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XVIII. évfolyam 3. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

MEGHÍVÓ

Minden
várunk!

kedves

2017. MÁRCIUS

érdeklődőt

szeretettel

Ünnepeljünk együtt az 1848 – 49-es
szabadságharc 169. évfordulóján!
A megemlékezés helye: Március 15. tér
Időpontja:
2017. március 14. /kedd/ 15 óra

Szeretettel várjuk a község lakosságát!
Ágfalva Község Önkormányzata
Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola Grundschule Agendorf

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Tárgy: Civil szervezetek működési és
szakmai célú támogatása
Ajánlat
kérő:
Ágfalva
Községi
Önkormányzat Képviselő-testülete
Teljesítés helye: Ágfalva

Értesítjük a Tisztelt Ágfalvi
lakosokat,
hogy az ágfalvi németek kitelepítésének 71.
évfordulójára szervezett megemlékezésünk a
Húsvéti ünnepekre való tekintettel április 8án (szombaton) 15 órai kezdettel kerül
megrendezésre az evangélikus templomban.

Beadási határidő: 2017.03.20-ig, a
rendelkezésre álló 2 200 000,- Ft keret
felhasználásának erejéig.
A pályázat célja: a civil társadalom
erősítése a civil szervezetek társadalmi
szerepvállalásának segítése.
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Támogatás során elnyerhető összeg: Az
elnyerhető támogatás összegének felső
határa 500.000,-Ft.
A támogatás célja: A támogatható
tevékenységek, a támogatás a civil szervezet
alapcélja
szerinti
tevékenységeinek
feltételeire fordítható.
Amennyiben azok működése a település
kulturális,
hagyományőrző,
sport,
egészségmegőrző
tevékenységben
valósulnak meg, valamint hozzájárulnak a
település és közösségfejlesztéshez, az
egészség megőrzéshez és az épített és
természeti környezet védelméhez.
Támogatás
egyéb
feltétele:
A
támogatásban részesülő a tárgyévet követő
év március 10-ig köteles tevékenységéről
beszámolót, egyidejűleg a támogatás
felhasználásáról kimutatást készíteni.
Pályázhat
minden
ágfalvi
kötődésű
egyesület, amely 3 hónapnál nem régebbi
okirattal tudja igazolni működését!
Pék Zsuzsánna
polgármester

Könyvajánló
Kedves olvasóim figyelmébe ajánlom az
ágfalvi kötődésű Kőbányai Gábor: Az
embercsempész című könyvújdonságát.
A könyvben a szerző egy elhunyt
vadászbarátja csempészügyeit regényesítette
meg, beleszőve a saját élményeit.
Az 1995-96-os évben a Sopron menti
határfalvakban
virágzott
az
embercsempészet,
sokan
foglalatoskodtak
ezzel a korántsem
veszélytelen
„üzletággal”,
amiben a fiatal
vadászember
is
nyakig benne volt.
A szerző meglepő
részletességgel írja
le
a
különféle
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akciókat, ami mellé beletette az ő általa
megélt élményeket repülésről, szerelemről,
sportokról, utazásról.
A könyv 3500,- Ft áron megvásárolható az
Ágfalvi Könyvtárban (Soproni u. 18. a
gyógyszertár mellett) nyitvatartási időben.
Csoltói József

Német verseny iskolánkban
Február 22-én német nyelvű csapatversenyt
szerveztünk a 4. osztályosoknak. A
versenyre meghívást kaptak a Soproni
Német Nemzetiségi Általános Iskola 4.
osztályos tanulói is.
A két- két háromfős csapat, játékos német
nyelvi feladatokat oldott meg.
Az első helyezettek között szerepelt Nagy
Dávid, Tarpai Esther, Zenzius Boris
Sebastian. A verseny további résztvevői:
Bujdosó Dorina, Galánfi Szófia, Tauber
Veronika iskolánk tanulói. Sopronból
érkezett Fiedler Bence, Gecsey László
Hobot Gergő, Kóczán Hanna, Roth Huba,
Tallós Levente. A gyerekek ügyesen
helytálltak. Jó hangulatban, egymással
megismerkedve telt a délután. Köszönjük a
részvételt, s bizakodva várjuk a folytatást.
Kiss Péterné/Erika néni

Fotó: Csernus Gáborné

Megyei német vers-és prózamondó
verseny
2017. január 27-én iskolánk tanulói (képen
látható) képviselték intézményünket a
WWW.AGFALVA.HU
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Soproni Német Nemzetiségi Iskolában a
német vers- és prózamondó versenyen.
Minden résztvevő maximálisan helyt állt,
két tanuló továbbjutott a regionális
döntőben.
Zenzius Boris Sebastian (4.o.) 1. helyezést,
Plájer Johanna (6.o.)
2. helyezést ér el.
Ők
képviselik
iskolánkat
a
Mosonmagyaróvári versenyen, 2017.
március 3-án.
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ÚSZÓ – SIKER
Iskolánk 3. osztályos tanulója BÁNÓCZY
MARCELL az úszó diákolimpián bejutott
az országos döntőbe.
GRATULÁLUNK!!!

Sok sikert kívánunk!

ÚSZÁSOKTATÁS
Iskolánk 3. osztályos tanulói 2017.01.09 01.27-ig 3 héten keresztül minden nap úszni
jártak. Minden kisdiák „megszerette a
vizet”, az oktatás végére már mindannyian a
mély vízben úszkáltak.
Köszönet a
szülőknek,
akik
segítettek
a
pedagógusoknak,
hogy
minden
zökkenőmentesen mehessen.

Farsang az óvódában

Fotó: Csernus Gáborné

FARSANG AZ ISKOLÁBAN
2017.02.10.
A képek magukért beszélnek.

Minden évben nagy izgalommal és
lelkesedéssel készülnek a gyerekek a
közelgő télbúcsúztató farsangra. A farsang
napján jelmezbe bújtak a gyerekek, reggel
már vidám gyerekdalokkal vártuk a kicsiket,
Fotó: Orosz-Tóth Adrienn
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majd megcsodáltuk
jelmezeket.

a

szebbnél

szebb

Idén vendégünk is volt, Papp Rita
személyében, aki nagyon jó hangulatú zenés
műsorral kedveskedett a gyerekeknek.
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- Elmarad az ivarzással járó elszökés,
vérzés,"macskakoncert" stb.
- Megszűnnek a felfokozott izgalmi tünetek,
vizelettel történő spriccelések, párzó
mozgások a vendégek lábán stb.
- Állatvédelmi szempontból pedig csökken a
gazdátlan, kóborló és betegségeket terjesztő
állatok száma.
Ivartalanítási műtét ügyben előzetes
időpont egyeztetés szükséges, ezért kérem,
hívjon a 06 20/346 -4545 telefonon.
Akciós árak ágfalvi lakosok részére:
- Kandúr macska
2990.-Ft
- Nőstény macska 5990.-Ft
dr. Pintér György
állatorvos

Szabados Zsuzsanna

Macskák

Tűzre, vízre vigyázzatok, hogy le ne
égjen a házatok!

Tavasz
Szerelem
Még el sem olvadt a hó, azonban a február
közepén tapasztalt napsütés és világos
nappalok következtében megindult a
macskák párzása.
Február második felében már olyan
ultrahang felvételek is készültek nőivarú
macskákról,
melyeken
határozottan
megállapítható volt a vemhesség.
Az idő tehát sürget, és a Magyar Állatorvosi
Kamara tradíciójának megfelelően,
kedvező macska ivartalanítási akcióra kerül
sor 2017 március 31-ig.

Melynek köszönhetően:
- Megszűnik a rosszindulatú emlő-, méh-,
illetve here- és prosztata daganatok
kialakulásának veszélye.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Tisztelt Ágfalvi lakosok!
Hamarosan kezdődnek a kertekben a tavaszi
munkálatok.
Ezért
időszerű,
hogy
tájékoztassuk önöket a szabadtéri száraz
avar és kerti hulladék égetése tűzvédelmi
szabályainak betartásáról.
A tűzgyújtást két rendelet szabályozza.
I. Nyílttéri égetés külterületen:
54/2014./XII.5. BM rendelet az Országos
Tűzvédelmi
Szabályzatról,
amely
a
szabadtéri tűzgyújtásról rendelkezik. A
szabályzat 2015. március 5-től lépett
hatályba.
A szabályzat előírja:
1, Az ingatlan tulajdonosa, használója a
Tűzvédelmi
Hatóság
engedélyével
legfeljebb 10 ha. egybefüggő területen
irányított égetést végezhet.
2, Az irányított égetés végzésére vonatkozó
kérelem tartalmazza:
a, Az égető nevét és címét.
b,
Az
égetés
pontos
földrajzi
koordinátákkal vagy helyrajzi számmal
megadott helyét.
c, Az égetés megkezdésének és tervezett
befejezésének időpontját (év, hó, nap, óra,
perc).
d, Az égetés indokát.
e, Az égetéssel érintett terület nagyságát.
WWW.AGFALVA.HU
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f, Az égetés folyamatának pontos leírását.
g, Az égetést végző személyek nevét,
címét.
h, az égetés felügyeletét biztosító személy
nevét és címét, mobiltelefon számát.
i,
A
tűz
továbbterjedésének
megakadályozására
tervezett
intézkedéseket.
j, A helyszínen a tűz továbbterjedésének
megakadályozására készenlétben tartott
eszközök felsorolását.

3, Irányított égetés során a tűz nem hagyható
őrizetlenül. Veszély esetén, vagy ha az
égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani.
4, Az irányított égetés csak úgy végezhető,
hogy
az
a
környezetére
tűz-és
robbanásveszélyt ne jelentsen.
5, Az irányított égetés befejezése után a
helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a
parázslást, izzást vízzel, földtakarással,
kéziszerszámmal meg kell szüntetni.
6, Az égetés kérelmét legkésőbb az égetés
tervezett időpontját megelőző 10. napig be
kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi
hatósághoz.
- Az engedély 3 000,- Ft-ba kerül.
- Ha az égetés elmarad (mondjuk eső
miatt), akkor újra engedélyt kell
kérni, melynek díja ugyan csak
3 000,- Ft.
7, Engedély nélküli égetés büntetés alá esik,
melynek alsó határa 60 000,- Ft, maximális
összege pedig 200 000,- Ft is lehet.
II. Belterületen végzett égetés:
Ágfalva Község Önkormányzata 4/2013
II.27. rendelete szabályozza az avar és kerti
hulladék nyílttéri égetését. Belterületen az
égetés engedélyezése illetékmentes.
1, Hulladékégetést megfelelő légköri
viszonyok (szélcsend) esetén szabad
végezni.
2, Az égetés szeptember 15-május 15-ig
(hétfőtől péntekig) 8 és 18 óra közötti
időszakban végezhető.
3, FONTOS!
- Szabadban, kazánban tilos égetni
ipari
veszélyes
hulladékokat:
műanyag, gumi, vegyszer, festék,
festékkel vagy vegyszerrel kezelt
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fahulladék,
olajos
fűrészpor
(gázolajjal leöntött), ruha stb.
- A rendelet célja a környezeti levegő
minőségének
megóvása,
a
légszennyezettségi
határérték
túllépésének megakadályozása, a
lakosság egészségének védelme,
megóvása nagyon fontos.
A Sopron Press 2016. március 31-i
számából idézek:
Egy svájci tanulmány szerint egy
nagyobb kupac avar 6 órás
égetésével
annyi
szállópor
keletkezik, mint 250 autóbusz 24
órai folyamatos közlekedése során!
Sajnos a kerti hulladékok égetésekor
a mérgező perzisztens (ártalmas)
vegyszermaradvány is elég, a nem
ritka,
hogy
a
meggyújtott
hulladékban műanyag és egyéb
háztartási szemét is elégetésre kerül,
ami az egészségünkre káros.
Ugyanez vonatkozik a kazánokban
elégetett
hasonló
veszélyes
hulladékokra is.
4, Fontos, hogy a tűz tovaterjedésének
megakadályozására a megfelelő oltó
felszereléseket a helyszínen kell tartani (víz,
lapát).
5, Ha valaki száraz avart, kerti hulladékot
éget, a soproni Tűzoltóságnak be kell
jelenteni a 99/510-672 telefonszámon, (ha
nem érhető el, akkor a 105 vagy a 112-es
segélyhívón).
Ha a tűz tovaterjedt, azonnal hívni kell a
tűzoltóságot!
Vigyázzanak, hogy az égetéssel magunknak
és környezetünknek (szomszédoknak) kárt
ne okozzanak.
Ha valakinek bármilyen tűzvédelmi gondja,
problémája
van,
forduljon
hozzám
bizalommal személyesen, vagy a 06
20/7797-081-es mobilszámon.
Dudás György
ny.tüo.szds.
Ágfalva tűzvédelmi tanácsnoka
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Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség hírei és alakalmai
márciusban
Monatsspruch März:
„Vor einem grauen Haupt sollst du aufstehen
und die Alten ehren und sollst dich fürchten
vor deinem Gott; ich bin der Herr.” 3. Mose
19,32.
A hónap igéje:
„Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az
öreg embert. És félj a te Istenedtől! Én
vagyok az ÚR!” (3 Móz 19,32)
Március
2-án,
csütörtökön
15.45-től
konfirmációs
oktatás
lesz.
Március
4-én,
szombaton
15
órától
gyerekdélutánra hívogatjuk hittanosainkat és
barátaikat.
Március 5-én, vasárnap 9 órakor családi
istentiszteletre várunk szeretettel kicsiket és
nagyokat.
Március 10-én, pénteken 14.30-tól Orfffoglalkozás
lesz.
Március 10-én, pénteken 16.30-tól böjti
elcsendesedésre
hívogatunk.
Március 12-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentiszteletet és közgyűlést tartunk.
Március 17-én, pénteken 14.30-tól Orfffoglalkozás lesz.
Március 17-én, pénteken 16.30-tól böjti
elcsendesedésre
hívogatunk.
Március 19-én, vasárnap 9 órakor német nyelvű
úrvacsorás istentisztelet lesz.
Március 24-én, pénteken 16.30-tól böjti
elcsendesedésre
hívogatunk.
Március 26-án, vasárnap magyar nyelvű
istentiszteletet
tartunk.
Március 31-én 14.30-tól Orff-foglalkozás lesz.
Március 31-én, pénteken 16.30-tól böjti
elcsendesedésre
hívogatunk.
Április 2-án, vasárnap családi istentiszteletre
várunk kicsiket és nagyokat.
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Februárban Ferstl Lipót és családja, valamint a
Heinrichs család vásárolt két-két ablakjegyet.
Köszönjük a felajánlást!
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

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

Ablakügyek
Mire ezek a sorok megjelennek, reménység
szerint egy újabb restaurált ablak is beépítésre
kerül. Utcafronton, felül, középen. Ez az az
ablak, amelynek megújulását teljes egészében a
Kirchknopf család finanszírozta. Ezúttal is
köszönjük adományukat.
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