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Győr-Moson-Sopron Megye 

Önkormányzata 

szeretettel várja Önt, családját és 

barátait a 

 
Győr-Moson-Sopron Megye 

XV. Nemzetiségi Napjára, 

 

2015. augusztus 29-én szombaton 

Fertőrákoson, a felújított 

Barlangszínházban, 

ahol 13.30 órai kezdettel 

a megyénkben élő nemzetiségek 

mutatják be zenés-táncos műsorukat. 

 

SPORTOLNI VÁGYÓK 

FIGYELEM! 
 

2015. szeptember 5-én (szombaton) 

ismét Ágfalvi Futófesztivál, 

melyre szeretettel várunk mindenkit 

korhatár nélkül! 

 

XIII.

 

2015. 
 

„Az egészség és sport jegyében” 

 
Eddzetek és gyertek! 

 

 

TISZTELT ADÓZÓ! 
 

Tájékoztatom, hogy adóval kapcsolatos 

fizetési kötelezettségeit a 

RAJKA ÉS VIDÉKE 

TAKARÉKSZÖVETKEZET  

helyi kirendeltségén 

(9423. Ágfalva, Fő u. 74.)  

csekken vagy személyesen a határidőket 

figyelembe véve  

pótlékmentesen lehet megfizetni. 
 

Szováti Júlia 

jegyző 
 

TŰZRE, VÍZRE 

VIGYÁZZATOK! 
 

Szeretném a lakosság figyelmét felhívni 

néhány fontos dologra. 

Ágfalva Község Önkormányzatának 4/2013. 

II. 24./ rendelete szabályozza az avar és kerti 

hulladék nyílttéri égetését. 

Az Ágfalvi Krónika áprilisi számának 5. 

oldalán megjelent cikk tájékoztatja a 

lakosságot a betartandó szabályokról, többek 

között arról, hogy a száraz avar, és a kerti 

hulladék égetése május 15. és szeptember 

15. között tilos! 

Sajnos keserűen tapasztalom, és mások 

elmondása alapján tudom, hogy vannak 

olyan ágfalvi embertársaink, akik úgy érzik, 

rájuk semmiféle törvény és rendelet nem 

vonatkozik. 
 

A nagy meleg is próbára tesz bennünket, a 

lakás is felmelegszik a nappali elsötétítés 

ellenére is. Reggel és este próbáljuk nyitott 

ablakokkal átszellőztetni a lakást. S akkor 

valaki éppen nekiáll égetni, sajnos a kerti 

hulladék mellett ipari, veszélyes hulladékot, 

műanyagot, gumit, vegyszert, ami mint 

tudjuk, káros az egészségünkre /rákot okoz/ 

és környezetünkre. 

 XVI. évfolyam  8. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. AUGUSZTUS 
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Pont reggel, vagy este, amikor a nagy meleg 

után már annyira vágyunk a friss levegőre. 

 

Ilyen esetben, ha valaki riasztja a 

Tűzoltóságot, hogy füstöt lát, valami ég, 

hisz tudjuk, hogy tilos ebben az időszakban 

az égetés, ráadásul jelenleg országos 

tűzgyújtási tilalom is van, akkor az égetőt 

szabálysértés miatt tetemes összegű 

pénzbírsággal sújtják és még a Tűzoltóság 

két fecskendőjének a helyszínre vonulási 

díját is meg kell fizetni a pénzbírságon felül. 

Kérem, gondolkozzanak el ezen és azon is, 

hogy ne keserítsék meg a környezetükben 

lakók életét! 

Össze lehet gyűjteni a hulladékot, mint 

sokan mások is teszik és a megengedett 

időszakban /szeptember 15-től/ elégetni, 

amikor már úgyis zárjuk az ablakokat és a 

meleg sem gyötör bennünket. 

Természetesen a kerti bográcsozás, grillezés, 

szalonnasütés továbbra is szabad. 

Kérem, tartsák be a szabályokat, 

rendeleteket maguk, és mindannyiunk 

érdekében. 

Köszönöm a megértésüket. 

 

Dudás György 

 ny. tüo. szds 

Ágfalva tűzvédelmi tanácsnoka  

 

TŰZGYÚJTÁSI TILALOM 

MAGYARORSZÁG EGÉSZ 

TERÜLETÉN 
  Kezdete: 2015. július 03. 

 Tilalom vége: Visszavonásig 
 

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási 
tilalomról, a tűzgyújtás szabályairól 

 

Fokozott tűzveszély esetén az erdészeti 

hatóság, illetve az erdőgazdálkodásért 

felelős miniszter rendelheti el a tűzgyújtási 

tilalmat, például a katasztrófavédelem 

kezdeményezésére. Tűzgyújtási tilalom 

idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, 

valamint a fásításokban és az ezek 200 

méteres körzetén belül lévő külterületi 

ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt 

területeken található tűzrakó helyek, a vasút 

és közút menti fásítások, de tilos a parlag- és 

gazégetés is. 

 

A tűzgyújtási tilalom elrendelése és annak 

visszavonása függ a meteorológiai 

körülményektől, az erdőben található élő és 

holt biomassza szárazságától és a keletkezett 

tüzek gyakoriságától. A tűzgyújtási 

tilalomról az érintett hatóságok a hivatalos 

honlapjukon teszik közzé a tűzgyújtási 

tilalomról szóló határozatot és térképet, de 

erről az országos közszolgálati média is 

tájékoztatást ad. Az aktuális tűzgyújtási 

tilalomról – mint a jelenleg kihirdetett 

esetben is – a www.erdotuz.hu weboldal, 

valamint az onnan is elérhető szakmai 

honlapok is tájékoztatnak, amelyek ezen túl 

számos egyéb hasznos információval is 

szolgálnak. Honlapja kiemelt helyén teszi 

közzé a hírt a katasztrófavédelem 

is: www.katasztrofavedelem.hu/ 

 

A tűzgyújtási tilalom a közzétételtől a 

visszavonásig él! Az említett honlapokon 

napi frissítéssel megtekinthető az aktuális 

állapot. A lakosság a lakóhelye környékén 

található erdőterületekről az erdészeti 

hatóság által készített interaktív 

erdőtérképen is tájékozódhat. 

 

Az erdőgazdálkodók a parkerdők területén 

turisztikai célból állandó és biztonságos 

tűzrakó helyet kötelesek kialakítani. A 

kijelölt tűzrakó helyet az erdőgazdálkodó 

kötelessége karbantartani és arról is 

gondoskodnia kell, hogy az erdőtűz elleni 

védelemmel kapcsolatos feltételek 

biztosítottak legyenek. 

 

A kialakított tűzrakó helyen az alábbi 

szabályok betartásával bárki rakhat tüzet, de 

számos fontos szempontot figyelembe kell 

venni. A tűz meggyújtása előtt a tűzrakó 

hely környékét meg kell tisztítani a tűz 

terjedését lehetővé tevő anyagoktól, 

levelektől, faágaktól. Soha nem szabad 

felügyelet nélkül hagyni az égő tüzet, a még 

ki nem hűlt parazsat, hamut. Fel kell 

készülni a tűz eloltására, ha feltámadna a 

szél, gondoskodni kell arról, hogy 

készenlétben legyen a tűz oltására alkalmas 

http://www.erdotuz.hu/
http://www.katasztrofavedelem.hu/
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
http://erdoterkep.nebih.gov.hu/
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anyag, eszköz (pl. víz, homok, lapát). Ahogy 

a tűzre nincs szükség, azt gondosan el kell 

oltani és meg kell győződni arról, hogy 

valóban elaludt, a hamura távozás előtt 

lehetőleg földet kell szórni. 

 

Az erdőgazdálkodási tevékenységhez 

kapcsolódó égetésre csak az erdőgazdálkodó 

vagy az erdő tulajdonosa írásbeli engedélye 

birtokában lévő személy jogosult. Nagyon 

fontos tudni, hogy az erdőgazdálkodási 

tevékenység keretében végzett égetés 

alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységnek 

minősül, amelyet 24 órával a tevékenység 

megkezdése előtt az illetékes tűzoltósághoz 

be kell jelenteni. Védett természeti területen 

lévő erdőben, a kijelölt és a kiépített tűzrakó 

hely kivételével, tűz gyújtásához a 

természetvédelmi hatóság engedélye is 

szükséges. 

 

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 

 

IX. Nemzetközi Ikerfesztivál 
 

2015. július 11–én került sor a IX. 

Nemzetközi Ikerfesztivál megrendezésére 

Ágfalván a Vadon Lovas Club területén. Az 

évek során már a megszokott, kellemes 

nyári meleg napon minden az ikrekről, ikres 

és kisgyermekes családokról szólt. Egész 

napos családi programok várták az ide 

érkező vendégeket! Ezen a napon 79 kettes 

iker és 3 hármas iker regisztráltatta magát a 

helyszínen az ország számos településéről. 

Reggel 9 órakor indult a „Minden, ami 

belefér” főzőverseny, amelyben idén 11 

csapat indult. A finomabbnál finomabb 

ételek elkészítése után szakmai zsűri ízlelte 

a bográcsban főtt finomságokat és értékelte 

a résztvevők munkáját, melynek eredménye: 

 

       I. hely: Konyha ördögei 

       II. hely: N.K.K. 

       III. hely: Hárman OTTÓK 

       Különdíj: Ikerfőzde 

       Külön köszönet a Konyhaboszik nevű 

csapatnak, akik felajánlották a húst egy 

másik csapat részére, ezzel segítve a 

szervezők munkáját! 

 

A délelőtt folyamán indultak a programok. 

Volt Csicsergő foglalkozás Kriszti nénivel, 

kreatív sarok, arcfestés, szórakoztató 

sorversenyek és Airsoft fegyverek 

bemutatása, céllövészet, valamint 

meghallgathattuk a Drazsé Zenekar 

színvonalas műsorát is.           

Nagy öröm volt számunkra, hogy elfogadta 

meghívásunkat Gergácz Orsolya 

Pszichológus, meseterapeuta, aki érdekes 

előadást tartott a mesék fontosságáról a mai 

rohanó világunkban, majd az előadást 

követően egy mesefoglalkozáson is részt 

vehettek az érdeklődők. 

13:30 órakor megnyitotta rendezvényünket 

Gaál István a rendezvény fővédnöke, majd 

átadta a szót Ágfalva polgármester 

asszonyának, Pék Zsuzsannának, hogy 

hivatalosan is indulhasson az önfeledt 

szórakozás.  

 Ágfalva büszkeségeként Kovács Borbála 

lépett színpadra, aki a Mary Poppins musical 

részletét adta elő. 

Egy kis zenei ízelítőt adott nekünk az 

Ágfalvi Fúvószenekar, ezután jött a minden 

évben nagy sikert arató lovasbemutató a 

Vadon Lovas Club lovasaival. 

Bemutatót tartott nekünk az illemről 

Pávadívánk, akit nagy érdeklődéssel 

figyeltek a gyerekek és sikeresen vonta 

maga köré a színpadra őket. 

Idén is megrendezésre került a „Következő 

év ikerarca” verseny. 49 ikerpár nevezett a 

versenyre.  

A zsűrinek idén sem volt könnyű dolga, de 

amíg a zsűri meghozta döntését addig a 

gyerekeket lufihajtogató bohóc 

szórakoztatta. 

 

"A következő év ikerarca" verseny 

helyezettjei:  

I. I. hely: Vass Balázs és Violetta, Vass Iringó 

és Rebeka Sitkéről, az ő fotóik szerepelnek 

majd a kiadványokon, okleveleken, 

meghívókon. 

II. A II. hely: Iliás Tivadar és Gyula 

Kópházáról, ill. Kecskemétről, az ő fotójuk 

az „Ikrek borát” díszíti majd! 
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A fesztivál sztárvendége közkívánatra 

Vastag Csaba volt, aki a nagy meleg ellenére 

fergeteges bulit varázsolt a színpadra! 

Ezután következett a tombolasorsolásunk, 

amit minden évben cukorszórás és 

plüssdobálás követ mindenki nagy örömére. 

A nap zárásaként egy fantasztikus csapat 

lépett színpadra „Most élsz…” –Válogatás 

Máté Péter dalaiból című műsorával /Halász 

Sándor, Szalai Dóra (soproni Petőfi Színház 

táncművésze, a Sopron Balett alapító tagja), 

Ráth Márton képzőművész, zeneszerző; 

Kutasi Heléna énekes; Váradi Albert 

zongorista./ 

A szervezők remélik, hogy a meleg ellenére 

mindenki jól érezte magát! Jövőre is 

mindenképpen megrendezésre kerül 

Ágfalván az ikerfesztivál! 

 

Köszönjük szponzorainknak és 

segítőinknek, hogy felajánlásukkal, 

munkájukkal hozzájárultak rendezvényünk 

sikeres és színvonalas lebonyolításához! 

 

 

 

A Szervezők 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotó: Kránitz Roland 
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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 
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