségi adatok törlésének 

kezdeményezése: 

A nemzetiségi adatok törlésére irányuló 

kérelmek intézése a regisztrációval azonos 

módon történik, 17/2013.(VII.17.) KIM rendelet 

2. mellékletét képező formanyomtatvány 

kitöltésével, annak benyújtási módjai azonosak. 

Böhm András  

elnök 

 

Itt a Farsang, állt a bál! 
 

Február 21-én maskarába öltöztek az 

óvodások is. 

 
Fotó: Porga Viktória 

 

Farsang az iskolában 
 

A hagyományokhoz híven idén február 14-

én is megrendeztük a farsangi bálunkat a 

diákönkormányzat szervezésében. Annyi 

http://www.valasztas.hu/
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változás volt az eddigiekhez képest, hogy 

átalakultunk „batyus” rendezvénnyé.  A 

szülők nagy lelkesedéssel vállalták, hogy 

minden osztálynak külön-külön terülj-terülj 

asztalkája legyen, melyen sütemény, 

szendvics, üdítő, volt. A programot Wágner 

Kata, a diákönkormányzat elnöke nyitotta 

meg. Majd következett a várva-várt 

jelmezbemutató. Örömünkre nagyon sokan 

beöltöztek, és a siker sem maradt el. A 

zsűrinek (Gaál István polgármester, 

Zselinszkyné Kondor Nikolett, Wágner 

Kata) nehéz dolga volt, de sikerült dönteni. 

 

1, Páva-Tóth Luca 

2, Gólyafészek-Kránixfeld Lénárd 

3, Öregasszonyok- Molnár Lili és Antal 

Patrícia 

4, Robot-Izsó Roland 

5, Almafa-Varga Kristóf 

6, Hőlégballonos lány-Nagy Virág 

7, Játékbörönd-Plájer Johanna 

 

A nap egyik fénypontja a Soproni 

Akrobatikus Tánccsoport bemutatója volt, 

Freiler Mihály 8. osztályos tanuló 

vezetésével. 

Voltak betétprogramok is, például cukor 

célbadobálás, fánkevő verseny, arcfestés-

kozmetika (köszönet: Plajer Leonóra és Pék 

Zoltánnénak). 

 

Csocsóverseny helyezettjei: 

1, Varga Alex 7.o 

2, Kiss Vince Titán 4.o. 

3, Jurák Pál 6.o.. 

    Zergi Ádám 6.o. 

Darts verseny helyezettjei: 

1, Pék Zoltán 6.o. 

2, Takács Balázs 7.o. 

3, Zergi Ádám 6.o. 

 

Volt még zsákbamacska és tombola is. 

Mindenkinek köszönjük a felajánlásait! 

A zenét a 8. osztályos fiúk szolgáltatták 

(Giczi Balázs, Godó Zsolt, Várallyay Máté, 

Feiler Mihály). Azt hiszem, mindenki jól 

érezte magát és élményekkel gazdagon 

távozott. 

 

Köszönöm mindenkinek, aki tevékeny 

rész vállalt azért, hogy a gyermekek jól 

érezzék magukat! 

Honyák Ferenc 

DÖK segítő tanár 

 

Fotó: Sir János 

 

Jótékonysági Farsangi Bál 
 

2014. február 15-én 

került sor az ágfalvi 

általános iskola szülői 

munkaközösség által 

minden évben 

megrendezett 

Farsangi bálra.  

Az idei évben 

korábbra tettük a 

kezdést az Ágfalvi Fogadóban, hogy hamarabb 

kezdődhessen az önfeledt szórakozás. A bál 

hangulatát emelte, hogy nagyon sokan 

beöltöztek. A fantasztikus jelmezek páratlan 

sikert arattak. Ha jövőre is sikerül megszervezni, 

akkor rendezhetünk egy jelmez versenyt!    / Egy 

kedves vendég javaslata /. 

Miután mindenki kellőképpen felhangolta magát 

a hajnalig tartó mulatozásra, a „színpadon” 

közkívánatra ismét DJ Rudi Attila adta a 

talpalávalót hajnalig. A Dj idén is osztatlan 

sikert aratott a vendégek körében, a mai slágerek 

mellett nosztalgiázhattunk és igazi mulatós 

zenére is rophattuk. A farsangi bál sikerét és 

színvonalát emelte, hogy nagyon szép hasznos 

tárgyakat lehetett nyerni tombolán.  

Ezúton szeretném megköszönni minden 

vállalkozónak, családoknak hogy mindehhez 

hozzájárultak! 

Mi sem bizonyítja jobban, a bál sikerességét, 

hogy akik ott voltak, nagyon várják a 

következőt! 
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Köszönöm minden SZM.-es szülőnek 

támogatónak hogy hozzájárultak a bál 

sikerességéhez! 

A bevétel összegét az általános iskola be 

kamerázására ajánljuk fel! 

Zselinszkyné Kondor Nikoletta 

Szülői munkaközösség elnöke 

 

M E G H Í V Ó 
 
Ünnepeljünk együtt az 1848 – 49-es 

szabadságharc 166. évfordulóján! 

A megemlékezés helye: Március 15. tér 

Időpontja: 2014. március 14. /péntek/ 15 óra 

 
Szeretettel várjuk a község lakosságát! 
 

Ágfalva Község Önkormányzata 

Váci Mihály Általános Iskola 
 

ELEKTROMOS HULLADÉK GYŰJTÉSE 
 

Idén is megrendezzük az elektromos 

hulladék gyűjtését. 
 

A gyűjtés helye és ideje: 

Polgármesteri Hivatal udvara, 

(Ágfalva, Soproni u. 3.) 

2014. március 10-től  

2014. március 19-ig. 

hétfő-csütörtök: 08-16 óráig 

pénteken: 08-12 óráig 
 

Mit is lehet hozni? Legegyszerűbben úgy 

lehetne megfogalmazni: hogy minden olyan 

készüléket, amit a konnektorba bedugunk. 

(Tv, rádió, háztartási gépek stb.) 

 

Közreműködésüket és a természetvédő 

magatartásukat előre is köszönjük! 
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Télbúcsúztató 

programja: 

 
15 

00 
Farsangi lakodalmas menet indulása 

az 

Ágfalvi Panzió (Daágh u. 1.) elől 
 

Útvonal: 
 

Hegy utca (Tájház) – Gyógy u. 1. 

Daágh u. 1. (Ágfalvi Fogadó) – Baracsi L. 

utca 95. 

Téltemetés az Egyesületek Háza udvarán 

(Baracsi L. u. 23.) 
 

MINDENKIT  SZERETETTEL  

VÁRUNK  FARSANGI  

JELMEZBEN! 
 

*Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat* 

*Ágfalva Község Önkormányzata* 

*Agendorfer Blaskapelle*Morgenröte Énekkar* 

* Váci Mihály Általános Iskola * 
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Örömmel értesítem a falu 

lakosságát, 
 hogy a biztosításokkal kapcsolatos 

ügyeikkel és igényeikkel már nem kell 

Sopronba utazni és sorba állni, mivel 

megoldásukra immár helyileg, Ágfalván is 

van mód. 

A Park utca 14. szám alatt 

- online rendszereinkkel és 23 éves szakmai 

múlttal, 

- akár munkaidőn túl is állunk kizárólag az 

ágfalviak rendelkezésére. 

Meglévő ágfalvi ügyfeleink bizalmát ezúton 

is köszönjük. 

Kővári Károly 

hálózati igazgató 

Allianz Biztosító  

30/737-4484 

Soproni irodánkba felveszünk 1 középkorú, 

lehetőleg diplomás munkatársat 

állománykezelői munkakörbe. 

 

 
 

Az Ágfalvi Evangélikus 

Egyházközség márciusi alkalmai 

és hírei 
 

Március hónap igéje: „Jézus Krisztus mondja: 

Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én 

tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” 

(Jn. 13,35) 

Monatsspruch März: 

Jesus Christus spricht: „Daran werden alle 

erkennen, dass ihr meine Jünger seid: wenn ihr 

einander liebt. Joh 13,35” 

Március 1-én, szombaton 15 órakor 

gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és 

barátaikat. 

Március 2-án, vasárnap 9 órakor kétnyelvű 

családi istentiszteletre invitálunk kicsiket és 

nagyokat. 

Március 7-én, pénteken 19 órától a bánfalvi 

gyülekezeti terembe várjuk szeretettel a 

„középnemzedék” képviselőit. E havi 

beszélgetőkörünk témája: Az egyház közéleti 

szerepe. 

Március 9-én,  böjt első vasárnapján 9 órától 

magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz. 

Március 12-én, szerdán 17 órakor konfirmációs 

oktatás lesz Ágfalván. 

Március 13-án, csütörtökön 15 órától 

Gemeindenachmittagra hívogatjuk a németajkú 

testvéreket a bánfalvi gyülekezeti terembe.  

Március 14-én, pénteken 15 órától böjti áhitatot 

tartunk a gyülekezeti teremben. 

Március 16-án, böjt második vasárnapján 9 

órakor német nyelvű úrvacsorás istentisztelet 

lesz. 

Március 21-én, pénteken 15 órakor böjti 

áhitatot tartunk a gyülekezeti teremben. 

Március 22-én, szombaton 9.30-tól húsvétváró 

barkácsolásra várunk szeretettel kicsiket és 

nagyokat. 

Március 23-án, böjt  harmadik vasárnapján 

magyar nyelvű istentisztelet és vele 

párhuzamosan gyermekistentisztelet (zsibongó) 

lesz. 

Március 28-án, pénteken 15 órától böjti áhitatra 

hívogatunk. 

Március 29-én, szombaton konfirmandusnap 

lesz Ágfalván. 

Március 30-án, böjt negyedik vasárnapján 9 

órakor német nyelvű istentiszteletre hívogatunk. 

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit, 

felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

Gratulálunk Akácos Tamásnénak, aki elvégezte 

a Magyaroszági Evangélikus Egyház által 

Sopronban szervezett gyülekezeti 

munkatársképző tanfolyamot! 

Örömmel számolunk be arról, hogy a nyáron 

megújult gyülekezeti termünk -ami Attila Atya 

szavaival élve olyan szép lett, hogy nyugodtan 

hívhatjuk kápolnának is-, egy keresztelőkúttal 

gazdagodott. A rézmedencét és a hozzá tartozó 

kancsót egy berlini gyülekezet ajánlotta fel, a  

fából készült „kutat” pedig egy gyülekezeti 

tagunk nagylelkű adományából tudtuk 

finanszírozni.   

 

Néhány mondat az 1%-ról 
 

A civil szervezeteknek adott egyszázalék mellett 

felajánlhatják adójuk másik egy százalékát is az 

egyházak társadalmi szolgálatának támogatására. 

Kérjük a Magyarországon adózó egyháztagokat, 

hogy adóbevallásuknál gondoljanak 

egyházunkra!  

Ha bejelölik a Magyarországi Evangélikus 

Egyházat, amelynek technikai száma: 0035, 

akkor ezzel adójuk egy százalékát felajánlják 

egyházunknak. 
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„Non profit szervezet“ vagyunk, minden kis 

támogatásra, így az Ön adójának 1%-ára is 

szükségünk van.  

Mivel az egyházak 1%-os támogatásáról 

beszélgetve gyakran azzal a téves 

megközelítéssel talákozunk, hogy ezzel 

elvesszük a pénzt az iskolák, óvodák, 

állatmenhelyek stb. elől, szeretném 

hangsúlyozni, hogy ez az 1%, nem az az 1%. Az 

adóbevallásnál kétszer 1%-ot lehet felajánlani. 

Egyszer a civil szervezeteknek, egyszer pedig az 

egyházaknak. Az egyik nem zárja ki a másikat, 

és azt is hangsúlyozzuk, hogy egyik sem kerül 

Önnek külön pénzbe. Köszönjük, ha 

adóbevallásánál a Magyarországi Evangélikus 

Egyház technikai számát jelöli meg, amely a 

0035. 

 

Adja Isten, hogy 

minél több gyermek 

és felnőtt 

részesüljön 

gyülekezetünkben a 

keresztség 

szentségében! 

 

Erős vár a mi 

Istenünk! 

 

 

Heinrichs Eszter és Michael 

 

 

KEDVES SZÜLŐK, KEDVES 

ÁGFALVIAK! 
 

Kérjük adójának 1%-ával szíveskedjenek 

támogatni óvodánk alapítványát! 

 

Alapítványunk adószáma: 18532360-1-08 

 

Amennyiben az adója 1%-ával nincs lehetősége 

az óvodát támogatni, illetve szívesen 

adományozna az óvodánk részére akár kisebb 

összeget is, megteheti, ha befizeti a Rajka és 

Vidéke Takarék Szövetkezetnél a következő 

bankszámlára. 

 

Lachen Stiftung Alapítvány 

Számlaszám: 59500382-11058739 

 

Segítségüket előre is köszönjük! 

 

 
 

„Egy kiállítás képei” 

Munkácsy projekt az óvodában 
 
Sopronban kiállítást nyitottak Munkácsy Mihály 

számos festményéből. Ez a kihagyhatatlan 

lehetőség adta az ötletet, egy komplex művészeti 

hét megszervezéséhez. A hét minden napja 

egymásra épülő, egymást kiegészítő 

feladatokból állt.   

Hétfőn ismerkedtünk a színekkel. Lázár Ervin: 

A kék és a sárga című művének segítségével 

ráhangolódtunk a színkeverésre. Többféle 

technikával is próbálkoztunk: először doboz 

aljára helyezünk egy tiszta lapot, befröcsköltük 

különböző színekkel, majd üveggolyókat 

„táncoltattunk”rajta.  

 

 
 

Második feladatként vízfestékkel az alapszíneket 

használva kevertünk foltokat fehér lapra, majd 

mindenki fantáziájába, kedvébe kapaszkodva 

próbálkozhatott a palettán lévő színek 

összekevergetésével. Közben, mondókákat, 

verseket mondtunk a színekről. 

Keddre megbeszéltük a szülőkkel, és a 

gyerekekkel, hogy ezen a napon egy színekkel 

kapcsolatos szólással, közmondással lehet 

belépni a csoportszobába. A hozott 

közmondásokat - színek szerint- kitettük a 

faliújságra. 
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 Ezen a napon még alapszínekből kevert akril 

festékekkel, befestettük a földszinti folyosó 

ablakait. Minden csoport egy kisorsolt évszakra 

jellemző képet festhetett a nagy ablaktáblákra. 

Festés Közben Vivaldi, Négy évszak című 

művét hallgattuk. Német foglalkozás keretében a 

„Grün,grün, grün sind alle meine Kleider”… 

kezdetű német körjátékot játszottuk a 

gyerekekkel.  

Szerdán, a nagycsoportosokat tízórai után két 

csoportra bontottuk. Mindkét csoportban egymás 

után azonos feladatot végeztünk. Ez a délelőtt a 

táncé volt Munkácsy kortárs zeneszerzőinek 

csodálatos műveit hívtuk segítségül. 

 Debussy Arabesqe c. zongoraversenyére és 

Aram Khachaturian  Sabre  Dance (Kard tánc) 

című művére színes szalagok segítségével 

táncoltunk, ki-ki saját kedvére mozoghatott. 

A foglalkozások végén meditációs pihenés volt: 

Maurice Ravel Pavane for Dead Princessz (Az 

infásnő halálára) c. művére.  

A két csoport összevonása után beszélgettünk 

projektoros kivetítő segítségével Munkácsy 

Mihály koráról; kortársairól; műveiről; 

Sopronban kiállított festményeiről, és a kiállítási 

etikettről. 

 

 
 

Csütörtökön Sopronba a Liszt Ferenc 

Konferencia és Kulturális Központba 

látogattunk a nagycsoportosokkal, és élőben 

gyönyörködtünk Munkácsy Mihály csodálatos 

festményeiben! Úgy gondolom jól előkészített 

volt ez a látogatás. Gyermekeink érdeklődően, a 

kiállítási etikettet betartva, nézték végig a 

képeket. Remek kérdéseket tettek fel, és szülői 

visszajelzésekből tudjuk, hogy sokaknak nagy 

élményt jelentett a kiállítás. Nagyon büszkék 

voltunk rájuk! 

Pénteken, az elmúlt hetekben többször hallott 

mese: A Nap Hold és Csillag megszabadításának 

illusztrációját készítettük el négy festményben, 

Rozmán Zoltán ágfalvi festőművész 

irányításával!  Zoli bácsi hozott igazi 

festőállványt, és kereten kifeszített vászonra 

alapszínekből kevert akril festékkel festhettek a 

gyerekek. Igazi remekművek készültek! 

Az elkészült festményeket, értékesíteni 

szeretnénk, óvodánk alapítványának javára. A 

képekből készített kiállítás megtekinthető a 

Napsugár Óvoda folyosóján. 

 

Csoltóiné Szalai Márta  

Óvónő 

 

ISMÉT SIKER A NÉMET 

VERS-ÉS PRÓZAMONDÓ 

VERSENYEN 
 

2014. január 31-én iskolánk tanulói részt 

vehettek a német vers-és prózamondó verseny 

megyei döntőjén, melyet a Soproni Német 

Nemzetiségi Iskolában rendeztek. 

Az 1. kategóriában 4 tanuló indulhatott:  

Tauber Veronika és Zenzius Sebastian 1. 

osztályos tanulók 

Móger Etelka és Varga Petra 2. osztályos 

tanulók 

A 2. kategóriában indultak: 

Akácos Kíra 4. osztályos tanuló 

A 3. kategóriában versenyzők: 

Kovács Borbála és Porga Bianka 5. osztályos 

tanulók 

Jurák Pál 6. osztályos tanuló 

MUNDART /ágfalvi nyelvjárás kategóriában: 

alsó tagozat:    Plájer Johanna   2. osztályos  

   Varga Nóra       4. osztályos 

felső tagozat:      Varga Alex 7. osztályos   

tanulók   versenyeztek. 

A regionális döntő 2014. március 28-án kerül 

megrendezésre Mosonmagyaróváron, melyre a 

következő tanulók jutottak tovább: 

Zenzius Sebastian, Plájer Johanna, Varga 

Nóra, Varga Alex 
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Gratulálunk, további sok sikert 

kívánunk! 
Csernus Gáborné 

 

Fotó: Csernus Gáborné 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 

A Virágos Ágfalváért Egyesület 

2013. évi beszámoló 
 

Készült: 2014. február 13-án 17 órakor az 

Iskola épületében. 

Jelen vannak: (Jelenléti ív mellékelve) 

 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a 2013. évi működésről – 

Pénzügyi beszámoló 

2./ 2014. évi költségvetés előterjesztése és 

elfogadása (április 30-ig) 

3./ Egyesület tisztségeinek új választása 

4./ Észrevételek, hozzászólások, javaslatok. 

 

1./ Egyesületünk a 2013-as évet 115 fő 

működésével kezdte meg. Az előző évekhez 

hasonlóan felvirágoztuk a középületeket, a 

műemlékek környékét és a fő közlekedési 

útvonalakat. A településünkön található két 

templom bejáratához is ültettünk egynyári 

virágokat. Gondoskodtunk azok 

gyomtalanításáról és megszabadítottuk az elnyílt 

virágoktól. Az öntözésről ebben az évben is az 

Önkormányzat emberei gondoskodtak, több 

alkalommal hétvégén is. Volt ahol egyesületi 

tagok is besegítettek a vízpótlásba. 

A virágok volt ahol megsínylették a késői 

hideget, ott pótolni kellett őket. A végeredmény 

mindenki számára látható. 

Ebben az évben is tartottunk tavaszi 

virágvásárt. Elmondhatjuk, hogy ismét nagy 

sikere volt.  

A Gesztenyefesztiválon tartott 

süteményvásáron a támogató asszonyok 

segítségével jól szerepeltünk, hírünk már más 

településen élőket is ide vonzott. 

Részt vettünk az iskola által szervezett tavaszi 

szemétszedési akcióban. 

PÉNZÜGYI  BESZÁMOLÓ 

Házi Pénztár 

               Nyitó összeg:        221.464.- 

               Bevétel(tagdíj)     234.600.- 

                                              456.064.- 

Kiadás:             Virágföld                  58.928.- 

                           Virágok                  131.235.- 

                           Műanyag cserép     29.990.- 

                            Összesen:              220.153.- 

 

2./ 2014. évi költségvetés előterjesztése, 

elfogadása (2014.április 30-ig). 

Virágföld vásárlása                         60.000.- Ft 

Léces virágtartók javítása              50.000.- Ft 

Évelő virágok vásárlása                226.000.- Ft 

Előzetes tájékoztatás szerint 2014-ben is 

számíthatunk Önkormányzati támogatásra, 

melynek összege fedezi a 360 db futómuskátli és 

a még szükséges egynyári virágok kiadását. 

A költségvetés elfogadásáról kérem, 

szavazzunk: 

               Jelen van:               65 fő 

               Szavazott:              65 fő 

               Igen:                       65 fő 

               Nem:                         0 fő 

               Tartózkodott:          0 fő 

Megállapítottam, hogy a szavazás érvényes, a 

költségvetést a jelenlévők elfogadták. 

 

3. Valamennyien emlékezünk az egyesület 

alapítására, annak körülményeire. 2004-ben 

alakultunk 33 fővel, ahol az alakuló gyűlésen a 

tagság Engem választott elnökének, az 

ötletgazdák Gaál Istvánné és Kiss Istvánné lettek 

az elnökségi tagok. 

Időközben a tagok létszáma 120 fő-re bővült, 

amelyből a többség anyagi támogatásával 

segítette működésünket. Volt egy kisebb csapat, 

akik minden munkából kivették a részüket, 

felsorolás nélkül köszönöm mindenkinek. 

Nélkülük nem sikerült volna. 

A szervezet alapszabályában rögzítésre került, 

hogy az elnökség megbízatása 5 évre szól. 

Mi ezt 10 évig (újjáválasztás után) 

lelkiismeretesen elvégeztük. Úgy érezzük, hogy 

egyesületünknek fiatalításra van szüksége. 

Tíz év letelte után megbízatásunkról 

lemondtunk, amit írásban is rögzítünk. 
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Megbízatásunk 2014. április 30-ig szól, tehát a 

tavaszi ültetési szezont még elvégezzük. 

Kérem, hogy aki érez magában erőt és 

elhívatottságot településünk iránt, jelentkezzen 

erre a társadalmi megbízatásra a jelzett 

időpontig. 

 
Kérjük lemondásunk elfogadását. 

Tájékoztatom a tagságot, hogy Sánta Ferencné 

(Gerti) 2014. január 30-án lemondott pénztárosi 

megbízatásáról, amelyet az elnökség elfogadott. 

Tájékoztatom Önöket, hogy 

a hátralévő időre Gaál 

Istvánné veszi át a 

házipénztár kezelését. 

Szeretnénk megköszönni 

Gertinek, hogy 7 éven 

keresztül becsületesen, 

lelkiismeretesen elvégezte 

feladatát. Kívánunk Neki jó egészséget! 

 

Ágfalva, 2014. február 18. 

 

Antal Lajosné 

elnök 

 

Kedves Mindenki! 
 

Szeretettel várunk 

mindenkit, aki 

kedvet érez 

ahhoz, hogy egy 

nagyon jó kedvű 

társasághoz 

csatlakozzon; 

szülés előtt vagy 

után, plusz 

kilókkal, érettebb 

korban vagy épp ifjú titánként, kevéssé ruganyos 

ízületekkel, hosszú kihagyás után, stb..:)  

Csatlakozz vidám kedvű lelkes amatőr női 

kézilabdacsapatunkba! 

Szerdánként 17,30-tól-19,00-ig a BECSÁBAN! 

 

Elérhetőség: 06 70/ 409-1813 

facebook: Zselinszkyné Nikinél 

                                Várunk titeket!!!!!!! 

 

„Ha csak azt tesszük, ami nem esik nehezünkre, 

soha nem leszünk sikeresek. Abból tudhatjuk, 

hogy jó úton vagyunk a sikeres élet felé, ha az 

út, amelyen járunk meredeken felfelé halad.” 

Chapman, Gary 

 

 
 

Egy kis ismertető, hogy ne féljünk 

konditerembe menni! 

 

Mi az erősítés? 

Az erősítés olyan gyakorlatokból áll, amelyek 

erősítik és karbantartják az izmokat. Az erősítés 

nem feltétlenül ugyanaz, mint az erőemelés vagy 

a súlyemelés. Míg az erőemelők nehéz súlyokat 

használnak, hogy nagy izmokat építsenek, addig 

azok, akik erősítenek, könnyebb súlyokat 

használnak, és többször ismétlik a gyakorlatokat. 

Erősíthetsz súlyzógépekkel vagy csak simán 

súlyokkal, de használhatsz expandereket, 

bokasúlyokat vagy csuklósúlyokat, vagy akár a 

saját testsúlyodat – például csinálhatsz 

fekvőtámaszokat. 

 

Nehéz súlyokat kell használni? 

Ne használj még nehéz súlyokat! A tiniknek 

könnyebb és finomabb súlyokkal ajánlott 

elkezdeni az edzést, sok ismétléssel. Egy jó 

tapasztalati szabály, hogy egy olyan súllyal 

kezdd az edzést, amelyet könnyen meg tudsz 

emelni tízszer, úgy, hogy az utolsó két emelés 

már kissé nehézkesebb. Sok kamasznál ez kb. 

45-90 dkg-os súlyt jelent, de ha erős vagy, akkor 

akár 5-6 kg-os súlyokkal is kezdheted az edzést. 

A súlyokat egyenletes mozgásban emeld! Kerüld 

a lökésszerű mozgást és a hirtelen 

leejtést!Ahogy az izmaid elkezdenek erősödni, s 

már nem érzel fájdalmat bennük, lassan – kb. 

0,5-1 kg-mal – növeld a súlyokat! Addig ne 

használj nagyon nagy súlyokat, amíg még a 

pubertáskorban és növekedésben vagy, mert az 

károsíthatja az inakat és a csontokat. Beszéld 

meg az orvosoddal, vagy a tesitanároddal, 

milyen súlyok a legalkalmasabbak számodra! 

 

Testes leszek és merev? 

Hogy vékony, de erős legyél, nagyon fontos, 

hogy az erősítés mellett más gyakorlatokat is 

végezz, mint például nyújtás és tartós 

testmozgás (sétálás, úszás, lépcsőzés). 

http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/eves_es_mozgas/1840/Sulyemeles-13-evesen
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Hogyan kell vennem a levegőt a testerősítés 

során? 

Erőkifejtés során mindig fújd ki a levegőt, és ne 

tartsd bent! Sokan elfelejtkeznek erről! Ha 

azonban tudatosan gyakorlod a levegővételt, 

emlékezni fogsz rá! 

 

Mit várhatok a testerősítéstől? 

A testerősítéstől erősebb leszel, és fizikailag 

aktívabb. Több energiád lesz és valószínűleg 

fogyni fogsz, attól függően, hogy milyen 

rendszeresen végzed a gyakorlatokat. A fiúk 

erősebbek lesznek és nagyobbak lesznek az 

izmaik, a lányok pedig fittebbnek és erősebbnek 

fognak tűnni. 

 

A lányoknak is nagy lesz az izma a 

testerősítéstől?Elég kemény munka lenne egy 

lány számára, ha testerősítéssel növelné az 

izmait. A lányok kevesebb tesztoszteront (férfi 

hormon) termelnek, mint a fiúk, ezért a lányok 

izmai sokkal lassabban növekednek. Azok a 

lányok, akik edzenek, testépítés nélkül is fittek 

lesznek. A pubertáskor elején a fiúk teste 

elkezd olyan hormonokat termelni, amelyek 

segítségével nagy izmok növelhetőek. Akkor is 

lehetsz erős, ha még nem érted el a pubertáskort, 

csak az izmaid nem növekednek olyan 

intenzitással. 
 

Gyere és próbáld ki már Ágfalván is megteheted! 

Zsenga Fitness 
Nyitva tartás: H-P: 15-22 

SZ:15-20 

 

Érdeklődni: Zselinszkyné Kondor 

Nikoletta 

0670/4091-813 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 77. RÉSZ 

HIANZISCHE MUNDART 

 

Bischlscheam – Blumentopf – virágcserép 

Blunzn – Blutwurst – véreshurka 

Brenneisen – Lockenbrenner – hajsütővas  

Heabendl – Aufsitz der Hühner – tyúkól 

hereintn – herüber – itt, át 

Sau – Schwein – disznó 

Nettl – Nicht gut gekleidet – rosszul öltözött  

Schiahokn – Schürhaken – piszkavas 

Schleifeisl – Schlittschuh – korcsolya 

Schmoarrsterz – Kaiserschmarren – 

császármorzsa 

 

gyűjtötte: Böhm András 

ÉVFORDULÓ 
1944 szeptembertől 1945 nyaráig az ágfalvi 

evangélikus iskolások tanítása a 

lelkészlakásban folyt, mert az iskola 

mindhárom épületét (Temető utca-mai 

iskola, Luther tér-mai gyülekezeti terem, és a 

Fő utca-Patak utca sarok-mai kerámia 

műhely épülete) hadi célokra hasznosították.  

Például: A Temető utcai iskolába telepítették 

a hadikórházat. 

Böhm András 

Ágfalvi krónika 

 

Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat 

Felelős kiadó: Gaál István 
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http://www.kamaszpanasz.hu/hirek/test/744/pubertas_elsojelek

