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Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Az ágfalvi németek kitelepítésének
70. évfordulójára emlékezünk
Az 1941. évi népszámlálás idején mintegy
470 000 német nemzetiségű lakos élt
Magyarország területén.
A második
világháború után történelmi szükségszerűség
volt a háborús és népellenes bűnösök
felelősségre vonása. Ezt a felelősséget
igazságtalan módon kiterjesztették a
magyarországi németség egészére; kollektív
felelősséget támasztottak olyan tömegekkel
szemben, amelyeknek nem volt más bűnük,
mint hogy kiszolgáltatott helyzetben lévén
németek voltak. A magyarországi németség
történetében a legtragikusabb időszak a
kitelepítések kegyetlen végrehajtásának
néhány esztendeje volt.
1945 nyarán, a potsdami értekezleten
kimondták a német nép bűnösségét, és
megtárgyalták
a
lengyelországi,
csehszlovákiai és magyarországi német
lakosság szervezett, emberséges módon
történő kitelepítését. A német nemzetiségű
lakosság kitelepítéséről szóló döntés
indítékai, illetőleg háttere korántsem volt
azonos
Lengyelország,
Csehszlovákia,
valamint Magyarország esetében. Eduard
Beneš
csehszlovák
nemzetállami
homogenizációs törekvéseinek érdekében
fejlesztette 1943 elején konkrét követeléssé
a magyar és a német nemzetiségű lakosság
kitelepítését.
A magyarországi németség elűzését tehát a
csehszlovák
kormányszervek
is
szorgalmazták, hogy az innen távozó
németek helyére telepítsék át a szlovákiai
magyar nemzetiségű lakosságot.
1945. január 25-én megjelent az Ideiglenes
Nemzeti Kormány népbíráskodásról szóló
rendelete, amely elvileg tisztázta: „Háborús
bűnös az, aki magyar állampolgár létére a
német hadsereg, vagy biztonsági szolgálat
kötelékébe lépett.”. Az 1945. március 18-án
közzétett földreform-rendelet alapján:
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„Teljes egészében és a nagyságra való
tekintet nélkül el kell kobozni a hazaárulók,
továbbá a háborús és népellenes bűnösök
földbirtokait.”
A Magyar Közlöny 1945. december 29-iki
211. számában azután megjelent a
kitelepítési rendelet, amely a vártnál sokkal
szigorúbb intézkedést tartalmazott. Már nem
csak volksbundistákról, és azokról volt szó,
akik
magyarosított
nevüket
német
hangzásúra változtatták vissza, hanem
azokról
is,
akik
az
1941.
évi
népszámláláskor német anyanyelvük mellett
német nemzetiségűnek vallották magukat.
Megindultak az egyházak és a pártok
részéről a mentesítési kérelmek, melyekre az
alábbi reakció született: „A Magyar Közlöny
1946. január 15-iki számában megjelent a
12.330/1945. M.E sz. rendelet végrehajtási
utasítása, amely úgy rendelkezett, hogy az
áttelepülés alól mentesül az, aki német
anyanyelvű, de magyar nemzetiségűnek
vallotta magát, és hitelt érdemlően igazolja,
hogy magyarságáért üldöztetést szenvedett.
A mentesítettek száma nem lehet több – a
mentesülő családtagokkal együtt – a járás, a
város illetve vármegye áttelepülésre
kötelezett
lakosai
számának
10
százalékánál.”
Márciusban Nagy Imre rendelete alapján az
áttelepülés
alól
mentesítést
kaptak
családtagjaikkal együtt azok a német
származású szénbányászok, akik már 1945.
december 29-e előtt is ténylegesen bányában
dolgoztak. Ez a rendelkezés azokat az
erőfeszítéseket
kívánta
méltányolni,
amelyeket Brennbergbánya és más vidékek
német szénbányászai a széntermelés
fokozásáért már addig is kifejtettek.
1946. január 5-én a bécsi rádió bemondta,
hogy nem fogadnak be magyarországi német
menekülteket, de ha Sopron Burgenland
testét képezné, találnának megoldást.
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Sopronban és a soproni járás német
községeiben 1946. április első napjaiban
megkezdődött a kitelepítés az Országos
Népgondozó
Hivatal
ÉszaknyugatMagyarországi Települési Kirendeltségének
vezetője, Soltész Jenő irányításával. Április
5-én, pénteken Budapestről Sopronba
érkezett a kitelepítést intéző Összeíró
Bizottság, amely április 6-án megkezdte a
kitelepítendők regisztrálását Ágfalván. A
helyi kitelepítés miniszteri biztosa, Dr.
Németh Gyula, és helyettese, Balogh Endre
irányították a kitelepítést. A falut lezárták. A
község lakosainak teljes névsorát a jegyző
állította
össze
és
a
kitelepítési
kormánybiztos által kinevezett összeíró
biztosság ennek alapján – és az általa
Budapestről
meghozott
1941.
évi
népszámlálási adatok segítségével –
megállapította és április 11-re kifüggesztette
a kitelepítendők névsorát. A lajstrom
kifüggesztése után öt napon belül kérhették
a kitelepítés hatályon kívül helyezését az
érintettek, akiknek két százalékát –
elsősorban a bányászokat – mentesítette a
felülvizsgáló bizottság.

Fotó: Böhm András hagyatékából
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Április 14-én megkezdték a bevagonírozást
a magyar földek mögötti vasúti pályán. A
falut a rendőrség erős őrizet alatt tartotta. A
bevagonírozottak nem hagyhatták el a
vagonokat. A szerelvényhez tartozott
rendőrkocsi,
külön
kocsi
vitte
a
szerelvényparancsnokságot, külön kocsiban
vitték a betegeket
is,
orvos és
ápolószemélyzet ment a szerelvénnyel, de az
élelmiszer kocsiból a 4 napos utazás alatt
élelmiszert nem kaphattak az utazók.
Az evangélikus egyház nevében Pusztai
László lelkész búcsúzott a hívektől. Mellette
állt egy amerikai tiszt, aki a felügyelői
teendőket végezte A lakosság nevében vitéz
Halmosi János búcsúztatta őket.
"Isten, áldd meg a magyart!" - hangzott a
búcsúzók és az ittmaradottak ajkáról, midőn
elindult az első szerelvény, és megszólaltak
a harangok. Már sötétedett, amikor
Lépesfalvára érkeztek. Lépesfalván egypár
család leszállt, majd a szerelvény tovább
indult. A következő megálló Wiener
Neustadt volt, ott éjszakáztak. A rendőrség
erős őrizet alatt tartotta a szerelvényt.
Másnap Hainfeld állomáson állt még meg a
vonat, majd St. Pöltenben. Aztán már csak
Linz városa következett. Itt kaptak meleg
ételt először. Az osztrák határt Salzburgnál
hagyták el. A kitelepítettek nem tudták hova
viszik őket, még akkor sem, amikor
Németországba
érkeztek.
Kissé
megkönnyebbültek, mikor a magyar kísérők
az amerikai katonáknak adták át a
szerelvényen
utazókat.
Freilassing
településen végzett egészségügyi vizsgálat
után Ulm város érintésével elérkeztek a
végcélhoz, Wasseralfingenbe.
A második szerelvény családjait 1946.
április 17-én kezdték el bevagonírozni
Ágfalván, majd hamarosan elindították a
kitelepítettekkel az előbb leírtakhoz hasonló
körülmények között, ők április 24-én
érkeztek meg végcéljukhoz, a németországi
Neckerzimmerbe.
Onnét
traktorokkal,
lovaskocsikkal
lágerekbe szállították a családokat, akiket
később szétszórva helyeztek el NyugatNémetországban. A családok, rokonságok
megpróbáltak az utazás, és szétosztásuk
során is együtt maradni, hogy közel
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kerüljenek egymáshoz. A magyarországi
németek nem voltak szívesen látottak
Németországban. A II. Világháború után a
szegénység és nélkülözés általános volt,
sokszor éheztek, karitatív szervezetek
segítségére
voltak
ráutalva
szerény
hajlékukban. Mégis a gondos munka
meghozta gyümölcsét, a befogadó családok
belátták, hogy szorgalmasak, dolgosak, így
évről
évre
tudtak
kicsit
fejlődni,
körülményükön javítani.
Forrás:
Böhm András: Ágfalvi Mozaik (58.o.-61.o).
Soproni Levéltár: XXV.1 Soproni Járásbíróság, Ágfalváról
kitelepítettek vagonlistája (1946. április)
Soproni Szemle: 2004. LVIII. Évfolyam 3. szám (Molnár
Tünde 19.o.-31.o.)
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Levéltár
vagonlistája,
és
később
Németországból Böhm András helytörténész
gyűjtései által tudomásunkra jutott adatok
alapján, Ágfalva akkori lakosságának több
mint 70 %-át telepítették ki Németországba
1946.
április
közepén,
két
vasúti
szerelvénnyel elhurcolva. A helyben maradó
30% lakosság között magyarok és német
nemzetiségűek vegyesen voltak.
A vagonlisták gépelése során szembesültem
azzal a ténnyel, hogy nagyon sok régi,
hangzatos német családnév tűnt el falunkból,
akiknek itt maradt leszármazottjai nem
örökítik tovább vezetéknevüket, jobb
esetben temetőnkben találhatunk hasonló
nevű – jó szerencsével verses – sírköveket.
(Az ágfalvi kitelepítés 70. évfordulójára
készítettünk egy rövidfilmet, melynek bővített
verzióját segédanyagként kínálunk iskolánk
honismereti oktatásához, valamint fellelhető
lesz
könyvtárunk
helytörténeti
gyűjteményében is.)
Csoltói József

Fotó: Ágfalvi kitelepítettek bevagonírozása,
1946. (Soproni Múzeum fotótára)

Hetven év távlatából nagyon nehéz a
történelmi tényeket hitelesen rekonstruálni,
főleg akkor, amikor a rendelkezésre álló
források is egymástól eltérően közlik az
eseményeket.
„A kitelepülők névjegyzékét számos esetben
hibásan állították össze: voltak akik a
kitelepítési rendelet hatálya alá estek, és
nevüket mégsem tüntették fel, viszont sokan
tévedésből felkerültek a listára. Akik a
„technikai munka során kimaradtak”, azok
utólag felkerültek, lekerülni azonban
nehezebb volt.”
Mégis úgy gondolom, hogy a megismert
adatok alapján az ágfalvi német nemzetiségű
lakosság
kitelepítéséről
az
alábbi
következtetést vonhatjuk le:
A Soproni Világosság 1946. június 3.
számában a Sopron környéki kitelepítés a
statisztikák tükrében írása, a Soproni
ÁGFALVI KRÓNIKA

Kitelepítési emlékmű

Az ágfalvi kitelepítés 70.
évfordulójára emlékezve várunk
szeretetettel minden kedves
érdeklődőt az alábbi rendezvényre!
Megemlékezés a kitelepítés 70.
évfordulójáról
2016. április 16. (szombat) 14 óra
Ágfalvi vasútállomás/ágfalvi
evangélikus templom/ Luther tér.
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14.00 Emlékkő avatás az ágfalvi
vasútállomásnál
Megemlékezés - Pék Zsuzsanna
polgármester

Csendes emlékséta az evangélikus
templomig
15.00 Ökumenikus istentisztelet az
evangélikus templomban
-

Himnusz
Magyarországi Németek Himnusza

-

Köszöntő: Heinrichs Eszter evangélikus
lelkész
Ünnepi beszéd: dr. Fabiny Tamás
evangélikus püspök
Morgenröte Énekkar
Vers
Ünnepi beszéd: Skala János Ágfalvi
Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke
Megemlékező filmvetítés
Ágfalvi Fúvószenekar

-

-
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Az érdeklődés iskolánk iránt a vártnál
nagyobb volt, melynek nagyon örültünk.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy az első
osztályosok beíratásának időpontja: 2016.
április 14-15-én 8:00-19:00 óráig lesz.
REGIONÁLIS NÉMET
SZAVALÓVERSENY
MOSONMAGYARÓVÁRON
Iskolánk
két
tanulója,
TAUBER
VERONIKA 3.o. és PLÁJER JOHANNA
5. o. képviselték iskolánkat a fent említett
versenyen. Mindketten sikerrel szerepeltek,
az országos döntőbe nem jutottak tovább.
Igazgatói dicséretben részesültek.
Gratulálunk!
PAPÍRGYŰJTÉS
Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
Grundschule
Agendorf
tavaszi
papírgyűjtésére 2016.április 21-én 13.3017.00 kerül sor az iskola napközi udvarán.

Szeretetvendégség a gyülekezeti teremben

ÖKONAP ÉS SZEMÉTSZEDÉS
Iskolánkban
2016.április
22-én
környezetvédelmi ÖKO-napot tartunk, majd
12.00 órától az iskola környékén és a
községben
szemétszedési
akciót
szervezünk. Aki ezen a napon ráér,
csatlakozhat hozzánk, bővebb információt az
iskolában kaphat.

OVISULI AZ ISKOLÁBAN
2016.február 26-án nagy izgalommal vártuk
az érdeklődő leendő első osztályosokat és
szüleiket. A 4. osztályosok német jelenettel
(„Hans im Glück”) kedveskedtek, Kriszta
néni mesélt az iskoláról, majd a gyerekek
Zsuzsa nénivel a tanteremben játékos
feladatokat oldottak meg és ismerkedtek
egymással

KIRÁNDULÁS ERDÉLYBE
Az Ágfali Váci Mihály Általános Iskola
vezetősége kirándulást szervez Erdélybe,
melynek időpontja: 2016.július 13-17.
A
programok
között
szerepel:
Kalotaszentkirály, Kolozsvár, Segesvár,
Fehéregyháza
(Petőfi
emlékhely),
Szentegyházasfalu, Csiksomlyó, Madéfalva,
Gyilkos-tó,
Békásszoros,
Farkaslaka,
Korond, Torda, Nagyvárad.
Utazás
autóbusszal,
2x
szállás
magánháznál, 2x szállás panzióban,
kísérő idegenvezető. Ellátás: reggeli –
vacsora
Ár
mindezt
tartalmazza:
56 000.-Ft
(elegendő jelentkező esetén)
Jelentkezés
2016.április
11-ig
az
iskolában,
Csernus
Gáborné

Koszorúzás a kitelepítési emlékműnél
-

Közös ének a Morgenröte Énekkarral
(Nach meine Heimat…)
Ünnepi beszéd: Sigfried Dries, a Bad
Wimpfeni Kultúregyesület elnöke

ÁGFALVI KRÓNIKA
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intézményvezetőnél. Jelentkezéskor előleg
fizetése szükséges, az összköltség fele
(28.000 Ft)
VÍZ VILÁGNAPJA
2016 március 22-én a VÍZ VILÁGNAPJÁN
iskolánk 4. osztályos tanulói a Soproni Vízmű
Zrt. nyílt napján vett részt.

Fotók: Domonkosné Szemerédy Zsuzsanna
Az Ágfalvi Evangélikus Egyházközség hírei
áprilisban
A hónap igéje:
Ti azonban választott nemzetség, királyi
papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba
vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak,
aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára
hívott el titeket;
Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die
königliche Priesterschaft, das heilige Volk, das
Volk des Eigentums, dass ihr verkündigen sollt
die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.
(1.Petr 2,9)
Április elsején, pénteken 14 órakor Orfffoglalkozásra hívjuk kis zenészeinket.
Április 3-án, vasáranap 9 órakor családi
istentiszteletre
hívogatunk.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Április 7-én, csütörtökön 10 órától baba-mama
foglalkozás lesz a gyülekezeti teremben.
Április 8-án, pénteken 17 órától konfimációs
óra lesz Bánfalván.
Április
9-én,
szombaton
15
órától
gyermekdélutánra várjuk a hittanosokat és
barátaikat.
Ugyanezen a napon 17 órától ifiestet tartunk,
ahol témánk a „Szélrózsa” lesz. Aki szeretne
részt venni a nyári rendezvényen, kérjük jönnön
erre az alkalomra!
Április 10-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentiszteletünk lesz.
Április 14-én, csütörtökön 10 órától baba-mama
foglalkozás lesz a gyülekezeti teremben.
Április 15-én, pénteken 14 órakor Orfffoglalkozásra hívogatjuk a gyerkeket.
Április 16-án, szombaton 15 órától ökumenikus
istentisztelet lesz a kitelepítés 70. évfordulója
alkalmából templomunkban. Az istentiszteleten
dr. Fabinyi Tamás püspök szolgál.
Április 17-én, vasárnap nem tartunk Ágfalván
istentiszteletet, hanem a bánfalvi római katolikus
templomba hívogatunk mindnekit sok szeretettel
fél 12-re, ahol a bánfalvi németek
kitelepítésének 70. évfordulójára emlékezünk.
Az istentiszteleten
dr. Fabiny Tamás
evangélikus püspök hirdet igét.
Április 21-én, csütörtökön 10 órától baba-mama
foglalkozás lesz a gyülekezeti teremben.
Április
23-án,
szombaton
regionális
konfirmandusnapra megyünk Bécsújhelyre.
Április 24-én magyar nyelvű istentisztelre
hívogatunk.
Április 28-án, csütörtökön 10 órától baba-mama
foglalkozás lesz a gyülekezeti teremben.
Április 29-én, pénteken 14 órától Orfffoglalkozást tartunk.
Május
elsején
családi
istentiszteletre
hívogatunk kicsiket és nagyokat.
A bibliaióra és a Gemeindenachmittag idejét
hirdetni fogjuk.
Ökotáborunkat 2016. június 22-26. között
tartjuk, itt Ágfalván, ahová szeretettel
hívogatjuk az általános korú gyerekeket!
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit!
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael lelkészek
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Hegyikerékpár – Motován Miklós
és Poór Brigitta bronzérmes páros
A Győrben élő Poór Brigitta, a Merida
Maraton Team-CST és a Megathlon SE
versenyzője a soproni Focus Team Hungary
hegyikerékpárosával, Motován Miklóssal a
dél-spanyolországi Andalucía Bike Raceen szerepelt.
A hatszakaszos versenyen összesen 445 km
és 12.000 méter szintkülönbség várt a
szervezők által
maximalizált, kettes
csapatokba verődött 800 versenyzőre. A
szaksajtó az Andalucía Bike Race-t a világ
három legnehezebb mountain bike versenye
közt
tartja
számon.
A triatlonversenyző Poór Brigitta már tavaly
is teljesítette az embert próbáló távot, akkor
olimpiai kerettagként küzdöttek az értékes
világranglista pontokért. Az idei évben az
XTERRA tereptriatlon Világkupa-sorozatra
való
felkészülés
jegyében
mixed
kategóriában állt a startvonalhoz. A páros
fantasztikusan kezdett, az első két szakaszon
a 3. helyen érkeztek célba. Majd kisebb
holtpontot leküzdve a verseny második
felében sikerült megőrizniük ezt a pozíciót.
Motován Miklós így értékelt: „Pályafutásom
során még sosem kezdtem ilyen korán a
versenyszezont. Főleg nem egy ilyen nehéz
versennyel. Brigi már tavaly is mondogatta,
hogy mehetnék vele párosban. Nagyon
megtisztelt és büszkeséggel töltött el, hogy
rám gondolt, így azonnal igent mondtam.
Aztán ahogy közeledett a rajt időpontja,
egyre csak gyűltek bennem a kételyek. A
verseny első felében még magunkat is
megleptük. Nagyon jól vettük az
akadályokat. A versenytársaink lány tagjai
végig a fiúkba kapaszkodva teljesítették a
szakaszokat. Nálunk erre nem volt szükség,
hiszen Brigi nagyon erős. Voltak
nehézségeink,
holtpontjaink,
de
összességében szépen helytálltunk. El sem
akarjuk
hinni..."
Poór Brigitta így látta a versenyt: „Volt
szerencsém az egész februárt DélÁGFALVI KRÓNIKA
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Spanyolországban
tölteni.
Itt
edzőtáboroztam és készültem az idei
versenyszezonra. Tavaly is indultam az
Andalucía Bike Race-en, ami nagyszerű
alapot
adott
a
szezon
közbeni
triatlonversenyekre. Amikor jött a meghívás
a szervezőktől, habozás nélkül elfogadtam
azt. Titkon bíztunk a jó eredményben. Az
első két szakaszon nagyon jól haladtunk,
majd jött a harmadik, ahol nagyon
megrogytunk. Ezen a napon elveszítettük az
összetett dobogós helyünket. Ezt követte az
idei kiírás két leghosszabb, kilencven, majd
az utolsó, hetven kilométeres szakasza. A
holtpontunkon túllendülve jobban lettünk
picit, de rettenetesen fájt minden egyes
versenykilométer. Szerencsére a többiek is
fáradtak. Már a negyedik szakaszon sikerült
visszazárkóznunk a dobogós pozícióba. Az
utolsó két szakaszon óriási harc ment, egyre
kaotikusabbak voltak a szakaszok. Sajnos
kétszer el is tévedtünk, de ennek ellenére
sikerült megtartanunk a harmadik helyünket.
Úgy érzem, nagyon jó edzés volt, bízom a
folytatásban. Hamarosan kezdődik az idei
Világkupa-sorozat, március végén, Máltán
kezdem a szezont."
(Kisalföld 2016. március 1. számából)

Fotó: Sportograf

Meghívó!
Kedves Ágfalviak!
A Virágos Ágfalváért
Egyesület közgyűlést
tart
2016. április 29-én 17
órakor
Helye: Ágfalvi Fogadó
(Ágfalva, Daágh u.1.)
WWW.AGFALVA.HU
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Napirendi pontok:
1.A 2015. évi beszámoló
2. A 2016. évi költségvetési tervezet
3.Az egyesület feladatainak
megbeszélése. Új célok kitűzése.
A közgyűlésen lesz lehetőség a tagdíj
befizetésére!
2016.évi tagdíj: 2400 Ft
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Kazi Edit
elnök

ELEKTROMOS
HULLADÉK GYŰJTÉSE
Idén is megrendezzük az elektromos
hulladék gyűjtését.

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

2016. április 11-től
2016. április 15-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!

Tisztelt Lakosság!
A szelektíven gyűjtött műanyag
hulladékot az alább megjelölt
időpontokban minden második hónap
utolsó pénteki napján szállítjuk el:

ápr. jún. aug.
29. 24. 26.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Kérjük, a szelektíven gyűjtött műanyag
hulladékot kizárólag a naptárban jelölt szállítási
napon helyezzék ki.

Mi kerülhet a szelektív
hulladékgyűjtő zsákba?
- PET palack: (ásványvizes, üdítős palackok,)
- PP+HDPE műanyag, fólia, nylon szatyor,
- Élelmiszer tárolására használt műanyag flakon,
kanna kimosott állapotban

- Laposra taposva - erre kiosztott
zsákba gyűjtve
- Tiszta állapotban !!!!!!!
Zsíros, élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett
hulladékot, illetve háztartási hulladékkal
szennyezett műanyagot nem szállítunk el.
További információkért készségesen állunk
rendelkezésükre:
Tel: 99/544-088, e-mail:
fertoszentmiklos@rekultiv.hu
TEGYÜNK EGYÜTT A TELEPÜLÉS
TISZTASÁGÁÉRT ÉS KÖRNYEZTÜNK
MEGÓVÁSÁÉRTGYŰJTSŰK EGYÜTT
SZELEKTÍVEN, MERT HASZNOSUL!

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
WWW.AGFALVA.HU
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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.
Vigyázzanak, hogy az égetéssel maguknak
és másoknak kárt ne okozzanak!
Ha valakinek bármilyen tűzvédelmi gondja,

problémája
bizalommal.
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forduljon

hozzám

Dudás György ny. tüo. szds.
Ágfalva tűzvédelmi tanácsnoka
Tel. 06 20/7797-081

MEGHÍVÓ
Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola szeretettel
meghívja Önt és kedves Családját az iskolában
tartandó
német nemzetiségi batyús báljára.
Várjuk Önöket 2016.04.16-án 9.30 órai kezdettel.
Zenéről és jó hangulatról a „Die Pannonischen
Buam” gondoskodik.

A bálra asztal foglalása szükséges Csernus Gáborné
Kriszta néninél 06 99 510 972 vagy 06 20 7797 116

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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