ÁGFALVI KRÓNIKA
XVI. évfolyam 4. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Figyelem, forgalomkorlátozás!
A somfalvi önkormányzat kérésének eleget téve
a Mattersburgi Járási Hivatal engedélyezte 2015.
március 31-től reggel 5-8 óráig és 16-19 óráig
Somfalva belterületén a temetőnél a
forgalomkorlátozást.
Ebben az időszakban csak gyalogosan és
kerékpárral
közlekedhetünk
az
érintett
útszakaszon, Somfalván. Szombat, vasárnap és
ünnepnapokon a bekötőút forgalma továbbra
sem lesz korlátozva. Mezőgazdasági járművek a
Somfalvára vezető utat továbbra is csak külön
engedéllyel használhatják.

Pék Zsuzsanna
polgármester

2015. ÁPRILIS

Locsolóbál
Minden kedves érdeklődőt szívesen
látunk az Ágfalvi Fogadóban tartandó
jótékonysági locsolóbálunkon
2015. ÁPRILIS 4-én
szombaton 20:00 – 03-ig!
Belépő és támogatói jegy is váltható!
Italok a BÜFÉBEN kaphatók!
Ropogtatni való az asztalra hozható 

A zenét közkívánatra RUDI ATTILA DJ
szolgáltatja!
Asztalt foglalni,:
Zselinszkyné Kondor Nikolettnél lehet a
0670/409-1813 telefonszámon és
facebookon Zselinszkyné Nikinél!
Jelentkezési határidő: 2015. ÁPRILIS 3.

A jótékonysági bálon befolyt TELJES
összeget az ágfalvi IKERFESZTIVÁL
megrendezésére ajánljuk fel!

HÚSVÉTI VÁSÁR
Húsvéti süteményvásárt tartunk a kőpiacnál
2015. április 4-én reggel 8.00 órától.
Örömmel fogadjuk a sütemény
felajánlásokat és szívesen látjuk a
vásárlókat!
A befolyt összeget teljes egészében iskolánk
vizesblokkjának felújítására fordítjuk.
Köszönjük közreműködésüket és
segítségüket!
Szülői Munkaközösség

Köszönettel:
IKERFESZTIVÁL SZERVEZŐI
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MEGHÍVÓ
a 69 éve történt kitelepítés
emlékünnepélyére,
melyet 2015. április 18-án (szombaton)
15 órakor tartunk
az ágfalvi evangélikus templomban.
Meghívó!
Kedves Ágfalviak!
A Virágos Ágfalváért Egyesület
közgyűlést tart
2015.április.7.-én (kedden)
18 órai kezdettel !
Helye:Ágfalvi Fogadó
( Ágfalva,Daágh .u.1)
Napirendi pontok:
1.Az elnökség átadása
2.Az új elnökségi tagok jóváhagyása
3.Az egyesület feladatainak
megbeszélése .Új célok kitűzése.
Szeretettel várjuk a régi tagokat és
szeretnénk, ha egyesületünk új tagokkal
bővülne!
Ezúton szeretnénk kérni, az ágfalvi
fiatalokat, bátran csatlakozzanak ők is, hogy
tovább tudjuk vinni az idősebbektől hosszú
évek munkáját, hogy falunknak még sokáig
ilyen szép arculata maradhasson.
Azon jelentkezőket is szívesen fogadjuk,
akik aktív munkájukkal nem, de tagként a
tagsági díj befizetésével hozzájárulnak
tevékenységünk megvalósításához.
A tagság éves díja 2400 Ft.
A közgyűlésen lesz lehetőség a tagdíj
befizetésére!
Mindenkit szeretettel várunk!
Tisztelettel: Kazi Edit

ÁGFALVI KRÓNIKA

ÜNNEPI PROGRAM:










Himnusz
A magyarországi németek Himnusza
Köszöntő Heinrichs Eszter ev. lelkész
Köszöntő Pék Zsuzsanna Ágfalva
polgármestere
Vers /Váci Mihály Általános Iskola /
Megemlékezés Skala János a Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
Az Ágfalvi Fúvószenekar műsora
A Morgenröte Énekkar műsora
Koszorúzás az emlékműnél

Vegyen részt Ön is rendezvényünkön,
mindenkit szeretettel várunk!
Szervezők

WWW.AGFALVA.HU
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ÖNKORMÁNYZATI ADÓK
BEFIZETÉSE
A TAKARÉKBAN IS
Márciusban és áprilisban vannak a 2015. évi
Önkormányzati adók - kommunális,-gépjármű,iparűzési,- és pótlék – I. félévi befizetései.
A Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet Ágfalva
Kirendeltsége lehetőséget biztosít a „sárga
csekkek” önkormányzati számlákra történő
befizetéseire.
Mivel
az
Önkormányzat
bankunknál vezeti a számláit, ezért a nálunk
történő befizetések ingyenesek és azonnal
jóváíródnak a számlákon.

Gépjármű adó I. félévi befizetési
határideje: 2015. április 15.
Ingyenes parkolási lehetőséggel és kényelmes,
gyors kiszolgálással várjuk kedves Ügyfeleinket
Ágfalva Kirendeltségen!
Pénztári nyitva tartásunk:
Hétfő – Kedd – Szerda – Csütörtök
7.30 – 15.30
Péntek
7.30 – 13.00
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
Ágfalva Kirendeltsége
9423 Ágfalva Fő u. 74.
99/524-016
30/495 5431

Ég a Kisze, lánggal ég, bodor füstje
felszáll!...
Az óvoda udvarán idén is elégettük a Kisze
bábut remélve, hogy a telet sikerül végre
végleg elkergetnünk.

ÓVODAI BEÍRATÁS
Ideje:
2015.április 22-én szerdán
8-16 óráig
2015. április 23-án csütörtökön délután
12-16 óráig
Helye: Napsugár Óvoda Ágfalva
Fő u.1.

A 2011. évi CXC törvény a köznevelésről
alapján a gyermek abban az évben,
amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától
legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az
egyházi és magán fenntartású intézmények
esetében a fenntartó - a szülő kérelmére és
az óvodavezető, valamint a védőnő
egyetértésével, a gyermek jogos érdekét
szem előtt tartva, az ötödik életév
betöltéséig felmentést adhat a kötelező
óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a
gyermek
családi
körülményei,
képességeinek kibontakoztatása, sajátos
helyzete indokolja.
Az óvodába be kell íratni azokat a
gyermekeket, akik 2015. augusztus 31-ig
3. életévüket betöltik.
A beíratásra kérjük hozzák magukkal a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
lakcímkártyát, személyi igazolványt és a
gyermek TAJ kártyáját.
Szeretettel várunk minden leendő
kisóvodást!
Kovács Zsoltné
óvodavezető

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Pék Zsuzsanna
Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Ferstl Róbert, Skala János
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
ART-COPY Nyomda, Sopron

Fotó: Pahr Mária
ÁGFALVI KRÓNIKA

WWW.AGFALVA.HU
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ÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEIRATKOZÁS
az Ágfalvi Váci Mihály Általános
Iskolában
2015. április 16. /csütörtök/
8.00-19.00 óra között
2015. április 17. /péntek/
8.00-18.00 óra között
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok
szükségesek:

a gyermek személyazonosítására
alkalmas, a gyermek nevére kiállított
lakcímet igazoló hatósági igazolvány
(személyi azonosító és lakcímkártya)

az iskolába lépéshez szükséges
fejlettség elérését tanúsító igazolás, mely
lehet
1.
Óvodai szakvélemény
2.
Nevelési
tanácsadás
keretében
végzett iskolaérettségi szakvélemény
3.
Sajátos nevelési igényű gyermekek
esetében a Szakértői Bizottság szakértői
véleményetartózkodási
hely
(állandó
bejelentett lakcím hiányában)

tartózkodási kártya (maximum 5 éves
érvényességi
idővel),
vagy
állandó
tartózkodási kártya (10 éves érvényességi
idővel, amelyet a BÁH tízévente a feltételek
vizsgálata
nélkül
megújít;
EGTállampolgárok részére határozatlan ideig
érvényes)

nyilatkozat a közös szülői felügyeleti
jog gyakorlására
( 2014.március 15-től
hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013.évi V. törvény XVIII. fejezet- A szülői
felügyelet gyakorlása-előírásai az irányadók)
A tanköteles korba lépő gyerekek
vonatkozásában a szülő a tankötelezettség
külföldön történő megkezdését az illetékes
járási hivatalnak köteles bejelenteni.
Ágfalva, 2015. március 11.
Czinder Tamásné
mb.intézményvezető

Iskolánk alapítványa a „JÖVŐ” Alapítvány
tavaszi papírgyűjtést szervez.
Gyűjthető: vegyes papírhulladék, karton.
Jól átkötve!
Az átvétel időpontja: 2015. április 23. csütörtök
13 - 17 óráig.
Az iskola napközi udvarán.

„ Tegyünk együtt a holnapért!”
öko-nap keretében
az iskola tanulói, pedagógusai
SZEMÉTSZEDÉSRE
hívják azokat az ágfalvi lakosokat, akik
velünk együtt úgy gondolják, hogy a télen
felhalmozott szeméttől ideje megtisztítani a
közvetlen lakókörnyezetet!
A szemétszedés ideje:
2015. 04. 24. péntek 12 óra
Helyszínei:
Sopron-Ágfalva közút melletti árkok
Temető környéke
Baracsi utca
Soproni utca
Lakótelep, buszforduló
Fajátszótér
Hegy utca
Kerékpárút
Bármelyik helyszínen lehet csatlakozni!

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Tűzre, vízre vigyázzatok!
Tisztelt ágfalvi lakosok!
Szeretném tájékoztatni önöket a szabadtéri
tűzgyújtás szabályairól.
Ágfalva
Község
Önkormányzata
4/2013.II.27/ rendelete szabályozza az avar
és kerti hulladék nyílttéri égetését.
A száraz avar és a kerti hulladék égetése
megfelelő légköri viszonyok (szélcsend)
esetén lehet. Szeptember 15-től május 15-ig
(hétfőtől péntekig) 8.00-18.00 óra közötti
időszakban végezhető. Szabadban, kazánban
tilos égetni ipari veszélyes hulladékot:
műanyag, gumi, vegyszer, festék, festékkel
vagy vegyszerrel kezelt fahulladék, olajos
fűrészpor, ruha stb.
A rendelet célja a környezeti levegő
minőségének
megóvása,
a
légszennyezettségi határérték túllépésének
megakadályozása.
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak
eloltásáról
a
tűz
gyújtója
köteles
gondoskodni. A tűz helyszínén olyan
eszközöket, illetőleg felszerelést (kapa,
vödör víz…) kell készenlétben tartani,
aminek segítségével a tűz terjedése
megakadályozható, vagy a tűz eloltható.
Megjelent az 54/2014. (XII.5.) BM. rendelet
az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban,
amelyben a szabadtéri tűzgyújtás és
tűzmegelőzés szabályai is megváltoztak. Ez
a rendelet 2015. március 5-én lépett életbe.
Így külterületen, például erdőben, tarlókon
és hasonló szabadtéri helyeken a tűzvédelmi
hatóságtól az égetés előtt 10 nappal
engedélyt kell kérni, ami 3000,- Forintos
eljárási illetékkel jár. Belterületen az égetés
illetékmentes.
Természetesen a kertekben bográcsozni,
grillezni, szalonnát sütni továbbra is szabad,
a tilalom ezekre a tevékenységekre nem
terjed ki.
Ha valaki száraz avart, kerti hulladékot éget,
a soproni tűzoltóságnak be kell jelenteni az
510-672-es telefonszámon. Jelezni kell az
égetés pontos helyét, címét, mit égetnek, az
égető nevét, telefonszámát, az égetés
kezdetét és befejezését.

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Vigyázzanak, hogy az égetéssel maguknak
és másoknak kárt ne okozzanak!
Ha valakinek bármilyen tűzvédelmi gondja,
problémája
van,
forduljon
hozzám
bizalommal.
Dudás György
ny. tüo. szds.
Ágfalva tűzvédelmi tanácsnoka
Tel. 06 20/7797-081

Tájékoztató a közvetlen
területalapú támogatásról
A
Nemzeti
Agrárgazdasági
Kamara
falugazdásza Tömördi István 2015. március 16án tájékoztatót tartott a mezőgazdasági termelők
részére a 2015-től bevezetésre kerülő új
közvetlen területalapú támogatási rendszerről.
A támogatás összege ezen túl két részből tevődik
össze. Az alaptámogatás és a zöldítéshez
kapcsolódó támogatás. Új elem itt a zöldítés,
ami az éghajlat és környezet számára előnyös
mezőgazdasági gyakorlatok összességét jelenti.
A támogatási kérelmeket ezúttal is elektronikus
úton lehet benyújtani a Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Hivatal felé. A támogatási
kérelmeket április elejétől május 15-ig lehet
beadni
szankciómentesen.
A
kérelmek
benyújtása az eddigi gyakorlat szerint történik a
falugazdász segítségével.
Fogadóóra: hétfő: 13.00-15.00 óráig
Érdeklődés, időpont egyeztetés a 06 70/4362672 telefonszámon.

Tömördi István
falugazdász

Fotó: Csoltói József
WWW.AGFALVA.HU
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NAGYHETI MISEREND
ÁGFALVÁN A RÓMAI
KATOLIKUS TEMPLOMBAN
Április 2 - NAGYCSÜTÖRTÖK
Esti Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére.
Szentmise: 17 óra
Április 3 - NAGYPÉNTEK
Az Úr Jézus szenvedése és kereszthalála.
Keresztút: 17 óra
Április 4 -NAGYSZOMBAT
Húsvéti vigilia: 18 óra
A húsvéti vigilia szertartása: tűzszentelés,
húsvéti gyertya meggyújtása, olvasmányok,
keresztségi fogadalom megújítása, szentmise
a szokott módon, szentmise végén:
feltámadási körmenet, ételszentelés.
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Kulturális Alap 2,5 millió forint támogatást
biztosított. A tényleges költségek az 5 millió
forintot meghaladták, pontosan 5.495.618,Ft-ot tettek ki. Ennek következtében az
egyházközség eladósodott, ami a felújítás
folytatását
veszélyezteti. A felújítás
befejezése becslések szerint még további 25
millió Ft-ba kerül. A Nemzeti Kulturális
Alap 50%-os támogatású pályázatait
figyelembe véve is mintegy 13 millió Ft
önrészre lenne szükség a folytatáshoz.
Ennek előteremtése elképzelhetetlen gyűjtés
nélkül, ha szeretnénk, hogy templomunk
teljes egészében megszépüljön.
Németh Attila
plébános

HÚSVÉTVASÁRNAP - Urunk
feltámadása
ÜNNEPI- SZENTMISE - reggel 8 óra
HÚSVÉTHETFŐ - SZENTMISE - reggel
8 óra
Ez a nap, melyet az Úr szerzett;
örvendezzünk és vigadjunk azon. *
(Zsoltárok Könyve 117.24)
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk
mindenkinek!

A katolikus templom felújítása
Lezárult a katolikus templom felújításának
első szakasza. A vízzáró vakolatot a lábazati
részről eltávolították, a falak kiszárítását
szolgáló dréncsöveket az alap mellett
elhelyezték és szikkasztó kutat építettek, az
eltávolított vakolat helyére lélegző vakolat
került. A munkálatokat Baranyai Gábor
kőfaragó mester, építőmérnök vállalkozása
végezte el. A Baranyai Műemlék Felújítás
1979 óta létezik és számos soproni templom
és középület renoválása, megszépülése
kötődik vállalkozásukhoz. Az 5 millió
forintra tervezett munkafázis elvégzésére
sikeres pályázat alapján a Nemzeti
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Csoltói József

Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség húsvéti alkalmai
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.
WWW.AGFALVA.HU
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Ezen a napon 9 órakor magyar nyelvű,
ünnepi, úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Április 6-án, húsvét hétfőjén 9 órakor
német nyelvű istentisztelet lesz –
úrvacsorával.
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Az Ágfalvi Krónika minden olvasójának
békés, csendes böjti időszakot és áldott
feltámadás-ünnepet kívánunk!
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

Számvetés (Folytatás a XVI. évfolyam 4. számból)
Iskola
A képviselő-testület 2002-ben úgy döntött,
hogy mindent megtesz annak érdekében,
hogy elkerüljük az iskola bezárását.
Ezért:
 korszerűsítettük a fűtést,
 új ajtót, ablakot kapott az iskola
 korszerű
világítás
technikai
berendezéseket szereltettünk fel,
 kialakításra került egy új tanári szoba
kézmosóval,
 orvosi rendelőt (szobát) alakítottunk ki,
 a tantermek felújításra kerültek,
 felújításra került a sportszertár,
 a tanulói WC-k berendezési tárgyai
cserélve lettek,
 védőrácsot
kapott
kívül-belül
a
tornaterem, illetve az udvari ablakok,
 a kis folyosót le kellet bontani és
újraépíteni a pincetűz miatt,
 új székeket kaptak a tanulók
 kicseréltük az étkezde asztalait, székeit,
most már másodszor,
 kialakításra került az új igazgatói iroda
bútorzata,
 lebontásra került az életveszélyes
technikai terem,
 kialakításra
került
egy
könyvtár
előtérrel.

ÁGFALVI KRÓNIKA
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 Sikerült az iskola udvarát is rendbe
hozni. Hosszú vívódás után az iskola
Alapítvány
úgy
döntött,
hogy
hozzájárulnak 1,5 millió forinttal, amit
gyűjtöttek, ehhez az önkormányzat még
hozzáadott 3 millió forintot, ebből lett
aztán a szép sportudvar. Az iskola
tanulói nagy örömmel vették birtokba.
 technikai
ellátottság
(számítógép,
fénymásoló,
telefon
ellátottság)
megfelelő.
 A TIOP 1.1.1 pályázatnak köszönhetően,
- melyet már 2007-ben írtunk, de csak
2011.február közepén lett valóság - 4
interaktív táblát és 13 számítógépet
nyertünk.
A pedagógusok egy 10 órás képzésen
vettek részt, ahol a táblahasználaton
kívül egyszerűbb oktatási anyag
készítésére is kaptak segítséget. A négy
tábla mellé a 4db notebook is járt,
valamint 13 db számítógép a szükséges
tartozékokkal.
A beruházás összes értéke 7,5 millió
forint, mely UNIÓS támogatásból
valósult meg.
 tornaterem parkettázása a táncoktatásnak
megfelelően megtörtént,
 új rajzasztalok beszerzése, a rajz szakkör
munkáinak részére kiállító paravánok
készítése megtörtént.
Az oktatás minőségi javítása érdekében
bevezetésre került a művészet-oktatási
tevékenység, ezen belül a zeneoktatás,
képzőművészet és táncművészet, – amely
pár év működés után szakkörként
folytatódott.
Iskolánk személyi és tárgyi feltételei is
javultak.
Sporteszközöket
vásároltunk,
rendbe tettük a kerítést és az átjárókat. A
napközis
épületben
főzésre
teljesen
alkalmassá tettük a konyhát, felújítottuk a
fiú és lány mellékhelyiséget. A napközi
elavult elektromos hálózatát teljesen
kicseréltük.
A főépület folyosóját lejárólapoztuk, 6
helyiséget szalagparkettával láttunk el, az
egészségügyi
meszeléseket
évente
elvégeztük. Kicseréltük a sportszertár aljzat
betonozását, kijavítottuk az épületek külső
WWW.AGFALVA.HU
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vakolatát párkány magasságig. A Jövő
Alapítvány és a Szülői Munkaközösség
támogatásával közösen, a napközi udvarán
egy mászó komplexumot létesítettünk. A
tanulók táboroztatását az erdei iskola
keretében,
illetve
a
Schefflenz-i
testvérkapcsolatok
igénybevételével
oldottuk meg nagy sikerrel.
A gyerekek táborozását 2 ezer eurós nyertes
pályázat segítette. A pedagógusok munkáját
továbbá 30-80 ezer forintig terjedő, több
apró nyertes pályázat támogatta.
Egészségügy
A község egészségügyi ellátását dr. Németh
János kiváló szinten végzi. A felnőtt- és
gyermekellátást a védőnővel közösen, egy
teljesen
felújított
korszerű,
modern
rendelőben végeztetjük.
A vasárnapi és ünnepnapi háziorvosi
ügyeletet Pereszteg község gesztorságával
több község közösen látja el.
A fogorvosi ellátást dr. Bóna András végzi,
a hétvégi és ünnepnapi ügyeletet a kistérségi
társuláson belül Sopron látja el. Üzemorvosi
feladatainkat Dr. Kozma József, illetve Dr.
Barányi Erika Fertőrákoson látja el.
2009-ben a Soproni mentőállomással
közösen ünnepeltük a „Mentők napját”, ahol
a falu lakosainak adományából 2 db
defibrillátort vásároltunk és adtunk át a helyi
háziorvosnak és a képzett segítőknek. A
2010-es falunap keretében pedig 1 db
korszerű EKG készüléket adtunk át.
Gyógyszertár
Új helyre költözött a gyógyszertár. A Hajnal
Gyógyszertár 2014. december 30-tól a
Soproni u. 18. alatt, az orvosi rendelő
épületében (az Egészségházban), megújult
környezetben, változatlan nyitva tartással
várja kedves ügyfeleit.
Szociális ellátás, gyermek és
ifjúságvédelmi feladatok
Szociális ellátás, gyermek és ifjúságvédelmi
feladatokat a testület a jegyző, illetve a
Szociális
Kulturális
és
Nemzetiségi
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Bizottságban keresztül, a gyermekvédelmet
társulásban látjuk el.
A szociális igazgatás, szociális ellátás
területét a változásoknak megfelelően
jelenleg Sopron és környéke községei
közösen látják el.
Ágfalva lakossága a legkisebbek, a rászoruló
családok érdekében Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat
működik
a
könyvtárban. Az önkormányzat anyagilag is
próbál segíteni a rászorultakon. Az alábbi
formákat alkalmaztuk: rendszeres szociális
segély, időskorúak járadéka, rendszeres
gyermekvédelmi kedvezmény, ápolási díj,
átmeneti segély, temetési segély, újszülöttek
támogatása,
közgyógyellátási
és
gyógyszertámogatás. Minden évben a helyi
Vöröskereszttel,
Német
Nemzetiségi
Önkormányzattal, Orvossal, Védőnővel és
Gyógyszerész
Asszonnyal
közösen
köszöntjük a legidősebb nő és férfi ágfalvi
lakosokat.
Fontos, hogy az intézmények és az
infrastruktúra fejlesztése mellett ne feledjük
el, hogy Ágfalva elsősorban az itt élő
emberekről szól. Azokról is, akiknek
lehetőségeik szűkösek és nehezen élnek.
Védőnői feladatok ellátása
Az anya-csecsemő- és gyermekvédelem
helyzete Ágfalván.
A védőnői hivatásról általában:
A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.
(V.21.) ESzCsM rendelet alapján területi
védőnői ellátást az egészségügyi főiskolai
karon védőnői oklevelet szerzett vagy azzal
egyenértékűnek
elismert
oklevéllel
rendelkező védőnő nyújthat. A védőnői
hivatás középpontjában a várandós nők, a
gyermekágyas anyák, a csecsemők és
gyermekek egészségvédelme áll.
Védőnői Szolgálat vegyes körzetben
tevékenykedik. A vegyes körzet azt jelenti,
hogy iskola egészségügyi ellátásban a
Napsugár Óvodában és a Váci Mihály
Általános Iskolában is védőnői gondozást
végzünk.
2005. augusztusától van a Védőnői
Tanácsadó a jelenlegi helyén, a Soproni u.
18. sz. alatt, melyet Magyarné Artner
WWW.AGFALVA.HU
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Hajnalka látta el gyermeke születéséig,
jelenleg a védőnői feladatokat Bazsó
Antalné védőnő végzi. Egy épületbe került
kialakításra a Védőnői Szolgálat az Orvosi
Rendelővel
és
a
Családsegítő
és
Gyermekjóléti Szolgálattal, illetve a
gyógyszertárral együtt.
Ringató:
A kisgyermekes anyukák gyermekeikkel
együtt
összejönnek,
énekelnek,
mondókáznak, különféle kézműves dolgokat
alkotnak, ezzel is lehetőséget teremtve a
védőnővel való konzultációra, anyukák
egymás közötti tapasztalatcseréjére. A
Védőnői
Tanácsadó
felszereltsége
hiánytalanul megfelel a 49/2004. /V.21./
ESzCsM rendeletben meghatározottaknak.
Ágfalván nem csökkent a születésszám.
Közművelődés
Az
elmúlt
időszakban
megalkotott
közművelődési
koncepciónkat
eredményesen végrehajtottuk. Az Általános
Iskola államosításáig, mint közművelődési
szintér
beváltotta
a
hozzá
fűzött
reményeinket.
A
festészet
tanszak
segítségével két évben falinaptárt sikerült
kiadni és több kiállítást szerveztünk.
A Baracsi utcai Egyesületek Házának
átépítése
megtörtént,
ahol
a
Tűzoltóegyesület, a Fúvószenekar és
Énekkar kapott helyet. A község kulturális
élete rendkívül színes. Ebből a faluban
működő egyesületek kiveszik a részüket.
2009-től egy rendezvényszervező, Csoltói
József is segíti a színvonal biztosítását.
Legnagyobb rendezvényeink a Falunap, a
Búcsú, a Futófesztivál, az Ikerfesztivál és a
Gesztenyefesztivál. Az összefogásról, az
együttműködésről,
kezdeményezőkedvről
szólnak és öregbítik Ágfalva hírnevét.
Havonta jelenik meg az ágfalvi Krónika
című helyi újság, amit ingyenesen
biztosítunk minden helyi lakosnak. 2008-tól
Ágfalváról szóló falinaptárat adunk ki.
A 2006. augusztusában ide települt PRTelecom kábeltévé keretén belül működő
TRIO-TV
segítségével
a
fontosabb
eseményeket megörökítjük és havonta két
részben vetítjük a kábeltévével rendelkezők
ÁGFALVI KRÓNIKA
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részére, a felvételeket a honlapunkon is
megtekinthetik.
A www.agfalva.hu honlapunk mindenki
számára elérhető, frissítését folyamatosan
végezzük.
Civil mozgalmak, tevékenységek
Énekkar
Énekkarunk elődje 1927-ben alakult. Tasch
Pál evangélikus tanító vezetésével, majd
később a vegyes-kórus vezetője Spanraft
Mihály evangélikus tanító lett. 1992. április
6.-án ismét újraszerveződött Hajnalpír
Énekegyesület/Morgenröte Gesangsverein
néven. Czinder Tamásné iskolai énektanár
elvállalta az amatőr csoport vezetését. Egy
év tevékenység után lemondott, azóta
Csernus Gáborné irányítja – dirigálja az
egyesületet.
Az egyesület részese a falu kulturális és
társadalmi életének. Az önkormányzat
biztosított egy próbatermet. Először a volt
kultúrházban, most pedig az úgynevezett
egyesületek házában.
Ágfalvi Német Nemzetiségi Fúvószenekar
Az elmúlt több mint tíz évben a zenekar
megújult és tudásában is megerősödött.
Fohner János karnagyot Prinner Mátyás
váltotta, titkára Kálmán István volt.
Kultúrált
próbahelyiséget
kaptak
berendezve. Sikerült egy fellépő zakót
csináltatni mindenkinek. Saját erőből egy
színvonalas DVD-t készítettek.
A
Fúvószenekar
vállalta,
hogy
közreműködik:
a.) a falu hagyományainak ápolásában,
újak teremtésében
b.)
a
falu
kulturális
életének
szervezésében,
kulturális
események
rendezésében, elsősorban:
- télbúcsúztató farsangi felvonulás
(hamvazószerdán)
- megemlékezés a kitelepítésről
- Falunap, Német Nemzetiségi Nap
- Ágfalvi búcsú, legénytánc
illetve a különböző megrendezésre kerülő
fesztiválokon.
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A Patakugrók Táncegyüttes 2013. 06. 22én, az ágfalvi Falunap- és Német
Nemzetiségi Nap rendezvényen ünnepelte
fennállásának 15. évfordulóját. Fellépett a
Napsugár Óvoda gyermektánc csoportja, a
Váci Mihály Általános Iskola 1-2. osztályos
csoportja, a Patakugrók Táncegyüttes aktív,
valamint egykori táncosai, alapító tagjai, és
a soproni Testvériség Táncegyüttes. 120
táncos
szerepelt
a
jubileumi
gálaműsorunkon.
Fontosnak tartjuk, hogy a helyi „Hienz”
német nemzetiségi hagyományok megőrzése
és
feldolgozása
mellett,
magyar
gyermekjátékok és dialektusok néptáncait is
megismerjék táncosaink.
Virágos Ágfalváért Egyesület: 2003.
december 20-án Ágfalván megalakult a
Virágos Ágfaláért Egyesület 31 fő
belépésével. Az Egyesület elnökévé a tagság
egyhangúan Antal Lajosnét, Melindát
választotta meg.
Célja:
1.) Virág vásárlása és kiosztása
2.) Sövény-nyírása
3.) Közterületek parkosítása, rendezése
Kellemes színfoltja volt az alakuló ülésnek
az iskola tanári kara részéről az új Egyesület
köszöntése, illetve a munka megkezdését
szimbolizálva egy szép cserép virág átadása.
Sporttevékenység
Az elmúlt években a sportpálya szociális
blokkja, a tribün és a büfé, új igényes külsőt
kapott, ahol a felnőtt foci mellett a gyerekek
sportja és a női foci is megtalálta a helyét.
Mindemellett számos rendezvénynek is
helyt ad a terület.
A munkák jelentős részét társadalmi
munkában végezték. Az önkormányzat a
felújítást 1,5 millió forinttal támogatta,
olyan mértékben, hogy az a Sportegyesület
értékteremtésével egyenértékű legyen.
Az Ágfalvi Kézilabda Klub 2009. március
24-én alakult meg.
Polgármesteri Hivatal, 2013 március 1-től
közös hivatal
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Hivatal épülete a Soproni u. 3. alatt
található.
Minden
közintézményünket
elláttuk
mozgásérzékelő
berendezéssel,
ami
közvetlen a rendőrségre, a tűz- és füstjelző
pedig a tűzoltóságra van bekötve.
Lebontásra került az életveszélyessé vált
irattár és a vele egy helyen lévő iskolai
technika terem. Új vaskapuval láttuk el a
hivatalt, új parkoló lett kialakítva az épület
előtt, és belső átalakítások is történtek. Egy
női és férfi WC-t alakítottunk ki, amit az
ügyfelek is használhatnak.
A Polgármesteri Hivatal épületére 2013.
februárjában egy meteorológiai mérőállomás
került, melynek adatait Ágfalva honlapján
lehet megtekinteni. www.agfalva.hu
A műszer által mért adatok: hőmérséklet,
harmatpont,
nedvesség,
szélirány,
szélsebesség, széllökés, légnyomás, az
elmúlt 1 óra csapadék mennyisége, illetve az
elmúlt 24 órában mért csapadékmennyiség.
Ez miatt az irattár a napközi épületbe került
elhelyezésre.
A
Kormány
2012.
decemberében
83.093.937,-Ft értékben konszolidálta az
önkormányzatot, ami az óvoda, Fő utca,
Somfalvi út határon átjutó út önrészét
jelentette.
A polgármesteri hivatalt az önkormányzat
működésével, az államigazgatási ügyek
döntésre
való
előkészítésével
és
végrehajtásával
kapcsolatos
feladatok
ellátására hozta létre a képviselő testület.
Ellátja a nemzeti és etnikai kisebbségek
jogairól szóló törvényben meghatározott
feladatokat is. Részt vesznek pályázatok
írásában, szervezik az elszámolást is. A
hivatal dolgozói, Rasztovits Anna, majd
nyugdíjazása óta Szováti Júlia jegyző
vezetésével
kiváló
szinten
végzik
feladataikat. Munkavégzésüket megfelelő
számítástechnikai
eszközökkel,
berendezésekkel segítjük.
A Polgármesteri Hivatal alapvető teendői a
következők:
- ellátja az önkormányzati testületi
szervekhez (képviselő-testület, bizottság)
kapcsolódó adminisztrációs feladatokat, az
WWW.AGFALVA.HU
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önkormányzati képviselők munkájának
segítését, munkaszervezéssel kapcsolatos
feladatokat,
- előkészíti és végrehajtja a testületi szervek
önkormányzati döntéseit, a polgármester
irányítása és a jegyző operatív vezetése
mellett.
- ellátja a központi állami szervek
megbízásából az önkormányzat számára
hatáskört
megállapító
jogszabályok
végrehajtásaként
az
államigazgatási
feladatokat, vagyis előkészíti döntésre az
államigazgatási ügyeket és gondoskodik e
döntések végrehajtásának megszervezéséről.
A képviselő-testület hivatalát a jegyző vezeti
és
ebből
következően
a
konkrét
munkaszervezési utasításokat, feladatokat a
jegyző adja ki a hivatal dolgozóinak.
A jegyző:
Gondoskodik
az
önkormányzat
működésével
kapcsolatos
feladatok
ellátásáról.
- Döntésre előkészíti a polgármester
hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket.
- Dönt azokban a hatósági ügyekben,
amelyeket a polgármester ad át.
- Tanácskozási joggal vesz részt a képviselőtestület, a képviselő-testület bizottságának
ülésén.
- Dönt a hatáskörébe utalt ügyekben.
A polgármester az önkormányzati, valamint
az államigazgatási feladatait, hatásköreit a
képviselő-testület
hivatalának
közreműködésével látja el. A polgármester a
képviselő-testület döntései szerint és saját
önkormányzati jogkörében irányítja a
hivatalt.
A polgármester:
- a jegyző javaslatainak figyelembevételével
meghatározza a hivatal feladatait, az
önkormányzat munkájának a szervezésében,
a
döntések
előkészítésében
és
végrehajtásában,
- dönt a jogszabály által hatáskörébe utalt
államigazgatási
ügyekben,
hatósági
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jogkörökben, egyes hatásköreinek a
gyakorlását átruházhatja,
- a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be
a képviselő-testületnek a hivatal belső
szervezeti tagozódásának, munkarendjének,
valamint
ügyfélfogadási
rendjének
meghatározására,
- hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza
a kiadmányozás rendjét,
- gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat
az alpolgármester, a jegyző és az
önkormányzati
intézményvezetők
tekintetében.
A hivatal államigazgatási, hatósági és
önkormányzati hatósági tevékenysége:
A hivatal végzi többek között az
ügyiratkezeléssel
(iktatás,
irattározás,
selejtezés),
anyakönyvi
igazgatással,
népesség-nyilvántartással, az országgyűlési
és önkormányzati képviselő választásával, a
tűz
elleni
védekezéssel
kapcsolatos
feladatokat, továbbá kommunális igazgatást,
szabálysértési, birtokháborítási ügyeket,
környezetvédelmi
és
területfejlesztési
igazgatást, a művelődési és közoktatással
kapcsolatos feladatokat, a gyámügyi és
szociális igazgatás széleskörű feladatait, a
pénzügyi, adóügyi igazgatást.
Kiadjuk a működési engedélyeket, ellátjuk a
telepengedélyezéssel
kapcsolatos
feladatokat.
Feladatunk a hagyatéki eljárás lefolytatása,
hatáskörünkbe tartozik a tüdőszűrések, eboltások lebonyolítása is.
Első fokú építési ügyekben Sopron város jár
el, egyéb építési feladatok ellátását
megbízásos jogviszonyban álló dolgozóval
biztosítjuk.
Jelentős számú a népesség-nyilvántartással
kapcsolatos feladat is (lakcímbejelentések,
névváltozás, családi állapot változás stb.)
Anyakönyvi ügyek:
Vezetjük a születési, házassági, halotti
anyakönyveket, elvégezzük az utólagos
bejegyzéseket az anyakönyvekbe.
Feladatunk a honosítási ügyek intézése, az
eskütétel megszervezése.
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A pénzügyi, adóigazgatási feladatok ellátása
is nagyon fontos terület.
Az
önkormányzat
gazdálkodásával
kapcsolatos feladatokat az államháztartási
törvény és a költségvetési rendeletben
megfogalmazottak szerint végezzük.
A feladatok elvégzését három fő látja el.
A könyvelés számítógépen történik, ehhez
programokat használunk.
A gazdálkodási feladatok nagyon sokrétűek,
e körbe tartozik elsősorban az éves
költségvetés összeállítása, rendelet-tervezet
elkészítése és testület elé terjesztése. El kell
végezni
a
féléves
beszámolót,
a
háromnegyed
évi
tájékoztatót,
zárszámadásról is számot kell adni,
rendeletet alkotni.
Feladat még: előirányzatok könyveléssel,
átcsoportosításra való előterjesztéssel; banki
forgalom bizonylatolása, könyveléssel,
számlázással; segélyek, egyéb szociális
támogatások,
útiszámlák
kifizetései,
nyilvántartása,
jelentése;
választással
kapcsolatos
költségek
elszámolása;
munkaügyi nyilvántartások vezetése. Feladat
e területen még az épületek, építmények
tárgyi eszközök nyilvántartása, beruházások
aktiválása, építési, felújítási szerződések
aláírásra történő előkészítése, beszámolók,
koncepciók
elkészítése,
szabadság
nyilvántartás,
sírhely-nyilvántartás,
marhalevél nyilvántartás.
Felettes szerveknek a jelentéseket határidőre
meg kell tenni.
Fontos feladat a selejtezések, leltározások
elvégzése, valamint az ingatlanvagyonkataszter pontos vezetése.
Jogszabályba előírt szabályzatok elkészítése,
naprakészségének biztosítása.
A Német Nemzetiségi Önkormányzat
működésével kapcsolatos feladatok:
Segítjük gazdálkodásukat, előkészítjük
döntésre a költségvetésüket, a költségvetési
beszámolókat, zárszámadást, elkészítjük az
ülésre szóló meghívókat, az ülésekről a
jegyzőkönyveket.
A
szükséges
tájékoztatókat részükre megadjuk.
Gaál István

Szeretettel várom a kedves érdeklődőt akár kezdő
akár már haladó jógázó.
A jóga nagymértékben javítja egészségi állapotunkat
és közérzetünket.
Nyugtatja lelkünket és felfrissíti testünket.
Fekete Pál
jógaoktató

Folytatjuk…
ÁGFALVI KRÓNIKA

WWW.AGFALVA.HU

