ÁGFALVI KRÓNIKA
XVIII. évfolyam 12. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

- Kemencében sült finomságok
- Méz

Ádventi forgatag
Finomságok
hangulatban.

kóstolója,

2017. DECEMBER

vására

ünnepi

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
tanulói, pedagógusai és szülői közössége
jótékonysági vásárt szervez. 2017.
december 9-én 15-órától szeretettel
várunk minden kedves érdeklődőt az
Ágfalvi
Fogadó
előtt
felállított
sátrainkban.
Program:
16:00 Mikulás érkezése
16:15 Gyerekek kedveskednek műsoraikkal
Ízelítő ajánlatainkból:
- Kürtöskalács
- Forralt bor, Tea, Puncs, Folyékony almás
rétes
- Házi sütemények
- Kocsonya

A vásár teljes bevételét a gyerekek erdei
iskolás kirándulására fordítjuk!
Ezúton szeretnénk mindenkinek békés
boldog karácsonyt és sikerekben gazdag
új évet kívánni.
SZÜLŐI KÖZÖSSÉG
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MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk Önt a soproni
népszavazás 96. évfordulójára
rendezett megemlékezésünkre, melynek
időpontja
2017. december 13. (szerda) 13 óra
Helyszíne: Népszavazási emlékmű
Ágfalva Községi Önkormányzat
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
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Minden kedves érdeklődőt
szeretettel várunk!
Ágfalvi Német Nemzetiségi
Önkormányzat, Ágfalvi Váci Mihály
Általános Iskola,
Ágfalvi Fúvószenekar Egyesület,
Morgenröte Énekkar Egyesület.

Ágfalva
időseit
november
17-én
Fogadóban.
Fotó: Csoltói József

MEGHÍVÓ

D E C E M B E R

köszöntöttük
az
Ágfalvi

Idén az 1952. december 31 előtt született
ágfalviakat
hívtuk
a
nyugdíjas-napi
rendezvényünkre, több mint 280 főnek
küldtünk ki névre szóló meghívást, és közel
120 fő látogatott el az eseményre.

Szabadtéri Karácsonyi Koncertre
2017. december 16-án (szombaton)
az Ágfalvi Fogadó előtti téren
(Ágfalva, Daágh u. 1.)
Programunk:
16.00 órától Kemencében sült finomságok
(almás, almás-mákos, túrós, káposztás,
babos rétes), forralt bor, puncs, tea, üdítő
italok várják a kedves érdeklődőket.
16.00 óra
Ádventi gyertyagyújtás Heinrichs Eszter ev. lelkész
16.10 óra
Ágfalvi Fúvószenekar
Karácsonyi műsora
16.40 óra
Ágfalvi Váci Mihály
Általános Iskola Karácsonyi műsora
17.00 óra
Morgenröte Énekkar
Karácsonyi műsora
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Csoltói József
A rendezvényen az Ágfalvi Napsugár Óvoda
csemetéi adtak játékos műsort, szavaltak
iskolánk 4. és 5. osztályos tanulói (Tarpai
Annabell, Fodor Dóra, Galánfi Szófia.
Tarpai Eszter).
A Szépkorúak által ősszel meghirdetett
„Nagymamánál-Nagypapánál” „Bei der
Oma und Opa” című pályázat rajzaiból
WWW.AGFALVA.HU
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készült kiállítást is megtekintették a
résztvevők, és díjaztuk az iskolás, óvodás
korosztályú alkotóikat.
Pék Zsuzsanna polgármester érdemei
elismerése
mellett
búcsúztatta
Dr.
Körmendy-Vetsei Ágnes gyógyszerészt
nyugdíjba vonulása alkalmából.

3

hozzájárulnak rendezvényünk sikeres és
színvonalas lebonyolításához!
Ágfalva Községi Önkormányzat, Ágfalvi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat,
Kertvárosi
Szövetkezet,
Hajnal
Gyógyszertár, Kirchknopf család, Poszeidon
Bt., J&J Gyógyító Bt., Morgenröte Énekkar,
Napsugár Óvoda, Ágfalvi Váci Mihály
Általános Iskola.
Csoltói József
rendezvényszervező

Felhívás
Fotó: Rozmán Zoltán
Dr. Németh János háziorvosunk válogatott
versekkel fűszerezve jó tanácsokkal látta el a
résztvevőket, majd a Morgenröte Énekkar
műsora következett.
A rendezvényen köszöntöttük Huszár
Lajosnét (93), Ágfalva legidősebb hölgyét,
és közeli otthonában látogattuk meg a
legidősebb urat, Szalai Károlyt (92).

Fotó: Huszár Gyula.
A vacsora után Tóth Éva és Leblanc Győző
nosztalgia, nóta és operett dalokból
összeállított
műsora
szórakoztatta
a
résztvevőket.
Köszönjük mindazoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték rendezvényünket, azoknak,
akik nem tudtak eljönni, jó egészséget
kívánunk szertő családtagjaik körében!
Köszönjük továbbá mindazoknak, aki
műsorukkal és anyagilag támogatták
programunkat,
és
rendszeresen
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Mint ahogy azt Önök is tapasztalták,
novemberben a településen lakóingatlannal
rendelkezők megkapták a 2017. év első
negyedév szemétszállítási számláit.
Mivel a hulladékszállítás díjait a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási
Koordináló
és
Vagyonkezelő Zrt. postázza a fogyasztók
felé
országosan
mindenhol,
helyi
kedvezményeket
ők
nem
tudnak
érvényesíteni.
Akiknek kedvezményük volt az előző
számlázás során, a kedvezményt részükre a
továbbiakban Önkormányzatunk biztosítja.
Amikor a fogyasztó a postán a díjat
befizette, a befizetést igazoló szelvénnyel
keresse fel a Polgármesteri Hivatal
ügyintézőjét, Szücs Szilviát a szükséges
nyomtatványok kitöltése miatt. Ezután a
Hivatal Pénzügyese adott időpontban az
összeget kifizeti a jogosultaknak.
Kik jogosultak?
Minden olyan ágfalvi lakcímmel rendelkező,
aki a 70. életévét betöltötte, egyedül él,
lakóingatlanába más személy bejelentve
nincs, a díj 100 %-át visszaigényelheti.
A befizetett összeg 50 %-át, azaz a felét
igényelhetik vissza azok a házas vagy
élettárssal közös, önálló háztartásban élő
kérelmezők, aki betöltötte a 70. életévét / a
számla az ő nevére szól/, párja pedig 65
éven felüli, és más személy nem él és nincs
bejelentve az ingatlanba.
Pék Zsuzsánna
polgármester
WWW.AGFALVA.HU
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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
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
ÁGFALVI KRÓNIKA
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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

Felhívjuk a külterületi utak
használóinak figyelmét,
hogy az aszfaltos utakra felhordott sár
veszélyt jelent a közlekedőkre!
Megkérjük a traktorosokat, nagy járművek
tulajdonosait és az arra közlekedő járművek
vezetőit, hogy az aszfaltos útra történő
ráhajtás előtt tisztítsák le a kerekekről a sarat
és a szennyeződést.
Ennek megtételére a KRESZ is felhívja a
figyelmet.
Köszönettel!
Pék Zsuzsanna
polgármester

Gyermekrajz kiállítás 2017.
Az Ágfalvi Szépkorúak Egyesülete az
ágfalvi időskorúak számára, az ágfalvi
gyermekekkel együtt, különleges ajándékkal
készültek az Idősek Napjára. A Szépkorúak
által ősszel meghirdetett „NagymamánálNagypapánál” „Bei der Oma und Opa” című
rajzpályázat rajzaiból rendeztek kiállítást, az
Ágfalvi Fogadóban megtartott Idősek
Napján.

WWW.AGFALVA.HU
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Fotó: Csoltói József

Fotó: Huszár Gyula

A beérkezett 35 gyermekrajzot az óvodások
és az iskolások nagy lelkesedéssel
készítették el. A pályaműveket az óvoda-,
iskola-, egyesület képviselőiből alakult ötfős
zsűri külön kategóriánként díjazásban
részesítette.

Itt szeretnénk ismét megköszönni az Ágfalvi
Önkormányzat,
a
Nyugat
Takarék
Szövetkezet, a Kertvárosi Szövetkezet és a
Győri Civil Szövetség anyagi támogatását,
mellyel lehetővé tették értékes díjak átadását
a
rajzokat
készítő
gyermekeknek.
Külön szeretnénk megköszönni Rozmán
Zoltán rajztanár önzetlen szakmai munkáját,
amellyel a pályázat sikeres lebonyolítását
elősegítette.
Huszár György

A rajzverseny díjazottjai:
1-2. osztály:
1. Szabó Liza (1.o.)
2. Kalla Fedóra Eszter (2.o.)
3. Ternyák Aliz (2.o.)
Különdíjban részesült
Rudolf Janka (1.o.)
3-4. osztály:
1. Tarpai Annabell (4.o.)
2. Bíró Csenge (4.o.)
3. Fodor Dóra Veronika (4.o.)
Különdíjban részesültek
Kedves Mátka (3.o.)
Kovács Kata (4.o.)
Felsős évfolyamok:
1. Donka Ágnes (6.o.)
2. Galánfi Szófia (5.o.)
3. Jurák Emese (5.o.)
Óvodások:
1. Koller Noémi
2. Holzhofer Léna
3. Kranixfeld Rubina
Különdíjban részesült
Lang Réka
A jelenlévő Nagyszülők boldogan ismerték
fel és örömmel-, könnyes szemmel
mutogatták egymásnak unokáik rajzait. (A
gyermekrajzok a kiállítást követően az
Egyesületek házában kerülnek elhelyezésre,
ahol a későbbiek során továbbra is
megtekinthetőek lesznek.)
ÁGFALVI KRÓNIKA

„Te aranyok Aranya!”
Az idei Arany János - emlékév egyik
programjaként az Országos Széchényi
Könyvtár a fenti címmel versmondó –
versenyt hirdetett felső tagozatosoknak és
középiskolásoknak. A területi fordulót
november 14-én rendezték meg Győrben, a
Kisfaludy
Károly
Könyvtár
rendezvénytermében. Iskolánkat Akácos
Kíra 8. osztályos tanuló képviselte, aki
lelkesen vállalta a szereplést.

Fotó: Izsó Roland

WWW.AGFALVA.HU
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Arany halhatatlan elbeszélő költeményéből,
a Toldiból kötelező részletet kellett
elmondani, majd a szabadon választott
verssel álltak ki a versenyzők. Igazi élményt
jelentett minden előadás, Kíra is nagyon
szépen, hibátlanul adta elő a műveket. A
zsűriben neves előadóművészek, színészek
ültek, akik elismeréssel szóltak a tanulók
teljesítményéről.
Bár Kíra nem jutott tovább az országos
döntőbe, ahol 3 tanuló képviseli majd a
régiót, nagyon büszkék lehetünk átélt, okos,
mély gondolatokat közvetítő versmondására.
Czinder Tamásné

Márton nap az óvodában
„ Aki Márton napján libát eszik,
egész évben nem éhezik”
Mikor a sötétség kezd behúzódni a
hétköznapjainkba és a hűvös napok
rányomják bélyegét hangulatunkra, titokban
már
alig
várjuk,
hogy
valami
megmelengesse a szívünket.
A Márton nap egy ilyen ünnep. A szeretetről,
az
egymásra
figyelésről,
egymás
megsegítéséről
szól.
Fontos,
hogy
Mártontól gyermekeink és mi is tanuljunk.
Az oviban ezért közös barkácsdélutánokat
szerveztünk, ahol a szülők és a gyerekek
együtt, az óvónénik segítségével készítették
el a lampionjukat.

A Márton napot idén november 10-én
pénteken tartottuk. A csoportok a saját
termükben adták elő műsoraikat a szülőknek
és a hozzátartozóknak. A műsoron jelen
ÁGFALVI KRÓNIKA
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voltak meghívott vendégeink is. A gyerekek
az őszi, libás és Mártonról szóló játékokat,
verseket, dalokat, népi bölcsességeket adtak
elő, mely nagy sikert, vastapsot aratott.
A műsor után a szülők a gyerekeknek
süteményekkel, innivalóval kedveskedtek. A
lakoma után a lámpások hosszú sora
kígyózott a Fő utcán az óvodától az
Evangélikus templomig. A felvonulásba
bekapcsolódtak az iskola gyermekei is. A
templom előtt az összegyűltekkel közösen
énekeltük el a német lampionos dalokat és a
magyar Szt. Márton dalt.
Az
Ágfalvi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat forró teával, forralt borral és
pogácsával vendégelt meg bennünket. A
beszélgetés és az ünneplés közel 1 óráig
tartott a templom előtt, ahol több régi
óvodás mesélte örömmel, hogy még mindig
őrzik
az
előző
években
készített
lampionokat.
Kovácsné Kuszák Gabriella

Tájékoztató a nyugdíjas
szövetkezetekről
Az Országgyűlés által 2017. július 1-én
elfogadott törvény lehetővé tette a nyugdíjas
szövetkezetek megalakulását, ahol a
nyugdíjasok
kedvező
feltételekkel
vállalhatnak munkát és a nyugdíjuk teljes
összege is megmarad.
Azok lehetnek szövetkezeti tagok, akik
öregségi nyugdíjasok, résznyugdíjasok, vagy
a 40 éves kedvezménnyel szerzett nyugdíjjal
rendelkeznek.
A szövetkezeten keresztül végzett munka
után bruttó bérből mindössze csak 15%
személyi jövedelemadó kerül levonásra. Így
lényegesen magasabb lesz a nettó fizetés,
mert nem kell egészségbiztosítási járulékot
és szakképzési hozzájárulást fizetniük.
2017. aug. 12én alakult meg Sopronban a
Veterán Közérdekű Nyugdíjas Szövetkezet.
Célja, hogy az ismertetett kedvező
feltételekkel hozzásegítse még az aktív,
dolgozni akaró nyugdíjasokat a nekik
megfelelő munkához.

WWW.AGFALVA.HU
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A szövetkezethez fordulók kitöltenek egy
munkavállalói jelentkezési lapot. Ha
megvan a nekik megfelelő munka, a
szövetkezet megköti a munkahellyel a
szerződést és így a munkavállaló a
szövetkezeten keresztül végzi a munkát.
Ehhez szükséges még egy tagsági
nyilatkozat és egy belépési nyilatkozat.
Ezzel egyidejűleg tagsági díjat, részjegyet
kell vásárolni, melynek összege 5 000,- Ft.
A tagdíj összege az első fizetésből is
levonható.
Ha a szövetkezeti tag a későbbiek folyamán
megszünteti a tagságát, az 5 000,- Ft
visszafizetésre kerül. Ha már a szövetkezet
nyereséget termel, a tagdíj után osztalékot
fizet.
A leírtak alapján a dolgozni akaró
nyugdíjasok szövetkezeti tagként anyagilag
jobban járnak, csak így jogosultak
kedvezőbb feltételekre.
Dudás György
Igazgatósági tag

2018. Január 1. (hétfő) - Újév ünnepe 8
órakor szentmise

Érdeklődésüket várom a 06 20/7797-081-es
mobilon, vagy a szövetkezet irodájában
9400 Sopron, Kölcsey F. u. 5.sz. alatt az
udvarban, ügyeleti idő alatt.
Hétfő; Péntek
9-12 óráig
Kedd; Csütörtök
15-18 óráig
munkatársainknál.

„Ablakügyek”

Karácsonyi miserend – 2017.
Az ágfalvi római katolikus
templomban
December 24. (vasárnap) - Advent 4.
vasárnapja szentmise - reggel 8 óra
December 24. (vasárnap) - Szenteste napja
16 óra –Pásztorjáték 22.30 órakor - Éjféli
szentmise
December 25. (hétfő) – Urunk születése Karácsony napja 8 órakor - Ünnepi
szentmise
December 26. (kedd) - Karácsony másnapja
8 órakor – szentmise
December 31. (vasárnap) – Szentcsalád
vasárnapja

ÁGFALVI KRÓNIKA

Áldott Karácsonyi ünnepeket kívánok,
melyben Jézus születik meg szívünkben,
cselekedeteinkben és Ágfalva minden
jóakaratú ember lelkében.
Németh Attila
plébános

November 10-én megérkezett a hetedik ablak
Fehér Hajnalka műhelyéből. Ahogyan az
előzőek is, ez is gyönyörű lett. Szeretném külön
megköszönni azoknak a munkáját, akik helyben
elvégzik az ablakokkal kapcsolatos fémmunkát,
illetve az ablakok beépítését. Nagy köszönet
Akácos Tamásnak, Udvardi Bélának, Molnár
Péternek
és
Tóth
Ferencnek.
Az alábbi személyeknek pedig szeretném
megköszönni nyilvánosan is az anyagi
támogatásukat:
Michael Pflug (Berlin) 100 euró, R. und J.
Bürlklen (Schefflenz) 500 euró, Mathias
Alsleben 50 euró, Pósa család 4 db ablakjegy,
Baboss Balázs 1 db ablakjegy, Kánnár Mária 1
db ablakjegy, N. N. 2 db ablakjegy, Stadler
család 100 euró, Strammer András és felesége 2
db ablakjegy, Graf Maria 1 db ablakjegy, Graf
Mina 1 db ablakjegy, Török Imréné 1 db
ablakjegy, Lang Roland 1 db ablakjegy, N.N. 1
db ablakjegy, Horváth Józsefné 2 db ablakjegy,
Vatsakis-Hováth Annamária 2 db ablakjegy,
Horváth Róbert 4 db ablakjegy, Krisch Aladár 2
db ablakjegy, Jäckle (Oberrixingen) 84 euró,
Mitzi Trinkl (Oberrixingen)84 euró, Pfarrer
Gratz (Oberrixingen) 84 euró, Samuel Karner
(Oberrixingen)
84
euró,
Karl
Karner
WWW.AGFALVA.HU
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(Oberrixingen) 214 euró, Kartenspielverein
(Oberrixingen)
28
euró,
Peter Fischer (Oberrixingen) 84 euró, Mina és
Karl Graf (Ausztira, Loben) 21 euró, Andreas
Lang 20.000 forint, N.N. 20.000 forint, N.N.
20.000, Heinrichs Eszter 1 db ablakjegy.
Köszönjük mindazok támogatását, akik lehetővé
tették ablakaink felújítását. Még jócskán van
felújításra váró ablak, továbbra is kérjük Önöket,
hogy támogassák ablakjegyek vásárlásával a
munkálatokat!
Heinrichs Eszter lelkész

Az Ágfalvi Evangélikus egyház
alkalmai és hírei decemberben
Monatsspurh Dezember: Durch die herzliche
Barmherzigkeit unseres Gottes wird uns
besuchen das aufgehende Licht aus der Höhe,
damit es erscheine denen, die sitzen in
Finsternis und Schatten des Todes, und richte
unsere Füße auf den Weg des Friedens. Lk
1,78-79
December igéje: Istenünk könyörülő
irgalmáért, amellyel meglátogat minket a
felkelő fény a magasságból; 79hogy világítson
azoknak, akik sötétségben s a halál árnyékában
lakoznak, hogy ráigazítsa lábunkat a békesség
útjára.
December elsején, pénteken fél háromkor
Orff-foglalkozást tartunk.
December elsején, pénteken 18 órakor indul a
„felnőtt hittan” beszélgetőkörünk, ahová
szeretettel várjuk a hitéletről beszélgetni, tanulni
kívánókat.
December 2-án, szombaton 15 órától adventi
gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és
barátaikat.
December 3-án, vasárnap 9 órakor családi
istentiszteletünk lesz, amelyen a gyerekeket
szeretnénk egy kis Mikulás-ajándékkal is
meglepni.
December 5-én, kedden 9.30-kor a
pszichiátriai betegek otthonában tartunk adveni
áhítatot.
December 7-én, csütörtökön 16 órakor
konfirmációs óra lesz.
December 8-án, pénteken 16 órától adventi
áhítat lesz a gyülekezeti teremben.
December 9-én, szombaton 16 órakor
Völgyessy-Szomor Fanni koncert lesz
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Sopronbánfalván. Nagy szeretettel hívogatunk
oda is minden kedves érdeklődőt.
December 10-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentisztelet lesz úrvacsorával.
December 12-én, kedden 9.30-kor a
pszichiátriai betegek otthonában tartunk adveni
áhítatot.
December 14-én, csütörtökön 16 órakor a
konfirmandusokkal közösen várunk szeretettel
mindenkit, aki karácsonyi és adventi énekeket
énekelne szívesen egy pohár finom tea mellett.
December 15-én, pénteken fél 3-tól órakor
Orff-foglalkozás lesz.
December 15-én, péntekeken 16 órától adventi
áhítat lesz a gyülekezeti teremben.
December 17-én, vasárnap 9 órakor német
nyelvű istentiszteletre váruk szeretettel
mindenkit.
December 17-én, vasárnap 16 órától a
békeláng meggyújtására kerül sor a lépesfalvi
határátkelőnél.
December 19-én, kedden 9.30-kor a
pszichiátriai betegek otthonában tartunk adveni
áhítatot.
December 23-án, szombaton 16 órától ifjúsági
óra lesz Bánfalván.
December 24-én, vasárnap 18 órakor tartunk
szentesti istentiszeletet.
December 25-én, karácsony első napján 9
órakor magyar nyelvű istentisztelet lesz a
hittanosok szereplésével.
December 26-án, karácsony második napján
9 órakor német nyelvű istentisztelet lesz.
December 31-én, vasárnap, óév estéjén 17
órakor tartunk istentiszteletet. Ezen az
istentiszteleten megemlékezünk az idén
kereszteltekről, az idén konfirmáltakról, az
esketettekről és halottainkról is.
Január elsején 15.30-kor tartunk újévi
istentiszteletet.
Ezúton is szeretném megköszönni gyülekezeti
tagjainknak
minden
nemű
támogatását.
Köszönjük az alkalmainkon való részvételt, a
gyülekezetünkért elmondott imádságokat, a
kétkezi segítséget, az anyagi támogatást, a
biztató
szavakat.
Külön
szeretném
megköszönni
az
templomablakok renoválására ablakjegyek
formájában érkezett adományokat. Hálásak
vagyunk azért, hogy nem csak gyülekezeti
tagjaink, hanem a római katolikusok is jelentős
összeggel
támogatták
a
felújításokat.
Fantasztikus, hogy immár a nyolcadik ablak is
beépítésre kerülhet hamarosan. Az ablakok
WWW.AGFALVA.HU
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felújítása az elkövetkező időben a templom belső
udvara felől lesz, mivel a széljárás miatt ezek az
ablakok a leginkább sérültek és veszélyeztetettek.
Kérjük, hogy akik idén még nem fizették be az
egyházfenntarói járulékukat, azok tegyék meg
ezt még ebben a hónapban – vagy az ágfalvi
Takarékszövetkezetben,
vagy
a
lelkészi
hivatalban, vagy Stadler Károlynénál vagy
Prinner Mátyásnénál! Köszönjük.
Az Ágfavi Krónika minden kedves olvasójának
áldott karácsonyvárást, meghitt ünnepet és
békés, boldog új esztendőt kívánunk! A Jóisten
áldása legyen velünk 2018-ban is!
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

Elkészült az ágfalvi falinaptár
Naptárunk megjelenését rendszeresen
támogató vállalkozásokról készített
illusztrációkkal, mely 2100,- Ft-ért
megvásárolható az alábbi helyeken:
Nyugat Takarék szövetkezet
Ágfalva Községi Önkormányzat
Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
Ágfalvi Napsugár Óvoda

Az ágfalvi gyógyszertár ÚJ
nyitvatartási rendje decembertől:
HÉTFŐ: 13:00-17:30
KEDD: 9:00-12:00
SZERDA: ZÁRVA!
CSÜTÖRTÖK: 9:00-12:00
PÉNTEK: ZÁRVA!
SZOMBAT-VASÁRNAP: ZÁRVA
A GYÓGYSZERTÁR
2017. DECEMBER 01.-ÉN, PÉNTEKEN,
- MÉG UTOLJÁRA 09: 00 - 11: 30.-ig
NYITVA TART!
DR. ZALA ILDIKÓ
0620/206-1751

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Pék Zsuzsanna

Köszönjük szponzorainknak, akik évek óta
támogatják naptárunk elkészítését és
megjelenését!
ÁGFALVI KRÓNIKA

Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Ferstl Róbert, Skala János
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
WWW.AGFALVA.HU
ART-COPY
Nyomda, Sopron
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