ÁGFALVI KRÓNIKA
XVIII. évfolyam 9. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

XV.

2017. SZEPTEMBER

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.

2017.
„Az egészség és sport jegyében”
Versenykiírás
Az eddig megrendezett futófesztiválok sikere
alapján immár hagyományként, tizenötödik
alkalommal kerül megrendezésre, rengeteg sport
és egyéb programmal.
A verseny fő támogatói:
Kisalföld Takarék Szövetkezet
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:
2017. szeptember 9.(szombat) 9,00 órától
A verseny és programok rendezője:
Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
Grundschule Agendorf, JÖVŐ Alapítvány,
Ágfalva Községi Önkormányzat
Versenyszámok:
• Ovis futás óvodáskorúaknak
• 1000 m síkfutás 14 éven aluli fiúknak,
lányoknak
• 3,7 km erdei cross futás mindenkinek
• 10 km határfutás mindenkinek
• Erdei túrázás
• Kangoo Jumps edzés

A versenyen való részvételi hozzájárulás:
Futás:
7 év alatt ingyenes
7 – 18 év között diákoknak: 500 Ft / fő
18 év felett: 1000 Ft / fő
Kangoo: 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. 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.

Részletes programtervezet:
2017. szeptember 9. (szombat)
Ágfalva, Vadon Lovas Club, Magyar u.25.
900-tól: Nevezés minden versenyszámra a
regisztrációs asztalnál.
00
9 -tól folyamatosan: Kvíz értékes
nyereményekkel.
1000-tól: Tombolaárusítás
1000-1200: Gyermeksarok-változatos
gyermekfoglalkozások kicsiknek
1000-1130: Hetes rugó verseny
945-1000: Zenés bemelegítés
1000: 10 km határfutás rajtja
1005: 1000 m síkfutás rajtja 3 – 4 korcsoportos
fiúknak
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1015: 1000 m síkfutás rajtja 3 – 4 korcsoportos
lányoknak
1030: erdei gyalogtúra
1100 -1115: zenés bemelegítés
1115: 1000 m síkfutás rajtja 1 – 2 korcsoportos
fiúknak
1125: 1000msíkfutás rajtja 1 – 2 korcsoportos
lányoknak
1140: 3,7 km erdei cross futás rajtja
1210: 500 m ovis futás rajtja óvodáskorúaknak
1200-1240: FOCUS TEAM HUNGARY
kerékpáros ügyességi bemutatója
1240: ovis futás eredményhirdetése
1230-1330: ebédszünet
1245-1345: KANGOO Jumps edzés
Szabó Anita, Poharelec Noémi,
Márkus Tímea vezetésével
1400: Futóversenyek ünnepélyes
eredményhirdetése
1430: Tombolasorsolás
1500: A futófesztivál zárása
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ÁGFALVI BÚCSÚ
2017. szeptember 23 - 24.
Helyszín: Faluközpont; Fő utca, Hegy utca,

2017. szeptember 23. (szombat)
Helyszín:

Hegy utca

8.30 óra
Indulás az erdőbe
/gyülekezés a március 15. téren/
11.00 óra
Legényfa előkészítése
/háncsolás, feldíszítés/
13.00 óra
Legényfa állítása
19.00 óra
Bál az Ágfalvi Fogadóban

Egyéb programok:
- Orvosi ellátás, tanácsadás, vérnyomás
ellenőrzés a rendezvény folyamán végig
biztosított.
- Játszóház kicsiknek.

Fotó Sir János

Minden futótávon több korcsoportban díjazás!

2017. szeptember 24. (vasárnap)

Részletes versenykiírás:
www.agfalva.hu
www.vacimihalyiskola.uw.hu

9.00 óra

Bővebb információ:
Csoltói József rendezvényszervező
06 20/779-7113
Németh Szilvia testnevelő tanár
06 70/673-4673
Gyarmati Zoltán testnevelő tanár
06 20/288-5085
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Rendezők
XV.

2017.
„Az egészség és sport jegyében”
ÁGFALVI KRÓNIKA

14.00 óra
15.00 óra
16.00 óra

Kirchweich-232. kétnyelvű
ünnepi búcsúi istentisztelet,
szolgálják Heinrichs Eszter
és Heinrichs Michael ev.
lelkészek.
Ágfalva KSK tartalék –
Egyházasfalu SE tartalék
Futballtalálkozó a focipályán
Hagyományőrző legénytánc
/Hegy u./ zenét, az Ágfalvi
Fúvószenekar szolgáltatja
Ágfalva KSK –
Egyházasfalu SE
Futballtalálkozó a focipályán

A búcsú idején a vásári standok miatt 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 László
utcában fognak közlekedni, ezért ebben az
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utcában csak
parkolni.

a
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kapubeállókban

lehet

Mindenkit szeretettel vár a rendezvényekre!
Ágfalva Községi Önkormányzat és az
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat.
A programváltoztatás jogát a szervezők
fenntartják.

KEDVES ÁGFALVI
FIATALOK!
Búcsúi hagyományőrző legénytáncunkhoz
várunk minden kedves fiatal legényt és
leányt, akik szívesen ápolnák több száz éves
ágfalvi „Burschentanz” hagyományunkat,
melyet
régi
szokás
szerint
búcsú
vasárnapján, szeptember 24-én 15 órai
kezdettel járunk el a Hegy utcában.
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lehetővé tette, hogy a megkopott és
elhasználódott udvar „új ruhát öltsön”.
Az óvodavezetés 2017-ben is, a 2016-os
évhez hasonlóan, amikor saját erőből
napelemeket telepítettek az óvoda tetejére,
takarékosan
gazdálkodott.
Ennek
köszönhetően a januártól – szeptemberig
tartó időszak megtakarításából 5.455.244.Ft értékben teljesen megújult az óvoda
udvarából több mint 600 m2. A teljes
talajcserét
követően
öntözőrendszert
telepítettek, majd a meglévő mászókák alá
és az új homokozók köré gumiszőnyeget,
ugyancsak
gumiszőnyegből
focizásra
alkalmas területet alakítottak ki. Az udvar
többi részére süppedős, rugalmas, puha
/hempergésre invitáló/ gyepszőnyeg került.
A végeredmény nem csak nagyon szép lett,
de sokkal biztonságosabb is, mindannyiunk
megelégedésére.

Gyakorolni várunk minden érdeklődőt
szerdánként iskolánk tornatermében, a
Patakugrók Táncegyüttes próbáján 18-19
óráig.
Csoltóiné Szalai Márta
Csoltói József
néptánc oktatók

Fotó: Sir János

MEGÚJULT A JÁTSZÓ
UDVAR AZ ÓVODÁBAN
Közeleg a szeptember.
Az óvodánk folyamatosan egész évben nyári
leállás nélkül fogadja a gyerekeket. A
vakáció alatt kisebb gyereklétszám, és ez
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Csoltói József
2017 szeptemberétől – mint arról már az
óvodába járó gyerekek szülei értesültek – az
intézmény az Ágfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat fenntartásába kerül. A
Község Képviselő Testülete azért döntött az
átadás mellett, mert bár programjában,
személyi feltételeiben eddig is nemzetiségi
volt az óvoda, mivel fenntartója a Községi
Önkormányzat volt, nem részesülhetett a
nemzetiségi
óvodákat
megillető
plusztámogatásban. Az átvételt követően
éves
viszonylatban
a
jelenlegi
gyermeklétszám mellett várhatóan 7 – 8
millió forinttal több pénzből gazdálkodhat
az intézmény. Az átadás – átvétel folyamata
szeptemberben befejeződik. Nem kis
munkával járt, melynek oroszlán része az

WWW.AGFALVA.HU

4

ÁGFALVI KRÓNIKA

óvoda vezetőjét, a jegyzőt és a hivatal
pénzügyi előadóját terhelték.
Természetesen elvégzendő feladat még
maradt bőven /kerítés, az udvar további
területe, a terasz, stb./, köszönjük az
elvégzett munkát.

Pék Zsuzsánna
polgármester

KEDVES SZÜLŐK, 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,
hangulatú csapatnak, az ágfalvi
Patakugrók Néptáncegyüttesben!

jó

Próbák
szerda
délutánonként
két
csoportbeosztásban 16-19 óráig.
Jelentkezés az iskolában, vagy
Csoltói Józsi bácsinál, Tel: 06 20/7797-113.
Szerda
délutánonként
15
órától
nagycsoportosoknak az Ágfalvi Napsugár
Óvodában is indul gyermek néptánc
foglalkozás 16 fő jelentkezése esetén.
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Jelentkezni Kovács Zsoltné óvoda vezetőnél
lehet.

Márti néni
A jövőben rendelkezésre álló bőségesebb
források felhasználásához, sok – sok
innovatív
elképzelés
megvalósulását
reméljük. Bízva abban, hogy ez a gyerekek,
a szülők és az óvó nénik megelégedésére és
örömére történik.
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Józsi bácsi

500 ÉV, EGY ÜNNEP
Ezzel a címmel rendez az ausztriai
evangélikus egyház egy nagyszabású
ünnepséget szeptember 30-án, Bécsben a
Rathausplatzon és környékén, melyre
szeretettel várják az ágfalvi érdeklődőket is.
A program és az utazás ingyenes. Indulás a
megadott napon kb. 10 órakor az
evangélikus templom mellől. a hazautazásra
két buszt indítanak Bécsből, egy 18.30-kor,
a későbbi pedig 22.30-kor indul haza a
helyszínről Ágfalvára.
A nagyszabású nyitóünnepséggel kezdődő a
program 12 órától egészen este 22 óráig tart
és minden korosztály számára kínál
látnivalókat, a koncerteket, reformációi
kabarét,
filmvetítéseket,
pódiumbeszélgetéseket valamint a fiatalabb
generáció számára, különböző játékokat,
ugrálóvárat,
mászófalat,
barkács
workshopokat és még megannyi érdekes
lehetőséget! Mindezt egy időben egy helyen,
három színpadon és a körülöttük lévő
parkban, ahol lehetőség lesz a pihenésre,
beszélgetésre is egy akár pohár bor, egy
finom kávé és egy szelet sütemény mellett.
További információ a programokról:
www.fest500.at
Jelentkezni lehet Plöchl Ildikó határ menti
gyülekezetpedagógusnál a +36-20-824-2612
telefonszámon.
Jelentkezési határidő: szeptember 11.
péntek.
WWW.AGFALVA.HU
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MEGHÍVÓ
Az ágfalvi csata 96. évfordulójára
szervezett megemlékezésünkre várunk
minden kedves érdeklődőt, melynek
időpontja: 2017. szeptember 8. (péntek)
8.00 óra
helyszíne: Baracsi László emlékmű (Baracsi
László utca.)
Program:
- Megemlékezés a történelmi eseményről.
- Csendes séta az ágfalvi temetőbe.
- Koszorúzás Baracsi László síremlékénél.
Minden kedves érdeklődőt szeretettel
várunk rendezvényünkre!
Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola,
Ágfalva Községi Önkormányzat.

Fotó: Csoltói József
„Hagyományokban van a jövőnk és a
becsületünk”
2017. szeptember 2-án Kecskemét Megyei
Jogú Város Lengyel Települési
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Önkormányzata és a Magyar Nemzetőrök
Országos Szövetségének delegációja
tiszteletét tette Baracsi László
emlékművénél, emlékező beszédet mondott
Baracsi László síremlékénél Bakos Tibor
NÖR. Dandártábornok, majd néhai Vitéz
Wágner Géza Ágfalva volt polgármestere
síremlékénél Ig.
Polyák József NŐR. Vezérőrnagy.

96 ÉVE TÖRTÉNT.
Nyugat – Magyarországi felkelés
„Ágfalvi csata”
Az I. Világháború végén, 1918. november
17-én a szociáldemokrata többségű osztrák
államtanács etnográfiai elvekre hivatkozva
bejelentette
igényét
NyugatMagyarországra. 1919. szeptember 10-i
Saint German-i békediktátumban egyoldalú
döntést hozva Ausztriának ítélték Moson,
Sopron és Vas vármegyék nyugati sávját
4000 négyzetkilométerrel és 50 ezer magyar
lakossal (a régióközpontot, Sopront, és
környékét is beleértve), azzal az indoklással,
hogy ne valósulhasson meg a dédelgetett
csehszlovák–délszláv
korridor
sokat
emlegetett terve.
Miután
Ausztria
mindenfajta
külön
megállapodást
elutasított
a
magyar
kormánnyal,
beleértve
a
nyugatmagyarországi terület kettéosztását, az
eseményekbe beletörődni nem tudó magyar
hazafiak
megkezdték
az
ellenállás
megszervezését.
Magyarország felöli határán álló osztrák
csendőrség 500 fős egysége birtokba vette
Ágfalvát, a szomszédos települést, és várták
az Ostenburg-Moravek vezette magyar
csendőrzászlóalj
Sopronból
történő
kivonulásának
hírét,
amely
után
díszlépésben szerettek volna a városba
bevonulni.
Soprontól 5 kilométerre nyugatra Ágfalvánál
a Prónay Pál és Héjjas Iván által toborzott
felkelők mintegy 120 fős csapata FranciaKiss Mihály, Kaszala Károly és Maderspach
Viktor parancsnoksága alatt meglepetésszerű
harcálláspont-felvétellel és erős puskatűzzel
visszaverték a bevonulásra készülő osztrák
WWW.AGFALVA.HU
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csendőrséget. A kibontakozó tűzpárbajban
hősi halált halt Baracsi László kecskeméti
gazdalegény. 1921augusztus 28-án volt az
első ágfalvi összecsapás, amellyel kezdetét
vette a másfél hónapig tartó nyugatmagyarországi fegyveres felkelés.

Rongyos Gárda
A felkelőket - a hivatalos magyar állam által
történő ellátatlanságuk okán - Rongyos
Gárdának nevezték el. Közel két tucat
győztes ütközet során minden egyes
alkalommal megállították a négy-ötszörös
túlerőben lévő osztrák erőket, akik jellemző
módon az igen erős ellenállást a testükön
érzékelve, minden egyes alkalommal letettek
eredeti szándékukról, és a korábban még
ellenállás nélkül elfoglalt területeket is
feladva visszavonultak, többnyire egészen az
1000 éves határon túlra.
Az osztrák kormány 1921. szeptember 7-én
másodízben is kiadta az utasítást Sopron
megszállására.
A felfejlődésüket megelőzendően a magyar
felkelők azonban ezúttal is megelőzték az
osztrákokat. A többségében soproni
főiskolások az akció előtti éjjel a 48-as
laktanyában
gyülekeztek.
A
helyi
akadémistákhoz szombathelyi vasutasok és
Maderspach Viktor harcedzett bosnyák
világháborús veteránjai (ők 20-an voltak)
csatlakoztak. Mindannyian civil ruhát
viseltek. Fegyvereket és lőszert csak az
ütközet napjának hajnalán kaptak Ostenburg
csendőrzászlóaljától.
A
Manlicher
karabélyokat tehát “kölcsönbe kapták”, mert
a Bethlen-kormány nem engedte a reguláris
magyar fegyveres erőknek a felkelésben
való részvételt.

ÁGFALVI KRÓNIKA
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A
magyar
felkelők
parancsnokai
Maderspach
Viktor
tartalékos
huszárszázados, Gebhardt Pál százados és
Székely Elemér tartalékos tüzér főhadnagy,
főiskolai karhatalmi parancsnok voltak.
Szeptember 7-én éjszaka erdei ösvényeken
át indultak el Ágfalva felé. A kicsiny
seregnek a kézifegyvereken és a nyeles
gránátokon kívül egyetlen Schwarzlose
géppuskája volt, amit aztán két tapasztalt
bosnyák felkelő kezelt.
Nyolcadikán hajnali háromnegyed ötöt ütött
az ágfalvi templomóra, amikor az 1. és 2.
főiskolás osztag az ágfalvi erdő és a
brennbergi vasút között, a 3. (szombathelyi
vasutasokból és bosnyákokból álló) rajjal a
falu alsó részén előre tört. A megindult
támadást az osztrákok az utolsó pillanatban
felfedezték, s a falu északi részén, a
nagymartoni vasúti töltés mögül tüzet
nyitottak a magyar erőkre. A felkelők az
evangélikus templom oltalmában bejutottak
a faluba, de az iskolaépületből ismét erős
osztrák tüzet kaptak. Kénytelenek voltak
visszahúzódni
a
brennbergi
úton
előrenyomuló csoporthoz. A Kirchknopfvendéglő felől vezetett erős tűzcsapással
azonban sikerült hátba támadni az osztrákok
centrumát, akik ezt követően egészen a
nagymartoni vasút töltése mögé hátráltak,
majd később a töltés fedezékében még
hátrább.
A 3. raj aztán oldalba támadta a vasúti
bakterház, majd a töltés védőit, majd a
Hausbergnél tűzállást foglalva visszaverte a
szuronyrohamra induló osztrák csendőröket.
A felkelőknek ezúttal három hősi halottjuk
volt: Machatsek Gyula erdőmérnök hallgató
tartalékos hadapród-őrmester, Szechányi
Elemér bányamérnök hallgató tartalékos
alhadnagy és Pehm Ferenc önkéntes,
pénzügyi tisztviselő. Rajtuk kívül heten
súlyosan, sokan könnyebben megsebesültek.
A Bécsújhelyig menekülő osztrákok
veszteségeiről máig ellentmondóak az
adatok.
Ez az ütközet mentette meg Sopront az
osztrák megszállástól, valamint ennek az
ütközetnek is köszönhető, hogy Sopron és
környéke
népszavazással
dönthetett
hovatartozásáról.
WWW.AGFALVA.HU
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Forrás: Történelem portál (ifj. Sarkady
Sándor: Az 1921-es nyugat-magyarországi
felkelés.)
Sopronanno.hu- Az első
ágfalvi csata
Csoltói József

TÁJÉKOZTATJUK A
TISZTELT OLVASÓKAT,
hogy 2017. augusztus 12-én Sopronban
megalakult a Veterán Közérdekű Nyugdíjas
Szövetkezet, melynek alapító tagjai között
hét ágfalvi lakost is tisztelhetünk.
A szervezet megbízott elnöke Asztalos
Gábor,
Elérhetősége: Tel: 06 30/361-6134
Tel:06 70/197-8876
E-mail: aszti@gmail.hu
E-mail: knyvsz@gmail.hu
Elnök helyettese Dudás György
Elérhetősége: Tel: 06 20/7797-181

SZEPTEMBERI
ISTENTISZTELETEINK
Monatsspruch September
„Und siehe, es sind Letzte, die werden die
Ersten sein, und sind Erste, die werden die
Letzten sein.“ Lk 13,30
A hónap igéje: „És íme, vannak utolsók, akik
elsők lesznek, és vannak elsők, akik utolsók
lesznek.”
Szeptember 3-án, vasárnap 9 órakor tanévnyitó
istentiszteletre várunk kicsiket és nagyokat.
Szeptember 10-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentisztelet lesz.
Szeptember 17-én, vasárnap 9 órakor német
nyelvű istentiszteletre hívogatunk.
Szeptember 24-én, vasárnap 9 órakor ünnepi,
búcsúi istentisztelet lesz.
Rendszeres gyülekezeti programjainkat október
elejétől tartjuk, mivel alkalmazkodnunk kell az
iskolai órarendekhez.
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael
ÁGFALVI KRÓNIKA
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ABLAKÜGYEK
2017. augusztus 7-én Fehér Hajnalka
művésznő műhelyéből visszaérkezett és
beépítésre került templomunk ötödik
ólomüveg ablaka. Felvételünkön a beépítés
folyamata látszik.
Köszönjük mindazok támogatását, akiknek
fontos templomunk, és áldoztak arra, hogy
ablakaink megújulhassanak.
A huszonhárom ablakból ez volt az ötödik,
amelyet fel tudtunk újítani. Ahhoz, hogy a
fennmaradó
tizennyolc
ablak
megújulhasson, további adományokra van
szükségünk.
A nagy ablakok restaurálásának ára 430.000
ezer forint, a kicsiké 350.000 forint. Akik
egy-egy ablakot "örökbe fogadnak", azaz
egy ablak restaurálásának teljes költségét
kifizetik, azoknak a nevét belegravírozzuk
az ólomüvegbe. Akik legalább százezer
forint értékben támogatják a felújítást,
azoknak a neve - a teljes felújítás után - kis
táblákon lesz olvasható. Aki ötezer forint
értékben támogatja a felújítást, azok
ablakjegyet
kapnak.
Bármilyen
kis
támogatás számít. Köszönjük adományaikat.
Az adományozók listája megtekinthető
honlapunkon.Adományaikat
a
lelkészi
hivatalban,
az
ágfalvi
Takarék
Szövetkezetben fizethetik be, vagy a
követkző
számlaszámra
utalhatják:
11737083-20095187 OTP Sopron

Fotó: Akácos Tamás
Köszönjük az alábbi támogatásokat: Böhm
Mátyásné 1 db albakjegy, Varga Endréné 2 db
alblakjegy, Pöpperl Györgyné 2 db ablakjegy,
WWW.AGFALVA.HU
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Frau Bernecker 100 euró, Sokoray-Varga Béla
50 euró, N.N. 4 db ablakjegy, N.N. 4 db
ablakjegy, N.N. 4 db ablakjegy, N.N. 4 db
ablakjegy, Must Kata 4 db ablakjegy, Plölchl
Mátyás 4 db ablakjegy, Plöchl Patrik 4 db
ablakjegy, Plöchl Matthias 4 db ablakjegy,
Plöchl Alexander 4 db ablakjegy. Továbbá
köszönjük Theresia Hartner 50 eurós és a
Schuller család 250 eurós felajánlását az
ablakokra.
Az ablakot Tóth Ferenc építette be. Nagyon
szépen köszönjük az ő munkáját is. Továbbá
köszönjük Akácos Tamásnak és Bedőcs
Csabának, a sekrestye tetejének festését.

Az eboltás és parazita mentesítés
költsége:
4.000,- Ft ebenként, amely összeget az eb
tulajdonosa az oltás helyén köteles az
állatorvos részére megfizetni.
(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.

Heinrichs Eszter

Dr. Pintér György
állatorvos

FELHÍVÁS!
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 2017. évi veszettség elleni kötelező
védőoltására és féreghajtó szerrel való
ellátására Ágfalva közigazgatási területén a
következő időpontban kerül sor:

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

Védőoltás időpontja:
2017. szeptember 19-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:
2017. szeptember 20-án (szerdán)
Helye:
-- Baracsi L. u. 23. (Egyesületek Háza) 800 -900

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.

ÁGFALVI KRÓNIKA
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