ÁGFALVI KRÓNIKA
XVI. évfolyam 9. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

XIII.

2015.
„Az egészség és sport jegyében”
Versenykiírás
Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere
alapján immár hagyományként, tizenharmadik
alkalommal kerül megrendezésre, rengeteg sport
és egyéb programmal.
A verseny fő támogatói:
 Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
 Vadon László
 Ágfalva Község Önkormányzata
 Ágfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat
A rendezvény célja:
A sportolni, mozogni szeretőknek versenyszerű
lehetőséget
nyújtsunk,
és
az
iskola
sportkörülményeit javítsuk a befolyt összegből.
Versenyek és a programok helye:
Vadon Lovas Club Ágfalva, Magyar u.25.
(Megközelíthető: Sopronból távolsági busszal,
személyautóval, kerékpárral)
Rendezvény ideje:
2015. szeptember 5.(szombat) 9,00 órától
A verseny és programok rendezője:
 Váci Mihály Általános Iskola
 JÖVŐ Alapítvány
 Ágfalva Község Önkormányzata

2015. SZEPTEMBER

Versenyszámok:
 Ovis futás óvodáskorúaknak
 1000 m síkfutás 14 éven aluli fiúknak,
lányoknak
 3,7 km erdei cross futás mindenkinek
 10 km határfutás mindenkinek
 4 x 400 m váltófutás mindenkinek
 Erdei túrázás
 Kangoo Jumps edzés
 Falmászás bemutató és oktatás
A verseny résztvevői: nemre és korra való
tekintet nélkül bárki lehet.
Nevezés:
Egyszerű, gyors nevezés a helyszínen már 9
órától minden versenyszámra. A nevezést
minden versenyszám előtt 10 perccel lezárjuk.
A versenyen való részvételi hozzájárulás:
Futás:
7 év alatt ingyenes
7 – 18 év között diákoknak: 500 Ft / fő
18 év felett: 1000 Ft / fő
Váltófutás: 1000 Ft / csapat
Kangoo: Ingyenes!
Falmászás: Ingyenes!
Erdei túra: Ingyenes!
Minden nevező ingyen tombolajegyet kap,
délután tombolasorsolás értékes
nyereményekkel.
Díjazás:
500 m-es ovis futáson minden befutó jutalmat
kap, külön díjazzuk az 1 – 3 helyezett fiú és lány
ovist éremmel és oklevéllel. 1000 m-es távon 4
korcsoportban díjazzuk a 14 éven aluli lányokat
és fiúkat, oklevelet, érmet kapnak. 4 x 400 m-es
váltófutáson kategóriánként az 1 – 3 helyezett
csapatok tagjai érmet és oklevelet kapnak. 3,7
km, 10 km-es távon 4 korcsoportban külön
díjazzuk a nőket és férfiakat. Az 1 helyezett
serleget, 2 – 3. helyezett érmet, minden díjazott
oklevelet kap. 10 km-es távon, mely a fesztivál
fő versenyszáma az abszolút győztes
díszserleget kap.
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Részletes programtervezet:
2015. szeptember 5. (szombat)
Ágfalva, Vadon Lovas Club, Magyar u.25.
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Ágfalvi búcsú
2015. szeptember 26 - 27.
Helyszín: Faluközpont; Fő utca, Hegy utca,

900-tól: Nevezés minden versenyszámra a
regisztrációs asztalnál.
00
9 -tól folyamatosan: Kvíz értékes
nyereményekkel.
1000-tól: Tombola árusítás
1000-1200: Gyermeksarok-változatos
gyermekfoglalkozások kicsiknek
1000-1130: Ágfalva legerősebb embere verseny
945-1000: Zenés bemelegítés
1000: 10 km határfutás rajtja
1005: 1000 m síkfutás rajtja 14 éven aluli
fiúknak
1015: 1000 m síkfutás rajtja 14 éven aluli
lányoknak
30
10 : erdei gyalogtúra
1030: Falmászás bemutató és oktatás
1100 -1110: zenés bemelegítés
1110: 500 m ovis futás rajtja óvodáskorúaknak
1130: 3,7 km erdei cross futás rajtja
1210: 4 x 400 m váltófutás rajtja 4 fős
csapatok részére
1225: ovis futás eredményhirdetése
1230-1330: ebédszünet
1230-1330: KANGOO CLUB SOPRON edzés
Szabó Anita vezetésével
1400: Futóversenyek ünnepélyes
eredményhirdetése
30
14 : Tombolasorsolás
1500: A futófesztivál zárása
Egyéb programok:
 Orvosi ellátás, tanácsadás, vérnyomás
ellenőrzés a rendezvény folyamán végig
biztosított.
 Játszóház kicsiknek.
Minden futótávon több korcsoportban díjazás!

Részletes versenykiírás:
www.agfalva.hu
www.vacimihalyiskola.uw.hu
Bővebb információ:
Csoltói József rendezvényszervező
06 20/779-7113
Németh Szilvia testnevelő tanár
06 70/6734673
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Rendezők
ÁGFALVI KRÓNIKA

2015. szeptember 26. (szombat)
Helyszín:

Hegy utca

8.30 óra
Indulás az erdőbe
/gyülekezés a Vadvirág Szálló előtt/
11.00 óra

Legényfa előkészítése
/háncsolás, feldíszítés/

13.00 óra

Legényfa állítása

14.00 óra

Ágfalva KSK tartalék –
Kópháza SE tartalék
Futballtalálkozó a focipályán

16.00 óra

Ágfalva KSK – Kópháza SE
Futballtalálkozó a focipályán

19.00 óra

Bál az Ágfalvi Fogadó előtt
felállított rendezvénysátorban Zenét a
Continental Show Band
szolgáltatja

20.30 óra

Itthon vagy-Magyarország
szeretlek” programsorozatban Szent Mihálynapi tűzgyújtás a
rendezvénysátor mellett

2015. szeptember 27. (vasárnap)
9.00 óra

Kirchweich-230. búcsúi
kétnyelvű istentisztelet,
szolgálják Heinrichs Eszter
és Heinrichs Michael ev.
lelkészek.

14.00 óra

Böhm András tiszteletére
készített emléktábla avatás
a Tájháznál

15.00 óra

Hagyományőrző legénytánc
/Hegy u./ zenét, az Ágfalvi
Fúvószenekar szolgáltatja
WWW.AGFALVA.HU
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17.00 óra

Az Ágfalvi Fúvós Zenekar
koncertje a rendezvénysátorban

18.00-22.00

Búcsúi mulatság (polka
parti) az Ágfalvi Fogadó
előtt felállított
rendezvénysátorban, zenét a
Pannonische Buam
szolgáltatja.

A búcsú idején a Fő utca teljesen lezárásra
kerül az Öreg Kocsmától az evangélikus
templomig. A Kisalföld Volán járatai ezen a
két napon (szombaton és vasárnap) a Baracsi
utcában fognak közlekedni, ezért ebben az
utcában csak a kapubeállókban lehet
parkolni.

Mindenkit szeretettel vár a
rendezvényekre!
Ágfalva Község Önkormányzata és a Német
Nemzetiségi Önkormányzat.
A programváltoztatás jogát a szervezők
fenntartják.

Elkezdődött a tanév
A 2015-16-os tanévtől az Ágfalvi Váci
Mihály Általános Iskola az Ágfalvi Német
Nemzetiségi Önkormányzat fenntartásában
működik.
Az ország területén már 2014-től sok
nemzetiségi és egyházi intézmény került
vissza
a
KLIK
fenntartásából
az
egyházakhoz
illetve
a
nemzetiségi
önkormányzatokhoz.
Ágfalva
képviselő
testületének
támogatásával
az
Ágfalvi
Német
Nemzetiségi Önkormányzat felvállalta az
elképzelést. Mindkét önkormányzat döntését
az elmúlt tanévek tapasztalatai erősítették
meg.
A KLIK fenntartásában láthatóan hátrányok
érték a nemzetiségi nyelvoktató iskolákat,
ugyanis a nemzetiségi oktatásért járó többlet
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költségvetési támogatást ily módon nem
kaphatták meg.
A törvény úgy rendelkezik, hogy
amennyiben az intézményt a nemzetiségi
önkormányzat tartja fenn és nemzetiségi
nyelvoktató, úgy évente gyerekenként
160 000 Ft állami támogatást kap a dologi
kiadásokra, illetve nem 12 gyerek után kap 1
fő pedagógus átlagbért, hanem 8 gyerek
után.
Ennek
következtében
remélhetőleg
megszűnnek
az
úgynevezett
„utazópedagógusok”. Állandó tantestület
alakítható ki, illetve jut pénz krétára, WC
papírra és karbantartási munkák elvégzésére.
Összességében sokkal jobb anyagi és ennek
következtében
személyi
és
tárgyi
feltételekkel oktathatja és nevelheti a
gyerekeket az intézmény. Az átalakítás
folyamata már januárban elkezdődött,
meglehetősen sok munkával járt a
polgármesteri hivatal és az iskola részéről.
Augusztus 31-én fejeződik be egy hivatalos
átadással, minek után az Országos Német
Nemzetiségi Önkormányzat és az Emberi
Erőforrások Minisztériuma is engedélyét
adta.
Természetesen az intézmény szakmai
pedagógiai munkájának ellenőrzése továbbra
is a minisztérium intézményei által
biztosított.
Pék Zsuzsanna
polgármester

Őszi papírgyűjtés
A Váci Mihály Általános Iskola Jövő
Alapítványa
Papírgyűjtést szervez.
Időpont: 2015. szeptember 18-án 14 órától
17 óráig.
Helyszín: Iskolánk napközi udvara.

Köszönet nyilvánítás!
Csernus Gáborné, Kriszta néni az Ágfalvi
Váci Mihály Általános Iskola megbízott
intézményvezetője, mint német származású,
német nyelvtanár nagy örömmel fogadtam a
WWW.AGFALVA.HU
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kezdeményezést. Megtiszteltetésnek veszem
a megbízást, és izgalommal, de lelkesen
nézek a rám bízott feladat elé.
Az iskolavezetés, a tantestület és a tanuló
ifjúság nevében köszönetet mondunk
mindkét önkormányzatnak, hogy felvállalta
az intézményt.
A 2015/2016-os tanév során élni kívánunk a
megnövekedett és új lehetőségekkel.
A szülők az elmúlt két évben észlelve a
rendkívül szűkös anyagi lehetőségeket,
összefogtak és páratlan társadalmi munkával
és
támogatással
szebbé,
élhetőbbé
„varázsolták” az iskolakezdésre az épületet.
Ezúton is köszönete szeretnénk mondani!
KÖSZÖNJÜK!
Csernus Gáborné
megbízott intézményvezető

Kedves Fiatalok!
Az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskolában
szeptembertől induló néptánc szakkörünkbe
várjuk az alsó és felső tagozatos mozogni,
énekelni, táncolni vágyó helyi, vagy a
környékbeli iskolákba járó lányokat és
fiúkat.
Legyél Te is tagja egy vidám, jó hangulatú
csapatnak, az ágfalvi
Patakugrók Néptáncegyüttesben!
Próbák szerda délutánonként, jelentkezés az
iskolában, vagy
Csoltóiné Szalai Márti néninél,
Tel: 06 20/7797-091.
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2015. szeptember 10-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.)
Kérem, a behozott készülékekből ne
szereljenek ki semmit, mert az elszállító a
hiányos készülékeket nem viszi el!
Közreműködésüket és a természetvédő
magatartásukat előre is köszönjük!

EBOLTÁSI HIRDETMÉNY
Tisztelettel értesítem a község lakosságát,
hogy a veszettség elleni védekezés részletes
szabályairól
szóló
164/2008.(XII.20.)
FVM. rendelet előírásainak megfelelően
az ebek 2015. évi veszettség elleni kötelező
védőoltására és féreghajtó szerrel való
ellátására Ágfalva közigazgatási területén a
következő időpontban kerül sor:
Védőoltás időpontja:
2015. szeptember 15-én (kedden)

Helye:
Park u.-Liget u. sarok (buszmegálló) 1600 -1630
Hegy u. 8-9 (Tájház előtt)
1630 -1700
Határőr u.- Új u. sarok
1700 -1730
Baracsi L. u. 23. (Egyesületek Háza) 1730 -1800

Védőoltás Időpontja:
2015. szeptember 16-án (szerdán)
Helye:
Baracsi L. u. 23. (Egyesületek Háza) 800 -900

Józsi bácsi

Márti néni

ELEKTROMOS HULLADÉK
GYŰJTÉSE
Idén újra megrendezzük az elektromos
hulladék gyűjtését.
A gyűjtés helye és ideje:
Polgármesteri Hivatal udvara,
(Ágfalva, Soproni u. 3.)
2015. szeptember 03-tól
ÁGFALVI KRÓNIKA

A védőoltás minden három hónaposnál
idősebb ebre vonatkozóan kötelező. Az ebek
kötelező védőoltásának elmulasztása a fenti
jogszabály értelmében bírság kiszabását
vonja maga után, melynek összege 50.000200.000 Ft-ig terjed.
Az eboltás és parazita mentesítés
költsége: 4.000,- Ft ebenként, amely
összeget az eb tulajdonosa az oltás helyén
köteles az állatorvos részére megfizetni.

WWW.AGFALVA.HU
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(A sorbanövő ebek és a még nem chipezett
ebek oltása, chipezése és féregtelenítésének
ára 9.000,- Ft.)
Az ebtartással összefüggő kérdéseket,
bejelentéseket várom az Önkormányzaton
minden kedden délután 14 órától, valamint a
06/20/346-4545, vagy személyesen az oltás
helyszínén.
Ágfalva, 2015. augusztus 11.
Dr. Pintér György
állatorvos
www.drpintersopron.hu
TÁJÉKOZTATJUK A KEDVES
LAKOSSÁGOT,

Tisztelt Adózó!
A magánszemélyek kommunális adóját, a
gépjárműadót, valamint a helyi iparűzési
adófizetési kötelezettségeit 2015. évben is
szeptember 15-ig teljesítheti késedelmi
pótlék mentesen.
Kérem a Tisztelt Lakósságot, hogy
amennyiben lehetőségük engedi, úgy
fizetési kötelezettségüknek a gyorsabb és
költségtakarékosabb ügyvitel elérése
érdekében
a
Rajka
és
Vidéke
Takarékszövetkezetben (9423 Ágfalva, Fő
utca 74.) szíveskedjenek eleget tenni.
Segítségüket ezúton is köszönöm!

hogy Önkormányzatunk megbízást adott a
Regioplan Környezet és Településtervező
Kft-nek Ágfalva település rendezési
tervének elkészítésére.
Ez a dokumentum 10-15 évre kijelöli a
település lehetséges fejlődésének irányait.
Ezért fontos, hogy az Ágfalván élők, itt
vállalkozók, a civil szervezetek és az
intézmények is részt vegyenek az előkészítés
folyamatában.
Mindannyiukhoz eljuttatunk egy kérdőívet,
melynek kitöltésével segíthetik a terv
elkészítését, valamint lehetőséget kapnak,
hogy véleményük Ágfalva kül és
belterületeit illetően megjelenhessenek a
dokumentumban.

Pozitív hozzáállásukban bízva, tisztelettel:

Tisztelettel kérjük, hogy a gondosan
kitöltött kérdőívet szeptember 20-ig
juttassák vissza a Polgármesteri Hivatalba.
Segítő együttműködésüket köszönjük!

Az elismeréshez szívből gratulálunk, és
további kiváló szakmai sikereket kívánunk!

Szováti Júlia
jegyző

Szováti Júlia
jegyző
ÁGFALVI DÍJAZOTT GYŐR-MOSONSOPRON MEGYE MŰVÉSZETÉÉRT
Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
2015.
augusztus
18-án
tartott
díszközgyűlésén Győrben Csoltói Józsefnek,
a soproni Testvériség Néptáncegyüttes
művészeti vezetőjének a megye német
nemzetiségi hagyományainak ápolásáért és
az együttesben végzett kiváló munkájáért
Kormos István –Díjat adományozott.

Pék Zsuzsanna
polgármester

Fotó: H. Baranyai Edina (Kisalföld)
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Segítsünk a kupakokkal!
Tisztelt Ágfalvi Polgárok!
Ismét van egy Zsófink, akinek a műanyag
kupakokból befolyt pénz nagy segítség lehet
gyógyulásához,
illetve
segédeszközök
vásárlásához.
Heinrich Eszter lelkésszel együtt továbbra is
kérek mindenkit, hogy a szokott helyeken
gyűjtsék a kupakokat, szerezzünk ezzel
boldogabb napokat egy kislánynak, akit
most édesanyja mutat be.
Segítő közreműködésüket előre is köszönöm:
Ligeti Katalin( a család barátja)
„Kislányom, Tremmel Zsófi 11 éves
halmozottan sérült. Győrújbaráton élünk.
Zsófi súlyos mozgássérült, jelenleg hangadó
gépekkel
és
képekkel
kommunikál.
Budapesten tanul gépi írást speciális módon
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és billentyűzettel, aminek elsajátításához
hosszú idő szükséges. Biatorbágyon
dolgozunk együtt egy terapeutával, aki
egyénileg tart mozgás órákat Zsófinak. Heti
rendszerességgel járunk Budapestre mindkét
fejlesztésre. Zsófinak a mozgássérülése miatt
folyamatosan
több
segédeszközre
is
szüksége van.
A műanyag kupakokért
kapott
pénz
nagy
segítséget
jelent
családunknak
a
fejlesztések
finanszírozásában és a
segédeszközök
beszerzésében.
Köszönjük mindenkinek a segítséget!
Tremmelné Kovács Nóra „

Az Ágfalva KSK őszi labdarugó meccseinek sorsolása
Megyei III. osztály soproni csoport

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Pék Zsuzsanna
Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Ferstl Róbert, Skala János
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