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Sikeres volt az 

Ágfalvi Falunap-Német Nemzetiségi Nap 

 

Sok érdeklődőt vonzott 2015. június  

20-21-én szombaton és vasárnap szervezett 

programjaink nem csak a szomszédos 

településekről, hanem Ausztriából is. 

Szombat délelőtt foci utcabajnokságot 

szerveztünk a futballpályán, ahol 7 csapat 

versenyzett. Mindenki játszott mindenkivel 

egy meccset, melyet 5 győzelemmel, 1 

vereséggel a Lépesfalvi utca csapata nyert, 

második lett az Új a Határőr, és a Daágh 

utcák közös csapata, 3. helyezett lett a 

Baracsi utca csapata. Köszönjük a 

szervezőknek, a résztvevőknek és 

gratulálunk a helyezetteknek. 

 

 
Fotó: Sir János 

 

Délután 15 órai kezdettel rezesbandák 

zengték be Ágfalva utcáit. A Fő utcán 

mazsorettekkel az Ágfalvi Fúvószenekar, az 

auzstriai Lépesfalvi Fúvószenekar, és a 

Németországból érkezett Kasendorf 

Fúvószenekara masírozott, majd 

csatlakoztak hozzájuk a Patak utca felől az 

Ausztriából érkezett somfalvi, zillingtalli és 

a großhöfleini fúvószenekarok. A 

rendezvénysátor előtt hagyományos 

ceremónia szerint fogadta az ágfalvi zenekar 

a meghívott csoportokat, majd a Somfalvi  

Fúvószenekar műsora nyitotta meg a 

fúvószenekari találkozót. 

Pék Zsuzsanna polgármesteri köszöntője 

után a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Gaál István volt polgármesternek 12 évig 

tartó áldozatos és eredményes falufejlesztő 

tevékenységéért, Ágfalváért emlékérmet 

adományozott. Gratulálunk a elismeréshez, 

és további jó egészséget kívánunk szerető 

családja körében! 

 

 
Fotó: Ferstl Róbert  

 

Fennállásának 145. jubileumát ünnepelte az 

Ágfalvi Fúvószenekar, melyre fúvószenekari 

találkozót szervezett. Köszöntötte őket 

Ágfalva Községi Önkormányzat nevében 

Pék Zsuzsanna polgármester, Kőbányai 

Károlyné iskolánk egykori igazgatója, A 

Morgenröte Énekkar külön műsorral 

kedveskedett a jubiláló zenekarnak. 

 

 
Fotó: Ferstl Róbert. 

 

Az Ágfalvi Fúvószenekar emléklapot adott 

át egykori vezetőinek és hozzátartozóinak, 

 XVI. évfolyam  7. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2015. JÚLIUS 
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valamint megbecsült és tiszteletben tartott 

tagjainak. Ezután következett zenekarunk 

ünnepi koncertje, majd egymást váltották a 

kiváló fúvósok a színpadon. A zenekari 

találkozó után a Continental Show Band 

muzsikájára szórakozhattak a résztvevők 

hajnalig. 

Vasárnap délelőtt ünnepi kétnyelvű 

istentisztelet volt az evangélikus 

templomban, szolgálta Heinrichs Eszter és 

Michael. 

A rendezvénysátorban 15 órától kezdődött a 

folklórdélután az Ágfalvi Váci Mihály 

Általános Iskola Patakugrók 

néptáncegyüttesének és a soproni 

Testvériség Táncegyüttes közös műsorával. 

Magyarország különböző néptánc 

dialektusaiból és környékünk német 

nemzetiségi néptáncaiból szerkesztették 

nagy sikerű műsorukat. Elbúcsúztattuk 8. 

osztályos táncosainkat a gyermekcsoportból, 

akiket a Testvériség Táncegyüttes felnőtt 

csoportjába vár szívesen. Önkormányzatunk 

megköszönte a Virágos Ágfalváért 

Egyesület volt vezetőinek eddigi áldozatos 

munkáját, és bemutatta az új vezetőségi 

tagokat. 

Amíg a színpadon a technikai átállás folyt, a 

Kovács Lovasudvar kürtösei (Kovács 

András és Bolla Ádám) szórakoztatták a 

közönséget, majd iskolánk ifjú tehetségei 

mutatkoztak be. 

Felléptek fúvós tanulóink, Kovács Borbála 

szólóénekét nagymamája kísérte zongorán, 

majd a gitár hangszeren tanuló csoportunk 

mutatkozott be. 

Ezután a Sop Rock Sopron akrobatikus rock 

and roll show következett, majd a 

hangulatos estét a Tequila zenekar 

muzsikája zárta. 

 

Köszönjük a résztvevő csoportoknak a 

hangulatos és színvonalas műsort, 

köszönjük a szervezők és közreműködők 

munkáját, valamint köszönjük nézőinknek, 

hogy velünk ünnepeltek, szórakoztak és 

megtisztelték jelenlétükkel 

rendezvényünket! 

 

Csoltói József 

rendezvényszervező 

145 éve fújják Ágfalván 
 

Az Ágfalvi Fúvószenekar 1870-ben alakult az 

akkor már hat éve működő dalkör mellett. A 

hiányos írásos feljegyzések miatt keveset tudunk 

a zenekar akkori életéről. 

 

Az 1920 – 30 –as években két zenekara is volt a 

községnek, melynek fenntartása az akkori nehéz 

időkben nem kis gondot okozott a falu 

lakosságának. 1927-ben még tombolát is 

rendeztek, melynek 2400 korona bevételét a 

zenekar felszerelésére fordították. 

 

A zenészek saját hangszereiken játszottak, az 

idősebbektől tanultak a fiatalok, ami azt is 

jelentette, hogy nem mindenki ismerte a kottát, 

hallás után játszottak. 

Kezdetben a falu közösségi ünnepein, 

lakodalmakon és a temetéseken a zenekar 

működése elmaradhatatlan volt. A környék 

hagyományőrző népszokásai közt a híres ágfalvi 

legénytánchoz a talpalávalót mindenkor a 

zenekar szolgáltatta. Egy feljegyzés szerint 

1936-ban a Nyugat-Magyarország fúvószenekari 

versenyén nagy sikereket értek el a zenekar 

akkori vezetőjével, Fürster Mátyással. 

 

1945 után Lagler Mátyás és Vass János 

szervezték ujjá a zenekart. Eleinte a 

rendezvényeik bevételéből, később központi és 

vállalati támogatásokból tartották fenn magukat. 

Payer Robert, aki Ágfalva szülötte és korábban 

ebben a zenekarban kezdte zenei pályafutását, az 

Original Burgenland - Kapelle alapítója és 

karnagya - az évek során kottaanyaggal 

támogatta a zenekart. 

 

Az együttes a környező községek, városok, 

megyei és országos rendezvények aktív 

résztvevője. A fúvószenekarok népzenei 

találkozóján 1975-ben az „ Aranylant „ 1978-

ban az „ Aranylant Diploma „ minősítést érték el 

Vass János majd Kranixfeld Mátyás 

vezetésével. Az ő irányítása alatt két ragyogó 

énekessel is gyarapodott a zenekar, felesége, 

Anni és Graf Mihály szárnykürtös felesége, Teri 

dalaikkal elkápráztatták a közönséget. 

 

Fohner János a soproni zeneiskola egykori 

igazgatója 2013-ig vezette a zenekart, ezt 

követően az ágfalvi születésű Prinner Mátyás 

vette át a karmesteri pálcát. Játékukra sajátos 

stílus jellemző, ami elsősorban a hagyományok 

ápolását jelenti.  
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A zenekar körül mindig voltak segítők. Azóta is 

szívesen gondolnak Paar Jánosra és Sir 

Jánosra, akik szabadidejük nagy részét a 

zenekar mellett töltötték.  

 

Külföldi meghívásoknak is szívesen tesznek 

eleget, testvértelepüléseken már több 

alkalommal is felléptek – Schefflenzben, Bad 

Wimpfenben, Loipersbachban, Schattendorfban, 

Chamban, de szerepeltek már Franciaországban, 

Bulgáriában, Portugáliában, Horvátországban, 

Csehországban sőt Afrikában, Tunéziában is. Jó 

kapcsolatuk alakult ki a soproni 

Mazsorettekkel, akik több külföldi és hazai 

fellépésre elkísérték őket. 

 

A néhány éve kialakított új próbaterem 

megfelelő körülményeket biztosít a szakmai 

munkához, a zenekar hetente tart itt próbát. A 

kottatárban több száz műsorszám vár 

bemutatásra, ebből válogat a zenekar a 

jelentősebb fellépésire, melyek közül kiemelésre 

érdemes a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

által szervezett „ Előszilveszteri Koncert „ vagy 

a kitelepítés emlékműsora, melyhez a helyi 

evangélikus templom ad otthont. 

 

A zenekar 15 éve egyesületként működik, tagjai 

a mindenkori zenekari tagok, akik között 

éltesebb és igen fiatal zenész is van. A rangidős 

Kolosits Nándor szárnykürtös 82 éves, a 

legfiatalabb Varga Nóra klarinétos, 11 éves.   

 

Az egyesületté válás nehéz munkája Huszár 

Gyula nevéhez fűződik, aki az első elnöke is 

volt a zenekarnak. A jelenlegi elnök Kálmán 

István, aki kilenc éve viszi a hátán a zenekar 

összes gondját, ami a fellépések 

megszervezésétől az anyagiak előteremtéséig 

igen kemény feladat. 

 

A 145 év eddigi eredményeit büszkén viseli a 

zenekar, de egyben nagy felelősséget is jelent 

számukra, hiszen ebben az elektronikus műsorok 

túlkinálatát jelentő korban e hagyományos 

zenére időt szakítani és azt elfogadtatni nem kis 

feladat. 

 

Weinberger Károly 

 

 
 

IX. Nemzetközi Ikerfesztivál Ágfalva 

2015.07.11. 

Helyszín:Vadon Lovas Club területe 

 

 
 
9 órától „Minden ami belefér” Főzőverseny  

 indítása  

10:00 Csicsergő foglalkozás Kriszti nénivel  

 (énekes, mondókás, játékos foglalkozás  

 várandós mamáknak, anyukáknak és 3  

 év alatti gyermekeknek) 

A foglalkozást vezeti: Sikter-Velasquez  

De La Torre Krisztina 

10:30  Szórakoztató sorversenyek ikreknek,  

 nem ikreknek, kicsiknek és nagyoknak 

10:30 Soproni Rendészeti SE: Airsoft  

 fegyverek bemutatása és céllövészet 

11:00 Drazsé Zenekar 

12:30  Gergácz Orsolya (pszichológus,  

 meseterapeuta): A mesék ereje 

 (Fedett nádtetős területén) 

13:00  Gergácz Orsolya (pszichológus,  

 meseterapeuta): Mese foglalkozás  

(Fedett nádtetős területén) 

13:30  Ikerhimnusz 

            Gaál István a rendezvény fővédnöke és  

 Pék Zsuzsanna Polgármester Asszony  
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ünnepi köszöntője 

13:45  Mary Poppins musical részletek Kovács  

 Borcsi előadásában 

14:00  Ágfalvi Fúvószenekar 

14:30 A Vadon Lovas Club lovasbemutatója 

15:00  Illemre nevelő Pávadíva kalandjai- 

 interaktív gyermekműsor  

15:45  „A következő év ikerarca” verseny 

16:30  Lufihajtogató bohóc 

16:45  Eredményhirdetések („Minden ami  

 belefér főzőverseny” és „A következő év  

 ikerarca” verseny) 

17:00 Közkívánatra a sztárvendég: 

VASTAG CSABA 

17:45  Tombolasorsolás 

18:30  „Most élsz…”- Válogatás Máté  

 Péter dalaiból 

 /Haász Sándor, Szalai Dóra(a soproni  

 Petőfi Színház táncművésze, a Sopron  

 Balett alapító  

 tagja), Ráth Márton képzőművész,  

 zeneszerző;Kutasi Heléna énekes;Váradi  

 Albert zongorista/ 

 19.45 A rendezvény zárása 

 

Egész napos programok: 

 Ikerfesztiválos pólók és ikrek borának  

 árusítása 

 Kreatív sarok, arcfestés (ingyenes) 

 Népi játékok (ingyenes) 

 Lovagoltatás térítés ellenében 

 Kirakodó vásár a fesztivál területén 

 Légvárak, trambulin(ingyenes) 

 Körhinta térítés ellenében 

 Fitten és egészségesen a természet  

 erejével-termékbemutató 

 Büfé 

 
A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT 

FENNTARTJUK! 

A FESZTIVÁL LÁTOGATÁSA INGYENES! 

nem csak ikreket várunk, hanem szeretettel 

várunk minden családot! 

 

Újabb sikerek az Ágfalvi Lovas Sport 

Egyesületnél! 

 

Fertődön 2015. június 14-én immáron VII. 

alkalommal a Családi Lovasnapot. 

Két ifjú versenyző indult díjugratásban az 

Ágfalvi Lovas Sport Egyesülettől. 

A mindössze 12 éves Takács Lili második 

helyezést ért el Conrad Kázmér nevű 

lovával. Jannack Stephanie harmadik 

helyezést ért el díjugratásban ugyan csak 

Conrad Kázmér nevű lovával. Ride&drive 

kategóriában ötödik helyezést ért el. 

Gratulálunk a versenyzőknek és edzőjüknek, 

Kovács Andrásnak, hogy Ágfalva hírnevét 

öregbítik a lovas sportban. 

 

 
Balról: Jannack Stephanie, Takács Lili, Kovács 

András 

Középen: Conrad Kázmér 

 
A Kovács Lovasudvar kürtösei is szerepeltek a 

rendezvényen Kovács András és Bolla Ádám.  

 

 
Fotó: Dr. Takács István. 

 

Csoltói József 

 

Evangélikus istentiszteletek júliusban 
 

Monatssruch Juli: 

Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein; alles 

andere stammt vom Bösen. Mt 5,37  

A hónap igéje: 

Ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, 

a nem pedig nem... Mt. 5,37 
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Július 5-én német nyelvű istentiszteletet tartunk. 

Július 12-én magyar nyelvű úrvacsorás 

istentiszteletre hívogatunk. 

Július 19-én német nyelvű istentisztelet lesz. 

Július 26-án magyar nyelvű istentiszteletre 

várunk mindenkit sok szeretettel. 

 

Istentiszteleteinkre szeretettel várunk mindenkit, 

felekezeti hovatartozástól függetlenül.  

Gyülekezetünk életéről képes beszámolókat 

láthatnak rendszeresen frissülő honlapunkon: 

agfalva.lutheran.hu 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Heinrichs Eszter és Michael 

 

Evangélikus ökotábor Ágfalván 
 

Június 24-28. között megrendeztük az immár 

hagyományosnak mondható ökotáborunkat 

Ágfalván, amelyben huszonhét – többnyire alsó 

tagozatos – gyermek vett részt.  A tábor 

tematikáját az ószövetségi Dániel próféta 

története köré fontuk. A bibliai történetben való 

játékos elmélyedés mellett - ahogyan eddig is - 

fontos volt, hogy a gyerekek jobban 

megismerjék legszűkebb környezetük, Ágfalva 

élővilágát. Az erdőben és a patakparton való 

kalauzolásért ezúttal is szeretnék köszönetet 

mondani Udvardy Ferencnek, a Gaál családnak 

és Domonkosné Szemerédy Zsuzsannának. Az 

íjászkodásba való bevezetésért Lévai Kálmán 

Dánielnek és feleségének, Kedves Vencel 

hitoktatónak a zenei kíséretet köszönjük, 

Oroszné Etlinger Ildikónak, Varga Cintiának és 

volt konfirmandusainknak Tóth Viviennek és 

Maráczi Rékának a négy napon át való kitartó 

munkát. A sok-sok finomságot és a kétkezi 

segítségért pedig a szülőknek és a 

nagyszülőknek köszönjük. És végül, de 

egyáltalán nem utolsó sorban hatalmas köszönet 

illeti Plöchl Ildikó határmenti 

gyülekezetpedagógust a programok 

koordinálásáért, az ötleteiért és a kitartásáért. 

 

Ha a szervezőkön múlik, akkor az ökotábornak 

jövőre is lesz folytatása, de idén nyáron is lesz 

még egy hasonló alkalom: augusztus 17-23. 

között a határ menti evangélikus gyülekezetek 

(Ágfalva, Sopronbánfalva és Lépesfalva) 

tizennégy évet betöltött fiataljai számára szervez 

Plöchl lldikó sátortábort Fertőrákoson a 

„Megbékélés“ címmel. 

 

Heinrichs Eszter és Michael 

 

 
 

 
Fotó: Heinrichs Eszter 

 

Konfimáció Ágfalván 

 

Május 24-én, pünkösd ünnepén négy fiatal 

részesült konfirmáció áldásban Ágfalván. 

Csaba Cintia, Plöchl Alexander, Plöchl 

Matthias és Várallyay Pál. Az istentiszteletre 

meghívást kaptak a hatvan évvel ezelőtt 

konfirmáltak és a huszonöt évvel ezelőtt 

konfirmálkodottak is. 

 

 
Fotó: Walter Rossmann 
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A TANÉV UTOLSÓ NAPJAIBAN 

SZÁMOS PROGRAM VÁRT 

AZ ÁGFALVI VÁCI MIHÁLY 

ÁLTALÁNOS ISKOLA TANULÓIRA. 
 

Minden osztály iskolánk hagyományos ERDEI 

ISKOLAI programján különböző érdekes 

helyszínekre látogatott az tanév utolsó heteiben. 

Az erre szánt 3 napban sok új és érdekes 

ismerettel gazdagodhattak tanulóink, valamint 

igazi kis közösséggé formálta őket a sok közös 

élmény. Az iskolapadból kilépve észrevétlenül 

új dolgokat tanulhatnak, más szemszögből 

ismerkedhetnek a környezettel s a 

környezettudatos neveléssel. 

Az 5. és 6. osztályosok 2015.06.12-én a 

Berzsenyi Dániel ev. Gimnáziumban tölthették 

el hasznosan a délelőtti órákat. AZ ÖVEGES 

PROGRAM keretében fizikai és kémiai 

kísérleteket végezhettek, melyeket majd 

tanulmányaik során hasznosíthatnak a jövőben. 

A tanév utolsó napján, 2015.06.15-én DÖK-

napot (Diákönkormányzat) tartottunk az ágfalvi 

sportpályán. Számos program várta a nebulókat: 

- rádióamatőr bemutató , - sportlövészet,  
- különböző ügyességi versenyek (foci, 
minigolf, célbadobás, kapura rúgás, 
kerékpáros ügyességi verseny, közös 
éneklés gitárral),  

mindenki választhatott kedvére. 
 

Elbúcsúztattuk Wágner Katát, a DÖK elnökét, 

s beiktattuk az újonnan megválasztott elnököt: 

Schöll János Richárd, 6. osztályos tanulót. 

 

Ezután már csak az évzáró várt ránk, s jöhet a jól 

megérdemelt VAKÁCIÓ !  

 

CSERNUS GÁBORNÉ 

 

 
 

 
Fotó: Csernus Gáborné 

 

Tanévzáró az iskolában 

 

2015. június 19-én délután 17 órakezdettel 

tartottuk általános iskolai ballagásunkat, 

majd a tanévzáró ünnepélyt. 

17 ballagó nyolcadikosunk búcsúzott idén, 

akiket a hetedikes tanulók ballagtattak. 

A tanév értékelésekor elhangoztak a 

legfontosabb adatok, eredmények. 151 

tanulóval kezdtük az évet, tanév közben 

többször változott a létszám. 

Az alsó tagozat tanulmányi átlaga 4,2; 83 

tantárgyi dicséret született, a felsősök átlaga 

4-es, 36 tantárgyi dicsérettel. A mulasztások 

összesítésekor iskolai szinten 10602 órát, 

(1826 napot) rögzítettek kollégáim. A 

délelőtti tanulmányi munkán kívül diákjaink 

szakkörökben vehettek részt, aki pedig úgy 

érezte, elakadt valamelyik tantárgy 

rejtelmeiben, felzárkóztatáson segítették. A 

tanév során múzeumba, színházba vittük 

tanítványainkat, kirándulásokat, 

előadásokat, bemutatókat, rendezvényeket és 

sportversenyeket szerveztünk. Két 

alkalommal szerveztünk papírgyűjtést, 

szedtünk gesztenyét. Igyekeztünk minden 

közösségi programra bevonni iskolánk 

tanulóit, a szülőket, hozzátartozókat. A 

tanév kiemelkedő rendezvényeire méltán 

lehetünk büszkék, ezek a Futófesztivál, 

egészségnevelési nap, a karácsonyi 

ünnepély, farsang, Váci nap, anyák napi 

ünnepély.  

Tanulmányi téren 8 diák ért el kitűnő 

eredményt. Ők és az egyéb területeken  

kiemelkedőt nyújtó tanulók munkájuk 

jutalmaként okleveleket és 
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ajándékkönyveket kaptak, melyeket a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ, 

Kőbányai Károlyné és a diákönkormányzat 

anyagi segítsége tett lehetővé. 

Büszkék vagyunk azokra a tanulókra, akik 

különböző versenyeken vállalták a 

megmérettetést. 

A tanulók eredményes versenyeihez 

nagyban hozzájárult a pedagógusok 

felkészítő munkája is, melyet ezúton a 

tanulók nevében is megköszönök.  

Persze nemcsak sikereket értünk el, a 

kudarcokkal is számot kell vetnünk. Volt 

néhány házirend megszegés és 4 tanulónak 

majd az augusztusi javító vizsgán lesz 

lehetősége arra, hogy kiérdemelje a 

továbbhaladást. 

Az ágfalvi önkormányzat felé is szeretném 

köszönetemet tolmácsolni, mert mindenkor 

az iskola mellett álltak és mindenben 

segítségüket nyújtották. 

Köszönjük a szülők és a Szülői Szervezet 

áldozatos munkáját! A különböző 

programok lebonyolításában sok segítséget 

nyújtottak. Támogatták iskolánkat a 

különböző rendezvények, kirándulások, 

utaztatások megvalósításában. Kiemelkedő 

volt ebben a tanévben a 3. osztály felújítása 

és a vizesblokkokért szervezett sok-sok 

közösségi megmozdulás.  

Tájékoztattam a megjelenteket arról, hogy 

iskolánkat 2015. szeptember 1-jétől az 

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

működteti. Az átvételhez szükséges 

eljárásrend folyamatban van, a szülők 

nyilatkozatot tettek, mely szerint gyermekük 

részére igénybe veszik a nemzetiségi 

oktatást. Ezzel nagymértékben támogatnak 

bennünket, így válhat lehetővé, hogy az 

iskola újra a miénk legyen, elképzelésünk 

szerint jobb anyagi körülmények közé 

kerülhessen.  

A Bozsik emlékplakettet idén Kiss Barnabás 

2. osztályos tanuló vehette át. 

Hosszú évek hagyományaként az Év 

tanulója cím is kiadásra került. Az alsó 

tagozatban idén Plajer Johanna, a felső 

tagozatban Wágner Kata kapta meg ezt a 

kitüntető címet és a vele járó 10000 Ft-os 

könyvjutalmat. 

A jeles bizonyítványokat Pék Zsuzsanna 

Polgármester Asszonytól vehették át az arra 

érdemes tanulók. 

Czinder Tamásné 

megbízott intézményvezető 

 

 
Fotó: Tóth Adrienn 

 

Családi nap az óvodában 

 
2015. 06 13-án rendeztük meg a Napsugár 

Óvoda egyik legnépszerűbb programját a 

„Családi napot”. 

A nagycsoportos táncosok nyitották a 

mulatságot, ezt követően a Csemete 

Bbszínházba invitáltuk a jelenlévőket. 

Ezután kezdődtek a szokásos 

sportvetélkedők. Ezzel egy időben ki-ki 

kedve szerint válogathatott a különböző 

kézműves foglalkozások közül. Akinek 

kedve támadt arcfestést is kérhetett. Rozmán 

Zoltán segítségével egy újabb gyönyörű 

képet festettek a gyermekek, mely majd 

óvodánkat díszíti. 

 

 
Fotó: Kónya Tímea 

 

A büfé kínálata mellett idén fagylaltot is 

fogyaszthattak a gyerekek, melynek bevétele 

adományként óvodánk alapítványának 

számláját gazdagította, ugyanúgy, mint a 
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szülők által felajánlott sütemények ára is.  A 

hosszú délután alatt aki megéhezett, még 

gulyáslevest is fogyaszthatott. 

A mulatságot tombolasorsolás zárta. 

Köszönet mindazoknak, akik anyagi, és 

vagy, tárgyi felajánlással támogatták 

rendezvényünket: 

 

KÖSZÖNJÜK TÁMOGATÓINK 

SEGÍTSÉGÉT! 

 
GYSEV ZRT, WALTER AUTO KFT, PORSCHE 

HUNGARIA, HIGI SOP KFT, HAJNAL  PATIKA, 

FOTON KFT, SOPRONI VÍZMŰ, SOP TOP PAPÍR, 

MOTOVÁN ANDRÁS, NAGY CSALÁD, BOROS 

CSALÁD, LIGETI CSALÁD, ZACH CSALÁD, 

BABOSS CSALÁD, BABOS CSALÁD, MARTON 

CSALÁD, BUGLEDITS CSALÁD, UDVARDY 

CSALÁD, VARGA CSALÁD, TÓTH CSALÁD, PAHR 

MÁRIA, UJVÁRI ILDIKÓ, KOVÁCS ZSUZSANNA, 

FODOR CSALÁD, KOCSIS CSALÁD, BÍRÓ 

CSALÁD, DALLOS CSALÁD, SZABÓ CSALÁD, 

HEGEDŰS CSALÁD, HOLZHOFER CSALÁD, 

PÉTERFALVI CSALÁD, GUNGL CSALÁD, KOLLER 

CSALÁD, ROZMÁN ZOLTÁN, BESZPRÉMI 

ANDRÁSNÉ, KOVÁCS ISTVÁNNÉ, ÉS MINDENKI, 

AKI SÜTEMÉNYT HOZOTT! 

 

Kovács Zsoltné 
óvodavezető 

 

Ágfalva Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének önkormányzati 

rendelete a közterületek tisztántartásáról 

szóló 11/2010.(XII.30.) rendelet 

módosításáról 

 

Ágfalva Községi Önkormányzat Képviselő-

testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a.) pontjában foglalt jogalkotói 

hatáskörében eljárva, a vízgazdálkodásról 

szóló 1995. évi LVII. törvény 4.§.(1) 

bekezdés f. pontjában kapott felhatalmazás 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1.§ 

 

A 11/2010.(XII.30.) rendelet 4.§ az alábbi 

bekezdéssel egészül ki: 

(4) A járdaszakasz melletti nyílt árok 

feltöltése vagy lefedése kizárólag a 

képviselő-testület engedélyével, az 

általa meghatározott módon 

lehetséges.  

(5) A csapadékvíz elvezető árkokat 

betömni, a víz elfolyását 

megakadályozni tilos.  

(6) A gondozatlan járdaszakasz, áteresz 

vagy nyílt árok tisztítását az 

Önkormányzat az ingatlantulajdonos 

költségére elvégezteti.  

(7) Vis maior esetén a 

gondozatlanságából, szabálytalan, 

szakszerűtlen műszaki kivitelezésből 

eredő vízelvezető áteresz-

dugulásokat, szükséges 

ároknyitásokat az önkormányzat 

köteles azonnali munkaként 

elhárítani, elvégezni, az 

ingatlantulajdonos költségére. 

(8) A kötelezésben érintett ingatlan 

tulajdonossal szemben, amennyiben 

nem teljesíti a rendeletben található 

előírásokat, úgy a katasztrófavédelmi 

kirendeltség által kijelölt ügyintéző 

ár- és belvízvédelmi szabálysértés 

miatt ötezer forinttól ötvenezer 

forintig terjedő helyszíni bírság 

kiszabását kezdeményezheti.  

(9) A bírság kiszabása a 

szabálysértésekről, a szabálysértési 

eljárásról és a szabálysértési 

nyilvántartási rendszerről szóló 

2012. évi II. törvény 246. §. alapján 

történik.  

 

2.§ 

 

(1) E rendelet hatályba lépésével 

egyidejűleg hatályát veszti A 

11/2010.(XII.30.) rendelet 8.§-a. 

 

3.§ 

 

(1)  Ez a rendelet kihirdetését követő 

napon lép hatályba. 

 

Pék Zsuzsánna  Szováti Júlia 

polgármester    jegyző 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. július 6. 

    Szováti Júlia 

   jegyző 
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ÉRTESÍTÉS 

 

Értesítem kedves vásárlóimat, hogy az 

általam üzemeltetett virágboltot 2015. július 

1-től megszüntetem. 

Helyi temetésekre a koszorúkötést 

számlaképesen továbbra is vállalom. 

Köszönöm kitartó hűségüket, hogy 

segítették vállalkozásom működését! 

 

Köszönettel: 

Antal Lajosné 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 

 

hogy 2015 december 31-ig Ágfalván a 

zsákos  Pet-palack gyűjtést az alábbi 

menetrend szerint végezzük: 

 

2015. augusztus    28. péntek 

2015. október        30. péntek 

2015. december    18. péntek 
 

 

 

 

 

 

 

KÖZHASZNÚ FELHÍVÁS 

 

"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN 

 

Ha családtagja, barátja, ismerőse, 

hozzátartozója jogait megsértették a 

pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi 

elérhetőségeken. 

Alapítványunk 20 éve biztosít ingyenes 

jogsegélyszolgálatot azok számára, akiket 

sérelem ért a pszichiátriai kezelésük során. 

 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 

Alapítvány 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: panasz@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 

 

"PSZICHIÁTRIAI SZEREK 

VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA? 

 

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy 

"viselkedési rendellenesség" miatt 

pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy 

a gyermek állapota semmit sem változott 

vagy rosszabbodott emiatt, keresse az 

Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért 

Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes 

tájékoztató kiadvány is kérhető a 

hiperaktivitás témájában. 

 

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182. 

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384 

E-mail: info@cchr.hu 

Weboldal: www.emberijogok.hu 

 

Minden információt bizalmasan kezelünk!" 
 

A Banki és Végrehajtási Károsultak 

Egyesület az MNB Pénzügyi Stabilitási 

Tanács együttműködő partnereként (Civil 

háló) segítséget nyújt a lakosság részére 

az alábbiakban. 

 

- Segítjük a lakosságot a banki 

elszámoltatással kapcsolatos feladataiban  

- A több mint 90 napot meghaladó 

tartozással rendelkező ügyfelek részére 

ingyenes válságkezelési tanácsadást 

biztosítunk.  

- Az eladósodott családok részére 

tanácsadást biztosítunk most, illetve a 

későbbi magáncsőd eljárások során. 

- Vállalkozások részére a vállalkozói 

hitelek (nem támogatott hitelek) esetében 

pénzügyi visszatérítési és könnyítési 

segítséget biztosítunk. (ez határidős, csak az 

elkövetkező 2 hónapban van rá lehetőség) 

 

AZ EGYESÜLET TANÁCSADÁSA 

INGYENES. 

 

Sajnálatos hogy még a mai napon is 

gyakorta hallunk tragédiákról és súlyos 

családi állapotokról, melyek az 

eladósodottságra vezethetők vissza. Ezek a 

problémák nagyrészt elkerülhetőek akkor, ha 

mailbox://C:/Users/user/Documents/Dokumentumok%20ASUS/%C3%81gfalva/Kr%C3%B3nika/2015/J%C3%BAnius/Fwd%20%20K%C3%B6zhaszn%C3%BA%20felh%C3%ADv%C3%A1s.eml?type=application/x-message-display&number=0
mailbox://C:/Users/user/Documents/Dokumentumok%20ASUS/%C3%81gfalva/Kr%C3%B3nika/2015/J%C3%BAnius/Fwd%20%20K%C3%B6zhaszn%C3%BA%20felh%C3%ADv%C3%A1s.eml?type=application/x-message-display&number=0
mailbox://C:/Users/user/Documents/Dokumentumok%20ASUS/%C3%81gfalva/Kr%C3%B3nika/2015/J%C3%BAnius/Fwd%20%20K%C3%B6zhaszn%C3%BA%20felh%C3%ADv%C3%A1s.eml?type=application/x-message-display&number=0
mailbox://C:/Users/user/Documents/Dokumentumok%20ASUS/%C3%81gfalva/Kr%C3%B3nika/2015/J%C3%BAnius/Fwd%20%20K%C3%B6zhaszn%C3%BA%20felh%C3%ADv%C3%A1s.eml?type=application/x-message-display&number=0
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az érintettek szakmai érdekvédelmi 

segítséget kapnak.  

 

Tisztelettel: 

Kovács László 

Banki és Végrehajtási Károsultak 

Fogyasztóvédelmi Egyesület 

főtitkár 

 

+36 70 253 2910 

87/ 414 354 

valsagkezeles2008@gmail.com  

8253 Révfülöp, Csárda u. 1. 

www.bankikarosultak.hu 
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