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Télbúcsúztató programja: 
15 

00 
Farsangi lakodalmas menet indulása 

az 

 

Egyesületek Háza 

(Baracsi L. u. 23.) elől 
 

Útvonal: 
Fő utca 26.- Fő utca 37.- 

 Hegy utca 1.- Gyógy u. 1. 

Téltemetés az Ágfalvi Fogadó 

udvarán (Daágh u. 1.) 
 

MINDENKIT  SZERETETTEL  

VÁRUNK  FARSANGI  JELMEZBEN! 
 

* * * 

* Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat * 

* Ágfalva Községi Önkormányzat * 

* Agendorfer Blaskapelle * Morgenröte Énekkar 

* 

  
 

Minden kedves érdeklődőt szívesen 

látunk az Ágfalvi Fogadóban 

tartandó 

jótékonysági farsangi bálunkon 

2015. február 14.-én szombaton 

19:00 – 03-ig! 

 

Belépő és támogatói jegy is váltható! 
(Aki, amit gondol.) 

Italok a BÜFÉBEN kaphatók. 

Ropogtatni való az asztalra hozható. 

 

ZENÉT RUDI ATTILA DJ 

SZOLGÁLTATJA. 

 

A jó hangulatról a jelmezesek és a 

résztvevők gondoskodnak! 

 

Asztalt foglalni 

Zselinszkyné Kondor Nikolettnél lehet a 

06 70/409-1813 telefonon, vagy a 

Zselinszkyné Niki facebook oldalon. 

 

Kérjük, aki tud, 

hozzon a tombolára ajándékot! 

 

Jelentkezési határidő: 

2015. február 13. 
 

A jótékonysági bálon befolyt 

TELJES összeget az ágfalvi 

általános iskola mellékhelység 

felújítására ajánljuk fel! 
 

 XVI. évfolyam  2. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. FEBRUÁR 

http://www.google.hu/imgres?biw=1164&bih=825&tbm=isch&tbnid=U-vSoEsRQlWJDM:&imgrefurl=http://www.jelmezshop.hu/popeye-felnott-jelmez-l-xl-rubies.html/hun&docid=pw_RQsTarhQdgM&imgurl=http://www.jelmezshop.hu/upload_files/Popeye-felnott-jelmez-Rubies.jpg&w=480&h=480&ei=TvzcUpa5OcmEyAOG44DgBA&zoom=1&ved=0CPICEIQcMFw&iact=rc&dur=636&page=4&start=86&ndsp=30
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Köszönettel: Szülői Munkaközösség 
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MEGHÍVÓ 

 
Ágfalva Községi Önkormányzat és a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat 
Képviselő Testülete 

2015. február 25.-én (szerdán) 

17 órai kezdettel 

közmeghallgatást tart, 

melyre ezennel tisztelettel meghívom. 

 

Helye: Ágfalvi Fogadó 

(Ágfalva, Daágh u.1.) 

 

Napirendi pontok: 

 

1, Beszámoló a Képviselő Testület  

    2014. évi munkájáról. 

2, Tájékoztató a 2015. évi 

feladatokról és a 2015-2019 

közötti lehetőségekről, tervekről. 

3, Egyéb felvetések 

Kérdéseiket írásban előtte 

eljuttathatják a Közös 

Önkormányzati Hivatalba 

 

Ágfalva, 2015. január 27. 

 

   Tisztelettel: 

    Pék Zsuzsanna 
 

Dominek Gábor - Ágfalva 
 

Dominek Gábor (28) 

fiatal kora ellenére 

jelentős eredményeket ért 

el akár labdarúgóként, 

akár az ágfalvi 

sportvezetői 

minőségében, amely 

példaként is szolgálhat 

más település fiataljai 

számára. 

Pár hónapos koromban költöztek a szüleim 

Ágfalvára, de első generációs ágfalviként is 

hamar lokálpatrióta vált belőlem - mutatkozik be 

Dominek Gábor. Már kilenc évesen igazolt 

labdarúgója voltam a Soproni Olasz Focisulinak, 

ahol Supka Attilától és Kucselata Jánostól 

tanulhattam a sportág alapjait, majd egészen 

kétezer kettőig a Matáv FC Sopron korosztályos 

csapatait erősítettem Horváth Antal edző 

irányítása alatt.  

Ebben az esztendőben kezdődött el az Ágfalva 

KSK újkori történelme, melynek az első perce 

óta részese és minden eseményére mérhetetlenül 

büszke Dominek Gábor. 

- A történet ott kezdődik, hogy a Mayer Imre 

elnök és Kovács István vezetőedző fémjelezte 

csapatunk megnyerte a megyei negyed osztályú 

bajnokságot, de a magasabb osztályban való 

indulás feltétele volt egy ifjúsági csapat indítása. 

A mindenki által máig nagyra becsült Imre bácsi 

ennek érdekében meg is mozgatott minden 

követ, felkereste a falu fiataljait, és 

természetesen a hívó szóra én sem tudtam nemet 

mondani. Fényes sikerek jellemezték a 

következő éveket, sorban szállította mind a 

felnőtt, mind az ifi csapat a dobogós 

helyezéseket, de ne feledkezzünk meg a Bozsik-

programban elért eredményeinkről sem. Sajnos 

egészségi okok miatt nyolc éve Mayer Imre 

elnök Úr lemondani kényszerült, tisztségét 

felkérése nyomán a helyi iskola tanára Honyák 

Ferenc vette át, így a következő évben már vele 

sikerült kiharcolni a megyei másod osztályos 

tagságot, ami az egyesület közel kilencven éves 

fennállása során csupán egyszer sikerült. Ebben 

az évben komoly összefogás eredményeként a 

sporttelep gyarapodott egy új és korszerű 

büféépülettel illetve női-férfi mellékhelységgel, 

egy százhúsz négyzetméteres fedett lelátóval, 

korszerűsítésre kerültek az öltözők, valamint esti 

edzéslehetőséget biztosító villanyvilágítás 

kiépítésére is sor került. 

 A Honyák éra alatt vált aztán az elnök jobb 

kezévé, hiszen bízott benne, olyan volt, mint 

régen az úttörő: ott segített neki ahol csak tudott.  

- Egy személyben kezdtem játékosként, 

edzőként, szertárosként, rendszergazdaként és 

kvázi elnökhelyettesként tevékenykedni, ami 

komoly erőfeszítésekkel járt, mivel e mellett 

Budapesten jogi egyetemre jártam. Öt gyönyörű 

esztendőt töltöttünk el erőn felül teljesítve a 

másodosztályban, amely idő alatt olyan 

csodálatos játékosok tisztelték meg a sportkört 

és töltöttek el nálunk hosszabb-rövidebb időt, 

mint Fodor László, Halász Ernő, Gombás 

Károly, Csiszár Ákos vagy éppen a máig aktív 

és közönség kedvenc, egykori válogatott 

Horváth András, igaz ő csak az edzéseinket 



4  ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   22 00 11 55 ..   FF EE BB RR UU ÁÁ RR   

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

látogatta mikor külföldről hazatérve fél évig 

nem volt csapata. Ez idő alatt növelni tudtuk 

bevételeinket, mivel a sporttelep drótkerítéssel 

való lezárása komolyan megmutatkozott a 

jegybevétel számlálásakor, ám végül be kellett 

látnunk, hogy a nálunknál jóval tehetősebb 

megyei csapatokkal már nem tudjuk felvenni a 

harcot. Egy hetedik helyezés volt a 

legemlékezetesebb szereplésünk, majd két éve 

egy csúfos szezon zárásaként kiestünk. 

Hivatalosan 2013-tól tölti be az elnöki tisztséget, 

az elődje is kénytelen volt lemondani, szintén 

egészségügyi problémák miatt. Az őszi szezon 

során viszont lejátszotta a 350. nagypályás 

mérkőzését is az Ágfalva KSK színeiben 

- Soha nem jutott eszembe hogy 

máshová igazoljak, illetve remélem, hogy 

legalább még egyszer ennyi megadatik. A 

tavalyi szezonban két fordulóval a vége előtt 

csúsztunk le a dobogóról, ahová idén 

mindenképpen szeretnék felkapaszkodni, 

amiben reméljük segítségünkre lesz a két kapu 

előtti terület új gyepszőnyege. Külön öröm 

számomra, hogy jelenleg a teljes keretünk 

kilencven százalékát helybéliek teszik ki. Ez 

mindig is jellemző volt csapatunkra, illetve 

véleményem szerint követendő példa és az 

egyetlen járható út az amatőr foci varázsának 

megőrzése érdekében, A folyamatos 

önkormányzati támogatás nélkül az 

egyesületünk már biztosan nem létezne, így 

ezúton is szeretnék köszönetet mondani minden 

eddigi polgármestereknek, de különösen Gaál 

István Úrnak, aki az elmúlt tíz esztendőben, 

mindig mellettünk állt. Bízom benne, hogy a 

jelenlegi faluvezetés, melyben az elmúlt év 

őszétől jómagam is szerepet vállalok 

önkormányzati-képviselőként, szintén a 

sajátjaként tekint majd az egyesületre. A 

legnagyobb érdem viszont a játékosoké, akik 

saját idejüket és pénztárcájukat sem kímélve, 

finanszírozzák sportfelszereléseiket és az utazási 

költségeket is magukra vállalják már évtizedek 

óta. 

 

(Megjelent a Kisalföld 2015. 01. 23-i 

számában.) 
 

Utcabajnokság – Török Imre 

emléktorna 
 

2015. március 7-én, (szombaton) jótékony 

célú utcabajnokságot rendez az Ágfalva 

KSK a nagycenki sportcsarnokban. Kérünk 

mindenkit, hogy hozza magával kedves 

családját ismerőseit, töltsük meg az épületet, 

érezzük jól magunkat a lelátón is, tiszteljük 

meg ezzel a gesztussal a klub elhunytjának 

emlékét. A hangulaton nem múlhat, hiszen 

lesz zene, büfé, meleg étel és meglepetés 

műsorszámok is. Egyéb részletekről, 

nevezésről, szabályokról az alábbi 

telefonszámokon lehet érdeklődni: 

 

Dominek Gábor 30/366-7868 

Udvardy Péter 20/391-0034 

 

Tisztelt Ágfalvi Szépkorúak! 

 
Örömmel közölhetem, ezúton is, Önökkel, 

hogy az Ágfalvi Szépkorúak Egyesületének 

(közismertebb nevén a nyugdíjas klub-nak) 

az előkészítő- alapítás szervezése, 

előrehaladott állapotban van.  

A működéshez elengedhetetlenül szükséges 

helyiség már rendelkezésre áll, közös 

használati joggal, a napközi épületében. A 

teremhasználatot az önkormányzat 

térítésmentesen biztosítja a 

klubfoglalkozások és előadások 

időtartamára. 

A klub programtervezete összeállítás alatt 

van, az idősek napján aláírásukkal jelző 

személyeknek azt rövidesen levélben 

megküldjük. az első klubfoglalkozás 

meghívójával együtt.  

 A megalakuló egyesületbe történő belépés 

továbbra is nyitott minden nyugdíjas kort 

elérő számára, annak, aki az egyesület 

alapszabályát elfogadja és az egyesület 

munkájában aktívan részt kíván venni. 

Jelentkezési igényüket kérjük az 

aghof01@gmail.com címre megküldeni.  

Huszár Gyula klubalakítás kezdeményező 

szervezője tel: +36 30 9472 342 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
 

hogy a kommunális hulladék elszállítása 

2015. évtől nem pénteken, hanem szerdai 

napon történik. 

 

2015. első félévében  Ágfalván a zsákos  

Pet-palack gyűjtést az alábbi menetrend 

mailto:aghof01@gmail.com
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szerint végezzük: 

2015. január    28. szerda 

2015. február  25. szerda 

2015. március 25. szerda 

2015. április    24. péntek 

2015. június    26. péntek 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a használt 

ruha gyűjtő konténer hamarosan 

áthelyezésre kerül a Baracsi László u. 23-ba. 

 
 

Elektromos hulladék gyűjtése 
 

Idén is megrendezzük az elektromos 

hulladék gyűjtését. 
 

A gyűjtés helye és ideje: 

 

Polgármesteri Hivatal udvara, 

(Ágfalva, Soproni u. 3.) 

2015. február 04-től  

2014. február 11-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! 
 

EGYÜTT SZAVALTUNK A 

MAGYAR KULTÚRA NAPJÁN 
 

Iskolánk sajnos technikai okok miatt nem tudott 

csatlakozni az „Együtt szaval a nemzet” 

felhíváshoz, de ettől függetlenül 2015. 01 22-én, 

a Magyar Kultúra Napján iskolánk minden 

diákja, pontban 10.00 órakor együtt szavalta a 

Himnuszt és a Szótatot. Visszhangzott a 

tornateremben két legszebb nemzeti 

költeményünk, minden diák és pedagógus együtt 

szavalt. Mindannyiunk számára nagy élmény és 

felemelő érzés volt, együtt dobogott a szívünk, 

egyszerre lüktetett a ritmus s éreztük mi is 

együtt szavalunk a sok ezer többi szavalóval az 

országban. 

 

TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS 
 

Tévhitek elkerülése végett, örömmel tudatjuk az 

érdeklődőkkel, hogy iskolánkban továbbra is 

gyűjtjük a papírt. A tavaszi papírgyűjtés 

időpontja:  

2015. április 23-án lesz, 14.00 -17.00 óráig. 

 

OVI SULI 
 

Mint Minden évben, idén is sok szeretettel 

várjuk a leendő első osztályosokat és szüleiket 

2015. február 27-én 15.30 órakor az „ovi 

suliba”.  Rövid kis műsorral fogadjuk őket, 

megismerkedhetnek a tanító nénivel, 

körülnézhetnek az iskolában, érdeklődhetnek, ha 

kérdésük van. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Köszönjük az 

ágfalvi lakosoknak 

és szülőknek! 
 

A Pedagógusok és a 

Szülői munkaközösség 

nevében köszönjük a 

2014. 12. 06- án tartott, első Adventi vásár 

megszervezéséhez nyújtott támogatásukat.  

 

Az Önök segítségével egy olyan hangulatos 

délutánt tudhatunk magukévá, ami a rossz 

idő ellenére is sikeresnek ítélhetünk meg! 

Örülünk, hogy az Önök támogatásával 

legfőbb célunkat elérhetjük: elindíthatjuk 

annak az álomnak a megvalósítását, hogy 

gyermekeink a nyári szünet visszaérkezés 

után egy szebb környezetbe térhetnek vissza. 

Együttműködésük példa lehet arra, hogy 

semmi sem lehetetlen. Az Önök segítsége 

számunkra jóval többet jelent biztatás is volt 

egyben, hogy jót cselekszünk és emberileg a 

mellénk állás az ügyének támogatásában 

páratlan érzés. Köszönjük, és a 

továbbiakban is számítunk az Önök 

biztatására hozzáállásara a dolgainkhoz. 

 

Köszönettel: Pedagógusok és a Szülői 

közösség 
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Az Ágfalvai Evangélikus 

Egyházközség februári alkalmai 
 

Február igéje: „Nem szégyellem az 

evangéliumot, hiszen Isten hatalma az, 

minden hívőnek üdvösségére.” (Róm 1,16) 

Monatsspruch: 

Ich schäme mich des Evangeliums nicht: 

Es ist eine Kraft Gottes, die jeden rettet, 

der glaubt. Röm 1,16  
 

Február elsején, vasárnap 9 órától kétnyelvű 

családi istentiszteletre hívogatunk szeretettel. 

Február 5-én, csütörtökön 15 órakor 

„Gemeindenachmittagra” várjuk az 

érdeklődőket. Alkalmunkat ezúttal Bánfalván 

tarjuk. (A Bánfalvára való átjutásban szívesen 

segítünk.) 

Február 8-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet lesz. 

Február 13-án, pénteken 17 órakor 

konfirmációs órát tartunk Bánfalván. 

Február 13-án, pénteken 19 órakor 

„Középnemzedék” elnevezésű 

beszélgetőkörünkbe várjuk az érdeklődőket. 

Február 15-én, vasárnap német nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet lesz. 

Feburár 21-én, szombaton 9-14 óráig 

konfirmandus-napot tartunk Ágfalván. 

Február 22-én, böjt első vasárnapján magyar 

nyelvű istentisztelet lesz. 

Február 27-én, pénteken 16 órától böjti áhitatot 

tartunk. 

Február 28-én, szombaton 15 órától 

„gyerekdélutánra” várjuk a hittanosokat és 

barátaikat. 

Március 1-én, vasárnap kétnyelvű családi 

istentisztelet lesz. 

Már most szeretnénk felhívni figyelmüket arra, 

hogy március 28-án, szombaton 15 órától 

teolóushallgatók adják elő templomunkban a 

passiótörténetet. Az Evangélikus Hittudományi 

Egyetem mintegy húsz hallgatója húsvét előtt tíz 

napon át a Soproni Evangélikus Egyházmegye 

gyülekezeteinek vendégszeretetét élvezi, és 

minden nap más gyülekezetben adják elő a - 

saját maguk által rendezett és színre vitt - 

húsvéti történetet. Fogadjuk őket szeretetettel! 

Az előadásra várunk mindenkit, felekezeti 

hovatartozástól függetlenül! 

Erős vár 

a mi Istenünk! 

 

Heinrichs Eszter és Michael 

AZ IVARTALANITÁS ELŐNYEI  
 

A Magyar Állatorvosi Kamara tradíciójának 

megfelelően , rendkívül kedvező kutya, 

macskaivartalanítási akcióra kerül sor 

2015.03.15-ig.   

Gondoljunk az  ivartalanítás előnyeire:  

- Megszűnik a rosszindulatú emlő-, méh-, 

illetve here- és prosztata daganatok 

kialakulásának veszélye.  

- Elmarad az ivarzással járó elszökés, 

vérzés,"macskakoncert" stb.  

- Megszűnnek a felfokozott izgalmi tünetek, 

vizelettel történő spriccelések, párzó 

mozgások a vendégek lábán stb.  

- Állatvédelmi szempontból pedig csökken a 

gazdátlan, kóborló és betegségeket terjesztő 

állatok száma.  

 

Ivartalanítási ügyben kérem, hívjanak a 06 

20/346 -4545 telefonon. 

Akciós árak (csak ágfalvi lakosok részére):  

- Kandúr macska                  2900.-Ft  

- Nőstény macska                4900.-Ft  

- Kan kutya  (egységár)        8000.-Ft  

- Szuka kutya       10 000 - 20 000.-Ft  

 

     dr. Pintér György  

 állatorvos 

 

 
 

Számvetés 
 

Az elmúlt több mint tíz év munkájának 

értékelése, hatásának bemutatása a falu életére 

összefoglaló címmel számvetést készítettem.  

A 2002-es helyi önkormányzati választások 

óta eltelt 12 esztendő. A választott testület 

megbízásának végéhez érkezett. Az időpont 

lehetőséget, és okot is szolgáltat ahhoz, hogy a 

Német Nemzetiségi Önkormányzattal együtt 

visszatekintsünk és értékeljük az eltelt 

időszakot.  
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- Sikerült-e a legfontosabb feladatokat 

megtalálnunk? 

- Lépést tudtunk-e tartani a Sopron környéki 

falvak szintjével? 

- Megbízatásunk végeztével javítani 

tudtunk-e az itt élők 

életminőségén? 

Ezekre a kérdésekre keresem a választ. 

 

Képviselő testületek alakulása: 

2002-ben - Polgármester: Wágner Géza, 

akinek korán bekövetkezett tragikus halála 

miatt a munkát nélküle fejeztük be. 

Az időközi polgármester választásig ezt a 

feladatot Márkus István látta el 2004. április 

14-től 2004. június 25-ig. 

A 2004. 06. 25-én megtartott választás óta a 

2014. október 12-én megválasztásra kerülő új 

polgármesterig Gaál István, vagyis én töltöm 

be ezt a tisztséget. 

 

Alpolgármester: 

 Márkus István (2002-től 2005. júniusig) 

 Kiss István (2005. júniustól 2007.12.31-ig) 

 Szimon Zoltán (2008.01.31-2014.10.12.) 

 

Képviselők: 

 Bagarus Attila,  Baboss Károly,  Bolla Balázs,  

Csoltói József,  Dudás György 

 Gaál István, Kiss István,  Kovács István 

 Márkus István 

 

Az időközi polgármester-választás miatt a 

testület a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

akkori elnökével ifj. Makai Ernővel, majd 

Márkus István testületi tagságról való 

lemondása miatt Nagy Barnabással egészült 

ki.  

Állandó meghívott volt Böhm András, aki a 

választási ciklus közepén visszavette a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat elnöki tisztét ifj. 

Makai Ernőtől. 

 

2006-tól: 

Gaál István  polgármester, képviselők: 

Csoltói József, Dudás György, Gálos Mihály, 

Horváth Károly, Kirchknopf Günter Mihály, 

Kiss István, Kovács István, Makai Ernő, 

Szimon Zoltán János, Pék Zsuzsanna. 

 

2010-tól:  Gaál István polgármester 

 

A korábban 9 fős testület létszáma 6 főre 

csökkent. A 12 jelölt közül a 6 legtöbb 

szavazatot és ezzel mandátumot szerzett jelölt 

betűrendben: 

Csoltói József, Gálos Mihály, Kirchknopf 

Günter Mihály, Kiss István, Pék Zsuzsánna, 

Szimon Zoltán János 

 

Időközben Csoltói József lemondott képviselői 

mandátumáról. Helyére a soron következő 

legtöbb szavazatot elért jelölt került Dudás 

György személyében.  

A német kisebbségi önkormányzatot 50%-os 

részvétel mellett választották meg. Tagjai 

betűrendben: Böhm András, Gaál Istvánné, 

Kirchknopf Károlyné és Sir János lett. 

 

A testület munkáját – a német nemzetiségi 

önkormányzattal közösen – jó légkörben 

mindig a falu érdekét figyelembe véve 

végezte. 

 

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. törvény 8.§-a a települési önkormányzat 

feladatát az alábbiakban határozta meg: 

 

A települési önkormányzat feladata a helyi 

közszolgáltatások körében különösen: 

- a település-fejlesztés,  

- a településrendezés,  

- az épített és természeti környezet védelme, 

- a lakásgazdálkodás,  

- a vízrendezés és a csapadékvíz elvezetés, 

- a csatornázás, 

- a köztemető fenntartása, 

- a helyi közutak és közterületek fenntartása, 

- a helyi tömegközlekedés, 

- a köztisztaság és településtisztaság 

biztosítása, 

- gondoskodás a helyi tűzvédelemről, 

- gondoskodás a közbiztonság helyi 

feladatairól, 

- közreműködés a helyi energia-

szolgáltatásban, 

- a foglalkoztatás megoldásában,  

- az óvodáról, az alapfokú nevelésről, 

oktatásról, az egészségügyi, a szociális 

ellátásról, valamint a gyermek és ifjúsági 

feladatokról való gondoskodás, 

- közösségi tér biztosítása; közművelődési, 

tudományos, művészeti tevékenység, sport 

támogatása 
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- nemzeti és etnikai kisebbségek jogai 

érvényesítésének a biztosítása 

- egészséges életmód közösségi feltételeinek 

elősegítése. 

 

A települési önkormányzat maga határozza 

meg – a lakossági igényei alapján, anyagi 

lehetőségeitől függően – mely feladatokat, 

milyen mértékben és módon lát el. 

Ezeket megerősítve finanszírozását átdolgozva 

ugyanezeket a feladatokat szabja a területekre: 

az új 2011. évi CLXXXIX. (189) törvény 

Magyarország helyi önkormányzatairól a 

feladatokban sokat nem változtatott. 

A helyi önkormányzat - a helyi 

képviselőtestület – önként vállalhatja minden 

olyan helyi közügyi feladat önálló megoldását, 

amelyet jogszabály nem utal más szerv 

kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt 

helyi közügyekben az önkormányzat mindent 

megtehet, ami jogszabállyal nem ellentétes. 

A helyi önkormányzat elláthat állami 

feladatokat.  

A feladat- és hatáskör vállalásáról a települési 

önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 

dönt. Az 1990. évi törvényhez képest nőtt a 

feladat: 

 A területén hajléktalanná vált 

személyek ellátásának és 

rehabilitációjának, valamint a 

hajléktalanná válás megelőzésének 

biztosítása; 

 Honvédelem, katasztrófavédelem, 

helyi közfoglalkoztatás ellátása; 

 A kistermelők, őstermelők számára – 

jogszabályban meghatározott 

termékeik – értékesítési lehetőségeinek 

biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás 

lehetőségét is; 

A települési önkormányzat a helyi 

közbiztonságról szervezet létrehozásával is 

gondoskodhat. Munkáját a rendőrség szakmai 

felügyeletével végzi. 

Ha a polgármester feladat- és hatáskörében jár 

el, a képviselő-testület nem utasíthatja, 

döntését nem bírálhatja felül.  

Az önkormányzatoknak a kötelező feladatok 

ellátásánál nincs mérlegelési lehetősége 

(feladat alapú finanszírozás van). 

Településfejlesztés, településrendezés, az 

épített és természeti környezet védelem 

Az önkormányzat 2006-ban elfogadta a 

lakosság véleményének figyelembe vételével a 

település fejlesztési koncepcióját. Ez alapján 

jóváhagyta a településszerkezeti tervét és 

rendeletet alkotott Ágfalva község helyi 

építési szabályzatáról és a község szabályozási 

tervéről, amit már több esetben módosított a 

helyi igényeknek megfelelően. Teljes 

terjedelemben honlapunkon található egységes 

szerkezetbe foglalva. 

A Magyar Köztársaság kormánya és Osztrák 

Szövetségi kormány megállapodást kötött a 

közös államhatáron átvezető turistaútvonalon 

történő határ átlépésének módjáról 2006. 

őszén. A szerződő felek a gyalogos 

természetjáró, a kerékpáros vagy a lovas 

turizmus elősegítése céljából, illetve 

kulturális, sport, vallási vagy egyéb társadalmi 

rendezvényeken való részvétel megkönnyítése 

érdekében az államhatáron átlépési pontokat 

létesítettek a B-20/2 határjelnél Ágfalva-

Loipersbach pontnál is, ahol pályázati pénzből 

fahidat építettünk. Átadása hídavatóval 

egybekötve 2007. május 1-én ünnepélyes 

keretek között a szomszédos polgármesterek 

és minisztériumi képviselők jelenlétében 

zajlódott le. A hídra Lépesfalvával közösen 9 

millió forintot nyertünk. Somfalva felé pedig 

közösen pályáztunk. Az Ausztria-

Magyarország Határon Átnyúló 

Együttműködési Program 2007-2013 

időszakra benyújtott TRANSBORDER 770 

ezer eurós összköltségvetésű pályázatból 

Ágfalva a magyar szakaszra 564 ezer eurót 

nyert. Ebből aszfaltos út épült a somfalvi 

templomig, 1722 m hosszan.  

Ágfalván, a Somfalvi út külterületi szakaszán 

egészen az országhatárig vegyes forgalmú 

kerékpárút épült, melynek során a meglévő 

mezőgazdasági jellegű földutat aszfalt 

burkolattal láttuk el. Az útszakasz teljes 

hossza 1722 m. Az útburkolat szélessége 4,00 

m, 1,50 – 1,50 m széles padkával. Az úton 

négy darab kitérő készült, ezeken a 

szakaszokon a burkolatszélesség 5,50 m-re 

nőtt. Az út melletti vízelvezető árkok 

helyreállítása és ahol szükséges volt, új 

létesítése megtörtént. A csatlakozó 

mezőgazdasági földutak mindegyike aszfalt 

burkolatú „sárrázó” sávot kapott. Az út 

nyomvonala biztonságosabbá vált. A tervezett 
útburkolat kategóriáját tekintve belterületi 

mellékút.  
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Közös tevékenységként az alábbi elemek 

valósultak meg: 

 Határ-(kerékpáros) pihenőpark kialakítása 

mindkét oldalon 

 Közös Emlékmű állítása a határnyitás 

tiszteletére, az úgynevezett „Vasfüggöny” 

emlékhely is kiépítésre került. 

 Közös, kétnyelvű információs tábla 

kialakítása és elhelyezése a határon, mely 

gazdasági, kulturális, turisztikai adatokat 

tartalmaz. 

 A térségről szélesebb kitekintést nyújtó, a 

megtalálható látványosságokról, turisztikai 

utakról, kikapcsolódási lehetőségekről 

közös, kétnyelvű turisztikai kiadvány is 

készült. 

 4 alkalommal osztrák-magyar közös 

részvétellel szemináriumok zajlottak. Ezek 

célja a határtérségben élők családi, rokoni 

szálainak helyreállítása, közös rendezvények 

szervezése volt. 

 Elérhetővé vált számos erdei túraútvonal 

Sopron és Brennbergbánya felé 

 Községünk híd szerepet tölt be, hiszen 

összekapcsolja Sopront a burgenlandi és a 

Fertő parti kerékpárutakkal, így a kerékpáros 

turizmus is fejlődésnek indult a már 

megépült útjainkon. 

 Megszűnt Ágfalva zsáktelepülés jellege 

 

Ágfalva a TRANSBORDER projektből adódó 

feladatokat teljesítette. A 2010-ben a projekt 

keretében megépített útra a Nemzeti 

Közlekedési Hatóság Nyugat-Dunántúli 

Regionális Igazgatósága KA/2934-15/2010. 

számú (Kelt: 2010. augusztus hó 19. nap) 

határozatával a végleges forgalomba helyezést 

megadta. A hivatalos átadás átvétel 2011. 

szeptember 24-én megtörtént. 

 

FŐ UTCA: 

A Nyugat-dunántúli Operatív Program 2007-

4.3.1. biztonságos és fenntartható kerékpáros 

közlekedésért a Fertő/Neusiedlersee Kultúrtájon 

kiírt pályázaton megnyertük a Fő utca két 

oldalát, melyből kerékpársáv lett. 

A projekt megvalósításának kezdete: 2008. 

május 29. A projekt megvalósításának vége: 

2009. augusztus vége. 

Ágfalva célja: Sopron-Ágfalva-Ausztria között 

az elérhetőség javítása, soproni kerékpárúthoz 

való kapcsolódás, az Ausztriában is meglévő út 

folytatásaként. Ezen a közel 2 km hosszú 

szakaszhoz kapcsolódóan szükségessé vált a 

86108. sz. Fő út felújítása, szélesítéssel, 

burkolaterősítéssel. A vasúti-közúti 

kereszteződés és a Somfalvi út között az út 

szabályozási szélessége, a Liget patak és a 

beépítés nem teszi lehetővé az út melletti 

kerékpárút építését, így az útszélesítéssel, annak 

két oldalán összesen 2,4 m széles, 1562 m 

hosszú kerékpársávok kialakításával valósult 

meg. 

A beruházás több költséget foglal magába. 

Először az út szélesítésére és kiépítésére sikerült 

nyerni 40 millió forintot, ehhez jön az 

önkormányzat önrésze, ami 10 millió forint. 

Sajnos az építés folyamán olyan igények is 

felmerültek, amit nem terveztünk: vízbekötések, 

óvoda előtti tér rendezése, az úttest alatt a régi 

vízelvezető árok újjáépítése, kocsibejárók 

aszfaltozása, buszforduló teljes kiépítése, ami 

további 6,5 millió forintba került az 

önkormányzatnak. 

Az állami kezelésben lévő úttest felújítása 

további 30 millió forintba került, melyet a Közút 

Kezelő KHT finanszírozott. 

Ágfalva megszépült, legforgalmasabb útjának 

megépítésével lakóhelyünk 85 milliós 

beruházással gazdagodott. 

 

KERÉKPÁRÚT SOPRONTÓL A TEMETŐIG: 

Ágfalva Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete konzorciumi partnerként pályázatot 

nyújtott be a Nyugat-dunántúli Operatív 

Program felhívására, Fertő-Hanság Nemzeti 

Park gesztorságában „Kerékpárral a 

Fertő/Neusiedlersee Kultúrtájon” projektre. 

Az elnyert összegből kívántuk meghosszabbítani 

Sopron irányából érkező aszfalt burkolatú 

kerékpárutat az ágfalvi temetőig. 

 

A pályázati projektből: 

Ágfalva költségvetése: 31.054.903,- Ft. 

Pályázati önrész:  4.658.235,- Ft. 

A vegyes használatú kerékpárút szélessége 3,0 

m, teljes hossza 527 m. A munkaterület átadása 

2010. május 2-án megtörtént, a kivitelező - 

Swietelsky KFT – az átadás időpontja 2010. 

augusztus 20-a volt. 

A turisztikai kerékpárút végül 23 millió forintból 

készült el.  

 

A Baracsi utca vége 2009. novemberében 

elkészült, amely 7 millió forintba került. Ennek a 

beruházásnak is az 50%-át TEUT-os pályázati 

úton nyertük. 
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Megoldódott a Váci Mihály út kivilágítása a 

temetőig, melyet a telektulajdonosok 

finanszíroztak.  

 

Sopron-Ágfalva közötti útszakaszra elnyertük a 

kormány 127 milliós támogatását, de ez nem 

készült el, az oka valószínűleg pénzhiány. Ezt a 

támogatást 2012-ben véglegesen visszavonták. 

 

Megvásároltuk az evangélikus egyház jóindulatú 

hozzáállásával a Papkertet, itt játszótér épült, a 

terület rekultíválása után. 

 

Birtokunkba került a Tájház, így annak állaga 

megóvhatóvá és javíthatóvá válik pályázati 

pénzből. 

 

A Hegy utcában megvásárolt ingatlanból egy 

nagyon szép építőtelek alakult ki. 

 

A Gyógy utca feljáróját aszfaltoztuk, és több 

esetben javítottuk beton talpfák felhasználásával.  

 

A Fő utcán a Rajka és Vidéke 

Takarékszövetkezet előtt parkolót alakítottunk 

ki. 

 

Tagjai lettünk a Leader közösségének, mely 15 

millió forintig támogat életminőség javító 

pályázatokat. A Leader 39 község, 81 egyesület, 

alapítvány és vállalkozók részvételével jött létre, 

elnöke Gaál István lett. 

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 homlokzatszigetelése és 

nyílászáróinak cseréje valósult meg 

fűtéskorszerűsítéssel. Mindezen munkálatokra 

elnyert pályázat összege: 9.480.383,- Ft. 

 

Ágfalva Községi Önkormányzata a temető 

felújításra 12.992.555,- Ft pályázati összeget 

nyert.  

 

A TAEG Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt. és 

Ágfalva Község Önkormányzata 2011.11.14-én 

benyújtott pályázatán 4.970.204,- Ft támogatást 

nyert a kerékpáros Mintatérség és Naturama 

Túraútvonalak térségi programok kapcsolódó 

fejlesztések célterületére. 

Ebből az összegből az alábbi beruházások 

valósultak meg: 

 Kecske hegyi kilátó felújítása (2012. II. 

félév) 

 Turisztikai tájékoztató tábla készítése és 

kihelyezése (2012. II. félév) 

 Fehér út melletti parkoló építése (2013. II. 

félév) – ez a része az Ágfalvát érintő. 

Az Alpokalja-Ikvamente Leader Egyesület 

gondozásában az Új Magyarország 

Vidékfejlesztési Program keretében „Közösségi, 

társadalmi élet helyszíneinek fejlesztése” c. 

pályázatokat írt ki. Ennek egyik része a Papkert 

Játszótér létrehozása, másik projekt eleme az 

Egyesületek Háza felújítása volt.  

A Papkert Játszótér 5 965 000,- Ft-ból valósult 

meg, mely munkálatok során a mellette lévő 

esővíz elvezető árok tisztítása, a terület 

parkosítása (füvesítés és növényekkel való 

beépítése), a forgalmas út melletti védőkorlát, és 

biztonságos kerítés megépítése, valamint 22 db 

játékeszköz és kellék telepítése készült el. A 

játszótérrel egy park is megvalósult - melyben 

megtalálhatjuk Magyarország magnólia 

gyűjteményét is - reméljük, az Ágfalviak 

közkedvelt találkozó és pihenőhelyévé is válik. 

Az Egyesületek Háza 5 644 465,- Ft-ból 

esztétikus, hőszigetelt műanyag nyílászárókat 

(bejárati ajtókat, ablakokat) kapott, külső 

falfelületén hungarocell szigetelést, színezést és 

lábazat felújítást valósítottunk meg. 

Megoldottuk az ereszcsatornák cseréjét, 

kémények és a tető héjazat felújítását, valamint 

az esővíz elvezetést a területen. 

 

Gaál István 

 

Folytatjuk… 
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