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Felhívás!! 

 

Őszi hangulatú utcai dekorációs 

bábkészítő versenyt hirdetünk! 
 

Tegyük vidámabbá Ágfalvát a XI. 

Gesztenye Fesztiválra! 
 

Aki utcafrontját tréfás, jópofa 

bábdekorációval díszíti, értékes ajándékokat 

nyerhet. Ha már kész a kreáció kérem, 

jelezzék (név és lakcím közlésével) az 

Önkormányzat 99/330-012 telefonszámán, 

vagy Csoltói József rendezvény szervezőnél 

a 20/7797-113 telefonszámon. 

 

Az elkészítés határideje 2014. 

október 03. 
 

Eredményhirdetés 2014. október 04-én 

14.00 órakor az Ágfalvi Fogadóban. 

 

Várjuk jelentkezésüket a fenti 

telefonszámokon, vagy 

személyesen a Polgármesteri 

Hivatalban. 
 

 

 
 

 

 

 XV. évfolyam  10. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2014. OKTOBER 

Az ÁGFALVI KÖZÖS 

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
 

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 

2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése szerint 

pályázatot hirdet 

teljes munkaidős pénzügyi 

ügyintéző 

munkakör betöltésére. 

A munkakör határozatlan időre szól, 

legkorábban 2014. október 11-től 

tölthető be. 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 

2014. október 7. 

 

 

A pályázati kiírással kapcsolatban 

további információt Szováti Júlia jegyző 

nyújt, a 99/330-012 telefonszámon. 

 

A teljes pályázati kiírás megtekinthető a 

www.agfalva.hu ill. a 

www.kozigallas.gov.hu honlapokon. 

http://www.agfalva.hu/
http://www.kozigallas.gov.hu/
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72 Óra Kompromisszum 

Nélkül a határ mentén 
 

Egy már hagyománnyá vált program új 

köntösbe öltözik az idei évben evangélikus 

gyülekezetünkben. Mialatt magyar, német és 

osztrák fiatalok együtt vettek részt a 

soltvadkerti Szélrózsán, egyházunk ifjúsági 

találkozóján, ahol remekül érezték magukat, 

úgy döntöttünk, évente többször rendezünk 

közös programokat. 

Remek alkalomnak ígérkezett a 72 Óra 

Kompromisszum Nélkül, az Ausztriában is 

létező program, ahol az ifjúság végez 

különböző segítő, közösségépítő vagy 

közhasznú tevékenységeket. Október 11-én, 

szombaton 9 órakor „dördül el” az akció 

startpisztolya, amikor is ágfalvi, bánfalvi és 

lépesfalvi fiatalok látnak hozzá, hogy 

megszépítsék és saját és gyülekezeti célokra 

használhatóvá tegyék a gyülekezeti ház 

udvarát, tároló helységeit, valamint pihenő 

és tűzrakóhelyet alakítsanak ki. Nehéz 

munka után remélhetőleg mindenkinek jól 

fog esni a finom gulyásleves és a sütemény.  

Itt azonban még nincs vége a történetnek. A 

program második része tavasszal valósul 

meg, amikor a lépesfalvi evangélikus 

gyülekezetben végeznek közös munkát a 

fiatalok a templom és helyi Fő tér 

megszépítésével.  

 

Plöchl Ildikó határmenti 

gyülekezetpedagógus-programkoordinátor 

 

Újra a közlekedésről 
Kedves Szülők! Kedves Gyerekek! 
 

A tanév elején összehívott szülői 

munkaközösségi megbeszélésen ismét felmerült 

a reggel 7.30 és 8.00 óra között minden nap 

tapasztalt nagy autóforgalom és a gyerekek 

biztonságos iskolába járása. 

Felmerült néhány ötlet, hogyan is lehetne 

megoldani ezt a problémát. Sajnos, zebra 

kihelyezését a Nemzeti Közlekedési Hatóság a 

kanyarban lévő, beláthatatlan, veszélyes 

útkereszteződésre való hivatkozással elutasította.  

A Coop- üzlet és az óvoda közötti 

kereszteződésbe sem felnőtt, sem tanuló nem 

irányíthat forgalmat, mert nagyon veszélyes. A 

soproni polgárőrök folyamatos segítségére nem 

számíthatunk. Be kell érnünk a kihelyezett 

figyelmeztető táblákkal, valamint minden szülő 

felelőssége és feladata, hogy gyermekét 

megtanítsa a szabályos és biztonságos 

közlekedésre. A legbiztonságosabb az iskolát 

megközelíteni a Fő utca páros házszámozású 

oldalán. Valahol korábban kell átkelni az 

egyenes szakaszon, ha szükséges. Akik pedig az 

óvoda felől érkeznek, azok keljenek át az óvoda 

bejárata előtt a legrövidebb úton, és a Coop – 

üzlet előtt az ebédlő felőli kisudvarunkon 

közelítsék meg az iskolát. Ugyanezt tegyék meg 

a buszról leszálló tanulók is, mert a busz mögül 

kilépni nagyon veszélyes. A kerékpárral járó 

tanulók a közlekedési szabályok ismerete nélkül 

ne induljanak útnak! Tanácsos a szülővel bejárni 

az utat először és aztán már egyedül is jöhet a 

gyermek, de újra és újra fel kell hívnunk a 

figyelmét a szabályos közlekedésre.  

Természetesen a pedagógusok osztályfőnöki 

órákon tájékoztatást tartanak minderről, a 

közlekedésbiztonság szerepel az osztályfőnöki 

témák között. Amennyiben az iskolának 

lehetősége lesz rá, a rendőrséggel felvesszük a 

kapcsolatot és a témával kapcsolatos oktatást, 

bemutatót, előadást szervezünk. 

Köszönöm megértésüket és felelős 

hozzáállásukat! 

Czinder Tamásné 

mb. intézményvezető 
 

Őszi papírgyűjtés az iskolában 
 

Még az eső is elállt, amikor lebonyolítottuk az 

őszi papírgyűjtést az iskolában. A kisudvarunkra 

a bejárás éppen akadályozott, ezért szűkült le a 

Váci Mihály utca a konténertől, de az elszánt és 

szorgalmas gyerekek, szülők, nagyszülők 

türelemmel kivárták a sorukat, míg lemértük és 

felpakoltuk a gyűjtött papírt. A mérés szerint 

összesen 10.615 kg papírt gyűjtöttünk, a 

legtöbbet a 4. osztály hozott Németh 

Csongornak és szüleinek köszönhetően, aki meg 

is nyerte az idei egyéni versenyt 932,5 kg-mal. 

Nagy verseny volt a 2. helyezettel, aki 

Kránixfeld Lénárd lett a 3. osztályból, míg a 8. 

osztályos Böröczk Norbert 416,5 kg-mal a 

harmadik helyet szerezte meg. Mindhárman 

igazgatói dicséretben részesülnek. Osztályfőnöki 

dicséretet osztunk azoknak a tanulóknak, akik az 

egyes osztályokon belül bekerültek az első 

háromba. 
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Izgatottan várjuk, hogy ez a papírmennyiség 

mennyi hasznot hoz a Diákönkormányzat 

számára. 

Minden segítőnek, résztvevőnek, minden 

diáknak, szülőnek, nagyszülőnek, pedagógusnak 

köszönjük a részvételt, a közös munkát! 
 

Czinder Tamásné 

mb.intézményvezető 

 

Kirándulás Sopronba 
 

A MULTILING projekt keretében 

iskolánk alsó tagozatos tanulói Sopronba 

kirándultak a draßburgi diákokkal együtt. Ez 

a közös iskolai program szeptember 16.17. 

és 18-án valósult meg.  
 

 
 

Külön busz vitte a tanulókat Sopronba, ahol 

a Széchenyi téren találkoztak a vendégekkel. 

Idegenvezető kíséretében megismerték a 

gyerekek a belvárost, a nevezetességeket. 

Majd múzeumok megtekintése következett, 

mint az Erdészeti Múzeum, ahol Hidvégi 

Béla vadászgyűjteményét csodálhatták meg, 

valamint a vadon élő állatokról szereztek 

ismereteket.  

A Storno-ház pazar gyűjteménye és a 

Tűztoronyból a csodálatos panoráma 

remélhetőleg sokuknak felejthetetlen élmény 

marad.  

A város többi részét és érdekességeit a 

városnéző kisvonattal fedezték fel. Utolsó 

állomás a Mediterráno étterem volt, ahol 

kétfogásos ebéd várta a gyerekeket.  

Mind a draßburgi és mind az ágfalvi tanulók 

élményekben és ismeretekben gazdagon 

térhettek haza. Az ajándékprospektusok 

pedig segítséget adnak abban, hogy otthon 

újra felelevenítsék és elmeséljék a látottakat. 

 
 

Kiss Péterné 

német tanító 

 

 
 

Példaértékű összefogás a szülői 

közösségben 
 

Történt az Ágfalvi Váci Mihály Általános 

Iskola immár harmadik osztályával, hogy a 

nyár folyamán, a padok méretezése miatt, 

másik osztályba kellett költöznünk. Már 

júniusban megnéztük a szülőkkel a termet és 

megállapítottuk, hogy nagyon „leharcolt” 

állapotban van, bizony ráférne egy alapos 

felújítás. Hamar kiderült, hogy erre központi 

részről nem számíthatunk, ezért úgy 

gondoltuk, hogy az egész évben gyűjtögetett 

osztálypénzből szépen kifestetjük. 

Szerencsére az egyik apuka épp festő, ő 

vállalta, hogy csak a festéket kell megvenni 

és ő szívesen kifesti szabad idejében. De egy 

másik apuka, látva a padok rossz állapotát, 

felajánlotta, hogy ő elviteti a padokat és a 

veszélyes vas kereteket levágják és a 

gyerekeknek kényelmesebbre „átszabják az 

állványokat. Mikor ez is megvolt, rájöttünk, 

úgy augusztus közepén, hogy nagyon 

csúnyák a fekete és rozsdás vasak. Több se 

kellett egy újabb család ajánlotta fel, hogy 

lecsiszolja az állványokat és vesz rá alapozót 

és festéket is. Nosza, indult a toborzás! 

Jöttek anyukák, gyerekek ecsetekkel 
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felfegyverkezve és megkezdődött a kemény 

munka! Négy nap sem telt el, és igaz, hogy a 

hajunk is kék volt néhol, de gyönyörű kék 

padlábak díszítették az iskola udvarát. Ekkor 

ismét új ötlettel állt elő egy szülő. Bizony 

ilyen gyönyörű „lábakra” nem tehetjük 

vissza azokat a”ronda” asztallapokat, ő 

bizony rendel azt is újat! Közben egy 

anyuka úgy gondolta, hogy ilyen megszépült 

asztalokhoz nagyon rosszul illenek a 

„viseltes” székek. Kapta magát és a 

csiszológépet, lecsiszolta és átlakkozta az 

összes (20) széket! De már jött is a telefon, 

hogy egy újabb anyuka, jártában-keltében, 

nagyon aranyos függönyt látott, sőt meg is 

vette, sőt még az osztály rendkívül rozzant 

állapotban lévő ajtaját is teljesen felújíttatta!  

 
De már csatlakozott is újabb anyuka, aki 

ehhez illő kék sötétítő függönyt varrt 

rohamtempóban. Igen ám, de aki látta, mind 

felhördült, ilyen szép lesz minden és a 

műpadló marad a régi, ócska??? De hát a 

pénzünk már elfogyott, na meg ez nem „két 

fillér”! Jött az ötlet, Zsuzsa néni írjon egy 

kör-e mailt, ki adakozna az új padlóra. 

Órákon belül jött két nagy összegű és egy 

kisebb adomány, hogy ők úgy sem tudtak 

jönni festeni, meg dolgozni, vegyük meg az 

új műpadlót. Apukával teherkocsira 

pattantunk és már mentünk is megvenni. 

Másnap ő hozta ismerőseit, akik gyönyörűen 

le is ragasztották.   De még ez sem volt elég. 

Ekkor a leglelkesebb apuka beállított egy 

egész „szekrénysorral”. Így, minden 

tanulónak saját szekrénye van az osztályban, 

ahova beteheti a táskáját, ruháit, 

tornazsákját, egyéb személyes holmiját. Hab 

a tortán, hogy én is kaptam nagyon szép, 

szekrényeket, ahova a fontos tanítást segítő 

taneszközeim is befértek. A nyári szünet 

utolsó napján, az utolsó órákban még 

berakodtunk mindent a szekrényekbe, 

kitakarítottunk és azóta gyönyörködünk mi 

felnőttek és  gyerekek ebben a csodás 

teremben. Szeretném még egyszer 

megköszönni minden kedves szülőnek és 

tanulónak, aki bármilyen módon hozzájárult 

ahhoz, hogy gyermekeink ilyen szép, 

kulturált körülmények között kezdhették 

meg az új tanévet! 

Akik mindezt véghezvitték: Bácskai  László  

és családja, Horváth Tamás és  családja, 

Kirchknopf Károly és családja, Kőhalmi  

Péter és családja, Kránixfeld Róbert és 

családja, Molnár Balázs és családja,  Móger 

Csaba és családja, Pádár Krisztián és 

családja, Petró Imre  és családja, Szabó 

János és családja, Szabó Károly és 

családja,Tóth Kinga és családja,  Újvári 

Ildikó és családja, Varga Károly és családja, 

Zagyva   Lajos és családja. 

 

Domonkosné Szemerédy Zsuzsanna 

osztályfőnök 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 
ÉPÜLETENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉS AZ 

ÁGFALVI NAPSUGÁR ÓVODÁBAN 

 
A tervezett beruházás a Környezet és 

Energia Operatív Program 

„Épületenergetikai fejlesztések megújuló 

energiaforrás hasznosítással kombinálva” 

c. konstrukciójának keretében 2014.02.01. 

és 2014.08.31. között az Európai Unió 

támogatásával, a Kohéziós Alap 

társfinanszírozásával valósult meg az 

Ágfalva Községi Önkormányzat 

fenntartása alatt álló ágfalvi Napsugár 

Óvoda épületében. 

Az „Épületenergetikai korszerűsítés az 

ágfalvi Napsugár Óvodában” című és 

„KEOP-5.5.0/A/12-2013-0450” 

azonosítószámú projekt elnyert támogatása 

20.230.960,- Ft. A támogatás mértéke a 

projekt elszámolható összköltségének 85%-

a, a fennmaradó önrészt pedig a 

kedvezményezett, az Ágfalva Községi 
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Önkormányzat biztosítja. A fejlesztés 

keretében – az épület hőtermelő-

képességének javítása céljából – a 

következők valósultak meg: 

Az épület külső homlokzatának utólagos 

hőszigetelése, a földszinti épületrész 

padlásfödémjének szigetelése; a földszinti 

nyílászárók, a földszinti hőleadó-rendszer, a 

HMV-rendszer, valamint a fűtés hőtermelő-

rendszerének és szabályozásának cseréje. 

A projekt szemléletformáló ereje 

következtében – a projekt elsődleges 

célcsoportját képező – tanulók és intézményi 

alkalmazottak nyitottabbá válhatnak a 

megújuló energia felhasználásának irányába, 

hiszen közvetlen környezetükben 

tapasztalhatják meg annak működését, 

előnyeit. Emellett az épület energetikai 

megújulása kedvezőbb körülményeket 

biztosít az épületben tartózkodóknak, 

megteremtve ezzel az eredményes oktatás és 

nevelés alapját. 

 

 
Fotó: Csoltói József 
 

EBEK PÓTOLTÁSA! 
 

Tisztelettel értesítem a község lakosságát, 

hogy a veszettség elleni védekezés részletes 

szabályairól szóló 164/2008.(XII.20.) 

FVM. rendelet előírásainak megfelelően 

az ebek 2014. évi veszettség elleni kötelező 

védőoltására és féreghajtó szerrel való 

ellátására Ágfalva közigazgatási területén a 

következő időpontban kerül sor:  

 

Pótoltás Időpontja:  

2014. október 07-én (kedden) 
 

 

Helye: 

Park u.-Liget u. sarok 

 (buszmegálló) 16
00 

-16
30 

Hegy u. 8-9 

 (Tájház előtt) 16
30 

-17
00 

Határőr u.- Új u. sarok 

 17
00 

-17
30

 

Baracsi L. u. 23. (Egyesületek Háza) 

 17
30 

-18
00 

 

A védőoltás minden három hónaposnál 

idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az ebek 

kötelező védőoltásának elmulasztása a fenti 

jogszabály értelmében bírság kiszabását 

vonja maga után, melynek összege 50.000-

200.000 Ft-ig terjed.  

 

Az eboltás és parazita mentesítés 

költsége: 3.500,- Ft ebenként, amely 

összeget az eb tulajdonosa az oltás helyén 

köteles az állatorvos részére megfizetni.  

(A sorbanövő ebek és a még nem chipezett 

ebek oltása, chipezése és féregtelenítésének 

ára 9.000,- Ft.) 

 

Az ebtartással összefüggő kérdéseket, 

bejelentéseket várom az Önkormányzaton 

minden kedden délután 14 órától, valamint a  

06/20/346-4545, vagy személyesen az oltás 

helyszínén.  

 

Ágfalva, 2014. szeptember 17. 

Dr. Pintér György 

állatorvos 

www.drpintersopron.hu 
 

Egyre több versenyző és 

érdeklődő látogat el az Ágfalvi 

Futófesztiválra 
 

Hagyományainkhoz híven idén immár 12. 

alkalommal került megrendezésre szeptember 

első hétvégéjén az Ágfalvi Futófesztivál. Az 

időjárás nem nagyon fogadta kegyeibe a 

sportolni, mozogni vágyó fiatalokat és 

felnőtteket. De a borongós idő és a helyenként 

szemerkélő eső sem zavarta a futókat, akik szép 

számmal vágtak neki a különböző távoknak, 350 

futó és 30 túrázó próbálta ki magát ezen a 

http://www.drpintersopron.hu/


22 00 11 44 .. OO KK TT ÓÓ BB EE RR   ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   7 
 

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

délelőttön. A délutáni eredményhirdetésre pedig 

már a nap is kisütött. 

A hagyományos 1000 méteres távon a 

fiatalabbak indultak, nagy örömünkre 130 

általános iskolás döntött úgy, hogy teljesíti a 

távot. Az idősebbek a 3,7  és 10 km leküzdésére 

vállalkoztak. Örömmel láttuk, hogy akik már 

rendszeres résztvevői fesztiválunknak, egyre 

nagyobb próbák elé állítják magukat. A talaj 

idén tényleg nehéz volt a 3,7 km-es távon a sok 

eső miatt eltereltük az útvonalat, mely így még 

izgalmasabb és érdekesebb volt mindenki 

számára. 10 km-en az első Nagy Viktor  ( 35,35 

perc ), míg a lányoknál Koronika Judit  ( 40,09 

perc ) lett. A két távot összesen 150-en 

teljesítették, volt aki duplázott is. Gratulálunk 

nekik! 

 A legkisebbek, az ovisok rendkívül ügyesen 

futottak, idén a tavalyi évhez hasonlóan már 

külön számban indultak. Remélem mindnyájan 

boldogan mentek haza az 500 méteres futótáv 

teljesítése után. Váltófutáson is volt lehetőség 

indulni, szülők, gyerekek, és atléták együtt 

versenyeztek. 800 m gyorsiramú futás jutott 

mindenkinek, jövőre már ebben a számban is 

alakítunk ki korcsoportokat, hisz egyre többen 

választják ezt a versenyszámot is. 

Aki nem futni szeretett volna, lehetősége nyílt 

túrázni , élményekben gazdagon tértek vissza  az 

erdei kirándulásból, ahol sokféle gombával és 

növényekkel ismerkedhettek meg túravezetőnk 

segítségével. 

Kvíz kérdések, dekázó verseny és falmászás 

várta a célba érkezőket, a legkisebbek pedig az 

óvónők segítő kezei között alkothattak, 

mindenki tartalmasan tölthette el az idejét az 

eredményhirdetésre várva. 

Minden futószámot korosztályonként és 

nemenként is díjaztunk, így rengeteg díj talált 

gazdára. Végül tombolasorsolással zárult a 

sportos délelőtt. 

A rendezvény sikeréhez nagyban hozzájárult a 

sok önkéntes, önzetlen segítő összehangolt 

munkája. A polgárőrök, gyerekek és szüleik 

aktív részvétele is elengedhetetlen volt 

rendezvényünk sikeréhez. Süteményt, tombolát 

árultak, a célba érkezés után vizet osztottak a 

versenyzőknek. Iskolánk dolgozói pedig már 

nagyon rutinosan, összehangoltan végezték 

dolgukat, hogy minél sikeresebb legyen 

futófesztiválunk. 

Összességében elmondható, hogy a futófesztivál 

idén is betöltötte a hozzáfűzött reményeket, a 

futás egyre szélesebb körben népszerű, a fiatalok 

közül is egyre többen választják szabadidejük 

hasznos eltöltéséhez. 

 

Németh Szilvia 

testnevelő tanár 

 

Futófesztivál eredményei 2014 
 

Ovis futás  500 méter 

Fiú 1. Király Levente 

 2. Halász Kornél 

 3. Gungl Márton 

Lány 1. Motován Dóra 

 2. Pölz Réka 

 3. Hujber Hanna 

 

1000 méter 

I. kcs 

Fiú 1. Motován Ádám 6.13 

 2. Kolmann Dávid 6.33 

 3. Gyallai Zsombor 7.02 

Lány 1. Móger Etelka 6.30 

 2. Tóth Kinga  6.36 

 3. Kőhalmi Alíz 6.57 

II. kcs 
Fiú 1. Németh Csongor 5.48 

 2. Pap Gergő  5.51 

 3. Bácskai Bence 6.01 

Lány 1. Csóka Emese 6.08 

 2. Bánóczy Jenni 6.16 

 3. Várnagy Laura 6.18 

III. kcs 

Fiú 1. Kiss Martin  5.01 

 2. Bertalan Barnabás 5.02 

 3. Kovács Ottó 5.07 

Lány 1. Wágner Zsófi 5.54 

 2. Nyulász Karina 5.59 

 3. Tóth Luca  6.31 

IV. kcs 

Fiú 1. Bertalan Kristóf 5.41 

 2. Zergi Ádám  6.28 

 3. Kende Péter 6.36 

Lány 1. Horváth Petra 5.35 

 2. Wágner Kata 6.21 

 3. Sztrókay Martina 6.40 

 

3700 m 

I. kcs 

Férfi 1. Bertalan Barnabás 15.03 

 2. Szabó Dominik 17.18 

 3. Jurák Pál  17.40 

Női 1. Takács Szilvia 17.10  

 2 Kiss Flóra  17.30 

 3. Gáncs Adrienn 17.40 
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II. kcs 

Férfi 1. Sztrókay Dániel 14.31 

 2. Kovács Dániel 14.38 

 3. Maros Csaba 17.19 

Női 1. Gál Petra  16.57 

 2. Fontányi Liza 22.35 

 3. Porga Éva  23.51 

III. kcs 

Férfi 1. Nagy Viktor 13.04 

 2. Nagy Tamás 13.23 

 3. Nagy Ákos   13.44 

Női 1. Nagy Nikolett 15.18  

 2. Papné Konczos Beáta 15.56 

 3. Gosztom Viktória 17.48 

IV. kcs 

Férfi 1. Pozsgai Norbert 14.20 

 2. Bognár László 14.48 

 3. Kóczán János 16.26 

Női 1. Tóth Zsuzsanna 18.47 

 2. Bognárné Velancsics Veronika 21.20 

 3. Fischer Erika 21.44 

 

10.000 méter 

I. kcs 

Férfi 1. Koch Ágoston 38.10 

  2. Kiss Gyula  43.23 

 3. Bognár Martin 44.20 

Női 1. Gál Fanni   43.02 

 2. Gosztom Rebeka 44.16 

 3. Fontányi Liza 1.00.27 

II. kcs 

Férfi 1. Nagy Viktor 35.35 

 2. Horváth Gábor 38.33 

 3. Varga Péter  39.03 

Női 1. Koronika Judit 40.09 

 2. Riba Katalin 44.20 

 3. Jankus Rácz Nikoletta 47.39 

III. kcs 

Férfi 1. Horváth Tamás 38.43 

 2. Pozsgai Norbert 40.00 

 3. Kövér Gábor 41.24 

Női 1. Konrád Hajnalka 48.28 

 2. Tóth Zsuzsanna 50.51 

 3. Takácsné Tömördi Gabriella 51.37 

IV. kcs 

Női 1. Strassner Edit 57.58 

 

10000 méter abszolút győztes: 

Férfi  Nagy Viktor 

Női  Koronika Judit 

 

Váltófutás 4x 800 méter 

1. Soproni Feláldozhatók 14.07 

2. Vasvilla   15.26 

3. Fussunk   15.47 

Legjobb dekázó: Kovács Dominik 

 

Kvíz:  1.  Fazakas Noémi 

  2. Nagy Beáta 

  3. Porga Éva 

 

Ágfalvi krónika 
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