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Ágfalva időseit köszöntöttük 

december 18-án az Ágfalvi 

Fogadóban. 
 

Idén az 1952. december 31 előtt született 

ágfalviakat hívtuk a nyugdíjas-napi 

rendezvényünkre, majdnem 300 főnek 

küldtünk ki névre szóló meghívást, és közel 

120 fő látogatott el az eseményre.  

 
Fotókat készítette: Sir János 

 

Pék Zsuzsanna polgármester köszöntője után 

az Ágfalvi Napsugár Óvoda csemetéi adtak 

játékos műsort, szavaltak iskolánk 6. 

osztályos tanulói (Németh Csongor és 

Kovács Marcell), Piroska és a farkas 

mesejelenetet játszották el németül a 2. 

osztályos diákok. Dr. Németh János 

háziorvosunk válogatott versekkel 

fűszerezve jó tanácsokkal látta el a 

résztvevőket, majd a Morgenröte Énekkar 

műsora következett. 

A rendezvényen köszöntöttük Huszár 

Lajosnét (92), Ágfalva legidősebb hölgyét, 

és közeli otthonában látogattuk meg a 

legidősebb urat, Szalai Károlyt (91). 

 
 

 

A vacsora után a Győri Nemzeti Színház két 

művészének, Illés Gabriella és Krasznai 

Tamás nyugdíjas napi humoros, nosztalgia, 

operett, mulatós 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 

hozzájárulnak rendezvényünk sikeres és 

színvonalas lebonyolításához! 

Ágfalva Községi Önkormányzat, Ágfalvi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat, 

Földtulajdonosi Vadászegylet, Kertvárosi 

Szövetkezet, Hajnal Gyógyszertár, 

Kirchknopf család, Poszeidon Bt., J&J 

Gyógyító Bt., Sopvid-Coop 99 Zrt., Turzai 

és Németh Élelmiszer Kft., Morgenröte 

Énekkar, Napsugár Óvoda, Ágfalvi Váci 

Mihály Általános Iskola. 
 

Csoltói József 

rendezvényszervező 

 

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 
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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 

 

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 

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 

Turisztikai tájékoztató táblák 

kerültek kihelyezésre 
 

Ágfalva két pontjára, a temető parkolóhoz, 

és a „Kató dombhoz” a Magyar utca-Patak 

utca kereszteződéséhez. Bizonyára Önök is 

észrevették, az ősszel több bakancsos túrázó 

csoport is keresztülvonult ágfalván, majd az 
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Arbesz rét felé a Fürtös bodza- tanösvényen 

hagyták el községünket. Egyre felkapottabb 

lett ez a túraútvonal nem csak a kerékpáros, 

hanem a gyalogos, nordic walkingos túrázók 

körében is. Reméljük, a turisztikai táblák 

segítenek népszerűsíteni, tájékoztatást adni 

Ágfalva nevezetességeiről az ide látogató 

vendégeknek. 

Köszönjük Ubrankovics Pál Úrnak, hogy 

legyártott és felajánlott községünknek három 

turisztikai tájékoztató táblát, melyből a 

harmadikat a faluközpontban kívánjuk a 

későbbiekben elhelyezni.  

 

 
Fotó Csoltói József 

 

 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, 
 

hogy a közvilágítással kapcsolatos hibák, 

észrevételek bejelentése a lux01@t-online.hu 

címen Önök számára is elérhetővé válik. 
 

Örömmel értesítjük a nyugdíjas 

lakosságot, 

 hogy Karácsony előtt természetbeni 

juttatásban részesülhetnek azok az ágfalvi 

nyugdíjasok, akik egyedül élőként 85 500,- 

Ft/hó alatti nyugdíjjal rendelkeznek, 

valamint azok a házasságban élők, akik 

nyugdíjának 1 főre eső átlaga 71 250,- Ft/hó 

összeget nem haladja meg.  

Kérjük azokat a nyugdíjasokat, akikhez 

személyesen nem tudtunk eljutni, 2016. 

december 8-ig utolsó havi nyugdíjas 

szelvényükkel együtt jelentkezzenek 

Önkormányzatunk Hivatalába Pölöskeiné 

Köstner Szilvia szociális ügyintézőnél.  

 

Pék Zsuzsanna  

polgármester 

 

Szent Mártonnak ünnepén, égő 

lámpát viszek én... 
 

   Idén az iskolával közösen, az evangélikus 

templomban elevenítettük fel szent Márton 

történetét. 

Az ünnepi készülődés a lampionok 

barkácsolásával kezdődött. Szülők, 

gyermekeikkel közösen, az óvónénik 

segítségével készítették el a lámpásaikat az 

óvodai csoportjukban. 

   A nagycsoportosaink pedig lelkesen 

készülődtek a legenda előadására Kovácsné 

Kuszák Gabriella és Cséry Marika néni 

felkészítésében. A történet szerint Márton a 

katonaköpenyét megosztotta egy koldussal. 

S hogy még több jót tehessen, pap lett 

belőle. Az emberek annyira megszerették, 

hogy püspöküknek választották. 

Jelmezekben, lámpásokkal a kezükben, 

énekekkel tarkítva adták elő óvodásaink ezt 

a szép történetet. Az iskolások műsora után a 

templom előtti téren vonultunk körben az 

égő lámpásainkkal. Laterne, Laterne... 

   A szülők jóvoltából süteményekből 

fogyaszthattak a résztvevők. 

Köszönjük az ügyes szereplők 

közreműködését és részvételt! 

 
Cséryné Oláh Mária óvónő 
 

ÜNNEPVÁRÓ ADVENTI 

FORGATAG AZ 

ISKOLAUDVARON! 
 

Finomságok kóstolója, vására ünnepi 

hangulatban. 

 

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 

tanulói, pedagógusai és szülői 

munkaközössége jótékonysági vásárt 

szervez. 2016. december 17-én 15-órától 

várunk minden kedves érdeklődőt az iskola 

udvarán ünnepi fényekkel díszített 

sátrainkban, 16-órától a diákok 

kedveskednek karácsonyi műsoraikkal. 

 

ÍZELÍTŐ AJÁNLATAINKBÓL: 

-Forralt bor, Tea Puncs, Kávé 

-Kocsonya 

mailto:lux01@t-online.hu
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-Szarvasgulyás 

-Babpörkölt 

-Hot-dog 

-Spirálkrumpli 

-Házi sütemények 

 

 
 

A vásáron befolyt összegből az iskola 

tornatermének parkettáját újítanánk fel. 

 

Ezúton szeretnénk BÉKÉS BOLDOG 

KARÁCSONYI ÜNNEPEKET ÉS 

SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET 

kívánni! 

 

Szülői munkaközösség 

 

MEGHÍVÓ 
 

Tisztelettel meghívjuk Önt a soproni 

népszavazás 95. évfordulójára 

rendezett megemlékezésünkre, melynek 

időpontja 

 

 
 

2016. december 13. (kedd) 13 óra 

Helyszíne: Népszavazási emlékmű 

 

Ágfalva Községi Önkormányzat 

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola  

 
Fotók: Csoltói József 

 

MEGHÍVÓ 

 

Szabadtéri Karácsonyi Koncertre 
2016. december 10-én (szombaton) 

az Ágfalvi Fogadó előtti téren 

(Ágfalva, Daágh u. 1.) 
 

Programunk: 

 

15.00 órától Kemencében sült finomságok 

(almás, almás-mákos, túrós, káposztás,  

babos rétes), forralt bor, puncs, tea, üdítő 

italok várják a kedves   érdeklődőket.  

15.15 óra Ádventi gyertyagyújtás - 

Heinrichs Eszter ev. lelkész 

15.30 óra Napsugár Óvoda Karácsonyi 

műsora 

16.00 óra Ágfalvi Fúvószenekar 

Karácsonyi műsora 

16.30 óra Morgenröte Énekkar 

Karácsonyi műsora 
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Minden kedves érdeklődőt 

szeretettel várunk! 
 

Ágfalvi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, Napsugár Óvoda, 

Ágfalvi Fúvószenekar Egyesület, 

Morgenröte Énekkar Egyesület. 

 

 
 

Karácsonyi miserend – 2016. 

Az ágfalvi római katolikus 

templomban 
 
December 24. (szombat) - Szenteste napja,  

       16 óra –Pásztorjáték 

       22.30 órakor - Éjféli szentmise 

December 25.  - Karácsony ünnepe, 

       8 órakor - Ünnepi szentmise 

December 26. - Karácsony másnapja,  

       8 órakor - szentmise 

2016. Január 1. (vasárnap) - Újév ünnepe, 

       8 órakor szentmise 
 

Áldott Karácsonyi ünnepeket kívánok, 

melyben Jézus születik meg szívünkben, 

cselekedeteinkben és Ágfalva minden 

jóakaratú ember lelkében. 

 

Németh Attila  

plébános 

 

 

Sik Sándor 

 

A NAPKELETI BÖLCSEK  

 

Ama csillag után. 

 

A holdsugaras hideg éjszakán,  

Mint egy fehérlő, csendes álom,  

Úgy vonult el a komoly karaván, 

És elől ment a három. 

 

A sziklás föld mogorván és kopáron 

Feküdt el lábaik alatt. 

Méltóságos sora a száz tevének 

A harmaton halkan haladt. 

És mintha fehér árnyak lengenének, 

Ügy vonult végig a fehér sereg 

A völgyön, ahol nem nőttek virágok, 

S a városon, ahol az emberek 

Nem virrasztottak és nem énekeltek, 

S ahol nem látta őket senkisem. 

 

És így suhant el csendesen  

Életre éledt vágya Napkeletnek 

Az ezredéves éjszakán. 

 

Ama csillag után. 

 

Az Ágfalvi Evangélikus 

Egyházközség hírei és alkalmai 
 

 

Monatsspruch: „Meine Seele wartet auf den 

Herrn mehr als die Wächter auf den 

Morgen.”Psalm 130, 6. 

A hónap igéje: „Lelkem várja az Urat, jobban, 

mint az őrök a reggelt, mint az őrök a reggelt.” 

Zsolt. 130, 6 

 

 

December 2-án, pénteken 16 órakor adventi 

áhítatot tartunk. 

December 4-én, vasárnap 9 órakor adventi 

családi istentiszteletre várunk kicsiket és 

nagyokat. 

December 9-én, pénteken 14.30-kor Orff-

foglakozás lesz. 

December 9-én, pénteken 16 órakor adventi 

áhítatot tartunk. 

December 10-én, szombaton gyülekezetünk 

ifjúsága Bécsbe kirándul. 
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December 11-én, vasárnap 9 órakor magyar 

nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz. 

December 16-án, pénteken 14.30-kor Orff-

foglalkozás lesz. 

December 16-án, pénteken 16 órától adventi 

áhítatot tartunk. 

December 17-én, szombaton 15 órától adventi 

gyerekdélutánra várjuk a hittanosokat és 

barátaikat. 

December 18-án, vasárnap 9 órakor német 

nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz. 

December 18-án, vasárnap 16 órakor a lépesfalvi 

határátkelőnél tartunk közös istentiszteletet a 

lépesfalvi evangélikusokkal. 

December 24-én, 18 órakor tartunk szentesti 

istentiszteletet. 

December 25-én, karácsony első napján 9 órakor 

tartunk ünnepi istentiszteletet a hittanosok 

szolgálatával. 

December 26-án, karácsony másnapján 9 órakor 

lesz német nyelvű istentisztelet. 

December 31-én, 16.30-kor tartunk óév esti 

istentiszteletet. 

 

„Ablakügyek” 
 

Október 28-án visszakerült a két első restaurált 

ablak a helyére. Gyönyörűek lettek. A fenti 

ablakot az utcáról nem látni, ezért jöjjenek el a 

templomba, és gyönyörködjenek benne! 

November 6-án a harmadik ablak is megérkezett 

a műhelybe, hogy ott Fehér Hajnalka művésznő 

kezei között "regenerálódjon". Ez az egyik 

legszebb ablakunk, az üvegszemek egy részét 

kézzel festették. 1904-ben Susane Müllner 

ajándékozta gyülekezetünknek. 

Köszönjük Ágfalva önkormányzatának, hogy 

finanszírozza a felújítást. 

A honlapunkon megtekinthető fotókon látszik, 

hogy mennyire, de mennyire sürgető a 

restaurálás. (agfalva.luhteran.hu) 

Köszönjük a Kirchknopf családnak, hogy 

450.000 forinttal támogatják egy ablak 

felújítását, ill. vállalják az ablakokkal 

kapcsolatos – nem kevés - fémmunkát. 

Köszönet Tóth Ferencnek, hogy vállalta a 

restaurált ablakok visszahelyezése utáni 

kőművesmunkákat. 

 

Hálásan köszönjük az ablakokra érkező 

felajánlásokat! Kérjük, ha tehetik, további 

ablakjegyek vásárlásával támogassák a 

restaurálási munkálatokat! 

 

Lapzártától lapzártáig (nov. 14.) az alábbi 

felajánlásokat kaptuk: 

 
ifj. Várallyay Béla (1 db jegy), Várallyay Béláné 

(1 db jegy), Várallyay Szabolcs (1 db jegy), 

Várallyay Péter (1 db jegy), N. N. (1 db jegy), 

Strammer család (2 db jegy), Babos Balázs (1 db 

jegy) Bagarus József és neje (1 db jegy), Kozák 

Lászlóné 4000 forint adomány, Prinner Mátyás 

(1 db jegy), N. N. (4 db jegy),  

N. N. (1 db jegy), Németh Tiborné (1 db jegy), 

N. N. (1 db jegy), N. N. (1 db jegy), 

N. N. (3 db jegy). 

Nagyon köszönjük a támogatást! 

 

Kérjük, hogy aki ebben az évben nem fizetett 

egyházfenntartói járulékot, az pótolja!  

Ezúttal is szeretnénk megköszönni mindenkinek, 

aki - jelenlétével, imádságával, tudásával, 

kétkezi munkájával, süteménnyel, pénzzel, ill. 

adománnyal – bármilyen módon támogatta 

ebben az évben egyházközségünket! Isten áldjon 

és óvjon bennünket a következő esztendőben is! 

 

Az új évtől újra indul a baba-mama foglalkozás. 

A részletekről a Csicsergő elnevezésű facebook 

csoportban tájékozódhatnak. 

 

További infó: 06 20 824 26 11 és 

agfalva.lutheran.hu 

 

Községünk minden lakójának meghitt 

karácsonyi ünnepeket és áldott, boldog új 

esztendőt kívánunk! 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Heinrichs Eszter és Michael 
 

TŰZRE, VÍZRE VIGYÁZZATOK, 

HOGY LE NE ÉGJEN A HÁZATOK! 
 

A közelgő ünnepek, a gyertyagyújtás 

időszaka indokolja, hogy felhívjam a 

figyelmüket néhány fontos  dolo gra .  

Az égő gyertya, ha nem vagyunk elég 

elővigyázatosak, koszorútüzet okozhat. A 

tűz továbbterjed és meggyújthatja a k ö -

zelben lévő éghető anyagokat. 

A kis tűzből komoly, nagy tűz keletkezhet, 

elég, ha csak pár percre távoznak a 

helyiségből. 

Az ádventi koszorú utolsó gyertyagyújtása 
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után itt a Karácsony, ami szintén indokolja, 

hogy óvatosak legyünk. 

Vigyázzunk, nehogy karácsonyfatüzet 

okozzunk. Ügyeljünk rá, hogy a 

csillagszórót ne teljesen a fa ágáig tekerjük 

fel, mármint az izzó részét, mert 

meggyújthatja a karácsonyfát. Az 

elekt romos égősorok, vezetékek 

zárlatosak is lehetnek. A felrakás előtt 

vizsgáljuk át, hogy a  vezeték  nincs-e 

megtörve, nem sérült-e? Csak így lehetünk 

biztosak benne, hogy nem okoz tüzet. 

Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül az égő 

gyertyát, égősort, csillagszórót. Ha 

elmegyünk otthonról, oltsuk el a  gyertyát, 

húzzuk ki az égősort, díszvilágítást. Így 

megelőzhetjük a lakás tüzet .  

A fe lnőt tek e lővigyázatos  

magatartását  b i zonyí t ja ,  hogy az  

e lmúl t  években Ágfa lván 

karácsonyfa tűz  nem tör tént .  

Nagyon fontos még, hogy a gyerekek csak 

szülők ,  fe lnőt tek  jelenlétében legyenek 

az égő gyertya, csillagszóró közelében! 

Tűz esetén hívjuk a 105 vagy a 112 - es 

segélyhívó telefonszámokat, ám ezek a 

hívások egy győri központban futnak be, 

ezért fontos, hogy a helyszínt pontosan 

adjuk meg! 

 

Minden ágfalvi lakosnak tűzmentes, 

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 

Eredményes, Boldog Új Esztendőt 

kívánok. 

 

Dudás György ny.tüo.szds.  
Ágfa lva  tűzvédelmi tanácsnoka 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGYEN A TE TORTÁD IS 

EGYEDI! 
 

TortaFoto.eu - A weboldal ostya és 

cukorlap nyomtatással foglalkozik! 

Tortadíszítés, szülinapi torta, 

fényképes torták a saját fotóddal! 

Szállítás Országosan! 
 

Boér P. Csaba 

tel: 06/70/396-9620 

web: www.tortafoto.eu 

email: info@tortafoto.eu 

 
 
REKULTÍV MAGYARORSZÁG 
KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLTATÓ KFT. 
9444 Fertőszentmiklós, Fürdő u. 1. 
Telefon: 99/544-088 
 

Ezúton értesítjük, a tisztelt lakosságot, hogy 

2016. december hónapban Ágfalva 

településen a szelektíven gyűjtött pet - 

palackot az alábbi napon szállítjuk el: 
 

2016. december 23. (péntek) 

Komády Szilárd 

régióvezető sk. 
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Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat 
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