ÁGFALVI KRÓNIKA
XVIII. évfolyam 5. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Közmeghallgatás
(2. rész)
Tájékoztató a 2017. évi feladatokról
Pék Zsuzsánna polgármester: A 2017 éves
rendezvénytervünk a Krónikában megjelent.
Ezért a rendezvényekről nem kívánok
szólni. Egyesületeinket az idei évben is
támogatjuk a támogatási alapot megemeltük.
Két egyesület jubilál Lovas 20 éves,
Énekkar 25 éves lesz az idén.
Beadtunk az elmúlt hetekben egy 75%-ban
támogatott gépvásárlásra pályázatot. Erő és
munkagép
beszerzésre
13M
forint
összegben, mely tartalmaz egy 50LE
traktort, glédert, sószórót, árokásót, hótolót
és ágaprító gépet.
A Kincstár felé adunk be pályázatot
útépítésre.
Ezekről tartalmunkban bővebbet akkor
tudunk, ha a kiírások megjelennek.
Pályázat készül a Polgármesteri Hivatal
munkájának
egy
úgynevezett
ASP
rendszerre történő csatlakoztatására, ez
kötelező és támogatott program.
Terv készül a Napközi Otthon átépítésére
ahol olyan közösségi tér kerül kialakításra,
amely
maximális
kihasználtsággal,
költséghatékonyan tudja majd kiszolgálni a
települési igényeket, és ha támogatást
kapunk, akkor a 2018. decembere után
kötelezően ellátandó bölcsődei ellátás
helyszínét is ki tudnánk itt alakítani. Ennek
építését az idei évre tervezzük. Annál is
inkább mivel ez az épület lenne a középső
láncszeme a Nevelési Kulturális és Oktatási
vonulatnak, amelyet a későbbiekben akár
egy egységes intézményrendszerként is
értelmezhetünk.
Elindult a Napsugár Óvoda átvétele a Német
Nemzetiségi Önkormányzat részéről.
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Ez nem jelenti azt, hogy a települési
önkormányzat elengedi a kezét az óvodának,
hisz ez az iskolánál sincs így.
De mivel minden feltételnek megfelel az
óvoda, ami ahhoz szükséges, hogy
Nemzetiségi
Óvodaként
Nemzetiségi
Óvodai támogatásban részesüljön, nem
lenne helyes, ha ezzel a lehetőséggel nem
élnénk.
A
jelenlegi
létszám
figyelembevételével
8M
Ft
többlettámogatást jelent ez éves szinten. Az
idei évben az óvoda kerítését kell
megépíteni, további eszköz beszerzés
szükséges, mert egyre több az óvodában
alvó gyermek. És mivel a létszám nő
lehetséges, hogy a terasz kiépítése is
szükségessé válik.
A 3. láncszem az iskola, amelynek
bővítésére
a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat adhat be pályázatot, mely
100%-ban támogatott 500M a maximálisan
elnyerhető összeg. Tetőtér beépítést és
tornacsarnok építést tartalmaz. Ha ez
megvalósul, a napközi épületéből elköltözik
az iskolai osztály, melynek helyére a
könyvtárat telepítenénk. A könyvtár helyén
pedig az egészségügyi szolgáltatások
bővülhetnének pl: nőgyógyászati rákszűrés,
vagy az igények figyelembe vételével bármi,
ami az itt élők egészségét szolgálja. Ennek a
3-as egységnek a fejlesztése rendkívül
fontos. Nem csak azért, mert 25 éve
dédelgetett álmom is megvalósulna ennek
részeként, amikor az iskolára gondolok,
hanem azért is mert Ágfalva lakosságszáma
gyarapszik főként fiatalokkal. Ha ezek a
fejlesztések nem történnek meg, az oktatásinevelési területen a létszámemelkedéssel a
jelentkező igényeket nem lehet kielégíteni.
Másrészről
szűkebb
környezetünkben
Ágfalva a német hagyományok ápolása
tekintetében utolérhetetlen. Olyan kulturális
tőke birtokosai vagyunk jelenleg, amely
kiszolgáló intézményeket követel magának.
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Melyek aztán helyszínt tudnak biztosítani
minden más egyébként támogatható
kulturális, nevelési és oktatási igénynek.
Mivel a tavalyi évben a Gyógy utca
megépítésére nem nyertünk támogatást, idén
saját erőből megépítjük. Ebben az évben
pont kerül a Szabályozási Tervre melynek
részét fogja képezni egy Település arculati
kézikönyv, ennek elkészülésére ismételten
főépítészt
kell
alkalmaznunk.
A
Szabályozási terv konzultációs időpontjairól
időben tájékoztatjuk az érintetteket.
Területvásárlási igényeink továbbra is
vannak,
település
fejlesztési
célok
érdekében.
Befejezzük az Egyesületek Háza pincéjét,
hangszigetelő ajtót szeretnénk az orvosi
rendelőre. Terveztetnünk kell a következő
éves útépítések helyszínét.
Mini
napelem
park
létesítésének
előkészületei zajlanak a Soproni utca végi
önkormányzati területen.
Kis szerencsével, ha a sors is úgy akarja,
valamint
ha
elképzeléseink
megvalósításában kormányzati és pályázati
segítséget is kapunk az idei évben sem
fogunk tétlenkedni.
Pék Zsuzsanna
polgármester

TISZTELT ÁGFALVIAK,
KEDVES SZÜLŐK,
FIATALOK!

A tavasz beköszöntével Papkert Játszótér
sok gyermeknek szerez örömet, egyre
többen látogatják a jó idő közeledtével.
Falugondnokaink rendszeresen karbantartják
a játékokat és a parkot, sajnos sokszor
szembesülnek
rongálásokkal,
nem
rendeltetésszerű használattal, melyeket a
környékben lakók is megerősítenek. Kitört
fákkal, letaposott kerítéssel, eltört táblákkal,
rendszeresen találkozunk.
Anyukák elmondása szerint 5-8 fős fiú
csapat rendszerint durván játszik a
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játszótéren, kaviccsal dobálják egymást, a
közelben lévő kicsiket is veszélyeztetve.
Nem a gyerekekkel van a baj, hanem azzal,
hogy ˝nem rendeltetésszerűen használják" a
játszóteret.
A környéken lakók szerint esténkén fiatalok
gyűlnek össze a játszótéren, akik
hangoskodnak, isznak, és sokszor bizony
rongálnak is.
Had idézzem a játszótér használati
szabályzat néhány pontját, amelyet a bejárat
mellett olvashatnak:
- A játszótéren található eszközöket,
berendezéseket csak
rendeltetésüknek megfelelően szabad
használni.
- A játszótéren való tartózkodás
alapvető feltétele, hogy az
együttélési normákat betartva
hangoskodással, kiabálással, hangos
zenehallgatással ne zavarjuk a
közelben lakókat.
- A játszótér területén dohányozni,
alkoholt fogyasztani TILOS!
- A játszótér eszközeit kizárólag
nappal lehet használni.
- A játszótéri eszközök
meghibásodását azonnal jelezni kell
az ágfalvi Polgármesteri Hivatal felé
személyesen, vagy a 99/330-012-es
telefonszámon.
- Minden látogató az általa esetlegesen
okozott kárért, rongálásért teljes
felelősséggel tartozik.
Megkérünk minden látogatót, hogy a
bejáratot csukják be maguk után, és a
kerékpárokat a tárolóba, és ne az útra
helyezzék el. A meglévő tájékoztató táblákat
ezekkel a kérésekkel ki fogjuk egészíteni, és
nemsokára kamerát fogunk kihelyezni a
játszótéri rend betartása érdekében.
Köszönjük mindazoknak, akik betartják a
Papkert Játszótér használatával
kapcsolatos előírásokat!
Csoltói József
WWW.AGFALVA.HU
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Ökotábor Ágfalván
2017. június 21-25. között rendezzük meg az
idei ökotáborunkat Ágfalván. Témánk Luther
élete lesz. Szeretettel várjuk elsősorban
hittanosaink jelentkezését. A tábor létszáma
„limitált”, a tavalyi ötvenes létszám túl sok volt
a terem és az udvar méretéhez képest. Harmincöt
fő felett már nem fogadunk jelentkezéseket.
Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban, a tábordíj
befizetésével.
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ezzel színesítsék, és virágpompájuk az arra
járók örömét szolgálja.
Az ültetés vidáman, jókedvűen telt, ami
látható a fotón is.

Heinrichs Eszter

Virágvásár
A Virágos Ágfalváért Egyesület
virágvásárt szervez:
A virágvásár helye: Kőpiac (kőpad)

Ovisok a Vízműben.

A virágvásár időpontja:
2017. május 14. (vasárnap) 9-12h
Szeretettel várja Önöket Pánácz László
kertész,
aki már sokuknak ismerős lehet a soproni
piacról, ahol évek óta kínálja eladásra
szépséges virágait.
A Virágos Ágfalváért
Egyesület
ezúton
szeretne
köszönetet
mondani
tagjainak,
támogatóinak és a falu
lakosságának
azzal,
hogy
itt
helyben
vásárolhatják
meg
kedvenc virágaikat.
Kazi Edit
elnök

Mályvaültetés
2017. március 30-án az Ágfalvi Közös
Önkormányzati Hivatal dolgozói társadalmi
munkában a temetőhöz vezető út mellett
mályvacsemetéket
ültettek
annak
reményében, hogy az erdő melletti részt
ÁGFALVI KRÓNIKA

A víz világnapja alkalmából ellátogattunk a
nagycsoportos gyerekekkel a Soproni Vízmű
Zrt.
hagyományosan
megtartott
rendezvényére.
A
gyerekek
megismerkedhettek a vízmű gépeivel,
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berendezéseivel, munkájával. Nagy élmény
volt kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

Külön köszönet Sümegi Gábornak, aki a
gyerekek szállítását Sopronba, ingyen
biztosította.
Szabados Zsuzsanna
Óvónő

2 0 1 7 .

M Á J U S

gondoskodott a talpalávalóról, a jó
hangulatról.
A
biztonsági
szolgálat
embereinek hálásak vagyunk, amiért
figyeltek a rendre, ezáltal mi szervezők is
felhőtlenül
szórakozhattunk,
illetve
köszönjük
az
Öreg
Kocsma
új
üzemeltetőinek a lelkiismeretes és precíz
kiszolgálást.
Szívből
köszönjük
a
megjelenteknek,
hogy
megtiszteltek
bennünket és az óvodát a jelenlétükkel.
Elmondhatatlanul jó érzés volt látni a
táncoló, önfeledten szórakozó embereket.
Azt gondolom, ennél nagyobb köszönömöt
nem is kaphattunk volna.
Ezúton szeretnénk megköszönni és hálás
köszönetünket kifejezni mindazoknak a
vállalkozóknak és magánszemélyeknek, akik
támogatásukkal hozzájárultak ahhoz, hogy
mindez megvalósulhasson.

Jótékonysági locsolóbál az
ágfalvi Napsugár Óvodáért
A bál témája még tavaly decemberben
merült fel. Az ötlet Pintér Katáé volt. Ezúton
is szeretnénk Neki megköszönni : KÖSZI
KATA ☺
Miután felmértem az ovis szülők körében,
hogy van-e igény egy ilyen rendezvényre,
bele is vágtam a szervezésbe. Közben lett
egy segítőm, Mosonyi- Dombai Anasztázia
személyében, így ezek után ketten
dolgoztunk azon, hogy egy felejthetetlen
bulit hozhassunk létre.
Késő estékig tanakodtunk, ötleteltünk, hogy
mit és hogyan kellene, hisz egyikőnk sem
rendezett még 120 fős bált. Közel 3 hónap
szervezkedés,
támogatók
keresése,
találkozók előzték meg ezt a – bátran
mondhatjuk fantasztikusra sikeredett –
jótékonysági bált.
Köszönettel
tartozunk
az
Ágfalvi
Önkormányzatnak, amiért rendelkezésünkre
bocsájtották
a
Panziót
díjmentesen.
Köszönjük B. Tóth Ernő DJ-nek, hogy
ÁGFALVI KRÓNIKA

Támogatónk:
Mosonyi
Gábor,
MosonyiDombai
Anasztázia, Pintér Kata, Varga Zoltán és
családja, Szetmár Mónika, Perger Márti,
Baboss Ibolya, Dallosné Baboss Etus,
Lampert Ernő, Hotel Vadvirág, Pompadour
Szépségszalon Ágfalva,
Autófényező
Ágfalvi út, Keramond Kft Ágfalva, Vasvári
András- Draschy Gumiszerviz, Sopron
Gokart—Schultz Gergő Péter, Dolce Vita
Fagyizó Sopron, Jimmys Kebab, Autonett
autómosó, Ottimo street food kitchen,
Cséryné Oláh Mária, Kovácsné Gonda
Tünde, Vecseyné Bognár Rita, Csetkovics
Jenőné, Ungváriné Horváth Mónika, ÁrkádSped 88 Kft ( Magyar Füstölt Finomságok),
OHM
elektronikai
szakbolt,
Tűz-és
WWW.AGFALVA.HU
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Munkavédelmi Szaküzlet, Best Fitness
Sopron, Német Nemzetiségi Önkormányzat,
Hambi kuckó, Kovács Zsuzsa, Vianni
Sopron, Sziszy Szépség Sziget Sopron, Dr
Kovács Róbert és családja, Turzay és
Németh Élelmiszer Ágfalva, Dr Hegedűs
György és családja, Ferenczy Lilla és
családja, Sport Söröző Sopron, Magas
Gergely és Sebestyén Anna, Zsenga Fitness,
Láng Csaba és Tompa Kinga, Pezenhoffer
Ági, Horváthné Csonka Tünde, Kelemen
Csilla, Kelemen Ági, Molnár Lajos és
Pásztor- Molnár Annamari, Vadon SáraWabi, Gyógyszertár Ágfalva, Kovácsné Sír
Niki, Pálfalvi Edit- Városi kutyasuli Sopron,
Hontiné Sohajda Zsófia és Honti Péter,
Hajdú László e.v.--- Fotó Hajdú, FittVibe
Alakformáló Stúdió Sopron, Várker Café &
Wine, Füzi szerelvény szak-, kis-, és
nagykereskedés, Poór Tibor és Kardos
Barbara—Öregkocsma, Ligeti Kati és
családja, Bujtás család, Nyikos család,
Dálnoky Szidónia, Csigó Gizella, Balogh
család, Dudás Györgyi, Fusio Optika
Sopron.
Pásztor- Molnár Annamari és MosonyiDombai Anasztázia
szervezők

Ágfalvi Lovas Sport Egyesület
tavaszi sikerei
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egyesület versenyzője Koppány Nuca nevű
lovával.
Április 9-én Nagycenken megrendezett
lovasversenyen Kesik Mira indult ügyességi
versenyben. Palkó nevű lovával negyedik
helyezést, Conrad Kázmér nevű lovával 7.
helyezést ért el.
Április 17-én Bozsokon megrendezett
Húsvét Kupán Kovács András a 6 éves
Géniusz nevű lova első versenyén negyedik
helyezést ért el díjugratásban.
További hasonlóan szép lovas sport
sikereket
kívánunk
az
egyesület
versenyzőinek!

Fotó: Dr. Takács István

Pünkösdhétfői ökumenikus
istentisztelet
Pünkösd hétfőjén, június 5-én, 15 órakor

Fotó: Dr. Takács István

Április
7-én
Kaposváron
sikeres
rajtengedély vizsgát szerzett Takács Lili az
ÁGFALVI KRÓNIKA

Ágfalván, az evangélikus templomban kerül
megrendezésre a – hagyományos – határ
menti ökumenikus imanap, amire nagy-nagy
szeretettel várjuk a falu minden lakóját,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.
A pünkösdhétfői ökumenikus istentisztelet
több, mint másfél évtizedes múltra tekint
vissza. Az istentiszteleten legalább négy
gyülekezet és pásztorai képviseltetik
magukat: az ágfalvi római katolikus, az
ágfalvi evangélikus, a lépesfalvi evangélikus
és a somfalvi római katolikus. Az idei, a
szokásosnál
is
nagyobb
szabású
rendezvénynek ígérkezik. Mivel 2017-ben
van a reformáció 500 éves jubileuma, az
alkalmon részt vesz, illetve szolgál Szemerei
WWW.AGFALVA.HU
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János a Nyugati Egyházkerület püspöke, és
Manfred Koch burgenlandi szuperintendens
is. A reformációi emlékévnek ez lesz
Ágfalván
a
legnagyobb
szabású
rendezvénye.
Nagy dolog, nagyon nagy dolog, hogy 500
év után evangélikusok és római katolikusok
együtt ünnepelhetnek. Ez néhány évtizede
még elképzelhetetlen lett volna.
Ünnepeljünk együtt! Nagy-nagy szeretettel
várunk mindenkit az alkalomra. Mivel
nagyon sok embert vendégül kell látnunk,
szeretnénk megkérni mindenkit, akinek nem
terhes, hogy egy tál süteménnyel járuljon
hozzá a vendéglátáshoz!
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busznyi létszám, akkor személyautókkal
indulunk el. A kerületi találkozó miatt a
vasárnapi istentiszteletet áttesszük május
27., szombat 18 órára. Szeretettel várunk
mindenkit
esti
alkalmunkra.
Június 2-án, pénteken 14.30-tól zenés Orfffoglalkozás lesz gyerekeknek.
Az ifjúsági programok és a bibliaóra
időpontját hirdetni fogjuk a templomban.
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti
hovatartozástól
függetlenül!
Erős vár a mi Istenünk!

„Ablakügyek”

Köszönjük!
Heinrichs Eszter lelkész

Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség alkalmai
májusban
Monatsspruch:
Eure Rede sei allezeit freundlich und mit
Salz gewürzt. (Kolosser 4, 6.)
A hónap igéje:
Beszédetek legyen mindenkor kedves, sóval
fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen
tudjatok felelni. (Kol. 4,6)
Május 5-én, pénteken 14.30-tól zenés Orfffoglalkozás lesz gyerekeknek.
Május 7-én, vasárnap 9 órakor családi
istentiszteletet tartunk.
Május 13-án, szombaton 15 órától
gyerekdélutánt tartunk.
Május 14-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentiszteletünk lesz.
Május 19-én, pénteken 14.30-tól zenés
Orff-foglalkozás lesz gyerekeknek.
Május 21-én, vasárnap 9 órakor a
konfirmandusok
vizsgaistentiszteletére
várunk szeretettel mindenkit.
Május 28-án, vasárnap 10 órától Sárváron
lesz egyházkerületi nap, amin szeretnénk
részt venni gyülekezeti tagjainkkal együtt.
Ha megfelelő számú jelentkező lesz, akkor
Sopronból és a környékéről busszal
mennénk Sárvárra. Ha nem jönne össze a
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Köszönjük
a
lapzártáig
beérkezett
támogatásokat. Támogatóink: Holzhofer
Terézia 1 db ablakjegy, Győry Csaba 1 db
ablakjegy, Fodor Éva 1 db ablakjegy, N.N 3
db ablakjegy, Stadler család 100 euró,
Lothar Hotz 50 euró.
Támogatásukra ezután is nagy szükségünk
van, köszönjük előre is. A következő ablak
májusban kerül beépítésre.
Adományaikat befizethetik a lelkészi
hivatalban és az Rajkai Takarékszövetkezet
ágfalvi kirendeltségén.

Egyházfenntartói járulék
Kérjük kedves gyülekezeti tagjainkat, hogy
aki még nem tette meg, az fizesse be az
egyházfenntartói járulékot! Ezt megtehetik a
lelkészi
hivatalban,
a
Rajkai
Takarékszövetkezet ágfalvi kirendeltségén,
Stadler
Károlynénál
vagy
Prinner
Mátyásnénál.
Továbbá
utalhatják
számlaszámunkra is, amely 1173708320095187 OTP Sopron. Az egyházfenntartói
járulék összege 2013 óta: 4500 forint a
nyugdíjasoknak, 6000 forint pedig a
dolgozóknak.
Tudom, többeknek ez nem kevés összeg,
viszont ha havonta elosztjuk, az maximum
500 forintra jön ki, ami ha úgy vesszük egy
fél doboz cigaretta, vagy egy sör ára egy
hónapban.
WWW.AGFALVA.HU
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A környező evangélikus gyülekezetekben az
egyházfenntartói díj meghaladja a miénknek
a kétszeresét, ott havi 1200 forinttal
számolnak.
Tudjuk, hogy ez éves szinten nem kevés
kiadás, de enélkül az összeg nélkül nem
tudunk papírt, ceruzát ragasztót venni a
gyerekeknek, vagy vizet, villanyt, gázt
használni. És akkor még nem is beszéltünk
az épületek fenntartásáról, restaurálásáról…
Köszönjük adományaikat!
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Róbert, aki iskolánk diákja volt, jelenleg a
Széchenyi István Gimnázium tanulója
legalább
olyan
fontosnak
tartja
környezetünk tájszólásának ismeretét, mint a
német irodalmi nyelvét.
Az általa összegyűjtött anyagból folytatjuk a
sorozatot
NYELVJÁRÁSUNKHIANZISCHE MUNDART címmel.
Fogadják sok szeretettel, és ha tudják, kérem
segítsék javaslataikkal munkáját!
Csoltói József

Templomdíszítés
Templomunkat 2016 óta Gaál Istvánné, Éva
díszíti. Aki szívesen adna kerti virágot
templomunk díszítésére, az kérjük vegye fel
Évával a kapcsolatot a 06 779 71 15-ös
számon! Akinek nincsen kerti virága, de
mégis áldozna a templom díszítésére, attól
egy-egy vasárnapra szívesen fogadunk 2000
forintnyi adományt. Köszönjük.
Heinrichs Eszter lelkész

Ágfalvi nyelvjárás
Az Ágfalvi Krónikában 2007 novemberétől
Böhm
András
által
összegyűjtött
tájszólásunk ÁGFALVI NYELVJÁRÁSHIANZISCHE MUNDART címmel 2014
májusáig jelent meg sorozatban. Kezdetben
a helyi tájszólás és német irodalmi nyelv
összevetését tartalmazta, majd az olvasók
kérésére 2009 októberétől már a szavak
magyar
jelentése
is
bekerült
a
gyűjteménybe. 2014 júniusi számban
örömmel írtam, hogy már 800 szót tartalmaz
az ágfalvi nyelvjárás. Sajnos András bácsi
egészségi állapota akkor már nem engedte
meg a folytatást.
Az elmúlt évben jelentkezett nálam a
könyvtárban Nagy Róbert, aki az összes
megjelent
Ágfalvi
Krónika
régebbi
példányaiból a nyelvjárásunk szavait
kigyűjtötte, és hozzáírta az általa évek óta
Ágfalván, Schattendorfban és Zillingtalban
gyűjtött német tájszólást. Így a gyűjtemény
2000-2500 szavasra gazdagodott. Nagy
ÁGFALVI KRÓNIKA

NYELVJÁRÁSUNK
1. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
Amring – Ammer – veréb
bocha(n) – backen – sütni
Gitsch’n – Mädel – lány
hutschn – schaukeln – hintázni
in da Fria – am Morgen – reggel
Litta – Liter – liter
möla(n) – melken – tejet fejni
Muam – Tante – néni
Pu(d)lhupfa – Verkäufer – eladó
routi Ruim – rote Rübe – cékla
souwos – sowas – ilyesmi
zuigreifn – zufassen – hozzányúlni
gyűjtötte: Nagy Róbert

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

WWW.AGFALVA.HU
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ZÖLD ENERGIA PROGRAM
A Magyar Beruházás-fejlesztési Társulás
által elindított Zöld Energia Program
keretében lehetőség nyílik a magyar
lakosság számára – akár egyéni, akár
közösségi megvalósítás keretében – új,
energia
hatékony
lakóingatlanok
megszerzésére vissza nem térítendő
támogatás igénybe vétele mellett.

Zöld Energia Program
Steel Hause koncepció
Élhető otthonok - fenntartható települések.
Modern megoldások, kevesebb energia látványos és hosszú távú fejlődési
lehetőség a település lakossága számára.
Környezetbarát lakóközösség - elérhetőbb,
mint gondolnánk.
Modern település - növekvő lélekszám - a
település
fenntarthatóságának
jövőbeli
záloga.

Magyar Beruházás - fejlesztési
Társulás - az A++ otthonok már az
Ön települése számára is elérhetők.

Információ (telefon/fax):
+36-70/418-9511
vagy emailben:
info@mbft.eu
További hírek, információk és képek
megtalálhatók a www.mbft.eu oldalon.
ÁGFALVI KRÓNIKA

FIGYELEM!
Május 3-án a Polgármesteri
Hivatalba behoztak egy
SKODA típusú személyautó
kulcsot, melyet a
kerékpárúton találtak a temető
közelében.
Jogos tulajdonosa átveheti az
önkormányzatnál nyitvatartási
időben.
WWW.AGFALVA.HU

