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Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2015. MÁJUS

Eredményükhöz
szívből
további szép sikereket
versenyzőknek!

gratulálunk,
kívánunk a

Kovács András

Ágfalvi Lovas Sport Egyesület újabb
sikerei
Húsvét hétfőn Bozsokon megrendezett
Húsvét
Kupán
díjugratásban
két
versenyzőnk indult. Már több évtizede
minden évben ezen a napon és helyszínen a
Dobrádi Lovas Club szervezi meg ezt a
rangos rendezvényt, melyen Kovács András
rendszeresen kiváló eredményeket ér el.
Idén több mint hetven start volt a kupán.
Janack Stephanie Conrad Kázmér lovával
kezdő kategóriában négy hibaponttal
nyolcadik helyezést ért el.
Kovács András két kategóriában indult,
hibátlan lovaglással Koppány Nuca nevű
lovával ötödik helyezést ért el.
A verseny érdekessége, hogy Janack
Stephanie élete első versenyén ért el
kiemelkedő helyezést, Kovács Andrásnak
pedig lova szerepelt első versenyén kiválóan
ezen a rangos megmérettetésen.

Jannack Stephanie

Családi Lovas Nap a Vadon Lovas
Clubban
Minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk
Családi Lovas Nap rendezvényünkre!
Helyszín: Vadon Lovas Club
(9423 Ágfalva, Magyar u. 25.)
Időpontja: 2015.05.31.- 9 órai
kezdéssel.
Programjaink:
-ügyességi versenyszámok
-bemutató jellegel:
díjlovaglás,díjugratás
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-western bemutató
-szabadidomítás
-csikósbemutató
-kutyásbemutató
A helyszínen egész napos büfé üzemel!
A családi lovas nap keretein belül egész
napos lovas programok a gyerekeknek!
Süteményvásárunk egész nap várja az
idelátogatókat melynek összege a Bátor
Tábor beteg gyermekek részére ajánlunk fel!
Mindenkit sok szeretettel várunk!
(Belépés ingyenes!!! Rossz idő esetén a
programok
1hèttel
később
kerülnek
megrendezésre!!!)

Harangzúgással emlékeztünk
a Kitelepítés 69. évfordulójára 2015
április18-án
szombaton
az
ágfalvi
evangélikus templomban, ahol Heinrichs
Eszter evangélikus lelkész és Pék Zsuzsanna
polgármester köszöntötte a megjelenteket.
Skala János az Ágfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat elnöke ünnepi beszédében
foglalta össze a szomorú történelmi
eseményeket.
A megemlékezésen fellépett a Morgenröte
Énekkar, a Kovács Lovasudvar kürtösei:
Kovács András és Bolla Ádám, Koncertet
adott az Ágfalvi Fúvószenekar, német
verseket szavaltak iskolánk 8. osztályos
tanulói Porga Bianka és Varga Alex. A
megemlékezés végén koszorúkat helyeztünk
el Pinezits Ferenc által adományozott
kitelepítési emlékműnél a Luther téren.
Az evangélikus gyülekezeti teremben a
Német Nemzetiségi Önkormányzat és a
Morgenröte Énekkar szeretetvendégséggel
várta a rendezvényen résztvevőket.
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Tisztelt Ágfalviak!
Mint ahogy a februári Ágfalvi Krónikában
megírtuk, a PET palackok elszállítása
május hónapban szünetel, legközelebbi
szállítási időpont 2015. június 26. péntek.
Továbbá tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot,
hogy lomtalanítás 2015 első félévében nem
várható.
Megkérek mindenkit, hogy bel és külterületi
ingatlanjaik előtti árkokat és átereszeket
kitisztítani
és
rendben
tartani
szíveskedjenek!
Köszönöm!
Pék Zsuzsanna
polgármester

ELEKTROMOS
HULLADÉK GYŰJTÉSE
Idén újra megrendezzük az elektromos
hulladék gyűjtését.

A gyűjtés helye és ideje:
Polgármesteri Hivatal udvara,
(Ágfalva, Soproni u. 3.)

2015. május 11-től
2015. május 27-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!

Tégy a Földért! Tégy
környezetedért!

Fotó: Walter Rossmann
ÁGFALVI KRÓNIKA

A Föld napját április 22-én ünnepeljük.
Ebből az alkalomból öko-programokat
szerveztünk iskolánkban. Április 23-án
WWW.AGFALVA.HU
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papírgyűjtés
volt,
mely
során
rekordmennyiséget sikerült gyűjtenünk:
16 754,5 kg !!! Ezzel a mennyiséggel a
MÉHVIT Kft. által meghirdetett versenyben
is van esélyünk az első helyre.
Az egyéni verseny nyertesei, akik igazgatói
dicséretben részesülnek:
I.
Németh Csongor 4.o.
1669,5 kg
Kránixfeld Lénárd 3.o. 1560 kg
II. Nyulász Karina 6.o.
1032,5 kg
III. Bánóczy Jenni 5.o.
466,5 kg
Bánóczy Marcell 1.o. 466,5 kg
Az osztályversenyben most a 3. osztály
jeleskedett az egy főre jutó 188 kg-mal.
Osztályfőnöki dicséretet is sok tanuló
kapott. Tudjuk, hogy ehhez az eredményhez
nagy szülői segítségre van szükség, így
köszönet a szülőknek, nagyszülőknek,
családoknak!
Április
24-én
szemétszedési
akciót
szerveztünk. A falu különböző pontjaira
gyűjtöttük össze az elszórt hulladékot,
szemetet. Reggel PET-palackokat és
használt elemeket adtak le a tanulók az
iskola bejáratánál.
Április 26-án vasárnap az iskolaudvaron álló
két hatalmas fűzfa gallyazására, metszésére
került sor, mert koruk és méretük
balesetveszélyessé tették az udvarunkat.
Köszönet illeti Udvardi Ferencet és azokat a
szülőket (Takács György, Kocsis Imre, Tóth
Ferenc,
Kárnixfeld
család),
akik
szabadidejüket és munkájukat áldozták a két
fa megmentéséért!
Czinder Tamásné
mb. inézményvezető

Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Váci – nap 2015.
Iskolánkban
2015.
április
10-én
emlékeztünk meg névadónkról, Váci
Mihályról. A tavaly elindított hagyomány
alapján versmondó versennyel emlékeztünk
meg a költőről és vele együtt a költészet
napjáról. Reggel 8 órakor a tavalyi tanév
„Év tanulója” címet elnyert diákjai - Varga
Nóra és Kiss Ágnes - koszorúzták meg az
iskola folyosóján a Váci – domborművet és
elhelyezték az emlékezés virágait. A
„Legkedvesebb
versem”
versmondó
versenyen 50 költemény hangzott el. Szünet
után a színjátszó szakkör bemutatta
Janikovszky Éva Kire ütött ez a gyerek? c.
alkotását. Kellemes meglepetés volt Schöll
Richárd játéka, aki igazán élethűen és
rendkívül szórakoztatóan alakította a
felnövő kamasz fiú szerepét. Az előadást
különböző vetélkedők, programok követték.
Jelentkezni lehetett rejtvényes rejtélyes
német vetélkedőre, informatika versenyre,
logikai erőpróbát kínáló agyköszörüldére,
magyar táncházra és kézműves kuckóra. A
napot kosárlabda mérkőzéssel zártuk, ahol a
versengés a Váci – kupáért folyt.
Mindenkit dicséret illet, akik a versenyekre
vállalkoztak! Külön köszönet a segítőknek,
volt tanítványainknak: Pisák Máténak,
Koleszár Mártonnak, Godó Zsoltnak, Pisák
Brigittának -aki zsüritag volt Heinrichs
Eszter és Kovács Zsoltné mellett - , a
táncházat levezető Csoltói házaspárnak!
Eredmények:
Legkedvesebb versem versmondó verseny
díjazottjai:
1-2. osztály
Plájer Glória 1.o.
Németh Kata 2.o.
Tarpai Eszter 2.o.
3-4. osztály
Móger Etelka 3.o.
Plájer Johanna 4.o.
Zach Lili 4.o.
5-6. osztály
Kovács Borbála 6.o.
Bácskai Levente 6.o.
Kiss Levente 6.o.
7-8. osztály
Varga Alex 8.o.
Jurák Pál 7.o.
Sztrókay Martina 8.o.
különdíj
Pék Zoltán 7.o.
WWW.AGFALVA.HU
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Informatika verseny
I.
Kedves Csanád Márton 5.o.
II.
Kende Péter 7.o. és Háberl
Richárd 8.o.
III.
Jurák Pál 7.o. és Kalmár Dávid
7.o.
Német verseny
1-2.
Zenzius Sebastian 2.o.
osztály Vén Eszter 1.o.
Galánfi Szófia 2.o.
3-4.
Kránixfeld Lénárd 3.o.
osztály Pádár Olivér 3.o.
Móger Etelka 3.o.
5-6.
Élő Petra 6.o.
osztály Tóth Barnabás 6.o.
Nyulász Karina 6.o. és Tóth Eszter
6.o.
7-8.
Kiss Ágnes 7.o.
osztály Wágner Kata 8.o.
Antal Patrícia 7.o.
Agyköszörülde
I.
Fazakas Kinga 7.o.
II.
Izsó Roland 5.o.
III.
Gergácz Péter 6.o. és Kovács
Ottó 7.o.
Malom verseny: Büki Zsófia 8.o. és Horváth
Erik 5.o.
Czinder Tamásné
mb. int.vez.
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REGIONÁLIS SZAVLÓVERSENY
MOSONMAGYARÓVÁR
Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola két
tanulója képviselte intézményünket a német
vers-és prózamondó verseny regionális
döntőjében
Mosonmagyaróváron,
2015.03.20-án.
Varga Kristóf 4. osztályos tanuló és Varga
Alex 8. osztályos tanuló, mindketten a
Mundart (nyelvjárás) kategóriában indultak,
melyben kimagasló eredményt értek el.
Kristóf a 4. helyről, Alex pedig a 2. helyről
vághat neki az országos döntőnek, melyet
2015.05.15-én rendeznek Budapesten.
Ezúton
szeretnék
a
SZÜLŐKNEK
köszönetet mondani a felkészítésben és az
utazásban való segítségért. Köszönöm.
A szavalóknak sok sikert kívánunk!
Csernus Gáborné

Fotó: Vargáné Thomann Katalin
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Tisztelt Ágfalvi Lakosok!
Ágfalva Község Önkormányzata Képviselőtestülete megalkotta az 5/2015. (IV. 30)
rendeletét a temetőről és a temetkezési
tevékenységről.

Evangélikus hittantábor
a Soproni Egyházmegye szervezésében

Felhívom a T. Lakosság figyelmét, hogy
2015. május 1-től lehetőség nyílik az
urnáknak
az
urnafalban
történő
elhelyezésére.
A sírhelyek megváltási és újraváltási díja a
rendelet hatályba lépését követően az
alábbiak szerint alakul:
1 személyes sírhely :
2 személyes sírhely :
3 személyes sírhely :
gyermeksírhely :
urnafülke

15.000 Ft + ÁFA/25 év
30.000 Ft + ÁFA/25 év
45.000 Ft + ÁFA/25 év
15.000 Ft + ÁFA/25 év
15.000 Ft + ÁFA/10 év

A rendelet teljes szövege olvasható Ágfalva
Községi Önkormányzat Hirdetőtábláján
/9423 Ágfalva, Soproni utca 3./, egyidejűleg
kihelyezésre kerül a Temető területén.
Amennyiben a rendelettel kapcsolatban
kérdése merül fel, úgy tájékoztatást az
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
/9423 Ágfalva, Soproni utca 3. , Tel.:
99/330-012/ nyújt.
Tisztelettel:
Szováti Júlia
jegyző

Hol? Rábcakapin, a felújított ifjúsági
táborban: http://kapitabor.lutheran.hu/
Mikor?
2015. augusztus 3-8.
Táborvezető: Mesterházy Balázs
Téma: Jónás és én
Részvételi díj: 14.000 Ft
Jelentkezési határidő: június 25.
Szeretettel várunk minden 9-16 év közötti
fiatalt elsősorban az egyházmegye
gyülekezeteiből, iskoláiból.
Információ és jelentkezés:
balazs.mesterhazy@gmail.com,
+3620-8248409

Evangélikus ökotábor Áfalván
Szeretettel hívogatjuk az általános iskolás
fiatalokat ökotáborunkba június 24-28.
között. További információ a 06 20 824 26
11-es számon Heinrichs Eszternél.

Fotó: Csoltói József
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Számvetés
(Folytatás a XVI. évfolyam 4. számból)

Közös Önkormányzati Hivatal
Ágfalva Község Önkormányzata és Harka
Község
Önkormányzata
közös
önkormányzati hivatalt hozott létre 2013.
március 1-én.
A megállapodás célja:
A testületi és államigazgatási döntések
előkészítése, illetve azok végrehajtásának
hatékonyabb ellátása függetlenül attól, hogy
azok a képviselő-testület, a polgármester,
vagy a jegyző hatáskörébe tartoznak azzal,
hogy a kirendeltségen a folyamatos munka
személyi és tárgyi feltételeit is folyamatosan
biztosítani kell.
Elnevezése:
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal
Székhelye: 9423 Ágfalva, Soproni u. 3.
2013. március 1-én lépett hatályba.
A közös önkormányzati hivatal feladatai:
a) Az önkormányzati működéshez
kapcsolódó általános feladatok:
- a képviselő-testületek döntéseinek
megfelelő községfejlesztési, egészségügyi és
szociális alapellátási feladatok, község
gazdálkodási feladatok ellátása
b) az önkormányzatok hatáskörébe tatozó
hatósági feladatok
c) a jegyző államigazgatási feladatai
d) gazdasági - pénzügyi feladatok
A hivatal irányítása:
A székhely település polgármestere a közös
önkormányzati
hivatalt
Harka
polgármesterének egyeztetésével irányítja.
A jegyző vezeti a közös önkormányzati
hivatalt.
A hivatal költségvetéséhez való
hozzájárulás településenként:
A közös önkormányzati hivatal önálló
költségvetési szerv, amelynek költségvetését
a résztvevő önkormányzatok képviselőtestületei állapítják meg és biztosítják.
Egyház
Az egyházakkal való kapcsolatunk jó, az
evangélikus
egyház
által
szervezett
táborozást minden évben támogattuk.
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A katolikus templomhoz hasonlóan az
evangélikus templom is megvilágításra
került, illetve az Önkormányzat támogatta az
evangélikus templom tornyába telepített
harangjátékot,
ami
már
szervesen
hozzátartozik Ágfalvához. Jelentős feladat
volt az evangélikus templom felújítása,
melyre
pályázatot
nyújtott
be
az
egyházközség, amit az Önkormányzat is
támogatott.
2011. őszén kívülről újulhatott meg
templomunk, 2012 nyarán pedig belülről.
A hálaadó istentisztelet 2012. szeptember
30-án 9 órakor volt Szemerei János, a
Nyugati
Evangélikus
Egyházkerület
püspöke szolgálatával.
2010. szeptember 25-én (szombaton)
magyar
és
német
nyelvű
ünnepi
Istentiszteleten, Gabnai Sándor esperes
hivatalukba beiktatta Heinrichs Eszter és
Heinrichs Michael lelkészeket, majd 26-án
(vasárnap), az Evangélikus templom 225.
évfordulóján, Ittzés János a Nyugati
(Dunántúli)
Egyházkerület
püspöke
szolgálta a kétnyelvű ünnepi istentisztelet,
melyen fellépett a Liszt Ferenc Férfikar
Raidingból, és a baumgarteni Tambura
Zenekar.
A Kirchknopf család segítségével partneri
megállapodás jött létre az Ágfalvi és
Sopronbánfalvi
Társult
Evangélikus
Egyházközség és az Oberriexingeni
Evangélikus Egyházközség között.
A partneri közösségben fontos, hogy
megismerjük a különböző protestáns
tradíciók szellemi adottságait, melyek által
tanulhatunk egymástól és gazdagodhatunk
egymás értékeiből. Ezen oknál fogva
elkötelezzük
magunkat,
hogy
gyülekezeteink életét különböző területeken
megismerjük, egymást istentiszteleteinkre és
rendezvényeinkre invitáljuk, továbbá a
folyamatos találkozásokat egyeztessük.
A Német Nemzetiségi Önkormányzattal
való kapcsolattartás
Az önkormányzat kapcsolata a német
nemzetiségi önkormányzattal jó szintű. A
törvény által előírt jogosítványaikat a
döntéseinkben mindig figyelembe vettük. A
német nemzetiségi önkormányzat a nemzeti
WWW.AGFALVA.HU

2 0 1 5 . M Á J U S

jogaik érvényesítését biztosítottnak látja.
Schleffenz (Németország) és Ágfalva
testvérkapcsolata a Német Nemzetiségi
Önkormányzat segítségével jó szinten
működik.
Partnerkapcsolati szerződés
Annak tudatában, hogy a században lezajlott
fájdalmas történelmi események oly távol
tartották a két országot és lakóit egymástól,
Schefflenz község patronálását fogadva
községünk és polgárai iránt Ágfalva és
Schefflenz önkormányzata elhatározta, hogy
tevékenyen együttműködnek az európai
béke
érdekében.
Községeik
között
rendszeres kapcsolatot hoznak létre, amely
elősegíti a két nép egymás iránti megértését.
Különösen az ifjúság körében igyekeznek
baráti kapcsolat teremtésével megszilárdítani
azt az alapot, amely az együttműködést
Európában tartóssá teszi. Ebből a célból a
két község Ágfalva és Schefflenz
testvérkapcsolatot hoz létre, hogy azokon a
területeken, amely a községeik kulturális, sport, - tanulmány, - illetve társadalmi életét
érintik, találkozásokat szervezzenek és így a
fent említett célokat magvalósítsák.
A szerződést 1992. augusztus 21-én Ágfalva
Község Önkormányzata részéről Wágner
Géza polgármester, Schefflenz Község
Önkormányzata részéről pedig Jürgen
Bürklen alpolgármester írta alá.
Partnerkapcsolati szerződés megerősítése
1992.
augusztus
21-én
aláírt
Testvérkapcsolati Szerződés elérte célját,
községeink között rendszeres kapcsolatok
alakultak ki különösen a tanuló ifjúság és a
kultúra területén.
Ágfalva és Schefflenz polgárai nevében a
községek Önkormányzatai kinyilvánítják,
hogy az eredményeket fenntartva, a
társadalmi élet több területével kiegészítve a
Testvérkapcsolati
Szerződést
meghosszabbítják.
A szerződést 2012. április 14-én Ágfalva
Község Önkormányzata részéről Gaál István
polgármester,
Shefflenz
Község
Önkormányzata részéről pedig Rainer
Houck polgármester írta alá.
Az általános iskolásaink minden második
évben voltak náluk, a köztes években pedig
ÁGFALVI KRÓNIKA
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ők jöttek hozzánk nyelvtanulás céljából.
Ezek a kirándulások az elnyert pályázati
összegeknek és szervezőknek köszönhetően
nagyon jól sikerültek. Állandóvá tettük a
szomszédos ausztriai községekkel a
kapcsolatunkat, az iskolásaink rendszeres
szereplői lettek a rendezvényeiknek. Az
óvodásaink oktatását, nevelését segíti az
óvónő csere, aminek keretében tőlünk megy
nevelő Drassburgba, illetve tőlük jön
hozzánk nevelő egy közös pályázaton nyert
támogatás eredményeképpen.
Aus der Pforte néven Ágfalva és még négy
osztrák község évente két alkalommal német
nyelvű újságot ad ki nagy sikerrel, illetve
határmenti együttműködési megállapodást
kötöttünk (Lépesfalva, Drassburg, Somfalva,
Baumgarten) 2011. szeptember 25-én a
TRANSBORDER pályázat ünnepélyes
átadóján.
Határmenti megállapodás Ágfalva,
Lépesfalva, Drassburg, Somfalva és
Baumgarten között
Az együttműködés alapelvei
A települések közti együttműködés a
következő elvek mentén valósul meg:
 a hálózati szerveződést tekintjük
elsődleges szervezési és fejlesztési elvnek;
 a települések és intézményeinek
autonómiáját és a közöttük kialakult
funkciómegosztást figyelembe véve közös
megjelenés hangsúlyozása;
 alulról
építkező
projektalapú
együttműködési kereteinek megteremtése;
 a német és a magyar, mint idegen
nyelvek minőségi oktatói struktúrájának
kialakítása;
 a képzési kínálat kereslet-vezérelt
fejlesztési rendszerének létrehozása;
 az integráció szélesebb, társadalmi
konszenzusának
megteremtése,
ennek
érdekében az egyeztetésbe bevonják a
kereskedelemi és gazdasági szereplőit;
 új
finanszírozási
technikák
meghonosítása
(pl.
a
feladat
és
projektfinanszírozású fejlesztés támogatása);
 innováció, mint vezetőelv megteremtése
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Együttműködési területek
Az egyes települések forrásaikkal vállalják
az együttműködések, közös projektek
finanszírozását.
1. Kultúra területén
 tánc és egyéb szabadidős programok
szervezése gyermekeknek
 közös labdarúgó mérkőzések,
úszóversenyek és egyéb sportrendezvények
szervezése
 közös éves programterv készítése,
rendezvényterv
 közös honlap működtetése három
nyelven
2. Turizmus területén
 kerékpárutak és ökotúra útvonalak
összeköttetésének megteremtése
 közös marketing tevékenységek
kezdeményezése
3. Tanulás-tanítás területén
 tanárcsere, óvónő csere programok
megvalósítása az általános iskolában,
óvodában tanító pedagógusok számára
 iskolaközi együttműködések
megvalósítása
 kétnyelvű nemzetközi ökotáborok
szervezése
 háromnyelvű ima napok szervezése
 gyermekek számára közös teadélutánok
szervezése
4. Emberi kapcsolatok területén
 egymás támogatása tűzoltó ellátás és
egyéb közellátás esetén
 évente egy alkalommal 5 településes
Kerekasztal Találkozó szervezése
Az
Ágfalvi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzatnak van egy együttműködési
megállapodása
a
Győr-Moson-Sopron
megyei Német Önkormányzat, másrészt a
Német Önkormányzatok Győr-MosonSopron megyei Egyesületek Együttműködő
partnerek között.
Az együttműködés az alábbi feladatok
ellátására terjed ki:
1. Figyelemmel kísérik a német kisebbség
helyzetének alakulását, a kisebbségi jogok
érvényesülését a megyében.
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2. Szervezik a német önkormányzatok
közötti kapcsolatokat, biztosítják az
információ áramlását.
3. Koordinálják és szervezik a megyében a
német
nemzetiségi
rendezvényeket,
fórumokat, tanácskozásokat.
4. Az együttműködő partnerek, megyei
rendezvények: Német Önkormányzatok
Napja,
nyelvápolás,
kulturális
gála,
versmondó verseny stb.
A Napsugár Óvodában folyó német
nemzetiségi nevelésről:
Az óvodánk fel van szerelve a német nyelv
elsajátításához
szükséges
eszköztárral,
szakkönyvekkel, videó és magnókazettákkal
és a tanuláshoz szükséges fejlesztő
eszközökkel, játékokkal.
A nemzetiségi óvodai nevelésben résztvevő
óvodapedagógusnak beszélni kell a német
nyelvet, ismerni kell a szellemi és tárgyi
kultúráját, hagyományait és szokásait.
Német
nemzetiségi
óvodapedagógusi
végzettséggel 5 fő rendelkezik. A családok –
szülők igénye alapján beépült a német
nemzetiségi
nevelés
az
óvoda
mindennapjaiba. A német hagyományokat
ápoló tánccsoport évente több alkalommal is
szerepel a falu rendezvényein. A
nemzetiségi óvoda küldetése továbbra is a
kétnyelvű nevelés.
Gaál István
Folytatjuk…

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
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