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Minden kedves 

olvasónknak 

és az ágfalvi lakosoknak 

eredményekben gazdag 

BOLDOG ÚJ ÉVET 

KÍVÁNUNK! 

 
Ágfalva Községi Önkormányzat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megjelent a 

2016-os ágfalvi naptár 
 

Kránitz Roland természetfotós képeivel 

illusztrálva, mely 1800,- Ft-ért 

megvásárolható az alábbi helyeken: 

 

Ágfalva Községi Önkormányzat 
Soproni u. 3. 

Váci Mihály Általános Iskola 

Váci Mihály u. 1. 

Napsugár Óvoda 

Fő utca 1. 

Rajka és Vidéke Takarék szövetkezet 

Fő utca 74. 

 

 

Készült: ART-COPY nyomda 

 XVII. évfolyam  1. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2016. JANUÁR 

 

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 
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December képekben az Ágfalvi Váci 

Mihály Általános Iskolában 
 

 
Mikulás az iskolában 

 

 
Karácsonyi hangverseny 

 

 
Karácsonyi ünnepség 

 

Fotók: Csernus Gáborné 

 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, 

 

hogy a kommunális hulladék elszállítását a 

Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft 

2016-ban továbbra is szerdánként végzi. 

 

Tisztelt ágfalvi Lakosok! 
 

Tájékoztatjuk kedves ügyfeleinket, hogy 

települési ügysegéd személyében változás 

történt, Ágfalva településen 2016. évtől a 

feladatkört Bánáti Lászlóné látja el.  

Az ügyfélfogadás rendje 2016. évben 

változatlan maradt, az ügysegédet minden 

szerdán 8-10 óra között kereshetik fel az 

Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalban. 

 

Kérem, forduljanak hozzá bizalommal! 

 

Szováti Júlia 

jegyző 

 
FELHÍVÁS! 

 
Elérkezett a téli időszak, vele együtt 

számolhatunk havazásra, ami nehezíti a 

közlekedést. 

Önkormányzatunk idén is gondoskodik 

belterületén a hó eltakarításáról, és a 

forgalmas közterületek (buszmegállók, 

óvoda iskola környékének) 

csúszásmentesítéséről.  

Ahhoz hogy ezek a munkálatok zavartalanul 

elvégzésre kerüljenek, megkérek minden 

gépjármű tulajdonost, hogy autójával kocsi 

beállójában parkoljon. Elsősorban a szűk 

utcákban nehezíti a hó eltakarítást és a 

hulladék elszállítását az autók által 

leszűkített útszakasz. 

 

 
 

Idén a feladat alapú támogatási rendszer 

bevezetése miatt – mivel községünknek 

nem feladata a Sopron - Ágfalva közötti 

út takarítása, ezért azt nem végeztetjük. 

A Somfalva - Ágfalva közötti alsórendű, 

vegyes használatú utat téli időszakban 

mindenki csak saját felelősségére 



22 00 11 66 .. JJ AA NN UU ÁÁ RR   ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   3 
 

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

használhatja, mert azt forráshiány miatt 

nem áll módunkban rendszeresen a 

közlekedésre alkalmas állapotban tartani.  

 

Köszönettel: 

Pék Zsuzsanna 

polgármester 

 

Téli veszélyek 

A hóvihar elmúltával a lehullott hó az épített 

környezetben további veszélyeket hordoz. A 

tetőkről az összefagyott hó, az 

ereszcsatornákról jég eshet a járókelőkre, a 

járdák és egyéb közlekedők újra síkossá 

válhatnak. A síkosság mellett a hó 

betakarhatja a járdaszegélyt és egyéb 

tereptárgyakat (gödrök, buckák), ami további 

veszélyforrásokat jelenthet (elbotlás, elesés, 

stb.).  

Az ingatlanok, üzletek, vendéglátó ipari 

egységek, elárusítóhelyek és társasházak előtt 

lévő járdaszakaszok (az ingatlan és az úttest 

közötti valamennyi járdaszakasz) folyamatos 

tisztántartásáról, a hó eltakarításáról, a síkos 

járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles 

területsáv) hintéséről, sózásáról a 

tulajdonos/használó köteles gondoskodni. Az 

ingatlan tulajdonosa/használója köteles a 

járdaszakasz melletti átereszeknek, 

árkoknak, csatornanyílásoknak hótól, jégtől 

és más lefolyást gátló egyéb anyagtól való 

megtisztításáról gondoskodni, valamint a 

veszélyes, lelógó jégcsapokra (táblával, 

felirattal) felhívni a járókelők figyelmét. 

 

A közlekedés során különösen kell figyelni mind 

a gépjárművezetőknek, mind a gyalogosan 

közlekedőknek a havas, jeges, csúszós 

útviszonyokra. Emellett kiemelten figyelmet kell 

fordítani az épületek környékén, a járdákon 

történő közlekedésre, az esetlegesen lezuhanó 

hó- és jégtömeg elkerülésére.  

 

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYE 

SOPRONI HELYI VÉDELMI BIZOTTSÁG 

 

Községi Könyvtár 
 

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. 

 

 
Fotó: Csoltói József 

 

Advent 

 
Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy 

megrendezett adventi vásárunk ez 

alkalommal is nagyon sikeres volt! 
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Nagyon szépen köszönjük mindenkinek a 

sok-sok érkezett felajánlást, segítséget,az 

óvónőknek és a pedagógusoknak a 

felkészítő munkájukat és a gyerekeknek 

hogy színesítették a programunkat.  

 

 
 

Természetesen a befolyt összeggel iskolánk 

további szépítését teszik lehetővé. 

Köszönjük szépen MINDENKINEK! 
 

Farsangi bál 

 

Idén is megrendezésre kerül a szülői 

közösség által szervezett farsangi bál 

Időpont: 2016. 02. 13 szombat  

Helyszín: Ágfalvi Fogadó . 

Melyre sok szertetettel meghívunk minden 

kedves érdeklődőt. 

 
Asztalfoglalás (szükséges):  

Zselinszkyné Kondor Nikoletta 0670/409-1813 

További információ a következő Krónikában. 

 

Karácsony az óvodában 

 

Az óvodai karácsonyi ünnepséget december 

18-án délelőtt tartottuk meg. Erre a napra 

minden kicsi óvodás kitisztította szívéből a 

rosszaságot és legszebb ünnepi ruhájában 

várta a csengő hangját. 

A gyerekek izgatottan vonultak be a 

Micimackó csoportba, ahol a plafonig érő 

szép fa állt, melyet szülői felajánlásból 

kapott az óvoda. A felajánlást ezúton 

köszönjük Németh Józsefnek, 

mindannyiunknak nagy örömet okozott vele. 

A fenyőre felkerültek a gyerekekkel közösen 

sütött mézeskalácsok is, így az illatok is 

fokozták a hangulatot. A csillagszóró 

fényében gyönyörködve mindenkinek 

egyszerre vert hevesen a szíve. Csengőszóra 

megérkeztek a betlehemező gyerekek. Az 

első pásztor bebocsájtást és figyelmet kért a 

közönségtől. A pásztorok a csillagot és az 

angyalokat követve jutottak el a kis 

Jézushoz akit ajándékokkal köszöntöttek. 

Mária bölcsődallal ringatta el a kisdedet. 

A betlehemezők kivonulása után közös 

énekléssel és versmondással köszöntöttük a 

karácsonyt, és akkor végre eljött a várva várt 

pillanat, mikor a csillogó gyermekszemek 

közelebbről is megnézhették a fa alatt 

tündöklő ajándékokat. Az ünnepi tízórai után 

pedig kezdetét a csomagbontogatás és az 

önfeledt játék. 

A betlehemesek a Polgármesteri Hivatalban, 

az iskolában és a boltban is előadták a Csíki 

betlehemest, mely az ausztriai Alsóőr 

faluban működő hagyományőrző magyar 

csoporton keresztül jutott hozzám és így 

érkezett meg Ágfalvára, mert „száll a madár 

ágról ágra, száll az ének szájról, szájra”. 

Reméljük, hogy az igazi szép értékeink 

messze szállnak, gazdagodnak, és nem 

vesznek el e kavargó világ vad szelei között. 

 

Kovácsné Kuszák Gabriella 

 

 
Fotó: Csoltói József 
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FELHÍVÁS! 

 

December 15-én elkóborolt az Ágfalva, 

Soproni utca 50-ből „Pocak” névre hallgató 

nőstény kiscicánk! Próbáltuk keresni, 

kiplakátoltuk, több házba is bekopogtunk. 

De hiába! Utoljára egy hete látták a Fő 

utcában, a Turzai Élelmiszerbolt környékén. 

Ezüstszürke színű, kb. 18 hetes kiscica, 

nyakában egy piros nyakörvvel. Ha valaki 

látta a környéken, kérem értesítsen a 06-99/ 

330-111-es  vagy a 06-20/ 7797097-es 

telefonszámokon. A cica nagyon barátságos, 

szelíd, hagyja magát megfogni! 

Előre is köszönöm!  

 

Dudás György 

 

 
 

Alkotókör alakul Ágfalván 

 

   A gondolat már több éve megfogalmazódott 

bennem, hogy az alkotókedvű ágfalvi 

felnőttekkel egy olyan közösséget hozzunk létre, 

mely keretében a képzőművészet világába 

betekintve, azt megismerve közösen alkossunk. 

Az elképzelésem megvalósításában sokan 

bíztattak, így amennyiben érdeklődés van rá, 

2016. január 14-én (csütörtökön) 17.00 órakor 

az iskolában meg-beszélést tartanánk. 

       Úgy gondolom, hogy napjainkban 

különösen fontos az ilyen tevékenység 

művészeti és közösségépítő szempontból is. 

Ebből kiindulva mindenféle előképzettség nélkül 

várom az érdeklődőket, akik éreznek magukban 

alkotókedvet, szeretnének megismerkedni 

képzőművészeti technikákkal és tevékenyen 

szeretnének részt venni egy alkotóközösség 

életében. 

 

Rozmán Zoltán rajztanár  

 

Közlemény 
Országos Egészségügyi Információs Központ 

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a 

Betegút Egyesület egészségesek és betegek 

részére információs központot tesz elérhetővé a 

jobb tájékozódás és a gyógyulási folyamat 

meggyorsítása érdekében. Az adatbázisokon 

kívül személyre szabott tanácsadást is 

biztosítunk, valamint jogsegély szolgáltatást is 

ellátunk. Az információs központ iránytű az 

egészségügyi ellátó rendszerben történő 

eligazodáshoz. 

 

www.betegutegyesulet.hu 

betegutegyesulet@gmail.com 

Telefonszám:  

70-884-5879 

70-389-4178 

 

VÉRADÁS  ÁGFALVÁN 

 
Minden kedves véradót szeretettel várunk 

2016. február 02-án 16-19 óráig  

az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 

tornatermében szervezett véradásra! 

 

 

Császárfa 
Tisztelt Ágfalviak! 

 

Az általunk forgalmazott Shan Tong 

Császárfa kora tavasztól késő őszig 

bármikor ültethető. 

 

A Császárfa épületfának vagy bútorfának 

(8-9 évenkénti kitermeléssel 1/2 hektáros 

területen ideális körülmények között 100-

200 m3 épület/bútorfa 200 fa telepítésekor), 

árnyékot biztosító díszfának vagy 

tüzelőanyagnak (3 évente kitermelve 

energiaültetvényként a hozam 1/2 hektáron 

100-150 m3 aprítékfa 1000 fa telepítésekor) 

http://www.betegutegyesulet.hu/
mailto:betegutegyesulet@gmail.com
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is kiválóan alkalmas, nagyon gyorsan növő, 

gyönyörű lombozatú és virágzatú fa.  

A Shan Tong Császárfa több évtizedes 

múlttal rendelkezik, sok százezer fát 

telepítettek belőle a világon, nemzetközileg 

jól bevált fajta és a Császárfa alapfajok 

összes pozitív tulajdonsága ötvöződik 

benne.  

 

Császárfáink tő és sortávolságának 

kialakításakor azt a döntést kell meghozzuk, 

hogy fáink energetikai célokat fognak e 

szolgálni (pellet/apriték) - 2-3 éves vágási 

ritmussal -, vagy épületfa/bútorfa - 8 évente 

kivágva - előállításáért ültetjük. 

Energetikai célok esetén kb. 2m-es a 

tőtávolság (kb. 1000 tő/0,5 ha), 

épületfa/bútorfa termelésekor a minimális 

tőtávolság 4 – 5m (200-300 tő/0,5 ha). 

 

A talajok vonatkozásában arra érdemes 

ügyelni, hogy erősen savanyú vagy 

köves/kavicsos talajokban ne ültessük 

fánkat. 

 

A talajvíz lehetőleg 1,5 m-nél ne legyen 

magasabb és tartósan/hetekig a fa 

semmiképpen ne legyen elöntve. 

Az ültetéskor számolnunk kell azzal, hogy 

az első két évben (különösen az első évben) 

fánk öntözést igényel, melynek mértéke az 

időjárás és a talajviszonyok függvénye, de 

vezérelvként kezeljük, hogy fánk környezete 

soha ne száradjon ki 

  

Bátran használhatunk bevált, szakember 

által javasolt talajminőség javító/növekedést 

támogató szereket.  

  

Áraink ide kattintva: 

http://www.csaszarfa.hu/csaszarfa_ara 

tekintheti meg! 
 

Figyelmébe ajánlom még 

facebook.com/csaszarfa.hu oldalunkat is. 

 

Baráti üdvözlettel,  

Tasnádi Gábor 

70/391-6768 

www.csaszarfa.hu 

 

 
 

Az Ágfalvi Evangélikus Egyházközség hírei 

januárban 

 

Január igéje:  

Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk az 

Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság 

lelkét. 2.Tim 1,7 
Monatsspruch Januar : Gott hat uns nicht 

einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern 

den Geist der Kraft, der Liebe und der 

Besonnenheit. 2. Timotheus 1,7 

Január elesején 15.30 – újévi istentiszteletet 

tartottunk. 

Január 3-án, vasárnap 9 órakor – vízkereszti 

családi istentiszteletet tartottunk. 

Január 8-án, pénteken 17 órától konfirmációs óra 

lesz a bánfalvi gyülelekezeti teremben. 

Január 9-én, szombaton 9 órától konfirmandus-

nap lesz Ágfalván. 

Január 10-én, vasárnap 9 órakor – magyar 

nyelvű, úrvacsorás istentisztelet lesz. 

Január 15-én, pénteken 14 órától – kéthetente 

- ORFF-foglalkozás indul Ágfalván, a 

gyülekezeti teremben Tauber Csilla és 

Tauber Ferenc vezetésével. Nagy-nagy 

szeretettel hívogatjuk az 1-5. osztályos 

tanulókat. További informáci ó: 06 20 824 26 

11. 

Január 16-án, szombaton 17 órától ifjúsági estet 

tartunk a gyülekezeti teremben - filmvetítéssel, 

főzéssel. 

http://www.csaszarfa.hu/
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Január 17-én, vasárnap 9 órakor  - német nyelvű 

istentisztelet lesz. 

Január 19-én az ökumenikus imahét alkalmát 

tartjuk római katolikus testvéreinkkel 

közösen az evangélikus gyülekezeti teremben. 

Kérjük gyülekezeti tagjainkat, hogy egy tál 

süteménnyel járuljanak hozzá az alkalomhoz! 

Köszönjük. 

Január 22-én, pénteken 18 órakor a bánfalvi 

gyülekezeti teremben kerül sor a 

„Középnemzedék” következő alklamára. 

Szeretettel hívogatunk mindenkit, „régieket” és 

„újakat” is. 

Január 24-én, vasáranp 9 órakor – magyar 

nyelvű istentisztelet lesz. 

Január 29-én ORFF-foglalkozás lesz 14 órától. 

Január 29-én konfirmációs óra lesz. 

Január 31-én, vasárnap 9 órakor német nyelvű 

istentisztelet tartunk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Február 6-án, szombaton 15 órától 

gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és 

barátaikat. 

 

Január elsejétől a Soproni Evangélikus 

Egyházmegye új esperese Mesterházy Balázs 

harkai lelkész. 

 

Mindenkinek áldott, békés, boldog új esztendőt 

kívánunk! Alkalmainkra 2016-ban is szeretettel 

várunk mindenkit, felekezeti hovatartozástól 

függetlenül! 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Heinrichs Eszter és Heinrichs Michael 
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