ÁGFALVI KRÓNIKA
XIX. évfolyam 1. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2018. JANUÁR

Ágfalvára több Mikulás is
ellátogatott
Kíváncsi volt iskolásainkra is.

BÉKÉS,
BOLDOG ÚJÉVET
KÍVÁNUNK!

Meghívó
Közösen emlékezzünk, gyújtsunk
emléktüzet, egy szál gyertyát

Adventi
Forgatag
rendezvényen
is
megjelent, az óvodások műsorukkal
köszöntötték.

2018. január 12-én (pénteken)
17.15 - kor
a Donnál megsemmisült II. Magyar
Hadseregre emlékezve, a tragédia 74.
évfordulóján.

Fotó: Csoltói József

A Napsugár Óvodába is megérkezett, ahol a
gyermekek
dalokkal,
versekkel
kedveskedtek neki, a csibészek megígérték,
hogy jók lesznek, cserébe csomagot osztott
mindenkinek.

Mindenkit szeretettel várunk
rendezvényünkre!
Ágfalva Községi Önkormányzat

Fotó: Csoltói József

2

ÁGFALVI KRÓNIKA

2 0 1 8 .

J A N U Á R

Ágfalva utcáit is járta quaddal vontatott
kivilágított szánján, a gyermekek énekkel,
versekkel, rajzokkal fogadták, volt aki zenélt
is neki. A Patakugrók Táncegyüttes tagjai
vidám tánccal üdvözölték a kőpiacnál.
Cukorkát,
csokoládét
osztottak
a
krampuszlányok, a rosszaknak pedig virgács
jutott. Már beesteledett, mikor a Manó
vezette szánján tovább robogott.

Fotó: Csoltói József

Fotó: Sir János

Szabadtéri Karácsonyi koncert

Csoltói József

Szabadtéri Karácsonyi koncertre várta
2017. december 16-án délután - az Ágfalvi
Fogadó előtti téren felállított, a Német
Nemzetiségi Önkormányzat által újonnan
vásárolt rendezvénysátrában - a kedves
érdeklődőket az Ágfalvi Fúvószenekar, és a
Hajnalpír Énekkar Egyesület. A rendezvényt
Heinrichs Michael evangélikus lelkész
nyitotta meg Adventi gondolataival, majd
meggyújtotta a koszorún a 3. gyertyát.
Ezután az Ágfalvi Fúvószenekar karácsonyi
koncertje következett, majd az Ágfalvi Váci
Mihály
Általános
Iskola
diákjai
örvendeztettek meg minket műsorukkal. A
Hajnalpír „Morgenröte” Énekkar műsorával
varázsolt
meghitt
hangulatot
a
rendezvénysátorba.
Az ide látogatókat kemencében sült
finomságok (almás, mákos, túrós, káposztás,
babos rétes), forralt bor, puncs, tea, és üdítő
italok várták.

Betlehemesek

Köszönjük
mindenkinek,
aki
segítségünkre volt a tér berendezésében, a
színvonalas műsor előadásában és
rendezvényünk sikeres lebonyolításában!

ÁGFALVI KRÓNIKA

Betlehemesek jártak óvodánkban, az iskolában,
az Önkormányzat épületében és a COOP ABCbe is ellátogattak. Csokoládét és cukorkát kaptak
jutalmul, reméljük jövőre is eljönnek hozzánk!

Fotó: Csóligné Takács Beáta

KARÁCSONY
Iskolánkban szeretetteljes várakozással telt
az adventi időszak. Rozmán Zoltán által
vezetett rajz szakköröseink adventi naptárképeket festettek, melyeket péntekenként,
adventi reggelek keretében, rövid műsorral
egybekötve, "kinyitottunk". Az épület
bejáratánál elhelyezett gyönyörű szép
WWW.AGFALVA.HU
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adventi koszorú Kránixfeld Róbertné két
keze műve. Ezúton szeretnénk Szandrának
köszönetet mondani felajánlásaiért.
Utolsó tanítási napunkon (2017.12.21.)
ismét zsúfolásig telt a tornaterem,
intézményünk apraja és nagyja alkalomhoz
illő, színvonalas karácsonyi ünnepéllyel
kedveskedett
minden
résztvevőnek.
Köszönet minden kollégának és tanulónak a
szívhez szóló élményért.

nem

történt,

úgy

teendőjük nincs!
Abban az esetben azonban, ha a korábbi
állapothoz képest lakcímében változás állt
be

(Ágfalva

településen

lakóhelyet

létesített), úgy a kedvezmény érvényesítése
érdekében azt haladéktalanul, de legkésőbb
hatósági

Önkormányzat

T.

bizonyítvánnyal,

vagy

lakcímkártyával történő igazolása mellett be
kell jelenteni Adóhatóságunkhoz.

Tisztelt Ágfalvi Lakosok!
a

változás

a változást követő 15 napon belül a lakóhely

Csernus Gáborné

Tájékoztatom

lakcímben
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Lakosságot,

hogy

Tisztelettel:

Ágfalva Községi Önkormányzat KépviselőSzováti Júlia
jegyző

testülete megalkotta új, 15/2017. (XI.29.)
önkormányzati rendeletét a helyi adókról.
A rendelet 2-3.§ értelmében 2018. január 1től

a

Magánszemélyek

Iskola

kommunális

adójának mértéke a Htv. 11. §-ában, 17. §ában

meghatározott

adótárgyanként,

illetőleg lakásbérleti jogonként 17.000 Ft.
20%

adókedvezmény

illeti

meg

az

adóalanyt, amennyiben Ágfalva településen
életvitelszerűen

tartózkodik

(ebben

az

esetben az adó mértéke adótárgyanként,
illetőleg lakásbérleti jogonként 13.600,-Ft)
Az adókedvezmény maximum 2 telek után
vehető igénybe.
A rendelet egyéb rendelkezései a 14/2015.
(XI. 7.) önkormányzati rendelethez képest
nem változtak.
Felhívom a T. Lakosok figyelmét, hogy
amennyiben a 2017. évi állapothoz képest a
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Mindez decemberben történt iskolánkban
BEPILLANTÁS A PROGRAMOZÁS
REJTÉLYEIBE.
Babella Péter a „Logiscool” képviseletében
iskolánk 3. és 4. osztályos tanulóinak
oktatást tartott. Tanulóink bepillanthattak a
programozás világába, megismerkedhetek
annak alapjaival.
Köszönjük a lehetőséget a Logiscool
vezetőségének.

WWW.AGFALVA.HU
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ADVENTI BARKÁCSDÉLUTÁN
2017.december 1-én iskolánk apraja nagyja
barkácsolni gyűlt össze. Szülők és
pedagógusok segítségével igazi adventi és
karácsonyi díszeket készítettünk, melyeket a
karácsonyi vásárunkon kínálnak majd 8.
osztályos tanulóink.
Ezúton szeretnék KÖSZÖNETET mondani
azon lelkes SZÜLŐKNEK, akik segítették
munkánkat és hozzájárultak a karácsonyi
portékák készítéséhez.

2 0 1 8 .

J A N U Á R

Tanulóink és pedagógusaink Domonkosné
Szemerédy Zsuzsanna vezetésével nagy
örömmel és szeretettel csomagolták cipős
dobozba az adományokat, melyet rászoruló
gyermekeknek küldtünk karácsonyra. 71
ajándék gyűlt össze.

KARÁCSONY ELŐTT FONTOS A
TŰZVÉDELEM
Dudás Gyuri bácsi 2017. decemberében,
karácsony előtti időszakban iskolánk
tanulóinak osztályfőnöki órák keretében
tűzvédelmi oktatást tartott. A 8. osztályosok
pályaválasztás előtt állva 2017.12.15-én
látogatást tettek a Soproni Tűzoltóságon.
Köszönjük Gyuri bácsinak a lehetőséget.

ÁGFALVI KRÓNIKA

Csernus Gáborné
A szokásoknak megfelelően az idei tanévben
is a Fertődi Babos József Általános Iskola
adott otthont a Juronics Norbertről
elnevezett, „Juro Kupának”. A tornán 6
iskola vett részt. Az Ágfalvi Váci Mihály
Általános Iskola először képviseltette magát
WWW.AGFALVA.HU
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a versenyen és azonnal le is tette névjegyét.
Az
előkelő
3.
helyet
sikerült
megszereznünk, amivel nagyon elégedettek
vagyunk! Az újesztendőben is szeretnénk
megőrizni ezt a jó szokásunkat és minél jobb
helyezést elérni a különböző versenyeken!

Kander Richárd
testnevelő tanár
A Pro Kultúra Sopron KHT. gondozásában
meghirdetett "Advent Sopron" elnevezésű
rajzpályázatra az iskola 3. osztálya
benevezett 7 rajzzal.
A díjnyertes alkotások díszítik és alkotják
Sopron Főterén, a Megyeháza homlokzatát
borító óriás méretű adventi naptár ablakait.
Több száz beérkezett rajz közül szakmai
zsűri válogatta ki azt a 24 db-ot, ami
kikerülhetett az odalátogatók örömére.
A pályázóink közül 3 díjnyertes alkotás
született, amiből 2 ki is került a városi
adventi naptárba.
Díjazottaink: Babos Vivien, Kedves Mátka,
László Szilvia
Büszkék vagyunk rájuk!
Pintér Szilvia - 3. osztály osztályfőnök
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Patakugrók győri sikere
A Hontravel Kft által Győrben szervezett
területi tehetségkutató versenyen iskolánk
Patakugró
Néptánccsoportja
Ágfalvi
táncával osztatlan közönségsikert aratott,
valamint kategóriájában és korosztályában
első helyezést ért el a megmérettetésen.
Teljesítményükhöz szívből gratulálunk és
további szép táncos sikereket kívánunk!
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Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség alkalmai
januárban
Monatsspruch Januar: Der siebte Tag ist
ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott,
geweiht. An ihm darfst du keine Arbeit tun:
du und dein Sohn und deine Tochter und
dein Sklave und deine Sklavin und dein
Rind und dein Esel und dein ganzes Vieh
und dein Fremder in deinen Toren. Dtn
5,14
A hónap igéje: De a hetedik nap a te
Istenednek, az ÚRnak a nyugalomnapja.
Semmiféle munkát ne végezz azon, se te, se
fiad, se lányod, se szolgád, se szolgálód, se
ökröd, se szamarad és semmiféle állatod, se
a kapuidon belül tartózkodó jövevény.
Hadd pihenjen szolgád és szolgálód hozzád
hasonlóan! 5Móz 5,14

Fotó: Kazi Edit
Egyben
értesítjük
minden
egykori
táncosunkat, hogy 2018 júniusában a
Falunap-Német
Nemzetiségi
Nap
rendezvényen
ünnepeljük
csoportunk
fennállásának 20. évfordulóját, melyre
szeretettel
várunk
minden
kedves
érdeklődőt, és táncolni vágyó régi
csoporttagjainkat!
A felkészülés próbáin és a műsoron való
részvételi szándékotokról értesítsétek Márti
nénit (06 20/7797-091), vagy Józsi bácsit
(06 20/7797-113) elérhetőségen.
Csoltói József
néptáncoktató
ÁGFALVI KRÓNIKA

Január elsején, hétfőn kétnyelvű istentisztelet
15.30-kor.
Január 5-én, pénteken 14.30-tól Orfffoglalkozást tartunk.
Január 5-én, pénteken 18 órakor a bánfalvi
gyülekezeti teremben lesz a következő
„felnőttkörünk”, amelyben hitéleti kérdésekről
beszélgetünk.
Január 7-én, vasárnap 9 órakor családi
istentiszteletre várunk kicsiket és nagyokat.
Január 11-én, csütörtökön 16 órától
konfirmációs óra lesz. (Januárban Bánfalván.)
Január 14-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentiszteletre hívogatunk.
Január 17-én, csütörtökön 16 órától
konfirmációs óra lesz. (Januárban Bánfalván.)
Január 19-én, pénteken 14.30-tól Orfffoglalkozást tartunk.
Január 20-án, szombaton 15 órától
gyerekdélutánra várjuk hittanosainkat és
barátaikat.
Január 20-án, szombaton 17 órától ifjúsági
órát tartunk.
Január 21-én, vasárnap 9 órakor német
nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz.
Január 25-én, csütörtökön 16 órától
konfirmációs óra lesz. (Januárban Bánfalván.)
Január 25-én, csütörtökön 17 órától
ökumenikus istentiszteletre várunk szeretettel
mindenkit az ágfalvi gyülekezeti terembe.
WWW.AGFALVA.HU
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Január 28-án, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentiszteletet tartunk.

Tisztelt Ágfalvi Ügyfelünk!

Erős vár a mi Istenünk!

Ezúton értesítjük, hogy a 2017 februárjában
bevezetett zsákos, házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés folytatódik a településen.
A megtelt zsákokat a gyűjtőnapokon,
reggel 6 óráig kérjük, helyezzék ki a ház
elé.
A felhasznált szelektíves zsákok helyett a
begyűjtést végző kollégáink díjmentesen
csere zsákot biztosítanak.
A zsákokban feltüntetett információkat
vegyék figyelembe!

Heinrichs Michael és Eszter lelkészek és Plöchl
Ildikó hitoktató

VÉRADÁS ÁGFALVÁN
Ideje: 2018. január 30. kedd 16-19 óráig.
Helye:
Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola
(9423 Ágfalva, Váci Mihály u. 1.)
Kérjük személyi igazolványt és
lakcímkártyát hozzanak magukkal!
Mindenkit szeretettel várunk!
Lang Rolandné

A csomagolási hulladékot lapítva tegyék a
szákokba!
Kérjük, figyeljenek rá, hogy nem
hasznosítható hulladék ne kerüljön a zsákba,
mert azokat a gyűjtőjárat munkatársai nem
viszik el, az ingatlanok előtt hagyják.
A kommunális hulladék elszállítása
továbbra is a már bevezetett rendszer
szerint szerdánként történik.

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
DR. ZALA ILDIKÓ
06 20/206-1751

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Pék Zsuzsanna
Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Ferstl Róbert, Skala János

A házhoz menő szelektív
időpontok 2018-ban:
2018.01.05.
2018.02.02.
2018.03.02.
2018.04.06.
2018.05.04.
2018.06.08.

gyűjtési

2018.07.06.
2018.08.03.
2018.09.07.
2018.10.05.
2018.11.09.
2018.12.07.

Reméljük elégedett Ön is a
szolgáltatásunkkal.
Amennyiben kérdése van, a 99/506-483
telefonszámon készséggel állunk
rendelkezésére.
Köszönjük együttműködésüket a környezeti
egészség megóvásában!

Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
ART-COPY Nyomda, Sopron
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