ÁGFALVI KRÓNIKA
XVI. évfolyam 3. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Eltemettük a telet!
Méltán várhatjuk a tavaszt, miután több
százan vettek részt a farsangi téltemetésen,bolond
lakodalmas
felvonulásunkon,
melyet évről-évre megrendezünk Ágfalván.
Magyarországon egyedülálló a Farsangi
Lakodalom „Fasching Hohzeit”, még a DélBurgenlandi
területen
lelhetők
fel
szórványosan hasonló népünnepélyek.
Nemcsak Sopronból és környékéről, de a
szomszédos Ausztriai falvakból is vonzott
látogatókat télűző hagyományunk.
Az Egyesületek Házánál gyülekeztek az
érdeklődők, ahol a Patakugrók Táncegyüttes
nagy sikerű Farsangi táncát mutatta be, majd
a Morgenröte Énekkar vendéglátása után
elindult a menet a fő utcán végig, fel a Hegy
utcába, majd hatodik állomásként az Ágfalvi
Fogadónál eltemettük a telet.

2015. MÁRCIUS

utánuk kígyózott a jelmezbe öltözött
„násznép”.
A vendéglátó házaknál tréfás esketés után
megvendégelték a menet tagjait, akik
megtáncoltatták a házigazdákat, ettek ittak a
vendéglátók kínálatából, és indultak tovább
a következő állomáshoz.

Fotó: Sir jános.

Fotó: Sir János
A menet élén haladt az Ágfalvi Fúvós
Zenekar, a pap, utána a mátkapár, majd a
koporsóvivők a telet jelképező koporsóval,
az után a medve a medvehajcsárral, és

Köszönjük mindazoknak, akik ötletes
jelmezbe
öltözve
vettek
részt
rendezvényünkön, köszönjük a Német
Nemzetiségi Önkormányzat támogatását, az
Ágfalvi Fúvós Zenekarnak a hangulatos
zenei kíséretért, és külön köszönjük: a
Morgenröte Énekkarnak, Pék Zsuzsanna
polgármesternek, Nagy és Varga családnak,
Böhm családnak, Ferstl családnak, Csoltói
családnak és segítőiknek, hogy jól tartottak
és vendégül láttak minket.
Csoltói József
rendezvényszervező
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Farsangi bál
Vidám farsangi mulatság színtere volt 2015.
február 13-án pénteken 15-20 óráig iskolánk
tornaterme és folyosója. Színes, ötletes
jelmezekben vonultak fel a gyerekek, akik közül
a zsűri kiválasztotta a legjobb 5 egyéni jelmezt.
1.
2.
3.
4.
5.

Földgömb
Szilvabefőtt
Körhinta
Emeletes torta
Minecraft

Nagy Dávid 2.o.
Kassai Levente 2.o.
Kránixfeld Lénárd 3.o.
Bodó Bende 3.o.
Szabó Tamás 3.o.

Különdíjat kapott Pádár Olivér 3.osztályos
tanuló Iskola c. jelmezéért. A 4. osztályból
nyolcan igazi farsangi Party Teamet alkottak,
csoportos jelmezükért finom torta volt a
jutalmuk. Kreatív ötlet volt az Egér a sajtban c.
kompozíció, a zsűri őket is díjazta a csoportos
jelmez kategóriában.
Népszerű volt újra a koktél bár, de sokan vettek
zsákbamacskát
is.
Gazdag
jutalomra
számíthatott az, aki tombola jegyet vásárolt,
mert
a
szponzoraink
szebbnél
szebb
ajándéktárgyakkal
örvendeztettek
meg
bennünket. Nagy köszönet illeti a kedves
szülőket, akik szintén értékes felajánlásaikkal
tették színvonalasabbá a rendezvényt. A táncról
disco gondoskodott, de aki szívesebben töltötte
asztalifocival az időt, az jelentkezhetett egy kis
csocsó bajnokságra is. Ennek eredményei az
alábbiak szerint alakultak:
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A bál szponzorai, támogatói voltak:
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet,
Kertvárosi-Szövetkezet Mezőgazdasági Kft.,
Kirchknopf család, Ágfalva KSK, Hajnal
Gyógyszertár, Zsenga Fittnes, Vicai Market
Ker.Bt., Tabak, Rozmán Zoltán, Fórum
Pizzéria, A1 Szerelvényház Kft., Major
Csillárszalon, Papírusz, Schneider ÓraÉkszer Kft., GySEV Igazgatóság, Szülők
Iskolánk tantestülete és tanulói nevében
köszönjük a felajánlásokat!

Jótékonysági Farsangi Bál
2015. február 14-én került sor az ágfalvi
általános iskola szülői munkaközösség által
minden évben megrendezett Farsangi báljára.
Az idei évben már 19-órakor kezdtük a
vendégek fogadását az Ágfalvi Fogadóban, hogy
minél hamarabb kezdődhessen az önfeledt
szórakozás. Fantasztikus volt látni a sok színes
maskarába bújt vendéget, találtunk boszit,
dongót, és betyárokat volt még Szörnyella De
Frász, ősember, szív, hippi és még sorolhatnám
a sok színes öltözéket. A fantasztikus jelmezek
páratlan sikert arattak. 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 mindenkinek
hogy hozzájárultak a bál sikeressgéhez
tombola felajánlásukkal!
Mi sem bizonyítja jobban, a bál sikerességét,
hogy akik ott voltak, nagyon várják a
következőt, amire nem is kell sokat várni, mert
2015. Április 04-én,locsoló bál lesz!

Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsanna
1. Kránixfeld Lénárd 3.o.
2. Hollósi Kamilla 7.o. – Élő Petra 6.o.
3. Varga Alex 8.o.

ÁGFALVI KRÓNIKA

Köszönöm minden SZM.-es szülőnek, hogy
segítettek a bál lebonyolításában!
A bevétel összegét az általános iskola
mellékhelység felújítására ajánljuk fel!
Zselinszkyné Kondor Nikoletta

WWW.AGFALVA.HU
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elmondta, hogy hivataluk új géppel
ajándékozza meg a tantestületet.
A
nagylelkű segítséget a tantestület nevében
köszönjük.
Kirchknopf Günternek ezúton szeretnénk
megköszönni, hogy hazaszállította a
számítógépet, melyet azóta is nagy örömmel
használunk.
Köszönjük!
Csernus Gáborné/Kriszta néni

fotó

Fotók: Thomann Katlin

Farsangoltunk óvodánkban

SZÁMÍTÓGÉPET KAPOTT
ISKOLÁNK SCHEFFLENZBŐL
Iskolánkban a tanári szobában lévő
számítógép végleg felmondta a szolgálatot.
Mivel elég nehéz elképzelni a pedagógusok
mindennapi életét számítógép nélkül, - s
arra, hogy vásárolhassunk szinte semmi
esély
- ezért felhívtam németországi
partnerközségünk polgármesterét, s arra
kértem, ha van nálunk „felesleges”
számítógép, gondoljanak ránk.
A téli szünetben Rainer Houck –Schefflenz
község
polgármesterefelhívott,
és
ÁGFALVI KRÓNIKA

UNSERE SCHULE HAT EINEN NEUEN
COMPUTER BEKOMMEN
In unserer Schule hat der Computer im
Lehrerzimmer versagt. Da wir unsere Arbeit
ohne Computer nicht mehr vortellen können
– und keine Chance haben einen neuen zu
kaufen –so habe ich den Bürgermeister
unserer Partnergemeinde angerufen, und Ihn
gebeten, wenn es in Schefflenz einen
Computer gibt, den sie nicht mehr brauchen,
aber noch funktionsfähig ist, soll er bitte an
uns denken.
In den Weihnachtsferien hat mich Rainer
Houck angerufen und mitgeteilt, dass das
Gemeindeamt unsere Schule mit einem
neuen Computer beschenkt. Für diese
großzügige Hilfe möchten wir uns im
Namen des Lehrerkollegiums recht herzlich
bedanken.
Hiermit möchten wir auchi Günter
Kirchknopf Dank sagen, der uns das
Geschenk,- das unserer Lehrer seitdem mit
großer Freude benutzen- nach Agendof
transportiert hat.
Danke schön!
Frau Christine Csernus

Fotó: Csernus Gáborné
WWW.AGFALVA.HU
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Közmeghallgatás (összefoglaló)

-

Február 25-én 17 órától közmeghallgatás volt a
Panzióban.
Pék Zsuzsanna polgármester köszöntötte a
félszáz érdeklődőt, majd bemutatta a képviselőtestületet és a bizottságokat. A meghívóban
szereplő napirendeknek megfelelően először a
2014-es évben befejeződött beruházások
ismertetésére került sor:
-

-

-

-

Az óvoda-felújítás negyedik üteme;
külső homlokzat-szigetelés, földszinti
nyílászáró-csere, és hőkondenzációs
kazán üzembe állítása, pályázati
finanszírozásban 20.908.808,-Ft-ból.
A munkálatok júniusban befejeződtek.
Az Önkormányzat épületének külső
homlokzat-szigetelése, nyílászáróinak
cseréje és fűtéskorszerűsítése valósult
meg. Az elnyert pályázati össze
9.482.383,-Ft.
A munkálatok áprilisban fejeződtek be.
A pályázatot a Német Nemzetiségi
Önkormányzat nyújtotta be. A teljes
elszámolást követően 8.821.181,-Ft
került kifizetésre.
Az Önkormányzat a temető-felújításra
12.992.555,-Ft pályázati összeget nyert.
Megújult a ravatalozó külső homlokzata,
az urnafal, sétányok, pihenők építése,
vízvételi
helyek
és
napelemes
kandelláberek valósultak meg ebből az
összegből.
Lakossági összefogásból valósult meg a
ravatalozó előtetője. Az anyagköltséget
a Német Nemzetiségi Önkormányzat
viselte. 743.046,-Ft-ot vállalt át.
Köszönet a támogatóknak.
Befejeződött az óvoda Multiling
elnevezésű pályázata, amely a kétnyelvű
nevelés kapcsán zajlott az ágfalvi és
drassburgi óvodások és kisiskolások
között.
A
program
sikerességét
bizonyítja, hogy mindkét településen
folytatódik a program a szülők
finanszírozásában.

Ezután a következő 2019-ig tartó időszak
pályázati lehetőségeiről volt szó:
Többek között:
- A Váci Mihály út építéséről, melyet
33.000.000,-Ft
összegben
tervez
megpályázni az Önkormányzat
ÁGFALVI KRÓNIKA

-

-

-
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A
faluközpont
rehabilitációjának
folytatásaképpen a napközi épülete
kerülne bővítésre tetőtér-beépítéssel,
további
nyílászáró-cserével
és
homlokzat-megújítással. Így kialakulna
egy konferenciaterem, könyvtár, és
további helyiségek kisebb közösségek
befogadására.
Ennek
a
pályázatnak
a
része
parkolóhelyek kialakítása a faluközpont
közlekedési
szempontból
biztonságosabbá
válna.
Erre
47.000.000,-Ft-ra
pályázna
az
önkormányzat
Az óvoda bútorzatának beszerzésére
2.000.000,-Ft
pályázat
kerülne
benyújtásra.
A tájház tetőszerkezetének cseréjére, és
más apróbb munkálatokra 10.000.000,Ft-ra szeretnénk pályázni.
A 2015-ös év feladatai, munkálatai:
Az orvosi rendelőhöz előtető
építése járólap-cserével
A
Polgármesteri
Hivatalban az új kazán beüzemelése,
lejáró és előtető építése a kazánházhoz
Kapu- és kerítésállítás, javítás a
temetőben.
Hulladékudvar kialakítása a
Soproni utca végén
A Váci M. utca műszaki
terveinek
érvényességének
meghosszabbítása
A Gyógy utca terveinek
elkészítése
Pályázatok
előkészítése,
költségvetés stabilizálása, takarékos
gazdálkodás
Somfalvára
vezető
út
padkájának javítása
A civil szféra erősítése,
meglévő egyesületek támogatása, újak
alakulásának elősegítése.

Ezután Skala János a Német Nemzetiségi
Önkormányzat tagjait mutatta be, majd értékelte
a 2014-es évet és elmondta a 2015. év terveit
kiemelve, hogy az ágfalvi zenekar idén ünnepli
150. évfordulóját.
A kérdések és felvetések zöme a közlekedéssel,
a megnövekedett forgalommal és Somfalva
esetleges időszakos lezárására irányultak,
valamint a szabályozási tervvel kapcsolatban
voltak észrevételek. A válaszokban elhangzott,
WWW.AGFALVA.HU
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hogy a képviselő-testület levélben reagált
Somfalva kezdeményezésére. A válaszlevél utal
arra, hogy Ágfalvát hasonlóan sújtja a
megnövekedett forgalom, mint Somfalvát.
Megoldásként áthaladást szabályzó lámpák
elhelyezését
tartanák
megfelelőnek,
de
amennyiben Somfalva a település lezárásához
engedélyt kap kérjük, hogy a határmenti falvak
lakóit mentesítsék alóla.
A közmeghallgatás 19.30-kor bezárult.
Pék Zsuzsanna
polgármester

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot,
hogy 2015 február hónaptól Ágfalva
községben minden szerdán 8.00-10.00 óra
között biztosítja a települési ügysegédi
szolgáltatást.
Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal
Soproni Járási Hivatala

MEGHÍVÓ
Ünnepeljünk együtt az 1848 – 49-es
szabadságharc 167. évfordulóján!
A megemlékezés helye: Március 15. tér
Időpontja: 2015. március 13. /péntek/ 15 óra

Szeretettel várjuk a község lakosságát!
Ágfalva Község Önkormányzata
Váci Mihály Általános Iskola

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Kedves Szülők! Támogatóink!
Köszönjük eddigi felajánlásaikat!
Idén is számítunk az Önök SZJA 1 %-ára.
Kérjük, támogassanak bennünket!
Az iskola javára a 2013. évi adók 1%-ból
befolyt összeg: 170 785.- Ft,melyet
tanulóink erdei iskolai táboroztatására
fordítunk.
„JÖVŐ” Alapítvány
(9423 Ágfalva Váci Mihály u. 1)
Adószám: 18535105-1-08
Számlaszám:
59500351-10011128

Nyílt napot tartunk
Iskolánkban március 25-én (szerdán) az alsó
tagozatban, március 26-án (csütörtökön) a felső
tagozatban várjuk az érdeklődőket.

Felhívás
Felhívom a külterületi földutakon közlekedő
munkagépek tulajdonosainak figyelmét,
mielőtt ráhajtanak a szilárd burkolatú
útjainkra, a gépek kerekeiről a rárakódott
sarat szíveskedjenek letakarítani!
Főleg a hó, eső utáni időszakban okoznak
gondot a közlekedésben a sártól szennyezett
útszakaszok.
A KRESZ is szabályozza, az utakra
felhordott sár eltakarítását (KRESZ 63§ 1-2
bek.).
63. § (1) Aki a közutat vagy a közúti jelzést
megrongálta, beszennyezte vagy a közútra a
közlekedés biztonságát, zavartalanságát
hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott,
köteles a keletkező veszély elhárításáról
gondoskodni, illetőleg ameddig az nem
lehetséges, a veszélyről a közlekedés többi
résztvevőjét tájékoztatni.
(2) Földútról szilárd burkolatú útra való
ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat amely
a
szilárd
burkolatú
utat
beszennyezheti - el kell távolítani.
Pék Zsuzsanna
polgármester
WWW.AGFALVA.HU
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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!

Ágfalva KSK tavaszi
fordulójának
mérkőzései
MEGYEI
III.
2014/15
TAVASZI SORSOLÁS
03.08. 15:00 Ágfalva KSK – Undi LE
03.14. 15:00 Csapodi SCE – Ágfalva KSK
03.22. 15:00 Ágfalva KSK – Zsira TSK
03.29. 08:30 SFAC 1900 SE II. – Ágfalva
KSK II.
03.29. 10:30 SFAC 1900 SE – Ágfalva KSK
04.05. 16:00 Sarródi Ászok SE – Ágfalva
KSK
04.12. 17:00 Ágfalva KSK – Pereszteg SE
04.19. 15:00 Sopronkövesd LC II. – Ágfalva
KSK II.
04.26. 17:00 Ágfalva KSK – Fertőrákosi SE
05.02. 17:00 Ágfalva KSK II. – Pereszteg SE
II.
05.03. 17:00 Balf SE – Ágfalva KSK
05.10. 15:00 Ágfalva KSK II. –
Sopronhorpács SE II.
05.10. 17:00 Ágfalva KSK – Sopronhorpács
SE
05.17. 15:00 Fertőd SE II. – Ágfalva KSK II.
05.17. 17:00 Fertőd SE – Ágfalva KSK
05.23. 15:00 Ágfalva KSK II. – Répcevisi FC
II.
05.23. 17:00 Ágfalva KSK – Répcevisi FC
ÁGFALVI KRÓNIKA

05.30.
II.
06.07.
SK II.
06.07.
06.14.
II.
06.14.
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17:00 Csapod SCE II. – Ágfalva KSK
14:00 Ágfalva KSK II. – Nagylózsi
16:00 Ágfalva KSK – Nagylózsi SK
15:00 Kópháza SE II. – Ágfalva KSK
17:00 Kópháza SE – Ágfalva KSK

Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség márciusi és húsvéti
alkalmai
Március elsején 9 órtától kétnyelvű családi
istentiszteletre várunk kicsiket és nagyokat.
Március 5-én, csütörtökön 15 órától
„Gemeindenachmittagra” hívogatunk az ágfalvi
gyülekezeti terembe.
Március 6-án, pénteken 16 órától böjti áhítatot
tartunk gyülekezeti termünkben, 17 órától pedig
konfirmációs oktatás lesz – Bánfalván.
Március 8-án, vasárnap 9 órakor – a szokott
rendtől eltérően – német nyelvű úrvacsorás
istentiszteletre hívogatunk.
Március 13-án, pénteken 16 órától böjti áhítat
lesz.
Március 14-én, szombaton 15 órától
gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és
barátaikat.
Március 15-én, nemzeti ünnepünkön, vasárnap
9
órakor
magyar
nyelvű,
úrvacsorás
istentiszteletre hívogatunk.
Március 20-án, pénteken 16 órától böjti áhítat
lesz. 17 órától konfirmációs órát tartunk
Bánfalván, 19 órától pedig a „Középnemzedék”
tagjait várjuk beszélgetőkörünkbe, szintén
Bánfalvára.
Március 21-én, 17 órától ifjúsági órát tartunk
Bánfalván. Szeretettel hívogatjuk az alkalomra
konfirmált fiataljainkat.
Március 22-én, vasárnap 9 órától magyar
nyelvű istentisztelet lesz.
Március 27-én, pénteken 16 órától böjti áhítatot
tartunk.
Március 28-án 15 órakor az Evangélikus
Hittudományi
Egyetem
fiataljai
fogják
bemutatni a húsvéti történetet. Nagy szeretettel
várjuk templomunkba –erre az alkalomra is –
más vallású testvéreinket is. Azért, hogy a
fiatalokat méltóképpen vendégül tudjuk látni,
kérjük Önöket, hogy – akinek ez nem okoz
gondot – egy tál süteménnyel támogassák az
alkalmat. Istentiszteletünk perselypénze a
lelkészképzést támogatja.
WWW.AGFALVA.HU
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Március 29-én, virágvasárnap 9 órakor német
nyelvű istentiszteletet tartunk.
Április 2-án, nagycsütörtökön 16 órakor
tartunk istentiszteletet a gyülekezeti teremben.
Az eddigi évektől eltérően, a fiatalokkal nem
nagyszombaton, hanem a Gecsemáné-kertben
történt eseményekre emlékezve ezen a napon,
nagycsütörtökön
tartunk
virrasztást.
A
virrasztás a Bánfalvi templomban, 18 órakor
kezdődő
istentisztelettel
veszi
kezdetét.
Konfirmandusainkat, ifjúságunk tagjait és
minden kedves érdeklődőt várunk erre az
alkalomra.
Április 3-án, nagypénteken 17 órakor tartunk
istentiszteletet a templomban.
Április 5-én, húsvét vasárnapján 6 órakor
hajnali istentiszteletre, tűzgyújtásra és utána
közös reggelire hívogatunk sok szeretettel
mindenkit.
Ezen a napon 9 órakor magyar nyelvű, ünnepi,
úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Április 6-án, húsvét hétfőjén 9 órakor német
nyelvű istentisztelet lesz – úrvacsorával.

tulajdonban és szép színfoltja lett a településnek,
a lakosság ilyen irányú igényeit helyben lehet
intézni.

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Az Ágfalvi Krónika minden olvasójának békés,
csendes böjti időszakot és áldott feltámadásünnepet kívánunk!

Községi ellátás:
Igény szerint helyben fogyasztással, vagy
kiszállítással történik.
A konyha és étterem előre megbeszélt
rendezvényterv szerint, ettől eltérő időpontban
egyedi egyeztetéssel rendelkezésre áll a község
rendezvényeinek megtartására. A külön bejáratú
panziórész alkalmas az 52/2012. (VI. 08.) VM
rendelet falusi szálláshely és egyéb szálláshely
kialakítására vonatkozó feltételrendszernek.

Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

Számvetés (Folytatás a XVI. évfolyam 3. számból)
Lakásgazdálkodás
A községnek jelenleg kettő szolgálati lakása van,
amit továbbra is fenn kívánunk tartani.

-

Soproni utca 23.
Baracsi utca 23.

2006-ban saját forrásból kialakítottuk az
Egyesületek Házát a Baracsi utca 23-ban az
énekkar, a zenekar és az önkéntes tűzoltók
részére.
A tűzoltószertár átalakításával elhelyezésre
került a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Kirendeltsége, valamint a fizikai dolgozók és a
falugondnok
részére
kialakításra
került
zuhanyzó, vizesblokk és műhely. Az épületet
bérletbe adtuk, tehát maradt önkormányzati
ÁGFALVI KRÓNIKA

Ágfalva, Daágh u. 1. szám alatt lévő Ágfalvi
Fogadót, Önkormányzatunk a Felszámoló
Biztostól 24 millió forintért megvásárolta.
Feladata, hogy a konyha lássa el az óvoda,
iskola és a község közétkeztetési igényeit, illetve
kulturális rendezvények helyszíneként is üzemel.
Ezenkívül bevételi forrást jelent a községnek.
Óvoda:
Az ételt ételhordóban kell a helyszínre szállítani,
ahol a melegítőkonyhában az óvoda dolgozói
osztják ki.
Iskola:
Az ebéd idejére 1 fő konyhai kisegítőt kell
alkalmazni a melegítőkonyhából az étel
kiadására, a helyiség rendben tartására, az
edények tisztántartására. A feladatot ágfalvi
alkalmazottal kell ellátni.

Ivóvíz ellátás
A község jó minőségű, vezetékes vízhálózattal
rendelkezik, a csatornázás mindenütt megoldott,
néhány lakossági rákötés még hiányzik.
A csapadékvíz elvezetés rendezett, a patakok,
árkok tisztítása az elmúlt években megtörtént.
Megtörtént a Fő utcában az Evangélikus
templom előtti rész víztelenítése is.
A Temető utcában kiépítésre került a temetőig
az ivóvíz főnyomó-vezeték, ezzel elértük, hogy a
temetőben három helyen lehet vizet venni.
Köztemető fenntartása
Ágfalva község közigazgatási területén működő
temető az Ágfalva, Temető u. 1. sz. alatt
található.
A képviselő-testület feladata biztosítani az
elhunytakat megillető jogot a végtisztesség
megadásához az emberhez méltó temetés
érdekében. A temetés módja lehet világi és
WWW.AGFALVA.HU
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egyházi. Halottakat eltemetni csak temetési
helyen szabad. Az önkormányzat köteles a
temető fenntartásáról továbbá üzemeltetéséről
saját maga vagy szerződés alapján valamely
gazdálkodó szervezet útján gondoskodni. Az
önkormányzat köteles a temető kegyeleti
méltóságának megőrzéséről, üzemeltetéséről a
polgármesteri hivatal útján gondoskodni.
A köztemető mindenkori üzemeltetőjének
feladatai:
a.) meghatározza a temetési szolgáltatás, illetőleg a
temetőben
végzett
egyéb
vállalkozási
tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b.) biztosítja az eltemetés (urnaelhelyezés)
feltételeit;
c.) megállapítja a nyitvatartási időt;
d.) biztosítja a ravatalozó, tárolók és hűtők
karbantartását
f.) vezeti és megőrzi a nyilvántartó
könyveket;
g.) tájékoztatja a temetőlátogatókat;
h.) kijelöli a temetési helyeket;
i.) elvégzi a temető és létesítményeinek
tisztántartását,
az
utak
karbantartását,
síkosságmentesítését és a hóeltakarítást;
j.) összegyűjti és elszállítja a hulladékot;
k.) gondoskodik a temető rendjének
betartásáról és betartatásáról;
l.) összehangolja a temetéseket;
m.) gondoskodik az ügyfélfogadásról.
A temetőben elhelyezett sírok, tárgyak
tekintetében őrzési, illetve kártérítési felelősség
az önkormányzatot nem terheli.
A temetőt reggel 6 órától este 21 óráig kell
nyitva tartani. A temető területén 12 éven aluli
gyermek csak felnőtt felügyelete mellett
tartózkodhat. Fát, cserjét a köztemető területén
magánszemély nem ültethet, ez alól kivételt
képez a sírra vagy attól max. 30 cm távolságra
ültetett az az örökzöld, amely teljes
kifejlettségében nem magasabb 1,5 m-nél, és
átmérője nem több 0,6 m-nél. A köztemetőben
végzendő minden munkát be kell jelenteni a
temető üzemeltetőjének. A temetési hely felett
rendelkezési jogosultságot annak megváltásával
lehet szerezni. A sírhelyek használata a
megváltástól számítva 25 évre szól
A képviselő-testület 2003. őszén visszaállította a
temetőgondnok
feladatkörét,
amit
Dr.
Hollndonner Péter látott el tragikus haláláig,
majd Tóth Ferenc, jelenleg pedig Holzhofer
András. A Német Nemzetiségi Önkormányzat
ÁGFALVI KRÓNIKA
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bevonásával a temetőgondnok irányítása mellett
feltérképeztük
a
sírhelyeket,
kegyeleti
szempontok betartásával a gondozatlanokat
rendbetettük.
Elkészült a temető kerítése, felépült egy
hulladéklerakó és három rácsos koszorú- és
virággyűjtő. Néhai Amring András segítségével
a ravatalozót méltó korpusszal és
Lutherrózsával láttuk el. Kialakításra került egy
helyiség modern halott hűtővel, a csapadékvízelvezetése, illemhely telepítése megtörtént.
A köztemető rendben tartását folyamatosan
végezzük. Kivágásra került 4 db „beteg”
fenyőfa, a kaszálás, sövénynyírás rendszeres.
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
valósultak meg ebből az összegből.
Az urnafal első szakasza már megépült 2013ban, a beruházás többi része 2014 tavaszán
fejeződött be. Ünnepélyes átadása és
felszentelése 2014-ben megtörtént.
Helyi közutak és közterületek fenntartása
Megépítésre került a Patak utcai út 2003-ban,
teljesen megújult a Somfalvi utca 2009-ben,
javításra került a Gyógy utca eleje 2010-ben.
Az evangélikus templom előtti tér visszakapta a
régi nevét, Luther tér lett. Az építő közösségtől
átvettünk önkormányzati tulajdonba négy utat –
Ciklámen utca, Kosbor utca, Röhrling utca és
Gesztenye sor.
A Hegy utca végében megépítésre került a
támfal hiányzó szakasza is.
Közterületeink nagysága tovább bővült. A
NapSzak Integrált Intézmény előtt lévő ún.
„öreg temető” területét 3000 m2 –rel
növelhettük, a Kertvárosi-Szövetkezet Kft-vel
történt egyezség eredményeként itt is egy új
közpark alakult ki.
A MÁV-tól vásároltunk területet a Soproni utca
végén, itt egy telephely alakult ki. A Kertvárosi
Szövetkezet Kft. segítségével megszereztük a
szennyvízátemelő és gázfogadó területének
tulajdonjogát. A peres ügyek lezárásával egy
több oldalról megközelíthető, több mint fél
hektárnyi iparterületünk lett.
Tömegközlekedés
A helyi tömegközlekedést a Kisalföld Volán Zrt.
látja el. Velük a kapcsolatunk rendezett,
WWW.AGFALVA.HU
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kéréseinket a lehetőségeikhez képest igyekeznek
megvalósítani.
A településen 4 db kulturált autóbuszvárót,
illetve 3 db járdaszigetet építettünk.
A közlekedést segíti a lakótelepen elkészült
autóbusz forduló.

a külterületeket is igyekeznek rendbe tenni.
Munkájuknak és az évente rendszeres ingyenes
lomtalanítás
lehetőségének
köszönhetően
látványosan kevesebb a környezetet szennyező
szemét. Duplára nőtt a szelektív hulladék
gyűjtésének lerakóhelye.

Köztisztaság és településtisztaság

A Hegy utca végén lévő gödröt feltöltöttük, ott
egy parkoló alakult, és arra is lehetőséget adott,
hogy a kukásautó megfordulhasson. Így a Hegy
utca,
Gyógy
utca,
Brennbergi
utca
szemétszállítása a konténerek helyett egyéni
ürítő edényekkel oldódott meg. Az elektromos
hulladékot a Polgármesteri Hivatal udvarán
rakhatja le a lakosság, onnan kerül elszállításra.
A Rekultív Kft. 2013. január 30-ával megkezdte
a lakosság által összegyűjtött PET-palackok és
alumínium italos dobozok háztól való
elszállítását. A Rekultív Kft. A palackok
gyűjtésére a lakosság részére ingyenes zsákot
biztosít.

Hulladékgazdálkodási
közszolgáltatást
a
Rekultív
Környezetvédelmi
és
Hulladékhasznosító Kft. végzi. Székhelye: 9200
Mosonmagyaróvár, Barátság út 8.
Települési szilárd hulladékainak gyűjtésére,
kezelésére és ártalmatlanítására 2015. március
28-ig terjedő hatállyal közszolgáltatási szerződés
jött létre.
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A Szolgáltató feladata:
Rendszeresített
gyűjtőedényben
gyűjtött
települési hulladék ingatlantulajdonostól történő
átvétele és elszállítása,
évente egy alkalommal a lomtalanítás, amit
2004. áprilisban vezettünk be.
hulladékgyűjtő pont(ok)on átvett hulladék
elszállítása.
A
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatással
ellátott terület határa: Ágfalva település
közigazgatási határa.
A
meghatározottól
eltérő
mennyiségű
többlethulladék elszállításához a Szolgáltató
térítés ellenében, igény szerint szabványos
gyűjtőedényt vagy azonosításra alkalmas,
feliratos hulladékgyűjtő zsákot biztosít, és azt
térítés ellenében összegyűjti és elszállítja. Ezen a
területen látványos fejlődés tapasztalható.
A rend és tisztaság fenntartása érdekében két
darab kistraktort vásároltunk, amit selejtezés
után újabbra cseréltünk, jelenleg 5 fő fizikai
munkást alkalmaz az önkormányzat, a parlagfű
elleni védekezés, temető rendben tartás,
közterületek
karbantartása,
illetve
közintézményeink rendben tartási munkálatainak
az elvégzéséhez.
Télen a hó eltakarítása okozza a legtöbb gondot,
mivel a szűk utcák miatt a hótoló nem tudja
hova tolni a havat. Van olyan utcánk, ahova a
nagyteljesítményű gép nem fér be. Innen el
kellene hordani a havat, de ez jelenleg anyagi
eszközök hiánya miatt még nem megoldható.
Tovább szépültek a falu közterületei, ebben
jelentős szerepe van a Virágos Ágfalváért
Egyesületnek. Sokat segítenek a rendszeresen
szervezett
a
lakosság
és
az
iskola
mozgósításával végzett szemétgyűjtések, melyek
ÁGFALVI KRÓNIKA

Helyi tűzvédelem
Az önkormányzat helyi tűzvédelmét Dudás
György ny.tü.szds. – az önkormányzat
tűzvédelmi tanácsnoka – látja el: Az oltási
feladatokat Sopron Megyei Jogú Város
Önkormányzati
Tűzoltósága
Soproni
Katasztrófavédelmi Kirendeltsége látja el.
A tűzvédelmi tanácsnok az önkormányzati
feladatán kívül az iskolásokat külön oktatta a
karácsonyi tüzek megelőzésére és a nyári
szünetben keletkező tüzek megakadályozására és
kioktatta őket mi a teendő esetleges tűz esetén.
Az iskolásoknak az elsőtől a 8. osztályig külön
csoportokban
a
soproni
tűzoltóságra
tanulmányutat szerveszett, hogy megismerjék a
hivatásos tűzoltók életét és munkáját. Az elmúlt
12 évben az önkormányzati létesítményekben
tűzeset nem történt.
A helyi Önkéntes Tűzoltóegyesület az elmúlt
években nem működött, ezért az önkormányzat
nem támogatta őket. Új tűzoltószertár kialakítása
megtörtént az Egyesületek Házában (Baracsi u.
23.), amit az önkormányzat átalakított és tart
fenn, jelenleg szolgálati lakásként működik.
Közbiztonság
A közbiztonság helyi feladatait a Soproni
Rendőrkapitányság látja el. A faluban az átlagos,
más településekre is jellemző bűnesetek
fordulnak elő. Kisebb helyi ügyeket nagyon jó
színvonalon rendezte az itt élő körzeti megbízott
WWW.AGFALVA.HU
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Udvardi Béla ny.zls., illetve jelenleg Nagy Márk
Sopronból kijáró KMB. Sajnos a gyorshajtást
nem tudtuk megakadályozni, de ez elsősorban az
emberek felelőtlen magatartása miatt van.
Óvoda
Ágfalván 1947. és 1948. nyarán működött első
ízben nyári idénynapközi. Akkor egy
szakképzetlen óvónő, egy dajka és egy
szakácsnő látta el a gyerekeket. 1961-ben
költözött az óvoda jelenlegi helyére, a Fő u. 1
szám alá. 1964-ben vízvezetékkel, 1968-ban WC
komplexummal bővítették az épületet. Ekkor
óvodánk két csoporttal működött. 1974-ben
indították el a német nemzetiségi oktatást
mindkét csoportban. A harmadik csoport
beindítását 1994/1995-ös tanévben sikerült
megoldani. Az EYE-Hungary Alapítvány
közvetítése
révén
került
óvodánkba
Németországból egy német óvónő. Az egy
ember - egy nyelv elképzelés alapján a német
óvónő csak magyarul foglalkozott a gyerekekkel
egész nap.
A két épületben lévő Napsugár Óvoda
összevonása után megkezdtük az épület
átépítését, amit 4 ütemben valósítottunk meg.
A hatékonyabb munkavégzés miatt először
kialakításra került egy foglalkoztató szoba,
orvosi szoba, új óvónői iroda, új zuhanyzó, WC,
egy gyermek WC és öltöző a dolgozók részére.
Továbbá felújításra került a kémény is.
Megtörtént a világítás korszerűsítése.
A folyamatosan növekvő gyermeklétszám
magával hozta az óvoda épületének bővítését és
felújítását, melyre 2008-ban pályázati forrásból
került sor. A Nyugat-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Tanács: Önkormányzati fejlesztések
támogatása HÖF/CÉDE pályázatán 10 millió
forintot nyertünk, önkormányzati önrészünk 13
millió forint volt. Az átépítés során a tetőtér
cseréje és csoportszobák helyének szerkezetkész
kialakítása, valamint lépcsőház, mosdó és egy
csoportszoba készült el.
Mindhárom csoportban
foglalkoztunk a
gyermekek német nyelvi nevelésével. Két
óvónőnk kisgyermek gondozói végzettséget is
szerzett, ezáltal lehetőségünk nyílt két és fél éves
korú gyermekek felvételére óvodánkba. 2009ben beindítottuk a negyedik csoportunkat is.
Az Önkormányzati Minisztérium: Bölcsődék és
közoktatási
intézmények
infrastrukturális
fejlesztése pályázatán 20 millió forintot
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nyertünk, önkormányzati önrészünk 8 millió
forint volt.
A szerkezetkész tetőrészben így még két
csoportszoba készült el kiszolgáló helyiségekkel,
egy logopédiai szobával, valamint egy étellift is
beüzemelésre került.
2011. május hónapban elkészült óvodánk új
tornaterme.
„Épületenergetikai korszerűsítés az ágfalvi
Napsugár Óvodában” című, KEOP-5.5.0/A/122013-0450 jelű pályázaton 20 230 960 Ft
összegű támogatást nyert. A projekt legfőbb
célkitűzése az óvoda épületének energetikai
hatékonyság fokozása. A beruházás az elhasznált
energiamennyiség-csökkenésen
keresztül
költségmegtakarítást eredményez, ami nagyon
lényeges szempont a szűk költségkeretek között
gazdálkodó pályázó számára.
A fejlesztés keretében az alábbi projektelemek
valósulnak meg:
Az épület külső homlokzatának utólagos
hőszigetelése,
földszinti
épületrész
padlásfödémjének
szigetelése,
földszinti
nyílászárók
cseréje,
fűtés
hőtermelő
rendszerének és szabályozásának cseréje, a
földszinti hőleadó rendszer cseréje, HMV
(használati meleg víz) rendszer cseréje.
A külső nyílászárók kiválasztása során a
legfontosabb szempont volt az Örökségvédelmi
Hivatal
által
támasztott
követelmények
teljesítése. A Hivatal előírta, hogy az épület
1870-ben épült részének déli és keleti
homlokzatán, csak abban az esetben lehet külső
nyílászárót cserélni, amennyiben a nyílászárók
külső megjelenése nem változik. Alkalmazott
anyag csak fa lehet. A gázkazán felújítása
egyértelmű feladat, mely során új kondenzációs
kazán, új termofejjel ellátott radiátorok kerülnek
beépítésre a szabályozási rendszer korszerűsítése
mellett. A radiátoros rendszer a földszinten
lecserélésre kerül.
A projekt elszámolható költségei összesen:
23 801 130 Ft
Az igényelt támogatási összeg: 20 230 960 Ft
Támogatottság mértéke: 85%
A Belügyminisztérium által kiírt önrész
pályázaton is elindultunk, amit megnyertünk.
Összege 3.110.085,-Ft volt.
Az óvoda kerítése kijavításra került. A Fő utcai
kerítés teljes egészében kicserélésre került, amit
társadalmi munkában a szülők végeztek el.
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Az óvodát Kovács Zsoltné vezeti 2004-től
napjainkig folyamatosan.
Óvodáskorú gyermekek harmonikus fejlődését a
4 csoportban összesen 12 fő alkalmazott (óvónő,
dadus)
biztosítja
kiváló
szinten.
Az
intézményből három dajka munkakörben
dolgozó ment nyugdíjban, helyettük három új
embert vettünk fel, azonban sajnos egyikük nem
vállalta az ezzel kapcsolatos iskola elvégzését. 1
fő felmondása után újabb 2 fő került felvételre.
Igyekeztünk ágfalviakat felvenni, ami sikerült is.
Az igényre való tekintettel az intézmény reggel
6:00 órától este 17:00 óráig tart nyitva.

A projekt teljes költségvetése:
210.700 € volt

Kétnyelvű nevelés az óvodában

Vezető
Partner:
Draßburg
Község
Önkormányzata
PP1 - Ágfalva Községi Önkormányzat
PP2 - Pädagogische Hochschule Burgenland
PP3 - Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek
Elek Pedagógiai Kar
Összköltségvetés: € 363.315
A projekt időtartama: 2012.10.01. - 2014.12.31.
A projekt céljai:
A projekt fő célja, hogy Draßburgban és
Ágfalván a többnyelvű nevelés lehetőségei mind
az érintett intézmények vonatkozásában (az
óvodák mellett az iskolák is), mind a többnyelvű
nevelés minőségének emelése vonatkozásában
kiterjesztésre kerüljön.
Projektspecifikus célok: A többnyelvű nevelés
minőségbiztosítása és tudományos alátámasztása
(nyelvismereti helyzetfelismerés megvalósítása,
pedagógus hallgatók hospitálása early literacy
foglalkozások keretében, a foglalkozások
szupervíziója,
többnyelvű
módszertan
kidolgozása az óvodák és iskolák számára,
eredmények kiértékelése) a PH Burgenland és a
NYME BPK hallgatói és tanárai bevonásával.
Szemléletformálás a többnyelvű nevelés
témájában a szülők és a helyi lakosság számára
(információs rendezvények szervezése). Az elért
eredmények disszeminációja célból, hogy a
határtérség egészében felhasználhatók legyenek
az alkalmazott megoldások (multiplikátor
rendezvények térségi pedagógusok számára,
szimpózium szervezése).

MULTILING
„Többnyelvű
Ágfalván és Draßburgban”

-

Projektpartnerek:

közös kirándulások (győri állatkert, st.
margharetheni mesepark, eisenstadti kastély,
forchtensteini kastély, Haydn szülőháza,
lackenbachi kastély)
látogatás egymás óvodáiban, közös
ünnepségek (ádvent, Erntedankfest, családi nap
Ágfalván, Sommerfest Drassburgban)

ÁGFALVI KRÓNIKA

nevelés

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló
Együttműködési Program 2007-2013 keretén
belül támogatott MULTILING c. projekt az
Európai
Unió
és
Magyarország
társfinanszírozásával valósul meg.

A BILKIG projekt előzménye volt, hogy a
burgenlandi Drassburg és a magyar Ágfalva
községek már 2007 januárjában elindítottak és
megvalósítottak egy határon átnyúló projektet,
mely óvodáskorú gyerekek kétnyelvű nevelését
tűzte ki célul (Interreg III A). A projekt nagyon
pozitív visszhangot váltott ki mindkét oldalon.
Az érdeklődés a projekt iránt nagyobb volt, mint
azt előre gondoltuk.
A BILKIG projekt célja, hogy az óvodáskorú
gyermekekkel
megismertesse
a
régió
többnyelvűségét, ezzel ösztönözve őket a
többnyelvűség
aktív
elfogadására,
és
későbbiekben a másik nyelv elsajátítására.
A projekt megvalósításában egy osztrák óvónő,
aki beszél magyarul is, és egy magyar óvónő,
aki beszél németül is vettek részt. Az osztrák
óvónő Ágfalván németül, a magyar óvónő, az
ausztriai
Drassburgban
magyar
nyelven
foglalkozott
heti
két
alkalommal
a
nagycsoportos gyermekekkel.
A gyerekek nevelése játékos formában történt. A
gyermekek a foglalkozások során körjátékokat,
rövid dalokat, versikéket, mondókákat is
megtanultak a másik nyelven. Évente a
projektben kb. 30 gyermek vett részt, de
közvetve kihatott mindkét óvoda összes
gyermekére, és pedagógusára is.
A projekt 3 éve során közös programokat
szerveztünk a gyerekeknek:

-
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Tevékenységek:
Óvodai tevékenységek:

-

Óvodai nyelvórák nagycsoportosoknak (német
nyelv Ágfalván, magyar és horvát nyelv
Draßburgban).
WWW.AGFALVA.HU
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-

Korai olvasással és írásbeliséggel kapcsolatos
foglalkozások,
NYME
BPK
hallgatók
hospitálása a két óvodában.

-

Többnyelvű módszertan kidolgozása óvodák
számára.

-

A draßburgi óvoda német, magyar és horvát
nyelvóráinak, ill. az ágfalvi óvoda német és
magyar nyelvóráinak optimalizására irányuló
vezérfonal elkészítése.

-

2 0 1 5 .
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Közös ünnepségek és kirándulások.
Iskolai tevékenységek:

-

Nyelvórák megvalósítása az iskolákban, a PH
Burgenland hallgatóinak hospitálása.

-

-

Többnyelvű módszertan kidolgozása.

-

Német, magyar és horvát iskolai nyelvórák
optimalizására
irányuló
térségspecifikus
vezérfonal elkészítése.

-

Osztrák-magyar iskolai nyelvi projektek
többnyelvű didaktikájára irányuló vezérfonal
kidolgozása, amely mintául szolgál az EU
további határtérségeinek többnyelvű projektjei
számára.
Közös
iskolai
programok
és
sportrendezvények.
Emellett bevezettük az úszásoktatást, először
pályázaton nyert pénzből, majd saját erőből
végeztük.
Gaál István

Folytatjuk…

Ágfalvi krónika
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