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ÁLDOTT HÚSVÉTI 
ÜNNEPEKET 
KÍVÁNUNK 
AZ ÁGFALVI 

KRÓNIKA MINDEN 
KEDVES 

OLVASÓJÁNAK! 
 
 

 
 

 

 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívjuk Önt és 

kedves családját 

a kitelepítés 71. 

évfordulójára szervezett 

megemlékezésünkre,  
 

melyet 2017. április 8-án 

(szombaton) 15 órakor tartunk  

az ágfalvi evangélikus templomban. 
 

 
 

ÜNNEPI PROGRAM: 

 Himnusz 

 A magyarországi németek Himnusza 

 Köszöntő Heinrichs Eszter ev. lelkész 

 Vers /Váci Mihály Általános Iskola /  

 Megemlékezés Wild Róbert 

Regionalbüro Westungarn 

 Közreműködik: 

 az Morgenröte Énekkar 

 és a Ágfalvi Fúvószenekar  

 Koszorúzás az emlékműnél  

 

A rendezvény után minden kedves 

résztvevőt invitálunk 

szeretetvendégségre a gyülekezeti 

terembe! 
 

    Szervezők 

 XVIII. évfolyam  4. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2017. ÁPRILIS 
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Tisztelt Ikerfesztivál Látogatók! 
 

Az Ikerfesztivál 2017. évben 

technikai okok miatt elmarad!  

Köszönjük minden kedves 

Támogatónknak eddigi 

hozzájárulásukat!  

A jövő évben is számítunk a 

támogatásokra! 

JÖVŐRE TALÁLKOZUNK! 

Megértésüket köszönjük! 

 

A Szervezők 
 

Kedves Kismamák, Anyukák és 

Gyermekek! 
 

Előreláthatólag 2017. március 24-től 2017. 

április 23-ig nem leszek elérhető itt Ágfalván. 

Helyettes védőnőm Csukovicsné Lovász 

Erzsébet harkai kolléganőm. A védőnői 

tanácsadások a következőképpen alakulnak 

ebben az időszakban Ágfalván: 

• 2017.03.28-án 13-tól 15 óráig 

• 2017.04.04-én 13-tól 15 óráig 

• 2017.04.12-én 13-tól 15 óráig 

• 2017.04.21-én 8-tól 10 óráig 

Orvosi tanácsadás Dr. Németh Jánossal 

2017.04.12-én 12-től 13 óráig lesz! 

Csukovicsné Lovász Erzsébet telefonszáma: 

06/70 6355447 

2017. április 24-től remélhetőleg újra elérhető 

leszek a megszokott tanácsadási időpontokban. 

A fent említett időszakban is elérhető vagyok 

probléma esetén telefonon, a 06/20 7797078-as 

mobiltelefonszámon! 

Megértésüket, megértéseteket köszönöm! 

 

Magyarné Artner Hajnalka 

védőnő 

 

Eltemettük a telet 
 

Hagyományőrző farsangi felvonulásra 

látogattak el a résztvevők március 1-én, a 

bolondos télűző ágfalvi népszokásra, melyet 

évről évre megszervezünk. A több száz éves 

hagyományunknak megvannak a 

tradicionális figurái, a pap, a mátkapár, a 

koporsó jelképezi a telet, amit négy legény 

visz, a medve és a medvehajcsár, a zsidó, aki 

adományt gyűjt, hogy jövőre is 

megszervezzük ezt a rendezvényt.  

 

 
Fotó: Walter Rossmann 

 

A lakodalmas menet Ágfalva utcáit járva 

ellátogat a vendéglátó családokhoz, ott 

megtörténik a tréfás esketés, a maskarások 

megtáncoltatják a háziakat, akik 

megvendégelik a násznépet. Mikor az 

asztalokról elfogy a sok felkínált finomság, 

a menet tovább vonul a következő 

helyszínre. Már sötétedett, mikor az utolsó 

helyszínre értünk, ahol eltemettük a telet, 

hideget és nélkülözést jelképező koporsót, 

hogy a böjttől megtisztulva várjuk a tavasz 

eljövetelét. 
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Fotó: Csoltói József  

 

A rendezvényre 321 vendég érkezett, 

sajnálatos, hogy kevesen öltöztek be 

maskarába, remélem jövőre kevesen lesznek 

azok, akik hagyományos öltözékben 

érkeznek! 

Köszönjük a Német Nemzetiségi 

Önkormányzat támogatását, az Ágfalvi Fúvós 

Zenekarnak a hangulatos zenei kíséretért, és 

külön köszönjük: a Böhm családnak, a Ferstl 

családnak, a Virágos Ágfalváért 

Egyesületnek, a Kalmár-Triebel családnak, 

iskolánk Szülői Közösségének, a Morgenröte 

Énekkarnak és segítőiknek, hogy jól tartottak 

és vendégül láttak minket. 

 

Csoltói József 

rendezvényszervező 

 

ÖNKORMÁNYZAT 
 

Közmeghallgatás 
 

Készült Ágfalva Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének és a Német 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-

testületének 2017. február 22-én az Ágfalvi 

Fogadó helyiségében megtartott 

közmeghallgatásáról. 

 

 

Beszámoló a Képviselő Testületek 

2016. évi munkájáról 

 

Pék Zsuzsánna polgármester: A 

Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CXXXIX. törvény alapján a 

képviselő-testület évente legalább egyszer 

előre meghirdetett közmeghallgatást tart, 

melynek első része a 2016. évben elvégzett 

munkáról szól. A beszámolót elsősorban a 

gazdálkodás helyzetéből közelíteném meg, 

hiszen a legfontosabb kérdés, hogy hogyan 

gazdálkodtunk az állam által adott 

pénzeszközökkel, illetve, hogy mire 

költöttük a befolyt adóforintokat.  

2016. évben a központi költségvetésből 

164.346.131 forint bevételünk keletkezett, 

amit a befolyt adóforintjainkkal, bérleti 

díjakkal és egyéb bevételeinkkel és az állami 

támogatásokkal 273.377.447 forintra 

tudtunk kiegészíteni. 

Az önkormányzat működési támogatására 

84.227.627 forintot kaptunk, és összesen 

108.699.051 forintot költöttünk, így a plusz 

ráfordított összeg 24.471.427 forint. 

Szociális feladatok ellátására az elmúlt 

évben 10.019.167 forintot kaptunk, és 

7.534.939 forintot költöttünk, 2.484.228 

forint visszafizetési kötelezettségünk 

keletkezett, annak ellenére, hogy 

elmondható, hogy a Szociális Bizottságunk 

2015. évben is sokat dolgozott, de 2016-ban 

még többet, sok esetben saját magunk 

kerestük fel azokat az embereket, akik 

ellehetetlenült helyzetben vannak, mégis 

röstellik a segítségkérést. 

A Gyermekétkeztetés támogatására 

6.872.433 forintot kaptunk és 6.326.573 

forintot költöttünk, az így megmaradó 

545.860 forint összeg – például betegség 

okozta – hiányzók számából adódik, amit 

előre tervezni nem lehet.  

A könyvtári, közművelődési feladatok 

ellátására 2.440.740 forint állt a 

rendelkezésünkre, és ehhez képest 5.840.523 

forintot költöttünk. Ez az összeg magába 

foglalja a rendezvények szervezésével 

kapcsolatos költségeket, az egyesületeink 

támogatásait, könyvtárállomány bővítését, 

egyéb kulturális célok megvalósítását és a 

rendezvényszervező bérét is. 

Köznevelési feladatok esetében, azaz az 

óvodai nevelésre 55.770 e forint támogatást 

kaptunk, itt az elköltött összeg 55.837.289 

forint volt. Elmondható, hogy jó és 

eredményes volt az óvoda gazdálkodása, 

mindösszesen 67.022 forinttal egészült ki a 

működés. 



4  ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   22 00 11 77 ..   ÁÁ PP RR II LL II SS   

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

Egészségügyre mindösszesen 7.876.862 

forintot költöttünk, ez esetünkben azt 

jelentette, hogy 2.860.962 forint 

többlettámogatással kellett kiegészíteni 

ennek a területnek a működését. 

Részleteiben a fenti adatok azt jelentik, hogy 

Önkormányzatunknak 24.471.427 forinttal 

kellett kiegészíteni a működési támogatást.  

Részletesen kitérnék arra, hogy ez mit 

tartalmaz. A zöldterület gazdálkodást, a 

közvilágítást, a temető és közutak 

fenntartását, a somfalvi úti útpadkának 

valamint a Lépesfalvi utca, Határőr utca 

közötti murvás burkolatú utak javítását, a 

temető előtti területre parkoló építését, 

villanyoszlop cseréjét, a Határőr utcának a 

kiviteli terveinek elkészítetését. aszfalt 

burkolatú utaknak hideg aszfalttal történő 

javítását, szemétszállítási költséget a temető 

területéről, kül- és belterületről. Továbbá 

helyeztünk ki kerékpártárolót, pótoltunk és 

helyeztünk ki közlekedési táblákat, 

szereztünk be eszközöket, és az összegben 

benne foglaltatik a fizikai dolgozók bére is. 

Felmerül a kérdés, hogy hol tudnánk 

takarékoskodni? Nyilván feladatokat 

elhagyni nem tudunk. Ugyanakkor, ha 

rendszeresen nem távolítanák el a 

közlekedési táblákat, nem lennének 

rongálások, vagy nem helyeznének le 

illegálisan szemetet közterületre néhány 

millió forint megmaradna.  

Ahogy arra utaltam a szociális feladataink 

ellátására több pénz kaptunk, mint amennyit 

el tudtunk költeni, mindezt annak ellenére, 

hogy a Szociális Bizottság és jómagam is 

rengeteg mukát fordítottunk arra, hogy 

felkeressük a rászorulókat. A támogatási 

formáink jellemzően a rendkívüli 

(alkalmankénti) települési támogatás, 

valamint eseti támogatás. 

Még mindig sokan vannak, akik sajnos 

röstellik, hogy kérjenek, és sajnos azok is, 

akik kételkednek, hogy jó helyre kerül a 

pénz. Szeretnék megnyugtatni mindenkit, 

hogy abban az esetben, ha úgy ítéljük meg, 

hogy a rászoruló valamilyen oknál fogva 

nem helyesen használná fel a pénzösszeget, 

azt a Családsegítő Szolgálat munkatársának 

a segítségével, az ő felügyelete mellett 

használhatja fel a jogosult.  

- Az idei évben változott a településen 

a hulladékszállító közszolgáltató. A 

70. év feletti egyedülállók eddig nem 

fizettek, a jövőben nem közvetlenül 

kapják meg ezt a támogatást, hanem 

az önkormányzatunkon keresztül, 

melynek részleteiről az Ágfalvi 

Krónikába részletesen olvashatnak.  

- A gyermekétkeztetés tekintetében 

elmondanám, hogy változott a 

szolgáltató személye, amit 

közbeszerzési eljárás útján 

választottunk ki. Ahogy arra már 

utaltam, itt 545.860 forint 

visszafizetésünk van, ezt a 

gyermekbetegségek és az egyéb 

létszámmódosítások okozzák. 

- A közművelődési feladatokról is 

szóltam már röviden. A 

többletköltségünk ez esetben 

3.399.783 forint. Ezt az előző évhez 

képest sikerült egy csekély összeggel 

csökkentenünk. A településen az 

összes hagyományos rendezvény 

megtartásra került. A Kitelepítés 70. 

évfordulójáról sikerült nagyon magas 

színvonalon megemlékeznünk. 

Rendkívül pozitív külföldi 

visszajelzések érkeztek az 

eseménnyel kapcsolatban.  

- A könyvtár működésében is változás 

történt, átszervezésre került a 

működtetés. Ahogy arra már utaltam, 

ezen felül az egyesületek 

támogatására fordítottunk nagyobb 

összeget. Nyolc települési 

egyesületet támogattunk. 

A köznevelési feladatellátással 

kapcsolatban, amire szintén utaltam az 

óvoda működtetése során csekély összeggel 

többet költöttünk, de ez gyakorlatilag az 

intézmény pénze. Jelenleg az óvodánkba 

104 gyermek jár 4 vegyes csoportba. Ahol 

szervezetten néptánc, úszásoktatás, ovis 

kosárlabda, és ovifoci is van, melynek 

keretében 18 gyerek a Bozsik programban is 

részt vesz. Az intézmény a saját 

költségvetéséből több mint 3 millió forintot 

fordított a működési feltételeinek javítására, 

az óvodában található gyalogsávot újították 

fel, játékeszközöket vásároltak, 
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felülvizsgáltatták a HCCP szabályzatot, 

festették a folyosót, illetve tavaly év végén 

napelemes rendszer került az intézményben 

kiépítésre. A felújítási munkákhoz több 

esetben segítséget kaptak a szülőktől, melyet 

ezúton is köszönünk. 

Az egészségügyi támogatásról 

részletesebben. A saját bevételeinkből 

2.860.000 forintot költöttünk erre a területre. 

Ez a terület magába foglalja a védőnői – 

orvosi ellátást, valamint az orvosi ügyelet 

díját is. Szerencsés helyzetben vagyunk itt 

Ágfalván, hiszen kevés település mondhatja 

el, hogy helyben biztosított a vérvétel 

lehetősége, és talán nincs is rajtunk kívül 

más falu, ahol családvezetési, párkapcsolati, 

és mentális problémákkal küzdőknek 

helyben van segítség, amit külön köszönünk 

Németh János Doktor Úrnak. Az idei évben 

az eszközbeszerzésen túl, megtörtént a 

védőnői szolgálat helyiségének belső 

burkolat cseréje. Megújult a külső burkolat a 

rendelők előtt és a könnyebb közlekedés 

érdekében új lépcsők is kerültek kialakításra.  

Gazdálkodásunknak köszönhetően, a 

beruházások és felújítások tükrében Ágfalva 

vagyona 103.465.453 forinttal gyarapodott. 

Ebből csak a nagyobbakat emelném ki, a 

közvilágítás korszerűsítéssel 2.109.768 

forint, itt csak az éves ráfordítással 

számolhatunk. Az egészségház felújításával 

1.187.700 forint volt a növekmény, a Váci 

Mihály utca felújítása 18.267.578 forint, a 

Magyar Földek építőközösségétől átvett 

útfelújítás 44.700.000 forint, a TAEG és 

Sopron város közreműködésével 

megvalósult Fehérúti út útfelújítással 

29.674.856 forint, az iskola sportpályájának 

felújítása 2.725.800 forint, az intézmény 

külső felújítása 6.547.992 forint 

értéknövekedést eredményezett. Az 

Egyesületek háza felújítása eddig 599.417 

forint növekedést eredményezett és a 

Napkollektoroknak az Óvoda épületére 

történő felszerelése 1.536.000 forinttal 

gyarapította a vagyonunkat. 

Az elhangzottakat összefoglalva úgy 

gondolom, hogy sikeres évet zártunk. 

Kulturális területen kiemelném a könyvtár 

megújulását, a nagyszámú, és magas 

színvonalú rendezvényeinket, ezek között is 

kiemelkedően a Kitelepítés 70. 

évfordulójára szervezett megemlékezést, a 

10. Ikerfesztivált, és a nagyon jó 

hangulatban lezajlott Időseknapi 

rendezvényünket.  

A településen nagyon jól működnek a civil 

egyesületeink, a településen jelenleg 9 civil 

szervezet működik.  

A vagyongyarapodásunkra az előbb utaltam, 

ebből a külső forrásból származó 

vagyongyarapodás 70 millió forint. A 

kormánygaranciával támogatott közvilágítás 

korszerűsítés, gyakorlatilag a törlesztés a 

támogatásból történik, ez a projekt 14 év 

hosszú, így a jelzett vagyongyarapodás nem 

szerepel teljes összeggel. 

Valamilyen szinten a leleményességünknek 

köszönhető, és csak nagyon kevés 

önkormányzatnak van lehetősége volt rá 

lehetősége, és valaki nem is élt vele, hogy az 

iskoláikat visszavegyék a nemzetiségi 

önkormányzaton keresztül. A sportpálya 

felújítása, aszfaltozása, és az iskola külső 

szigetelése közel 10 millió forint 

gyarapodást jelent. És arról még nem is esett 

szó, minden tanterem új bútort kapott, mára 

minden tanteremben van interaktív tábla. A 

teljes informatikai hálózat felújításra került, 

sport szerek kerültek vásárlásra, használható 

tankönyvekből tudnak tanulni a gyerekek, 

közel 6 millió forintot ruháztak be ezekre a 

célokra. 

Nem lenne teljes a beszámolóm, ha nem 

beszélnék azokról a dolgokról, amelyeket 

nem sikerült megvalósítanunk.  

Pályáztunk a Gyógy utca útépítésére, 

melyen nem nyertünk. Pályáztunk kültéri 

fittness eszközökre, és sport parkra, erről a 

pályázatról sajnos egyelőre még 

visszajelzést nem kaptunk.  

Területvásárlási igényt nyújtottunk be a 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-hez, azonban 

rendszeres informálódásunk ellenére, 2014. 

óta nem sikerült megvásárolni az igényelt 

ingatlant. 

Az új szabályozási terven dolgozik a 

Regioplán Kft. 

Nem sikerült közös nevezőre jutni az egyik 

építőközösségünkkel a murvás burkolatú 
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utak leaszfaltozásával kapcsolatban. A 

megbeszélések tovább folytatódnak. 

Sajnálatos módon az Egyesületek Háza 

pincéjének a felújítása sem került 

befejezésre, itt a rossz csapadékvíz elvezetés 

okozott javítandó problémát, ezt követően 

folytatódik a felújítás. 

Szólnom kell még arról, hogy Ágfalván jó a 

közbiztonság, de pocsék a közlekedési 

morál. Rengetek autó halad át a falun, és az 

itt élők tulajdonában is sok autó van, ami 

örvendetes. Ugyanakkor komoly parkolási 

gondokkal küzdünk, csak kevesen parkolnak 

be a saját ingatlanukra, számtalanszor 

találkozunk tilosban parkolókkal, zöld 

területen állókkal, rendszám nélküli, vagy 

külföldi rendszámmal rendelkező, de ágfalvi 

tulajdonában álló járművekkel, bel- és 

külterületen gyorshajtókkal. Továbbá 

továbbra is gondot jelent a bel – és 

külterületen a szemetelés és a rongálás. 

A 2016. évi beszámolóm végén szeretnék 

köszönetet mondani mindazoknak, akik 

2016. évben segítették a munkánkat. Először 

is az Ágfalvi Német Nemzetiségi 

Önkormányzatnak az együttműködést. Az 

elnök Úrnak köszönjük azt a segítséget, 

amelyet a GYSEV Zrt. nyújtott a 

Kitelepítési megemlékezés kapcsán. 

Murányi Istvánnak a Kertvárosi Szövetkezet 

Kft. vezetőjének, aki a külterületi 

hulladékszállításhoz nyújt rendszeres 

segítséget, és aki virágföldet bocsátott 

rendelkezésre a park készítéséhez. Köszönet 

Schattendorf (Somfalva - Ausztria) 

településnek határszéli parkoló 

kialakításához adományozott murváért.  

Németh János Doktor Úrnak, Vetseyné Dr. 

Körmendi Ágnesnak és az ágfalvi 

vállalkozóknak, hogy támogatták 

rendezvényeinket és kiadványaink 

megjelenését.  Köszönet Rozmán Zoltánnak 

a kiadványokhoz nyújtott külön segítségért, 

Kiss Istvánnak, aki kiállítási táblákat 

adományozott a településnek, Ubrankovics 

Pálnak a kültéri tájékoztató táblákért, 

Kőbányai Károlyné Ildikó néninek a Hegy 

utcába adományozott pihenő padért. 

Dr. Gaál Zoltánnak, aki feladatit 

meghaladva segítségünkre volt a rászorulók 

támogatásában. Ferstl Róbertnek a 

Mikulásrendezvény megszervezését, és a 

Gyógy utcában a gondos hó eltakarítást. 

Köszönet Kirchknopf Günternek az út menti 

árkok vízgyűjtőjére tervezett és elkészített 

rácsokért, ahogy Gálos Mihálynak 

köszönjük a karácsonyi 

díszkivilágításunknak a folyamatos 

karbantartását, valamint a csodálatos 

kovácsolt vaskaput és a korlátokat a 

temetőbe. 

Köszönetet szeretnék mondani az 

intézmények vezetőjének és a szülői 

munkaközösségeknek is a folyamatos 

segítségért, és mindazoknak, aki önzetlenül 

támogatnak minket a településünk élhetőbbé 

tételében. Köszönöm a figyelmet. 

 

Folytatás a következő számban. 
 

ISKOLA 
 

TAVASZI PAPÍRGYŰJTÉS 
 

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 

tavaszi papírgyűjtésének időpontja: 

2017.04.20-án 14.00-17.00 óráig az iskola 

napközi udvarán.  Várjuk a sok-sok papírt és 

a segítő kezeket.  

 

TAVASZI SZEMÉTSZEDÉS 
 

2017.04.21 –én, tanítás után, iskolánk 

tanulói szokásos tavaszi szemétszedési 

akciót terveznek. Minél kevesebb szemet 

„találnánk”, annál jobban éreznénk 

magunkat.  

 

LEENDŐ 1. OSZTÁLYOSOK 

BEIRATÁSA 
 

2017. szeptemberétől tanköteles tanulók első 

osztályba íratásának időpontja: 

2017.04.20. 8.00 - 19.00 óráig / valamint 

2017.04.21-én 8.00 - 18.00 óráig az  

Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 

igazgatói irodában.  

 

Részletes információkat iskolánk honlapján 

találnak: www.agfalvisuli.hu 
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SIKER A REGIONÁLIS NÉMET VERS-

ÉS PRÓZAMONDÓ VERSENYEN 

 

Iskolánk 2 tanulója vett részt a fent említett 

szavalóversenyen, melyen ZENZIUS 

BORIS SEBASTIAN  2. helyezést ért el, 

ezzel bejutott a budapesti ORSZÁGOS 

DÖNTŐBE. (2017.05.19.) 

Gratulálunk és további sok sikert kívánunk! 

 
 

Szép eredmény született 
 

Március 10-én a Soproni Gárdonyi Géza 

Általános Iskola adott helyet a Barsi Ernő 

Megyei Népdaléneklési Verseny területi 

fordulójának, amelyen Varga Petra 5. 

osztályos tanuló képviselte iskolánkat. A 

hagyományosan megrendezésre kerülő 

verseny 5-6. osztályos kategóriájában Petra 

szigetközi népdalokat adott elő, melyet a 

szakértő zsűri Arany minősítéssel díjazott. A 

megye minden térségének versenye után 

derül ki, hogy Petra elénekelheti-e 

dalcsokrát a megyei döntőben. Addig 

izgulunk és drukkolunk érte! 
 

Czinder Tamásné 

pedagógus 

 

Kedves Szülők! 

Támogatóink! 
 

Köszönjük eddigi 

felajánlásaikat! 

Idén is számítunk az 

Önök SZJA 1 %-ára. 

Kérjük, támogassanak bennünket! 

Az iskola javára a 2015. évi adók 1%-

ból befolyt összeg: 238.317.- Ft,melyet 

tanulóink erdei iskolai táboroztatására 

fordítunk. 

„JÖVŐ” Alapítvány Ágfalva 

9423 Ágfalva Váci Mihály u. 1 

Adószám:   18535105-1-08 

Számlaszám:   59500351-10011128 
 

Szülői közösség beszámolója 
 

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 

szülői közösségének utolsó rendezvénye a 

farsangi bál volt február 11- én. Az idei 

évben is a buli fergetegesre sikerült az 

Ágfalvi fogadóban. Közel 150 résztvevőből, 

többen látványos jelmezt öltöttek. A bál 

sikerét emelte, hogy nagyon szép és hasznos 

tombolatárgyakat tudtunk kisorsolni. 

Ebben a tanévben mindent meg tudtunk 

valósítani amit, szerettünk volna. 

- 1db 3mx6m rendezvénysátrat vásároltunk 

- Egy szuper csocsó asztallal leptük meg a 

gyerekeket 

- A tornaterem parkettáját felcsiszoltattuk és 

lakkoztattuk 

- Mikuláskor szaloncukorral, farsangon Hot-

doggal kedveskedtünk a gyerekeknek 

-A farsangi bál teljes bevételét a gyerekek 

erdei iskolai kirándulására ajánljuk fel 

Ezúton szeretnénk mindenkinek 

megköszönni munkáját, támogatását és 

felajánlásaikat! 

Önök nélkül ezek nem valósulhattak volna 

meg! 

A jövőben is számítunk támogatásaikra! 

 
Szülői közösség 
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ÓVODA 
 

ÓVODAI BEÍRATÁS 
 

Ideje: 

2017. április 10-én (hétfőn) 

8-16 óráig 

 

2017. április 11-én (kedden) 

délután 12-16 óráig 

 

Helye: Ágfalvi Napsugár Óvoda  

Ágfalva, Fő u.1. 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC törvény alapján a gyermek abban az 

évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 

harmadik életévét betölti, a nevelési év 

kezdő napjától legalább napi négy órában 

óvodai foglalkozáson vesz részt.  

A jegyző - az egyházi és magán fenntartású 

intézmények esetében a fenntartó - a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a 

védőnő egyetértésével, a gyermek jogos 

érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév 

betöltéséig felmentést adhat a kötelező 

óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a 

gyermek családi körülményei, 

képességeinek kibontakoztatása, sajátos 

helyzete indokolja. 

Az óvodába be kell íratni azokat a 

gyermekeket, akik 2017. augusztus 31-ig 

3. életévüket betöltik.  

A beíratásra kérjük, hozzák magukkal a 

gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

lakcímkártyát, személyi igazolványt és a 

gyermek TAJ kártyáját. 

 

Szováti Júlia 

Jegyző 

 

Kedves Szülők! Kedves Ágfalvi 

lakosok! 
 

Kérjük, adójuk 1%-ával szíveskedjenek 

támogatni óvodánk alapítványát: 

Lachen Stiftung Alapítvány 

adószám: 18532360-1-08 

Az adó 1%-ából összegyűlt összeggel az 

Ágfalvi Napsugár Óvoda 

eszközbeszerzéséhez szeretnénk 

hozzájárulni. /Játékok, foglalkozási 

eszközök stb/ 

Akinek nincs lehetősége az adója 1%-át 

felajánlani, az alapítvány számlájára történő 

befizetéssel is támogathatja óvodánkat: 

Lachen Stiftung Alapítvány 

számlaszám: 59500382-11058739 

Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 

Támogatásukat előre is köszönjük! 
 

NAGYHETI MISEREND 

ÁGFALVÁN A RÓMAI 

KATOLIKUS TEMPLOMBAN 

 
NAGYCSÜTÖRTÖK - Április 13. 

Esti Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. 

Szentmise: 17 óra             
 

NAGYPÉNTEK – Április 14. 

Az Úr Jézus szenvedése és kereszthalála. 

Keresztút: 17 óra              

 

NAGYSZOMBAT – Április 15. Húsvéti 

vigilia: 18 óra 

 
A húsvéti vigilia szertartása: tűzszentelés, 

húsvéti gyertya meggyújtása, olvasmányok, 

keresztségi fogadalom megújítása, szentmise 

a szokott módon, szentmise végén: 

feltámadási körmenet, ételszentelés. 

 

 HÚSVÉTVASÁRNAP - Urunk 
feltámadása 
ÜNNEPI- SZENTMISE - reggel 8 óra 

 HÚSVÉTHETFŐ - SZENTMISE - reggel 

8 óra 

 

106. Megszabadítottak hálaéneke 
„Magasztaljátok az Urat, mert jó, 

irgalmassága örökkévaló. 

Ezt mondják az Úr megváltottjai, 

kiket az ellenség kezéből válta ki, 

És összegyűjtött országok közül, 

napkeletről és napnyugatról, éjszak felől és 

dél felől.” 

(Zsolt. 106.) 

 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk 

mindenkinek! 
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Az Ágfalvi Evangélikus 

Egyházközség hírei és alkalmai 

áprilisban 
 

Monatsspruch: Was sucht ihr den Lebenden bei 

den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden. 

Lk 24,5-6 

 

A hónap igéje: Miért keresitek az élőt a halottak 

között? Nincs itt, feltámadt. Lk 24, 5-6 

 

Április 2-án, vasárnap 9 órakor családi 

istentiszteletet tartunk. 

Április 6-án, csütörtökön 15.45-kor 

konfirmációi óra lesz. 

Április 7-én, pénteken egyházmegyei közgyűlés 

lesz Farádon. 

Április 9-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű 

úrvacsorás istentiszteletre hívogatunk. 

Április 12-én, szerdán 17 órakor mozgássérült 

fiatalok adják elő Jézus passióját a templomban. 

Április 13-án, csütörtökön 10 órakor a 

Pszichiátriai Betegek Otthonában tartunk 

katolikus testvéreinkkel közös ökumenikus 

istentiszteletet. 

Április 13-án, 15 órakor nagycsütörtöki 

úrvacsorás istentiszteletre hívogatunk a 

gyülekezeti terembe. 

Április 14-én, 9 órakor nagypénteki 

istentiszteletre hívogatunk. 

Április 16-án, 5.30-kor hajnali istentiszteletet 

tartunk, utána pedig reggelire várunk szeretettel 

mindenkit. 

Április 16-án, húsvét vasárnapján 9 órakor 

magyar nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz. 

Április 17-én, húsvét hétfőjén 9 órakor német 

nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz. 

Április 20-án, csütörtökön 15.45-kor 

konfirmációi óra lesz. 

Április 21-én, pénteken 14.30-kor zenés Orff-

foglalkozásra várjuk a gyerekeket. 

Április 22-én, szombaton konfirmandusnapra 

utazunk gyülekezetünk konfirmandusaival 

Pöttelsdorfba. 

Április 23-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű 

istentiszteletre hívogatunk. 

Április 27-én, csütörtökön 15.45-kor 

konfirmációi órát tartunk. 

Április 29-én, szombaton 15 órakor 

gyerekdélutánra hívogatjuk a hittanosokat és 

barátaikat. 

 

 

 

„Ablakügyek” 
 

Nagy örömünkre megújult a negyedik ólomüveg 

ablak is a templomon. A park felőli, fenti 

középső ablakról van szó. Gyönyörű lett. Egyik 

gyülekezeti tagunk azt a kifejezést használta, 

amikor meglátta, hogy „szinte kiabál”, olyan  

szép. 

Ezúttal is nagyon szépen köszönjük a 

Kirchknopf-Zelch családnak, hogy anyagi 

támogatásukkal lehetővé tették ennek az 

ablaknak a rekonstrukcióját. 

Az elkövetkező időben a templom udvar felőli 

részének ablakait szeretnénk megmenteni. A 

megmenteni kifejezést szándékosan használtam, 

hiszen ezek a nyugati oldalon található ablakok a 

szélirány miatt még a park felőli oldal 

ablakaináli is rosszabb állapotban vannak. Ha jó 

tíz évvel ezelőtt – szintén a Kirchknopf családi 

támogatásával – a védőüvegek nem kerültek 

volna fel erre az oldalra, akkor azok az ablakok 

már rég teljesen tönkrementek volna. 

Nagy szükségünk van az anyagi támogatásra. 

Kérjük, hogy ablakjegyek vásárálásával 

járuljanak hozzá, hogy templomunk ablakai 

eredeti szépségükben ragyoghassanak! 

Hálásan köszönjük az eddigi támogatásokat is. 

 

Az anyagiakat és a kétkezieket is. Ez utóbbit 

Tóth Ferencnek, Akácos Tamásnak, Udvardi 

Bélának és a Kirchknopf Kft-nek. 

Az ablakjegyeket megvásárolhatják az ágfalvi 

Rajkai Takarékpénztárban vagy a lelkészi 

hivatalban. További infó: 06 20 824 26 11. 

Az előző lapzárta óta az alábbi személyektől 

kaptunk anyagi támogatást: Zeltner Mária 30 db 

ablakjegy, Schefflenzer Freunde 1000 euró, Eva 

und Ludwig Müllner 300 euró, Claudia und 

Thorsten Söder 300 euró, N.N. 1 db ablakjegy, 

N.N. 4 db ablakjegy, Szakács István és családja 

2 db ablakjegy, Michael Pflug 50 euró, Amring 

Elvira 2db ablakjegy, Amring Jánosné 1db. 

ablakjegy. 

 

Nagyon köszönjük az adományokat! 

Az újság minden kedves olvasójának áldott 

húsvéti ünnepet kívánunk! Istentiszteleteinkre és 

gyülekezeti alkalmainkra szeretettel várunk 

mindenkit, felekezeti hovatartozástól 

függetlenül! 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Heinrichs Eszer és Michael lelkészek 
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Kedves Alpokalja-Fertő táj 

térségben élő kisgyermekes 

Édesanyák! 
 

Kérjük, segítsék munkánkat az EFOP 

1.5.2-16 Humán közszolgáltatások 

fejlesztése térségi szemléletben című 

pályázathoz kapcsolódóan az alábbi 

kérdőív kitöltésével, mely néhány percet 
(max. 8-10 perc) vesz igénybe.  

A pályázat benyújtásához kapcsolódóan 

szeretnénk felmérni a témában az 

adottságokat, a szükségleteket és igényeket. 

A pályázati konstrukció célja sokrétű: 

1. humán közszolgáltatások terén jelentkező 

szakemberhiány enyhítését szolgáló 

ösztönző programok megvalósítása 

2. hátrányos helyzetű csoportok 

foglalkoztathatóságra való felkészítésének, 

munkaerő-piaci eszközökben való 

részesedésének és munkaerő-piacon való 

megjelenésének elősegítése 

3. helyi kisközösségek társadalom-szervező 

szerepének megerősítése 

4. vidék megtartó képességének erősítése, 

valamint az ezzel kapcsolatos disszemináció 

támogatása 

5. kultúrák közötti párbeszéd erősítése 

Az egészséges életmód közösségi szintű 

megerősítését, a közösség 

egészségkultúrájának fejlesztését célzó, 

életmód váltást támogató programok 

szervezése is a célok között van, ide értve az 

anyák egészségtudatos magatartását 

támogató kommunikációs kampányokat.  

A kérdőívet ezen a linken érhetik el: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJONP

VAIiUrNCjUe2m3lQaJVk-

ZYJaD2LceteNh3jmp3kLdA/viewform?c=0&w=1 

Nagyon köszönjük válaszaikat! 

Alpokalja-Fertő táj Vidékfejlesztési 

Egyesület 

www.alpokalja-fertotaj.hu 
 

 
 

 

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 

MEGHÍVÓ: 

 Passióelőadás mozgássérültek 

szolgálatával 

 

Különös szeretettel hívogatok mindenkit 

nagyhéten, április 12-én, szerdán 17 órától 

az evangélikus templomba, ahol egy 

budapesti, mozgássérültekből álló társulat 

előadja Jézus szenvedéstörténetét, passióját. 

Az előadás ingyenes, de mivel az előadókat 

vendégül kell látnunk, adományokat - 

különösen is süteményadományokat - 

szívesen fogaduk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJONPVAIiUrNCjUe2m3lQaJVk-ZYJaD2LceteNh3jmp3kLdA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJONPVAIiUrNCjUe2m3lQaJVk-ZYJaD2LceteNh3jmp3kLdA/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJONPVAIiUrNCjUe2m3lQaJVk-ZYJaD2LceteNh3jmp3kLdA/viewform?c=0&w=1
https://www.google.com/url?q=http://www.alpokalja-fertotaj.hu&sa=D&ust=1489394510213000&usg=AFQjCNGJ1FUR78kXtwhiZSNaREe6VK-sJQ


22 00 11 77 .. ÁÁ PP RR II LL II SS   ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   11 
 

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 



12  ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   22 00 11 77 ..   ÁÁ PP RR II LL II SS   

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

FELHÍVÁS 

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI DÍJ TÁMOGATÁS IGÉNYLÉSÉRŐL 
 

Tisztelt ágfalvi Lakosok! 

 

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 

3/2017. (II.4.) önkormányzati rendelete valamint az egyes szociális ellátásokról szóló 4/2017. (II.4.) 

önkormányzati rendelete rendelkezései lehetőséget biztosítanak arra, hogy a 70. életévét betöltött 

személyek a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása terhére a továbbiakban is 

hulladékszállítási díj támogatásban részesüljenek. 

A mentesség és kedvezmény igénybevételéről a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 3/2017. 

(II.4.) önkormányzati rendelet 12-13.§ - ai az alábbiak szerint rendelkeznek: 

„12. § (1) A településen a 70. életévét betöltött személy amennyiben:  

   a) a számla a kérelmező nevére szól,  

   b) a kérelmező egyedül él,  

   c) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben,  

   d) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodik  

   a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól mentességben 

részesül.  

(2) A kérelmet az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani a szükséges 

mellékletekkel együtt.  

(3) A kérelem benyújtásának feltétele a Koordináló szerv által kiállított számla 

előzetes kiegyenlítése. 

(4) A kérelmeket a Polgármester bírálja el. A jogosultság kezdete a 70. életév betöltését 

követő hónap 1. napja, azt követő kérelmezés esetén a benyújtás havának első napja.  

(5) A mentesség megszűnik a kérelmező halála esetén, a halálát követő hó 1. napjával.  

(6) A Hivatal ellenőrizheti, hogy a kedvezmény megállapításának feltételei fennállnak-e.  

13. § (1)A településen a 70. életévét betöltött, családban élő személy, amennyiben: 

a) házastársával vagy élettársával él közös, önálló háztartásban, egyikük, a 

kérelmező a 70. évét betöltötte, párja 65. éven felüli, 

b) a kérelmező nevére szól, 

d) más személy, személyek nem élnek az ingatlanon vagy lakóépületben, 

e) és az ingatlanon vagy lakóépületben életvitelszerűen tartózkodnak 
a kötelezően fizetendő hulladékszállítási díj megfizetése alól 50 %-os kedvezményben 

részesül. 

(2) A kérelmet az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalba kell benyújtani a szükséges 

mellékletekkel együtt.  

(3) A kérelem benyújtásának feltétele a Koordináló szerv által kiállított számla előzetes 

kiegyenlítése. 

 (4) A kérelmeket a Polgármester bírálja el. A jogosultság kezdete a 70. életév betöltését 

követő hónap 1. napja, azt követő kérelmezés esetén a benyújtás havának első napja.  

(5)A mentesség megszűnik a kérelmező halála esetén, a halálát követő hó 1. napjával.  

(6)A Hivatal ellenőrizheti, hogy a kedvezmény megállapításának feltételei fennállnak-e. „ 
Fentiekre alapján a 70. életévét betöltött kérelmező a nevére kiállított kézpénzfizetési számla (csekk) 

befizetését és a hivatal által rendelkezésre bocsátott nyomtatvány kitöltését követően igényelheti 

költségének megtérítését az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban (Ágfalva, Soproni utca 3. , 

Tel.: 330-012/4 mellék). 

Esetleges kérdésekkel - és a nyomtatvány kitöltésével kapcsolatban állunk szíves rendelkezésükre!  

Tisztelettel: 

Szováti Júlia 

jegyző 


