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MEGHÍVÓ 

Ágfalva Községi 
Önkormányzat és az Ágfalvi 

Német Nemzetiségi 
Önkormányzat 

Képviselő Testülete 
 

2016. február 17-én 

(szerdán) 

17 órai kezdettel 
 

közmeghallgatást tart, 
melyre ezennel tisztelettel 

meghívom. 
 

Helye: Ágfalvi Fogadó 
(Ágfalva, Daágh u.1.) 

 

Napirendi pontok: 
 

1, Beszámoló a Képviselő Testületek 

    2015. évi munkájáról. 

2, Tájékoztató a 2016. évi feladatokról  

3, Egyéb felvetések 

    Kérdéseiket írásban előtte eljuttathat- 

    ják a Közös Önkormányzati Hivatalba. 

 

Ágfalva, 2016. február 20. 

 

Tisztelettel: 

Pék Zsuzsanna 

Polgármester 

Tisztelt Ágfalviak! 
 

A Magyar Telekom Nyrt megbízása alapján 

a Nagy TV Kft elkészítette Ágfalva GPON 

hálózatát. 

Az általuk létesítendő optikai rendszer 

korunk legmodernebb technológiáján 

alapuló távközlési hálózatának tekinthető. A 

hálózatot fémmentes optikai (üvegszálas) 

kábelek alkotják, egészen az előfizetői 

végberendezésekig. 

Elérhető szolgáltatások: 

- Szélessávú internet szolgáltatás 

- Digitális IP TV szolgáltatás 

- Telefon szolgáltatás 

- Interaktív TV szolgáltatás 

Hálózatukat elsősorban a meglévő 

távközlési alépítmények valamint 

oszlopsorok igénybevételével valósítják 

meg. 

A rendszer üzembeállítása előtt a Magyar 

Telekom Nyrt üzletkötői ajánlatukkal 

felkeresik a lakosságot. 
 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt 

lakosságot, 
 

hogy a közvilágítás 

hibabejelentése az alábbi  

elérhetőségre változott! 

 

06 1/ 205-3717 

lux01@t-online.hu 
 

Alkotókör alakul Ágfalván 
 

      Mivel az Ágfalvi Krónika januári száma 

később került az olvasókhoz, mint az abban 

kiírt időpont, ezért az alkotókör 

megalakulásával kapcsolatos megbeszélés 

2016. február 18-án (csütörtökön) 17.00 

órakor lesz az iskolában. 

    Továbbra is várok minden érdeklődőt, 

akik éreznek magukban alkotókedvet, 

 XVII. évfolyam  2. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2016. FEBRUÁR 
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szeretnének megismerkedni képzőművészeti 

technikákkal és tevékenyen részt 

szeretnének venni egy alkotóközösség 

munkájában. 

 

Rozmán Zoltán rajztanár 
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Télbúcsúztató programja: 
 

15 00 Farsangi lakodalmas menet 

indul az 

Ágfalvi Fogadó (Daágh u. 1.) elől. 
 

Útvonal: 

Hegy utca 1. - Gyógy u. 1.- Papkert 

Játszótér, Patak u.-  

Evelin ABC, Fő u. 80/B- Fő utca 26.  

Téltemetés az Egyesületek Háza udvarán 

(Baracsi L u. 23.) 
 

MINDENKIT SZERETETTEL 

VÁRUNK FARSANGI 

JELMEZBEN! 
 

* Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat * 

* Ágfalva Községi Önkormányzat *  

* Agendorfer Blaskapelle * Morgenröte Énekkar * 

* Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola * 

 

 
 

Minden kedves érdeklődőt szívesen 

látunk az Ágfalvi Fogadóban 

tartandó jótékonysági farsangi 

bálunkon 2016. február 13.-án 

szombaton 19:00 – 03-ig! 
Belépőjegy 

vagy támogatói 

jegy váltható! 

Italok a 

BÜFÉBEN 

kaphatók. 

Ropogtatni való 

az asztalra 

hozható. 

ZENÉT RUDI 

ATTILA DJ 

SZOLGÁLTATJA. 

A jó hangulatról a jelmezesek és a 

résztvevők gondoskodnak! 

 

Érdeklődni Zselinszkyné Kondor 

Nikolettnél lehet a  

06 70/409-1813 telefonon, vagy a 

Zselinszkyné Niki facebook oldalon. 

 

Kérjük, aki tud, hozzon tombolára 

ajándékot a  

Zsenga Fitnessbe (Lépesfalvi u. 26.)  

leadható 15 órától 22 óráig! 
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Jelentkezési határidő: 2016. február 13. 

A jótékonysági bálon befolyt TELJES 

összeget az ágfalvi általános iskolának 

ajánljuk fel! 

Köszönettel: Szülői Munkaközösség 
 

FARSANGI MULATSÁG AZ 

ISKOLÁBAN 

 
Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskolában 

2016. február 5.-én lesz a farsangi bál 15 

órától mely 19.00 órakor a 

tombolasorsolással zárul. Délelőtt rövidített 

órákat tartunk. A jelmezes felvonulás után 

disco, meglepetés műsor, cso-csó, 

zsákbamacska, vidám versenyek várják a 

tanulókat. 

 

 
 

Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!  

Dombi Judit 

intézményvezető helyettes 

 

Kedves Szülők! Támogatóink! 
 

Köszönjük eddigi felajánlásaikat! 

Idén is számítunk az Önök SZJA 1 

%-ára. 

Kérjük, 

támogassanak 

bennünket! 
 

Az iskola 

javára a 2014. 

évi adók 1%-

ból befolyt 

összeg: 176.136.- Ft,melyet 

tanulóink erdei iskolai táboroztatására 

fordítunk. 
 

„JÖVŐ” Alapítvány Ágfalva          

9423 Ágfalva Váci Mihály u. 1 

Adószám:   18535105-1-08 

Számlaszám: 

59500351-10011128 
 

OVISULI 2016. az iskolában 

 

Sok szeretettel várunk minden leendő első 

osztályost és szüleiket 2016.02.26-án 16.00 

órakor az  OVISULI- ba. Rövid műsor után 

bemutatjuk iskolánkat, az ott folyó munkát, 

megismerkedhetnek a tanító nénivel, 

osztálytermükkel. Minden érdeklődőt 

szeretettel várunk! 

 
Csernus Gáborné /mb. intézményvezető 

Domonkosné Szemerédy Zsuzsanna / leendő 

tanító néni 

 

NÉMET VERS ÉS 

PRÓZAMONDÓ VERSENY  

ISKOLAI FORDULÓJA 
 

 
 

2016.01.11-én rendeztük meg az Ágfalvi 

Váci Mihály Általános Iskola Grudschule  

Agendorf  német szavalóversenyét. A 

továbbjutott tanulók 2016.01.29-én 

képviselik iskolánkat a megyei döntőn a 
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Soproni Német Nemzetiségi Iskolában 

(Fenyő tér). 

A továbbjutottaknak gratulálunk és sok 

sikert kívánunk! 

Demeter Ádám és Koller Kolos 1.o. 

Krebsz Elena és Vén Eszter 2. o. 

Galánfi Szófia , Tarpai Esther és Tauber 

Veronika 3.o. 

Jurák Emese 4.o. 

Akácos Kíra  5.o. 

Kovács Borbála és Márta Estella 7.o. 

valamint a Mundart kategóriában: Plájer 

Johanna 5.o. 

 

Csernus Gáborné 

 

Vigyázzunk a vízmérőkre 
 

A tartós hideg, fagyos, téli időjárás a 

vízvezeték-hálózatban és az aknában lévő 

vízmérőkben is komoly károkat okozhat. 

A vízhiányon túli kellemetlenség mellett az 

elfagyott vízmérő cseréjének költsége – ami 

öt- és tízezer forint között lehet –, valamint 

az elfolyt víz díja is a felhasználót terheli – 

figyelmeztet a Soproni Vízmű Zrt. Érdemes 

tehát odafigyelni és időben megtenni a 

szükséges óvintézkedéseket, hiszen a fagy 

által okozott károk elkerülhetők. 

 

A kiskertek, hétvégi házak esetében a 

legjobb módszer a használaton kívüli 

rendszerek víztelenítése. El kell zárni a 

csövet a vízmérő előtt, majd a csapok 

megnyitásával ki kell engedni a vezetékben 

lévő vizet. 

 

A vízmérő akna állapotát is érdemes 

ellenőrizni. Jól záró aknafedél esetében is 

hasznos a téli szigetelés, amihez megfelelő 

például egy öt centiméter vastag hungarocell 

lap, amit alulról ajánlott a fedlaphoz 

rögzíteni. Gondoskodni kell az aknában lévő 

vízmérő és vízvezetékek hőszigeteléséről is. 

 

Ehhez célszerű olyan anyagot használni, 

amely nedvesség vagy pára hatására sem 

megy tönkre, nem mállik szét és nem veszít 

szigetelőképességéből. Jó megoldás többek 

között a többrétegűre hajtogatott építési 

fólia. A tél folyamán érdemes rendszeresen 

ellenőrizni a vízmérési hely állapotát – 

ajánlja vezetékeink védelmében a vízmű. 

 
KISALFÖLD 

2016.01.22. szám 

 
 

 
 

Ezúton tájékoztatom az ágfalvi lakosokat, 

hogy Intézményünk, a Sopron és Környéke 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató 

Központ újabb átszervezésen esett át. 2016. 

januártól a családsegítő szolgálat és 

gyermekjóléti szolgálat családgondozói 

feladatait egy személyben, családsegítő 

minőségben látom el a településen. 

Ügyfélfogadásom helyszíne:  

Községi Könyvtár ( Ágfalva, Soproni u. 18.) 

Ideje: Hétfő: 10-12 óra közt 

           Kedd: 13-15 óra közt 

          Péntek: 10-12 óra közt 

Az ügyeleti napokon- és néha azon túl is- 

területi munkát látok el a településen. 

Elérhetőségem: az ügyeleti időn túl is, 

naponta 8-16-ig a 0620/506-97-08-as 

telefonszámon. A Sopron és Környéke 

Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató 

Központ éjjel-nappal hívható telefonszáma: 

0699/524-361 

Petrovics Erzsébet 

családsegítő 
 

Az Ágfalvi Evangélikus Egyház 

alkalmai februárban 
 

Február igéje: 

És amikor imádoztok, bocsássatok meg annak, 

aki ellen valami panaszotok van, hogy mennyei 

Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket. (Mk 

11, 25) 

 

Monatsspruch Februar: 

„Wenn ihr beten wollt und ihr habt einem 

anderen etwas vorzuwerfen, dann vergebt ihm, 

damit auch euer Vater im Himmel euch eure 

Verfehlungen vergibt.“ (Mk 11, 25) 

 

javascript:void(0);
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Február 4-én, csütörtökön 10 órától baba-mama 

kör lesz a gyülekezeti teremben. 

Február 6-án, szombaton 15 órától 

gyerekdélután lesz.  

Február 7-én, vasárnap 9 órakor családi 

istentiszteletre hívogatunk. 

Február 11-én, csütörtökön 10 órától baba-

mama kör lesz a gyülekezeti teremben. 

Február 12-én, pénteken 14 órától zenés Orff-

foglalkozást tartunk. 

Február 13-án, szombaton 15 órakor lesz a 

harkai evangélikus templomban a soproni 

egyházmegye új esperesének, Mesterházy 

Balázsnak az iktatása. Az alkalomra szeretettel 

várnak mindenkit. 

Február 14-én, vasárnap 9 órakor magyar 

nyelvű úrvacsorás istentiszteletet tartunk. 

Február 18-án, csütörtökön 10 órától baba-

mama kör lesz a gyülekezeti teremben. 

Február 19-én, pénteken 16 órától böjti áhítatra 

hívogatunk. 

Február 20-án, szombaton 9-16 óráig az ágfalvi 

és a sopronbánfalvi fiatalok közös 

konfirmandusnapja lesz Ágfalván. 

Február 21-én, vasárnap 9 órakor német nyelvű 

úrvacsorás istentisztelet lesz. 

Február 25-én, csütörtökön 10 órától baba-

mama kör lesz a gyülekezeti teremben. 

Február 25-én, csütörtökön 15 órától 

Gemeindenachmittag-ra hívogatunk. 

Február 26-án, pénteken 14 órától zenés Orff-

foglalkozást tartunk. 

Február 26-án, pénteken 18 órától 

„Középnemzedék” Ágfalván. 

Február 26-án, pénteken 16 órától böjti áhítatra 

hívogatunk. 

Február 28-án, vasárnap 9 órakor magyar 

nyelvű istentisztelet lesz. 

 

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit, 

felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Heinrichs Eszter és Michael 

 

Tisztelt Ágfalvi Polgárok! 
 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki 

lelkesen gyűjti Tremmel Zsófinak a 

kupakokat, aki egy sérült kislány, így sok 

eszközre, speciális fejlesztésre, és egyéb 

dologra van szüksége ahhoz, hogy 

kellemesebben töltse napjait. 

Mi egészséges emberek nem tudhatjuk, hogy 

milyen nehéz az élet így, mennyi költséggel 

jár, így továbbra is szeretném kérni 

mindenki segítségét, hogy gyűjtsék a 

kupakokat, valamint, ha tehetik adójuk 1-%-

ának felajánlásával segítsék a kislány 

gyógyulását, napjainak boldogabbá tételét. 

Az alapítványi befolyt pénzből Zsófinak 

lovasórákat, biciklit, utcai kocsit 

szándékoznak szülei vásárolni, valamint 

további terápiás célokra kívánják fordítani a 

támogatásokat. 

 

Alapítvány neve:  „Egy a világunk” 

Alapítvány 

Alapítvány adószáma: 18284627-1-08 

 Megtisztelő segítségüket és adójuk 1%-

ának felajánlását előre is köszönöm: 

 

 Ligeti Katalin 

a család barátja 
 

ŐSTERMELŐI VÁLTOZÁSOK 

 

2016. január 1-jén lépett hatályba az új, a 

mezőgazdasági őstermelői igazolványról 

szóló 436/2015. (XII. 28.) kormányrendelet, 

amely megteremtette a kártyaalapú 

igazolvány  

bevezetésének feltételeit. Az új jogszabály 

kiemelten hangsúlyozza az őstermelői és 

vállalkozói tevékenységek együttességének 

tiltását, lehet ugyan valaki őstermelő és 

egyéni  

vállalkozó is egy személyben, azonban 

ugyanazt a termelői tevékenységet mindkét 

formában nem végezheti. 

 

Az őstermelői igazolványokkal kapcsolatos 

ügyintézést továbbra is a falugazdászok 

végzik. Az igazolványokkal kapcsolatos 

adatok közhiteles nyilvántartását a Nemzeti 

Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal vezeti, 

használatának ellenőrzését a 

földművelésügyi hatósági jogkörükben 

eljáró megyei kormányhivatalok látják el. A 

korábban kiváltott, papíralapú igazolványok 

legfeljebb 2016. december 31-ig érvényesek 

még abban az esetben is, ha azokat már a 

2017. évre is érvényesítették. Az eddigi 
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szabályozáshoz képest a legfontosabb 

eltérések az alábbiak: 

 

– képviseleti jogosultságot 

meghatalmazással kell igazolni; 

- a kérelem eddigi papíralapú, kézzel 

kitöltött formanyomtatványát egy 

automatikusan generált nyomtatvány váltja 

fel; 

– a kérelmezést követően először ideiglenes 

kártyát állítanak ki; 

– a végleges igazolványok öt évig 

hatályosak, de csak abban az évben 

érvényesek, amelyik évre értékesítési 

betétlapot vált ki hozzá az őstermelő; 

– lejáró igazolványok esetén októbertől az 

őstermelőknek lehetőségük lesz a tárgyévet 

követő év január 1-jétől hatályos, új 

igazolvány igénylésére; 

– az őstermelői igazolvány kiállítása és 

érvényesítése továbbra is díjmentes, 

azonban 2016. február 1-jétől az elveszett, 

megsemmisült vagy megrongálódott 

igazolvány pótlásáért 3000 forintos 

igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni; 

- az értékesítés helyszínén az őstermelő 

köteles feltüntetni az őstermelői igazolványa 

számát, továbbá a terméken vagy az 

értékesítés helyszínén a vásárlók 

tájékoztatására alkalmas módon a „Saját 

őstermelői tevékenységből származó 

termék”feliratot elhelyezni; az a 

mezőgazdasági őstermelő, aki egyéni 

vállalkozóként mezőgazdasági termékek 

értékesítését is végzi, ugyanazon a 

helyszínen, ugyanabban az időpontban egy 

adott termék teljes mennyiségét kizárólag 

egyféle minőségében értékesítheti. 

(Agrárunió XVII. évf. 1. szám) 
 

Tisztelt Ágfalviak! 
 

A Községi Könyvtárunk az alábbi 

nyitvatartási időben várja kedves ügyfeleit 

az Egészségházban, a gyógyszertár mellett 

(Ágfalva, Soproni u. 18.) 

Hétfő:   13.00-17.00 

Csütörtök:   8.00-12.00 

A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal a 

személyi igazolványukat és 

lakcímkártyájukat. 

Ágfalvi lakosok részére a szolgáltatás 

díjmentes. 
 

 

Ágfalvi krónika 

 

Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat 

Felelős kiadó: Pék Zsuzsanna 
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