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M E G H Í V Ó 
 

Ünnepeljünk együtt az 

1848 – 49-es 

szabadságharc 168. 

évfordulóján! 
 

A megemlékezés helye: 

Március 15. tér 
Időpontja: 2016. március 11. 

/péntek/ 15 óra 
 

 
 

Szeretettel várjuk a 

község lakosságát! 
 

Ágfalva Község Önkormányzata 

Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola - 

Grundschule Agendorf  

 

 
 

 

Téltemetés Ágfalván 
 

Télűző bolond lakodalmas felvonulásunkon 

az esős idő ellenére sokan vettek részt, hogy 

a több száz éves hagyományt velünk együtt 

ápolják, megéljék és ne hagyják feledésbe 

merülni. 

 

Külön örülök annak, hogy Ágfalváról egyre 

több érdeklődőt vonz a rendezvény, az 

újonnan ide költöző családok is fontosnak 

tartják néphagyományaink megismerését. 

 

Idén 15 órakor indult a lakodalmas menet az 

Ágfalvi Fúvószenekar kíséretével az Ágfalvi 

Fogadó előtti térről. Elől ment a pap, akit 

idén először Sir János alakított, utána a 

csodálatos mátkapárunk vonult, őket 

követték a koporsóvivők, a medve és a 

medvehajcsár, majd a jelmezbe öltözött jó 

hangulatú lakodalmas menet. Első 

állomásunk a Hegy utcában volt, ahol a 

Böhm család látta vendégül a „násznépet”. 

Mindegyik megállónál a pap tréfás 

esketéssel összeadta a mátkapárt, a násznép 

sramli zenére megtáncoltatta a házigazdákat, 

a felkínált finomságokat (farsangi fánkot, 

süteményeket, szendvicseket, forralt bort, 

teát) mind elfogyasztottuk, és indultunk 

tovább a következő családhoz. 

 

 
Fotó: Németh Péter 

 

 XVII. évfolyam  3. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2016. MÁRCIUS 
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Fotó: Németh Péter 

 

Már sötétedett, mikor a végső állomásra 

érkeztünk az Egyesületek Házába, ahol 

eltemettük a telet jelképező koporsót, vele 

együtt a hideget, a tél kellemetlenségeit, 

hogy majd a böjttől megtisztulva várjuk a 

tavasz eljövetelét. 

 

 
Fotó: Németh Péter 

 

Köszönjük mindazoknak, akik ötletes 

jelmezbe öltözve vettek részt 

rendezvényünkön, 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, Pék Zsuzsanna polgármesternek, 

a Morgenröte Énekkarnak és segítőiknek, 

hogy jól tartottak és vendégül láttak minket. 

 

Csoltói József 

rendezvényszervező 

 

ÓVODAI BEÍRATÁS 
 

Ideje: 2016. április 4-én hétfőn 8-16 óráig 

          2016. április 5-én kedden 12-16 óráig 

Helye: Ágfalvi Napsugár Óvoda  

Ágfalva, Fő u.1. 

 

Szováti Júlia 

jegyző 

 

Húsvéti Sütivásár 
 

Kedves Tagok,Támogatók! 

A Virágos Ágfalváért Egyesület˝ 

sütivásárt tart szombaton (03.26.-
án) a Kőpadnál reggel 7 órától! 
(Rossz idő esetén az iskola ebédlőjében) 
Szeretnénk támogatásukat kérni a 
sütivásár megrendezéséhez, sütemény 
felajánlás vagy vásárlás formájában!  
Szeretnénk a játszótérre fákat ültetni, a 
sütivásáron összegyűlt támogatást erre 
a célra fordítanánk! 
Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk! 
 
Köszönettel: 
 
 
 
 
 

 
 
Kedves Tagok, Támogatok! 

 
„Virágos Ágfalváért Egyesület „ 
megkezdte a 2016. évi tagdíjak 
szedését. 
Tagdíj összege nem változott: 2400Ft/év 
Lehetőség van a tagdíjak befizetésére a 
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 
ágfalvi kirendeltségén vagy utalással a 
következő számlaszámra: 
Számlaszám:59500368-10000324 
Kérjük a közlemény rovatban 
feltüntetni a tag, támogató nevét! 
Tagdíjakat szedik: 
Rozmánné Rudolf Zsuzsanna 

Kapuiné Bugledits Timea 
Kazi Edit-0620 225 96 52 
A „Virágos Ágfalváért Egyesület „a 
2016. évi közgyűlését április közepére 
tervezi, erről bővebb tájékoztatást a 
következő Krónikában várható! 

 
Tisztelettel: Kazi Edit 
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Köszönetnyilvánítás 
 

Az Ágfalvi Napsugár Óvoda Micimackó 

csoportja nevében, ezúton szeretnénk 

kifejezni köszönetünket azoknak a 

szülőknek, akik hozzájárultak, hogy 

csoportunk megszépülhetett. 

Hálával és köszönettel tartozunk az anyagi 

támogatásért és a munkájukért: 

Udvardy Péternek 

Ungvári Józsefnek és feleségének, Horváth 

Mónikának 

Dombi Tamásnak 

Németh Józsefnek 

Salh Juditnak 

Brattengeier Istvánnak 

Keresztes Jánosnak 

Varga Zoltánnak. 

 

A gyerekek nagy örömmel vették birtokba a 

megújult csoportszobát. 

 

Köszönettel: az óvó nénik és a gyerekek 

 

 
Fotó: Szabados Zsuzsanna 
 

ISKOLÁNKBAN TÖRTÉNT 

FEBRUÁRBAN 
 

FARSANGI MULATSÁG 

2016.02.05-én megtartottuk farsangi 

mulatságunkat. Kicsik és nagyok jelmezt 

öltöttek, a 10 legjobbat, legötletesebbet a 

zsűri jutalmazta. Majd iskolánk volt diákjai 

(Godó Zsolt és  ifj. Csoltói József) 

zenekarukkal első élő koncertjükön hatalmas 

sikert arattak. A délután vidáman telt, volt 

minden, ami szem szájnak ingere: csocsó 

verseny, cukorka-célba dobás, fánk és csoki 

evő verseny, koktél, terülj-terülj asztalkám, 

tombolasorsolás és rengeteg jókedv.  

Reméljük, mindenki jól érezte magát. 

Köszönjük minden szponzornak és 

segítőnek, hogy hozzájárultak a farsangi buli 

sikeréhez.  

 
 

ISKOLÁNK BEMUTATÁSA AZ 

ÓVODÁBAN 

A leendő első osztályosok tanító nénijével, 

Domonkosné Szemerédy Zsuzsannával 

bemutattuk az ágfalvi Napsugár Óvoda 

nagycsoportos szüleinek iskolánkban folyó 

nevelő és oktató munkát. 

Köszönjük a lehetőséget  

 

MÚZEUMPEDAGÓGIAI  ÓRA – A 

VENDÉGEK AUSZTRIÁBÓL 

ÉRKEZTEK 

A Kultur-Service-Burgenland munkatársai 

keresték fel iskolánkat, s iskolánk alsó 

tagozatosainak tartottak 2016.02.17-én 

múzeumpedagógiai órát. Pauli, a papagáj és 

társa kalauzolták a gyermekeket a 

burgenlandi múzeumok világába, bemutatva 

a lehetőségeket, a jövő évi programkínálatot.  

A tanulók és tanáraik egyaránt élvezték az 

előadást, melynek végén ajándékban 

részesültek. 
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LABORATÓIUMI ÓRA A BERZSENYI 

DÁNIEL EVANGÉLIKUS 

GIMNÁZIUM ÉS LÍCEUMBAN 

2016.02.19-én a 8. osztály tanulói, 

osztályfőnökük, Kinga néni és a 

természettudományok tanára, Judit néni a 

délelőttöt a Berzsenyi Dániel Evangélikus 

Gimnázium és Líceumban tölthették, ahol 

laboratóriumi kémia órán, valamint földrajz 

órákon vehettek részt.  

Mindannyian jól érezték magukat, s biztosan 

sok újast láttak és halottak ezeken az órákon. 

 

 
 

IDŐPONTVÁLTOZÁS!!! 

 

Iskolánk, a Grundschule Agendorf német 

nemzetiségi bálját, 2016.április 16-án, este 

19.00 órai kezdettel tartja az iskolában, 

melyre mindenkit szeretettel várunk.  

Szeretném megkérni az érdeklődőket, hogy 

részvételi és asztalfoglalási szándékukat 

2016.03.31-ig az intézmény vezetőjének, 

Kriszta néninek jelezzék.  
 

Köszönettel: Csernus Gáborné, Kriszta néni 

 

GRATULÁLUNK! 
 

Iskolánkat 12 tanuló képviselte a megyei német 

vers- és prózamondó versenyen a Soproni 

Német Nemzetiségi Iskolában.  

Demeter Ádám, Koller Kolos 1.o. 

Krebsz Elena, Vén Eszter 2.o. 

Galánfi Szófia, Tarpai Esther, Tauber 

Veronika 3.o. 

Jurák Emese 4.o. 

Akácos Kíra 5.o. 

Plájer Johanna 5.o. (Mundart kategória) 

Kovács Borbála, Márta Estella 7.o. 

Kategóriánként 2 szabadon választott verssel 

indultak diákjaink. A megmérettetés nem volt 

könnyű, sok szép szavalatot hallhattunk.  

Minden résztvevő tanulónknak gratulálunk! 

A regionális döntőbe, Mosonmagyaróvárra 2 

tanuló jutott tovább:  

Tauber Veronika (IV. helyezés) és Plájer 

Johanna (II. helyezés). Sikerükhöz külön is 

gratulálunk!  

További szereplésükhöz jó felkészülést 

kívánunk. 

Köszönet a szülőknek is a felkészülés 

segítésében és a gyerekek utaztatásában. 

 

Kiss Péterné 

 

 
Fotó: Csernus Zsófia 
 

Kedves Szülők! Kedves Ágfalvi lakosok! 

 

Kérjük, adójuk 1%-ának felajánlásával 

szíveskedjenek óvodánkat /Ágfalvi 

Napsugár Óvoda/ támogatni. 

 

Óvodánk Alapítványa: 

 

Lachen Stiftung Alapítvány 

adószám: 18532360-1-08 
 

Köszönjük! 

 

Rangos kitüntetés a bánfalvi 

gyógyszerésznek 
 

Rangos kitüntetést kapott dr. Vetsey-

Körmendi Ágnes gyógyszerész a 

Pharmacia Alapítvány Pro Pharmace 

(magyarul: A Gyógyszerészetért) 

életműdíjban részesítette, melyet 

Budapesten vett át a múlt év végén. 

Dr. Vetsey-Körmendy Ágnes 54 éve 

gyógyszerészként dolgozik, hivatásként 

mesél szakmájáról. A Szegedi 
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Tudományegyetem elvégzése után 1962-ben 

kezdte pályafutását Tapolcán, majd 1970-

ben került Sopronba. Először az újteleki 

utcában dolgozott, ezután 1979-től 

Bánfalvára került és azóta is aktívan vezeti a 

templomok vonzásában lévő Hajnal 

Gyógyszertárat. A szeme előtt lettek a 

csemeték felnőttekké, szülőkké, 

nagyszülőkké, így lett mindenki számára 

Ágiból Ági néni. 1992 óta az ágfalvi 

gyógyszertár is hozzá tartozik. 

Hivatása mellett a Bánfalváért Baráti Kör 

Egyesület vezetőségének tagja, aktívan részt 

vesz Bánfalva közösségi életében is. 

Rendezvényeket, zarándoklatokat szervez az 

egyesülettel. Elmesélte, karácsonykor az 

éjféli mise után minden évben kinyitja a 

gyógyszertár ablakát és a soproni fúvósok 

zenéje elhallatszik a patikából. 

Ági néni többször kapott már kitüntetést, ám 

a 2015 végén elnyert, Szent Kozma és Szent 

Donján képével díszített díjat a 

gyógyszerészszakmában eltöltött évtizedek 

után érdemelte ki.  

Meglepetésként érte a jelölés, mint utóbb 

kiderült, szegedi professzorok javasolták az 

életműdíjra. 
 

(Sopron Press 2016. február 4.) 
 

Községünk lakosságának nevében 

gratulálunk az életműdíjhoz, munkájához 

pedig jó egészséget, és további szakmai 

sikereket kívánunk! 
 

 
Tisztelt Lakosság! 
 

A Rekultiv Magyarország Kft. mint a 

településükön a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság által 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatás 

ideiglenes ellátására kijelölt közérdekű 

szolgáltatója, 2016. évben minden második 

hónapban házhoz menő zsákos szelektív 

hulladékgyűjtési akciót szervez 
 

A háztartásokban keletkező műanyag 

hulladékok gyűjtési módja: 

A házhoz menő szelektív gyűjtés során a 

Rekultiv Magyarország Kft a kommunális 

hulladék gyűjtéséhez hasonlóan a hasznosítható 

műanyag hulladékokat közvetlenül az ingatlan 

elől gyűjti be, az erre a célra kiosztott 120 l-es 

emblémás átlátszó színű zsákokból. A zsákokat 

az Önkormányzatnál lehet igényelni.  

Kérjük, hogy a műanyag palackokat, flakonokat 

laposra taposva rakják a gyűjtőzsákokba, mert 

így kevesebb helyett igényelnek, megnövelhető 

a zsák befogadóképessége, és szállítása is 

gazdaságosabb. Továbbá kizárólag újságpapírt 

rakjanak a zsákokba. Soha ne tegyenek a 

zsákokba zsíros, olajos élelmiszerrel, 

vegyszerrel szennyezett hulladékot, valamint 

ismeretlen anyagot, szemetet. A szennyezett 

hulladék nem hasznosítható. A zsákokat a 

szállítási napon reggel 5 h-ig kérjük helyezzék 

ki. 

A szelektív hulladékgyűjtés –a gyűjtőszigetek 

mellett-ilyen módon történő kibővítésével 

jelentősen megnövelhető a szelektív 

hulladékgyűjtés hatékonysága, javítható az 

emberek környezettudatossága, csökkenthető a 

lerakásra kerülő hulladék mennyisége.  
 

Mi kerülhet a szelektív 

hulladékgyűjtő zsákba? 
 

- PET palack: (ásványvizes, üdítős palackok,)  

- PP+HDPE műanyag, fólia, nylon szatyor, 

- Élelmiszer tárolására használt műanyag flakon, 

kanna kimosott állapotban 

-  Laposra taposva - erre kiosztott zsákba 

gyűjtve 

-  Tiszta állapotban !!!!!!! 
Zsíros, élelmiszerrel, vegyszerrel szennyezett 

hulladékot, illetve háztartási hulladékkal 

szennyezett műanyagot nem szállítunk el. 
 

Mikor és hogyan szállítják el? 
 

A szelektíven gyűjtött műanyag hulladékot 

az alább megjelölt minden második hónap 

utolsó pénteki napokon szállítjuk el: 

 

febr. 

26. 

ápr. 

29. 

jún. 

24. 

aug. 

26. 
 

Kérjük, a szelektíven gyűjtött műanyag 

hulladékot kizárólag a naptárban jelölt szállítási 

napon helyezzék ki. 
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További információkért készségesen állunk 

rendelkezésére: 

 

Tel: 99/544-088, e-mail: 

fertoszentmiklos@rekultiv.hu 

 

TEGYÜNK EGYÜTT A TELEPÜLÉS 

TISZTASÁGÁÉRT ÉS KÖRNYEZTÜNK 

MEGÓVÁSÁÉRTGYŰJTSŰK EGYÜTT 

SZELEKTÍVEN, MERT HASZNOSUL! 

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 

Tárgy: Civil szervezetek működési és 

szakmai célú támogatása  
 

Ajánlat kérő: Ágfalva Községi 

Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

Teljesítés helye: Ágfalva 
 

Beadási határidő: 2016.11.30-ig 
 

A pályázat célja: a civil társadalom 

erősítése a civil szervezetek társadalmi 

szerepvállalásának segítése.  
 

A támogatás célja: A támogatható 

tevékenységek, a támogatás a civil szervezet 

alapcélja szerinti tevékenységeinek feltételeire 

fordítható. 

Amennyiben azok működése a település 

kulturális, hagyományőrző, sport, 

egészségmegőrző tevékenységben valósulnak 

meg, valamint hozzájárulnak a település és 

közösségfejlesztéshez, az egészség megőrzéshez 

és az épített és természeti környezet védelméhez. 
 

Támogatás során elnyerhető összeg: Az 

elnyerhető támogatás összegének felső 

határa 500.000,-Ft. 
 

Támogatás egyéb feltétele: A 

támogatásban részesülő a tárgyévet követő 

év március 30-ig köteles tevékenységéről 

beszámolót, egyidejűleg a támogatás 

felhasználásáról kimutatást készíteni. 
 

Pályázhat minden ágfalvi kötődésű 

egyesület, amely 3 hónapnál nem régebbi 

okirattal tudja igazolni működését! 
 

Pék Zsuzsánna 

polgármester 

Megemlékezés a kitelepítés 70. 

évfordulójáról 
 

2016. április 16-án emlékezünk arra, hogy 

hetven évvel ezelőtt Ágfalváról kitelepítették - 

vagy ahogyan mostanság mondjuk -, elűzték a 

falu lakosságának nagy részét.  

Szeretettel hívogatunk mindenkit közös 

főhajtásra, közös emlékezésre. 

Megemlékezésünket 14 órakor a római katolikus 

templom mögötti kis téren kezdjük a vasút 

mellett, ahol addigra kialakításra kerül egy kis 

park emlékkővel, ami azt hívatott jelezni, hogy 

erről a helyről vittek el - hetven évvel ezelőtt - 

1434 ágfalvit. Gyerekeket, fiatalokat, életerős 

felnőtteket és időseket is. 

Az akkori gyerekek és az ő gyerekeik közül 

kétbusznyi embert várunk erre az áprilisi 

alkalomra. És nem csak őket, hanem a 

környékbeli települések képviselőit és 

vendégeket határon innen és túlról.  

Kedves Ágfalviak!  

Tiszteljük meg minél többen jelenlétünkkel ezt 

az alkalmat, hiszen az akkor történtek 

mindannyiunk, minden mai ágfalvi életére így 

vagy úgy kihatnak.  

Az emlékkő felavatása után egy emlékséta lesz a 

katolikus templomtól az evangélikus templomig. 

A sétát egy ökumenikus istentisztelet követi az 

evangélikus templomban. Szeretnénk 

hangsúlyozni, ahogyan az előkészületek, 

ahogyan az emlékkő-avatás, és ahogyan az 

emlékséta is, ez az ökumenikus istentisztelet is a 

falu két felekezetének, két önkormányzatának és 

a civil szervezeteinek közös alkalma. Annak, 

hogy istentisztelet is lesz, történelmi gyökerei is 

vannak. Hetven évvel ezelőtt is lelkész 

búcsúztatta a távozókat és a feldíszített 

vagonokat – harangzúgástól kísérve. 

Az áprilisi alkalomra több száz embert várunk. 

Minden bizonnyal ez az utolsó kerek évforduló, 

ahol még élő kitelepítettek is jelen lesznek. 

Fogadjuk őket méltóan, emlékezzünk rájuk 

tisztelettel! 

Azért, hogy az ünnepséget gördülékenyen és 

szépen elő tudjuk készíteni, szeretnénk a 

lakosságot a szervezőmunkába is bevonni. 

Szükségünk lenne sok-sok süteményre és ügyes 

kezekre, akik segítenének a zsíros kenyér 

kenésében, a terítésben, a felszolgálásban, a 

rendrakásban… 

A süteményeket április 17-én, szombaton déltől 

lehet hozni az evangélikus gyülekezeti terembe. 

Aki pedig kétkezi munkáját, idejét és energiáját 

szeretné felajánlani, az jelezze előre! Vagy az 
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önkormányzatnál (Csoltói Józsefnél tel.:06 

20/7797-113), vagy a lelkészi hivatalban 

(tel.:06208242611). 

 

Segítségüket és megtisztelő jelenlétüket előre is 

megköszönjük! 

Heinrichs Eszter lelkész 
Az Ágfalvi Evangélikus 

Egyházközség alkalmai márciusban 
 

Jesus Christus spricht: Wie mich der Vater 

geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. 

Bleibt in meiner Liebe!  

( Joh. 15,9) 

„Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy 

szeretlek én is titeket: maradjatok meg az én 

szeretetemben.” (Jn.15,9) 

 

Március 3-án, csütörtökön 10 órakor baba-

mama kör lesz. 

Március 4-én, pénteken: 

-14 órától Orff-foglalkozás lesz, 

-16 órától böjti áhítatra hívogatunk, 

-17 órától konfirmáció oktatás lesz, 

Március 10-én, csütörtökön 10 órakor baba-

mama kör lesz. 

Március 11-én, pénteken 16 órától böjti áhítatra 

hívogatunk. 

Március 17-én, csütörtökön 10 órakor baba-

mama kör lesz. 

Március 18-án, pénteken: 

- 14 órától zenés Orff-foglalkozás lesz. 

-16 órától böjti áhítatra hívogatunk. 

Március 19-én, szombaton 15 órától 

gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és 

barátaikat.  

Március 24-én, csütörtökön: 

-fél 10-kor a pszichiátriai betegek otthonában 

tartunk húsvétváró istentiszteletet, 

-10 órakor baba-mama kör lesz, 

-15 órakor nagycsütörtöki istentiszteletre 

hívogatunk a gyülekezeti terembe. 

Március 25-én, nagypénteken 17 órakor lesz 

istentiszteletünk. Immáron (adventig) a 

templomban. 

Március 27-én, húsvét vasárnapján:  

- 6 órakor hajnali istentiszteletre és közös 

gyülekezeti reggelire hívogatunk mindenkit 

nagy szeretettel. 

- Ugyanezen a napon 9 órakor úrvacsorás 

magyar nyelvű istentiszteletünk lesz. 

Március 28-án, húsvét hétfőjén 9 órakor német 

nyelvű úrvacsorás istentiszteletre hívogatunk. 

Március 31-én, csütörtökön 10 órakor baba-

mama kör lesz. 

Mindenkinek áldott húsvétvárást és 

feltámadásünnepet kívánunk! 

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit, 

felekezeti hovatartozástól függetlenül.  

(A „Középnemzedék”, az ifjúsági alkalom és a 

„Gemeindenachmittag” időpontját hirdetni 

fogjuk.) 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Heinrichs Eszter és Michael 
 

NAGYHETI MISEREND 

 ÁGFALVÁN A RÓMAI 

KATOLIKUS TEMPLOMBAN 
 

Március 24 - NAGYCSÜTÖRTÖK    

Esti Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére. 

              Szentmise: 17 óra 

 

Március 25 - NAGYPÉNTEK   

Az Úr Jézus szenvedése és kereszthalála.  

             Keresztút: 17 óra 

 

Március 26 -NAGYSZOMBAT   

    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 

 

Ez a nap, melyet az Úr szerzett; 

örvendezzünk és vigadjunk azon. * 

(Zsoltárok Könyve 117.24) 

 

Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk 

mindenkinek! 

 

Ismét kisláma született 

Kirchknopféknál 
 

Közeleg a tavasz, ébredezik a természet, de 

nem csak a természet érzi, hanem az állatok 



8  ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   22 00 11 66 ..   MM ÁÁ RR CC II UU SS   

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

is. Nagy meglepetésünkre megint született 

egy láma kislány, akit elneveztünk Ellinek. 

 

 
Fotó: Kirchknopf Károlyné 

 

De a kecskék sem maradtak el, mivel ott is 

több kisgida született.  

 
 

 
 

AZ IVARTALANITÁS ELŐNYEI 
 

A Magyar Állatorvosi Kamara tradíciójának 

megfelelően , rendkívül kedvező kutya, macska 

ivartalanítási akcióra kerül sor 2015.03.01től 03. 

31-ig.   

Gondoljunk az  ivartalanítás előnyeire:  

- Megszűnik a rosszindulatú emlő-, méh-, illetve 

here- és prosztata daganatok kialakulásának 

veszélye.  

- Elmarad az ivarzással járó elszökés, 

vérzés,"macskakoncert" stb.  

- Megszűnnek a felfokozott izgalmi tünetek, 

vizelettel történő spriccelések, párzó mozgások a 

vendégek lábán stb.  

- Állatvédelmi szempontból pedig csökken a 

gazdátlan, kóborló és betegségeket terjesztő 

állatok száma.  

 

Ivartalanítási műtét ügyben előzetes időpont 

egyeztetés szükséges, ezért kérem ,hívjon a  

06 20/346 -4545 telefonon. 

Akciós árak (csak ágfalvi lakosok részére):  

- Kandúr macska                  2900.-Ft  

- Nőstény macska                 5900.-Ft  

- Kan kutya  (egységár)        8000.-Ft  

- Szuka kutya       10 000 - 20 000.-Ft  

 

  dr. Pintér György  

        állatorvos 
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