ÁGFALVI KRÓNIKA
XVII. évfolyam 11. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Advent Vörsön
Az
Ágfalvi
Szépkorúak,
elsősorban
nyugdíjas korúak részére, látogatást indít
Vörsre.
Európa szerte nincs párja a somogyi falu,
Vörs különleges templomi Betlehemének,
amelyet
minden
évben,
ötven
négyzetméteres területen építenek fel.



A látogatás időpontja: 2016 December 9.
Péntek
Részletes program:
- indulás Ágfalváról 7,00 órakor – érkezés
az esti órákban
- Keszthely: Festetics kastély megtekintése
- Balatonszentgyörgy: Borbemutató borkóstoló
- Vörs: Az ország legnagyobb Betlehemét
bemutatja a vörsi plébános
- Disznótoros vacsora Vörsön
tervezett részvételi díj 10 000 Ft/fő
Jelentkezni lehet korlátozott számban
Jelentkezési határidő: 2016 November 21.
(5 000 Ft előleg befizetéssel)
Előzetes jelentkezés:
Győry Csabánál tel: 30 352 51 56 vagy
Bugledits Antalné Ancsánál tel: 330 175
70 942 38 78
Huszár Gyulánál tel: 30 947 23 42

v.

Elnökség nevében: Huszár Gyula

2016. NOVEMBER

Eperjes Károly színművész
jótékonysági irodalmi estje az
ágfalvi Katolikus templomért
Dr. Kiss Imre Ágfalváról elszármazott
gyermek szívsebész és Németh Attila
plébános
úr
kezdeményezésére
és
szervezésével egy csodálatos irodalmi est
jött létre november 16.-án a bánfalvi
kolostor templomban. A templom dugig
megtelt érdeklődőkkel.
Eperjes Károly Jászai Mari díjas színművész
„Az igazat mond ne csak a valódit” című
előadásában a XX. századi magyar költők
Istenes versiből válogatott, beszélt a versek
születéséről,
hátteréről,
alkalmazott
metaforákról. Természetesen elő is adta a
verseket. Mindvégig érezni lehetett Eperjes
Károly mély keresztény elköteleződését.
A jótékonysági estre a belépés díjtalan volt,
de adományokat a szervezők elfogadtak az
ágfalvi
Római
Katolikus
templom
felújítására. Így közel fél millió forint gyűlt
össze, amit ezúton is köszönünk.
Dr. Dívós Ferenc

Több ezer látogatót vonzott a XIII.
Ágfalvi Gesztenye Fesztivál
Már XIII. alkalommal szerveztük október 89-én az Ágfalvi Gesztenye Fesztivált, mely
fő programjai a Vadon Lovas Club területén
zajlottak. A vásárosok a Hotel Vadvirág
előtti parkoló területén árulták kézműves
portékájukat, a gyermekeket ugrálóvárak,
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körhinták várták a füves területen, a színpadi
rendezvények a zárt lovardában zajlottak,
ahol
forralt
borral,
gesztenyés
süteményekkel és sült gesztenyével várták a
látogatókat.
Szórakoztató programokból sem volt hiány,
a délutánt az Ízisz Hastánc Stúdió műsora
indította, majd szabadtéri csikós bemutató
kápráztatta el a közönséget. Piciket
bábszínház és gyermekműsorok várták,
utána
az
operett
műfaj
kedvelőit
szórakoztatta műsorával Karcagi János
társulata. A szombati nap zenés esttel zárult
a fedett lovardában.
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A gyerekeket népi játszótér, a felnőtteket
hangulatos muzsika szórakoztatta. Az
árusok a Napsugár Óvoda süni, Micimackó
és katica csoportjait, az Ágfalvi Váci Mihály
Általános Iskolát, és a Patakugrók
Táncegyüttest támogatták.
A támogatott közösségek nevében
köszönjük felajánlásukat és fáradhatatlan
munkájukat!

Fotó: Sir János

Fotó: Sir János
Szombaton az Ágfalvi Fogadó előtti téren
jótékonysági vásárt szerveztünk, ahol forralt
bor, tea, frissítő italok, gesztenyés
sütemények,
gesztenyés
palacsinta,
gesztenyeárusítás, sült gesztenye, gesztenye
massza, frissen sült péksütemények és
körömpörkölt várta az ide látogatókat. Itt
rendezte be kiállítását az Ágfalvi Alkotókör,
akinek munkáiból fog nemsokára elkészülni
a 2017-es ágfalvi naptár.

Vasárnapi programjainkon a lovardában
csokiparádén találkozhattak a gyerekek a
csokigyárossal, majd a Dirty Dance Sopron
akrobatikus és show tánc bemutatója
következett. A Morgenröte Énekkar
Egyesület vásári standjával egybekötött
műsorával várta az érdeklődőket az Ágfalvi
Tájháznál,
a
Hegy
utcában.
A
folklórdélutánt az Ágfalvi Fúvószenekar
műsora indította a lovardában, majd azt
követően
ágfalvi
Patakugrók
Népáncegyüttes és a soproni Testvériség
Népáncegyüttes döngette meg a színpad
deszkáit magyar táncokból és Sopron
környéki német nemzetiségi táncokból
válogatott közös műsorával. A fesztivál
ideje alatt a zárt lovardában megtekinthetők
voltak Kránitz Roland és a Soproni Fotóklub
kiállításának képei. A kellemes időnek is
köszönhető, hogy mindkét nap sok
érdeklődőt vonzottak programjaink, melyet
a Havanna Trió műsora zárt a Vadon Lovas
Club területén.
Fesztivál
hangulatát
fokozva
utcai
bábkészítő versenyt hirdettünk, melynek
eredményét a szombati vásáron hirdettük ki.

Fotó Sir János

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Bábkészítő verseny
eredményhirdetése 2016.
1,

1, Molnárné Lakihegyi Andrea
(Terményekből készített egyedi képei)
Fő u. 59 .
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Egyesületét, akik új ruhába öltöztették a
Vadon Lovas Club által adományozott
négy óriás szalmabábunkat.
Reméljük jövőre is megörvendeztetik vidám
bábjaikkal Ágfalva utcáit, és a Gesztenye
Fesztiválra látogató vendégeket!
Csoltói József
rendezvényszervező

Utazási összefoglalás

2,

Krammerhofer Zoltánné
(Tökös fekhely) Alkotmány u. 6.

3,

Morgenröte Énekkar Egyesület
(Őszi idill) Baracsi L. u. 32.

Az Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete a Fertődi
Velux Senioren egyesület meghívására,
közös látogatáson vett részt a "budapesti
zsidónegyedben".

Fotó: Huszár Gyula

ISKOLA
GESZTENYÉT SZEDTÜNK

Fotók: Csoltói József
Különdíjat kaptak alkotásaikért
Arthofer Andrásné - (Gesztenyeszüret)
Fő u. 41.
Plöchl Mátthyas - (Az erdész és felesége)
Határőr u. 7.
Gratulálunk továbbá mindazoknak, akik
elkészített
dekorációikkal
vidámmá
varázsolták Ágfalva utcáit!
Külön köszönet illeti a Virágos Ágfalváért
Egyesületet, és a Szépkorúak Ágfalvi
ÁGFALVI KRÓNIKA

Iskolánk tanulói és pedagógusai 2016.
október 5-én az ágfalvi gesztenyésben
töltöttek el egy napsütéses délutánt. Nem
sétálni mentünk, hanem gesztenyét szedni.
Nagy Barnabás és Csizmazia Józsefné
Marika néni gesztenyésében lehullott földi
jókat gyűjtöttük kisebb nagyobb vödrökbe,
majd zsákokba, közel 800 kg-ot. Köszönjük
a lehetőséget!
Mind
a
papírgyűjtésben,
mind
a
gesztenyeszedésben
versenyezhettek
tanulóink, dicséretekért és ajándékokért, a
dobogó helyeiért. A részleteket és
eredményeket
iskolánk
honlapján
megtalálhatják: www.agfalvisuli.hu
Köszönjük a „Fehér Rózsa” étteremnek a
felajánlott gesztenyéskockát, melyet a
helyezést elért tanulók és osztályok között
osztottunk szét.
WWW.AGFALVA.HU
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ágfalvi evangélikus templomban rövid Márton
napi műsorral kedveskednek a gyerekek, majd a
Luther téren lámpásainkkal felvonulunk. Minden
érdeklődőt szeretettel várunk! A lampion otthon
ne maradjon! 

EMLÉKEZTÜNK
2016. október 21-én 15.00 órakor
emlékeztünk az 1956-os forradalom 60.
évfordulója alkalmából. Az Ágfalvi Váci
Mihály Általános Iskola tornatermében
tanulóink színvonalas műsorral emlékeztek a
60 évvel ezelőtti eseményekre; köszönet
Czinder Tamásnénak és a szereplő
tanulóknak.
Azután iskolánk udvarán a „Mozdulj a
klímáért”
akció
keretében
közösen
elültettük a világfát, egy mezei juhart. A
segítségért
köszönet
Domonkosné
Szemerédy Zsuzsannának és Udvardi
Ferencnek.
16 órától Iskolánk tornatermében Dr.
Kolarovszki Tamás- Ítél a nép „Népbírósági
perek 1944-1958” című előadását hallgatták
meg a kedves érdeklődők.

ISKOLAI PAPÍRGYŰJTÉS
2016.szeptember 29-én rekord mennyiségű
újságpapír és kartonpapír gyűlt össze az
iskola napközi udvarán. Köszönet minden
tanulónak és szülőnek, a község lakóinak,
akik vették a fáradságot és összegyűjtötték a
feleslegessé vált papírokat.
Az összegyűlt mennyiség:

közel 20 tonna!
A befolyt összeget, 422.000.-Ft-ot, iskolánk
„JÖVŐ” Alapítványára fizettük be.

Fertőszéplaki élmények

Fotók: Csernus Gáborné
MÁRTON NAP - MÁSKÉNT, MINT EDDIG
Idén, 2016.11.11-én az óvodások és az iskolások
közösen emlékeznek Szent Mártonra, aki 1700
évvel ezelőtt született. 17.00 órai kezdettel az
ÁGFALVI KRÓNIKA

Ha október, akkor iskolánk hetedikesei
számára Örökségünk, Alpokalja-Fertőtáj
témahét.
Immáron 5 éve minden októberben
elővesszük
azokat
a
honismereti
tankönyveket,
amelyeket
térségi
összefogással,
pályázati
forrásokból
valósított meg Sopron környékének 10
települése. A hét szinte minden tanóráján
pedagógus kollégáimmal válogatunk abból a
tengernyi értékből, amelyet felhalmoztunk
ebben
a
kiadványban.
Diákjaink
WWW.AGFALVA.HU
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ismerkedhetnek környezetük természeti,
történelmi, néprajzi, építészeti értékeivel. A
helyi hagyományokon túl a Fertő parti
falvak dalait, mondáit, népi gyermekjátékait
sajátíthatták el.
Hagyományosan Fertőszéplakon a tájházak
adtak helyet a témahét záró rendezvényének.
Olimpiai évünk volt, tehát egy Örökségünk
olimpiával ünnepeltük meg ezt az alkalmat.
5 fős csapatok mérték össze ügyességüket
kukoricamorzsolásban,
gólyalábazásban,
diótörésben
és
számos
leleményes
feladatban.
Bánóczy Jenni, Németh Nárcisz, Varga
Nóra, Izsó Roland, Sugár Patrik –ők alkották
a Sovány Malacok nevű csapatot. Számot
adtak
ügyességről,
találékonyságról,
gyorsaságról, és mindeközben még jól is
érezték magukat! Köszönet azoknak a
szülőknek, akik az utaztatás mellett ágfalvi
tájjellegű finomságok elkészítésével járultak
hozzá sikeres szereplésünkhöz!
Czinder Tamásné
pedagógus

5

A záróprogram, az Őrségi Nemzeti Park
kőszegi
madármentő
állomásának
munkatársa által tartott előadás volt, amin
egy "megmentett" vörös vércsével is
megismerkedtünk.
Szeretném
megköszönni
azoknak
a
szülőknek, akik autóikkal hozzásegítették az
érdeklődő gyerekeket, hogy eljuthassanak
erre a jó kis hétvégi programra!
Domonkosné Szemerédy Zsuzsa
a természetbarát szakkör vezetője

Fotó: Lencsés Roland
Festészet napja
A magyar festészet napját 2002 óta rendezik
meg október 18-án, Szent Lukács, a festők
patrónusának ünnepnapján.

Fotó Czinder Tamásné
Állatok világnapja a nemzeti parkban
Október 1-én ismét látogatást tettünk a
Fertő-Hanság Nemzeti Parkban az Európai
Madármegfigyelő Napok és az Állatok
Világnapja
alkalmából
szervezett
programokon. A ködös reggelt követően
megismerkedtünk
a
NEO
Magyar
Segítőkutya Egyesület munkájával, majd
megnéztük a nemzeti park őshonos magyar
háziállatait. Ekkorra már kisütött a nap is,
így sikerült megfigyelnünk a Fertő madarait
is. Barkácsolásra is volt lehetőség.
Madáretetőt készítettünk italos dobozokból.
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Fodorné Tompos Szilvia
Ebből az alkalomból került megrendezésre
immáron hagyományosnak mondható 24
órás festés Sopronban a Handler Nándor
Szakképző Iskolában, melyen iskolánk
rajzszakkörös tanulói is részt vettek.
Diákjaink szorgalmasan festettek és az
alkotómunka közben a szervezők meleg teát
és uzsonnát is adtak nekünk. Úgy érezzük, a
WWW.AGFALVA.HU
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megemlékezésen túl egy élménnyel is
gazdagabbak lettünk, amit ezúton is
köszönünk a programot megálmodóinak, és
kivitelezőinek.
Rozmán Zoltán rajztanár

Önkormányzat
KEDVES HALLGATÓK!
Ágfalva Község Önkormányzata az Emberi
Erőforrások Minisztériumával
együttműködve kiírja 2017. évre a
Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási
hallgatók
számára
a
2016/2017. tanév második és a 2017/2018.
tanév első félévére vonatkozóan.
A pályázatra azok a települési önkormányzat
illetékességi területén állandó lakóhellyel
rendelkező, hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik
felsőoktatási intézményben (felsőoktatási
hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű
(nappali tagozatos), alapfokozatot és
szakképzettséget
eredményező
alapképzésben,
mesterfokozatot
és
szakképzettséget
eredményező
mesterképzésben,
egységes,
osztatlan
képzésben vagy felsőfokú szakképzésben
folytatják tanulmányaikat.
/Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban
újra kell pályázni./
A pályázatbeadáshoz a Bursa Hungarica
Elektronikus Pályázatkezelési és
Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa
rendszer:
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep
.aspx.) pályázói regisztráció szükséges, a
regisztrációt követően lehetséges a pályázati
adatok feltöltése a pályázók részére. A
személyes és pályázati adatok feltöltését
követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és
aláírva kell benyújtani az ágfalvi
önkormányzathoz.
A
pályázat
rögzítésének
és
az
önkormányzathoz (Ágfalva, Soproni u. 3.)
ÁGFALVI KRÓNIKA
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történő benyújtásának határideje: 2016.
november 8.
Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás az
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban
ügyfélfogadási időben megtekinthető.
A pályázatnak vannak kötelező mellékletei,
ezek:
- a felsőoktatási intézmény által kitöltött
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2015/2016. tanév első félévéről /mind a
pályázótól, mind a vele közös háztartásban
élő eltartott, iskolarendszerű képzésben
részesülőtől/
- igazolás a pályázó és pályázóval egy
háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről
- szociális rászorultság igazolására alábbi
okiratok: (kereseti igazolások jövedelemről,
ennek hiányában nyilatkozat, igazolás egyéb
bevételekről stb.)
A pályázati kiírással kapcsolatban további
információt talál a www.agfalva.hu és a
www.emet.gov.hu honlapokon.
Ágfalva, 2016. október 4.
Szováti Júlia sk.
jegyző

Tisztelt olvasók!
Novembertől az őszi időjárásra való
tekintettel az olvasók által oly népszerű
szabadtéri „könyvmegállókat” nem tudjuk
üzemeltetni, helyette az egészségházban
lévő
könyvtárgyógyszertár
közös
folyosóján elhelyezett polcokról tudnak
válogatni adomány könyveinkből, s amelyik
megtetszik, haza is vihetik.
Könyvtárunkban folyamatosan bővülő
újdonságokkal
várunk
kicsiket
és
nagyokat!
Nyitva tartás:
Hétfő:
13-17 óráig
Csütörtök:

8-12 óráig
Csoltói József

WWW.AGFALVA.HU
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A jegyzőknél vagy a
katasztrófavédelemnél indítható a
bírságmentes kútlegalizáiás
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által
kezdeményezett, nyáron életbe lépett
törvénymódosítás lehetővé teszi, hogy bírság
megfizetése nélkül kaphassanak fennmaradási
engedélyt a 2016. június 4. előtt engedély
nélkül létesített vízilétesítmények. Az
engedélyeztetési eljárás megkönnyítése
érdekében tájékoztató kiadvány jelent meg a
Kamara portálján.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK)
által
kezdeményezett
törvénymódosítás
értelmében 2018 végéig bírságmentesen lehet
engedélyeztetni a 2016. június 4. előtt
illegálisan kialakított kutakat.
Az
utólagos
engedélyezés
hatásköre
megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörrel
rendelkező
települési
önkormányzatok jegyzői és a vízügyivízvédelmi
hatáskörrel
rendelkező
hatóságok, azaz a fővárosi és a megyei
katasztrófavédelmi igazgatóságok között.
A jegyző fennmaradási engedélye szükséges
olyan kutaknál, amelyek háztartási igényeket
elégítenek ki, és maximálisan évi ötszáz
köbméteres vízigénybevétellel, kizárólag
talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet
felhasználásával
magánszemélyek
üzemeltetnek. További feltétel, hogy az
ingatlan,
amelyen
a
vízilétesítmény
elhelyezkedik, nem érint vízbázisvédelmi
területet. Amennyiben a fentiek közül
valamelyik kritérium nem teljesül, abban az
esetben az engedélyezés a fővárosi és
megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok
hatáskörébe tartozik.
A Belügyminisztérium és a NAK
együttműködése alapján az Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
az
engedélyezési
eljárás
megkönnyítése
érdekében ismertető kiadványt készített
„Tájékoztató az engedély nélkül létesített
vízilétesítmények
fennmaradási
engedélyezéséhez" címmel. A tájékoztató
anyag
elérhető
a
NAK
portálján
(www.nak.hu)
a
„Kézikönyvek,
Tájékoztatók"
menüpont
alatt.
A
ÁGFALVI KRÓNIKA
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kiadványból többek között megtudható, hogy
milyen engedély szükséges, ki lehet a
kérelmező, mit kell tartalmaznia a
kérelemnek. Ismerteti továbbá az igazgatási
szolgáltatási díj meghatározásának módját,
az ügyintézési határidőt, a vízjogi
fennmaradási engedély kiadhatóságának
feltételeit és következményeit, valamint az
engedélyezési
eljárásban
részt
vevő
hatóságokat.
A kutak legalizálásával olyan jogszerű
állapot alakulhat ki, ahol biztosított a hatósági
felügyelet,
figyelemmel
kísérhető
a
vízhasználat
pontos
mennyisége,
megvalósíthatók a vízgazdálkodási célok,
megőrizhető a vizek jó állapota, és
megállapithatóak a szükséges állami
vízgazdálkodási fejlesztési irányok. A
szabályozás az Európai Unió Víz
Keretirányelvével is összhangban van, így
lehetővé válik, hogy a legálissá vált kutak
tulajdonosai, üzemeltetői európai uniós
pályázatokon is indulhassanak. Az egyik
ilyen a Vidékfejlesztési Program keretében, a
mezőgazdasági
vízgazdálkodási
ágazat
fejlesztésére kiírt pályázat, amelyben 49,5
milliárd forinttal támogatják egyebek között
a vízvisszatartást, a vízkészletekkel való
fenntartható gazdálkodást, a takarékos
öntözési technológiák korszerűsítési és
fejlesztési
lehetőségeit.
A
pályázati
kérelmeket 2016. augusztus 1-től lehet
benyújtani.
Nemzeti Agrárgazdálkodási Kamara

Egyház
„Ablakügyek”
Amíg az első két felújításra szoruló ablak az
üveges műhelyében "regenerálódik", addig
Ágfalván is folynak a munkálatok. A fémek
falból kivehető részét homokfúvással kezelte
Molnár Péter, a többi fémmunkát pedig a
Kirchknopf
család
vállalta
magára.
Nagy-nagy
köszönet
a
segítségükért!
Mire ezek a sorok megjelennek, reménység
szerint a két felújított ablak már ott fog
díszelegni a templomon. Úgy tervezzük, hogy az
idén még felújításra kerülnek a Kirchknopf
család és az önkormányzat által finanszírozott
WWW.AGFALVA.HU
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ablakok. A téli időben is gyűjteni fogjuk az
adományokat, hogy tavasztól – lehetőségeinkhez
mérten – újabb ablakok felújítására kerülhessen
sor.
Nagyon köszönjük adományaikat! Ha az újság
olvasói között olyan akadna, aki nagyobb
összeggel hozzá tudna járulni a felújításhoz,
annak megígérjük, hogy adományának a
templomban is nyoma lesz. 100.000 forint
adományázása esetén réztábla fogja a párkányt
díszíteni annak a nevével, aki az összeget
adományozta. Egy teljes ablak adományozása
esetén (az árak a lelkészi hivatalban
megkaphatók) pedig vállaljuk, hogy az
adományozók neveit belegravíroztatjuk az
üvegekbe.
Támogatóink lapzártától lapzártáig
(2016. szeptember 27-től október 19-ig)
Grössing Andrásné (1 db jegy), dr. Koller
Kornél (2 db jegy), Ludwig Knabel (3 db jegy),
N.N. (1 db jegy), Stadler család (6 db jegy),
N.N. (1 db jegy), N.N. (2 db jegy), N.N. (6 db
jegy), Szakács István és családja (1 db jegy és
adomány), Halász Sándor és Halász Judit (1 db
jegy),, Babos Győző (1 db jegy), Babos
Győzőné (1 db jegy), Babos Viktória (1 db
jegy), Babos Balázs (2 db jegy), ifj. Makai Ernő
és családja (20 db jegy), Rozmán Zoltán és
családja (1 db jegy), Kovács József (1 db jegy),
Kovács Józsefné (1 db jegy), Schneider Mátyás
(1 db jegy), Schneider Mátyásné (1 db jegy),
N.N. (2 db jegy), Id. Gráf András és családja (2
db jegy), Németh Tiborné (1 db jegy), Németh
Tibor (Kópháza) (1 db jegy), Németh Ede
(Sopron) (1 db jegy), Horváth Róbert (2 db
jegy), Vatsakis-Horváth Annamária (2 db jegy),
Horváth Józsefné (2 db jegy), Id. Várallyay Béla
és felesége (1 db jegy), id. Makai Ernő és
felesége (6 db jegy), Demeter-Vörös Andrea
(1db jegy)

TX Hungaro - Dekor: A formák
kavalkádja
Tevékenységünk:
o
Restaurálunk öreg épületeket
o
Karbantartunk fennmaradt épületeket
o
Új építészetet formálunk

Nagy-nagy köszönet az adományokért!
Heinrichs Eszter lelkész
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