ÁGFALVI KRÓNIKA
X. évfolyam 3. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

KÖZSÉGI MEGEMLÉKEZÉS
AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
160. ÉVFORDULÓJÁN
Tisztelettel
lakosságát

meghívjuk

a

falu

2009. Március 13-án
15.15–kor a március
15.-e térre, ahol az
általános iskolások
adnak
irodalmi
mősort,
utána
megkoszorúzzuk a
48-as emlékmővet.
Rossz idı, esı esetén az irodalmi
mősor az iskola tornatermében lesz.
Hajtsunk fejet együtt egykori hıs
elıdeink elıtt!
Ágfalva Község Önkormányzata
Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Mővészetoktatási Intézmény

2009. március

Iskolás lesz a gyermekünk
Szeretettel várjuk leendı elsıseinket!

Iskolánkban a beiratkozás
március 11-én 8-12 óráig és
12-én 12-16 óráig lesz.
Sok szülı - akinek
augusztus végéig tölti
be gyermeke a hatodik
életévét- gondolkodóba
esik menjen –e iskolába
gyermeke? Döntést kell
hozni
az
óvodapedagógus,
valamint a szakértıi
vélemény alapján.
Törvényi elıírás szerint, a gyermek, ha eléri az
iskolába
lépéshez
szükséges
fejlettséget,
legkorábban abban a naptári évben, amelyben a
hatodik, legkésıbb amelyben a nyolcadik életévét
betölti, tankötelessé válik. Vagyis abban a naptári
évben, amelyben a hatodik életévét május 31-ig
betölti, megkezdheti tankötelessége teljesítését. A
szülı kérelmére akkor is megkezdheti iskoláit, ha
hatodik életévét december 31. napjáig tölti be és
elérte az iskolába lépéshez szükséges fejlettséget.
A világ számos országában 6. életév körül kezdik
meg a gyermekek a tanulást.
Kár még egy évig óvodában tartani az iskolaérett
gyermeket, mivel a mai szakaszolás az
iskolarendszerben egészen negyedik osztályig
biztosítja a késıbben érık felzárkózását.
Baltigh Csabáné
igazgató
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Ágfalva Község Önkormányzat
Képviselı-testületének rendelete
az önkormányzat 2009. évi
költségvetésérıl (kivonat)
Bevételek
ezer Ft-ban
intézményi mőködési
bevételek:
12228
helyi adók:
20950
átengedett központi adók
97749
pótlékok, bírságok, egyéb
saját bevételek:
450
I. Mőködési bevételek
összesen:
131377
II. központi támogatások:
66764
III. Felhalmozási és tıke
jellegő bevételek:
12600
IV. Támogatásértékő
bevételek:
13650
V. Véglegesen átvett
pénzeszközök:
0
VI. Hitelek
/folyószámlahitel,
beruházási hitel/:
22500
VII. Elızı évi
pénzmaradvány:
16083
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
262974

Kiadások
személyi juttatások:
munkaadót terhelı
járulékok:
dologi kiadások:
pénzeszköz átadások:
támogatás értékő
kiadások:
szociálpolitikai juttatások:
tartalék:
felújítások:
beruházások:
Felhalmozási célú pe.
átadás:
hiteltörlesztés:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:

ÁGFALVI KRÓNIKA

ezer Ft-ban
92435
27918
61598
1570
1570
2559
0
31333
36837
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Kiadásokon belül
fontosabb költséghelye
Polgármesteri Hivatal
Váci Mihály Ált. Isk.
Mővészetoktatás
Napsugár Óvoda
Védınıi szolgálat
Város- és
községgazdálkodás
Helyi közutak
fenntartása
Köztemetı fenntartása

Egyesületek támogatásai
Ágfalvi Sport Egyesület
Fúvószenekar
Lachen Stiftung Alapítvány
Jövı Alapítvány
Polgárırség
Ágfalvi Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
Pereszteg Orvosi Ügyelet
Natur Park
Morgenröte Énekkar
Ágfalvi Lovasklub
Virágos Egyesület
Sopron-Fertıd Kistérség
Fertıd KT Kistérségi
társulás
Megyei Területfejlesztési
Tanács
Kapuvári Vizitársulat

ezer Ft-ban
73308
61593
3421
29138
3831
12497
25237
600

ezer Ftban
500
300
150
150
50
50
800
30
150
50
150
50
250
50
20

A teljes költségvetés megtekinthetı a
Polgármesteri Hivatalban!

50
7104
262974
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ELTEMETTÜK A TELET!

FARSANG, FASSING…

Méltán várhatjuk a tavaszt, miután majd
négyszáz ötvenen vettek részt több mint
kétszáz éves hagyományunkon, a farsangi
téltemetésen,bolond
lakodalmas
felvonulásunkon, melyet „újraélesztése” óta
idén tizennegyedszer rendeztünk meg
Ágfalván. Magyarországon egyedülálló a
Farsangi Lakodalom „Fasching Hohzeit”, még
a Dél-Burgenlandi területen lelhetık fel
szórványosan hasonló népünnepélyek.

Iskolánkban
február
21-én
került
megrendezésre az idei farsangi bál. Nagy
napnak néztünk elébe! 15 órakor az 5.
osztályosok mősorával kezdıdött a móka.

Fotó: Ferstl Róbert

Nemcsak Sopronból és környékérıl, de a
szomszédos Ausztriából, sıt még Gyırbıl is
vonzott látogatókat télőzı hagyományunk.
Köszönjük
mindazoknak,
akik
ötletes
jelmezbe
öltözve
vettek
részt
rendezvényünkön, köszönjük a szervezık
áldozatos munkáját, az Ágfalvi Fúvós
Zenekarnak a hangulatos zenei kíséretért,
Vadon László támogatását, és külön
köszönjük: Gaál családnak, Varga családnak,
Horváth családnak, Hoffer családnak, Rozmán
családnak, hogy jól tartottak és vendégül
láttak minket.

Fotó: Ferstl Róbert

ÁGFALVI KRÓNIKA

A pénztárnál minden ágfalvi diák megkapta a
belépıjegyét,
amellyel
szavazhatott
a
jelmezesekre. Sok felnıtt és más iskolába járó
diák is ellátogatott hozzánk. Ezt a faluban
elhelyezett plakátoknak is köszönhetjük.

Fotó: Ferstl Róbert

16 órakor kezdetét vette a jelmezes felvonulás.
A több mint 50 jelmezes között láthattunk
nagyon sok ötletes maskarát.. Az elsı
helyezésért járó óriási tortát Balogh Nikolett
lepke jelmeze vehette át. Második Sztrókay
Martina magyar eurós ruhája lett, harmadik
Wágner Kata, mint százlábú, negyedik lett
Csoltói Józsi huszár egyenruhában és az 5.
helyezett
Zselinszky
Krisztofer
sem
szomorkodhatott, mert értékes ajándékot
kapott
amerikai
motoros
szereléséért.
Gratulálunk nekik! Az osztályok versenyébe 3
osztály nevezett: az 5., a 7. és a 8. osztály.
Nagyon találóak voltak a csoportos jelmezek
is. Mindezek alatt „üzemelt” a büfé is. Akit
nem nagyon érdekelt a további program,
annak rendelkezésre állt a „játékkuckó” darts
és asztalifoci bajnoksággal, célbadobással.
Farsangi arcfestést és frizurakészítést is
kipróbálhattunk.
A szülık vidám tánccal jó hangulatot hoztak a
tornaterembe, ahol disco és karaoke
gondoskodott a további szórakozásról. A
karaoke idén volt elıször és ahogy láttuk,
nagyon elnyerte mindenki tetszését. Ezen a
bálon elıször választottunk farsang hercegét
WWW.AGFALVA.HU
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és hercegnıjét. A címet Zselinszky Kevin és
Balogh Edina nyerték el. 19 órakor kezdetét
vette a tombolasorsolás, ahol mindenkinek a
szerencséjében kellett bíznia, de sok értékes
nyereménnyel gyarapodhattunk a felajánlók
jóvoltából.
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PAPÍRGYŐJTÉS
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy 2009.
április 23-án, csütörtökön 14 órától az iskola
kis udvarán tavaszi papírgyőjtés lesz. Már
most készíthetik, győjthetik a tél során
felhalmozódott papírhulladékot, amely így
hasznosításra kerül és értéke gyarapítja a
Diákönkormányzatot.
Segítse
az
iskolát,
Diákönkormányzatot!

támogassa

a

Információ kérhetı az iskola 510-972-es
számán Czinder Tamásnétól!

Fotó: Ferstl Róbert

Hamarosan eljött a 21 óra. Mindenki nagyon
szomorúan ment haza, csak a felnıttek jöttek
vidáman, mert nekik ekkor kezdıdött a szülıi
bál. Másnap mindenki boldogan gondolt az
elızı napi estre és a sok jó élményre.
Holzhofer Martina
7. osztályos tanuló
DÖK elnök

FELHÍVÁS

ÓVODAI BEÍRATÁS

Iskolánk idén 80 éves.

Felhívom szíves figyelmüket az óvodai
beíratásra!

A falunapon iskolatörténeti kiállítással
szeretnénk emlékezetessé tenni ezt a jeles
évfordulót. Ezért kérünk mindenkit, aki
valamikor az ágfalvi iskola diákja volt, vagy
ıriz valamilyen tárgyi emléket, fényképet, régi
bizonyítványt,
tankönyveket,
füzeteket,
okleveleket, stb., járuljon hozzá a kiállítás
megvalósításához
azzal,
hogy
rendelkezésünkre bocsátja emlékeit, melyeket
természetesen
a
rendezvény
után
visszaszolgáltatunk. A közelmúlt és a régebbi
évtizedek egyaránt érdekelnek.
Információ kérhetı személyesen az iskolában
Czinder Tamásnétól, vagy telefonon délelıtt
az 510-972-es este a 330-058-as számon.
Várom a tárgyi emlékeket, dokumentumokat,
akár írásos visszaemlékezéseiket!
ÁGFALVI KRÓNIKA

Idıpontjai:
2009. március 30-án hétfın 8-12 óráig
2009. március 31-én kedden 12-16 óráig
Helye: Napsugár Óvoda Ágfalva Fı u.1.
Óvodába felvehetı az a gyermek, aki 2009.
december 31-ig a harmadik életévét betölti.
Elıjegyzésbe vehetı az a gyermek, aki 2010.
január 1. és 2010.május 31. között a harmadik
életévét betölti.
A beíratásra a szülı hozza magával személyi
igazolványát, lakcímkártyáját, a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát, és a gyermek
TAJ kártyáját.
Szeretettel várjuk leendı óvodásainkat!
WWW.AGFALVA.HU
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ÁGFALVI TÁNCOSOK A
NÉPTÁNC ANTOLÓGIÁN!
Az ágfalvi Patakugrók táncegyüttes az
Örökség Gyermek Népmővészeti Egyesület
fesztiválrendszerén (megyei arany minısítés,
regionális fordulón kiváló szereplés), bejutott
a legmagasabb szakmai fórumra, az Országos
Gyermek Néptánc Antológiára.
Csoltóiné Szalai Márta és Csoltói József:
„Téltemetés Ágfalván” címő koreográfiájával,
a 16 fellépı magyar néptánccsoport között,
2009. február 15.-én a budapesti Operett
Színházban az ágfalvi Patakugrók, helyi német
nemzetiségi néptáncukkal osztatlan sikert
arattak.
Elért eredményükhöz szívbıl gratulálunk.
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MÄRZ
Die Költn hot sih brocha, hiatz zgeht
der Schnee.
Die Polmkatzl fangan zan Blian aon,
das Zizibee tuit scha laut singa.
Der Tog wird immer länger, die Sunn
geht früah auf und späda geht s unter.
Am Hausberi blüahn die Veigerl, die
Leit san guit aufglegt, hobm a
freindliches Ksicht – (Gshau).
Die Beinl mochn irhn erschtn Flug,
hobm a Bliamerl gfundn, und fluign
wieder zruck.
Die Kinda gehn blossfiassi, weil das
Fruihjoahr is dau.
Böhm András
Virágos Ágfalváért Egyesület
2008. évi beszámoló közgyőlés

Ágfalvi nyelvjárás 17. rész
hianzische Mundart
Wie ma holt so g’sogt haut……Interessante alte
Ausdrücke
-

Blumzn
potschat
eisogn
Gfria
Grist
Hamani
Koli
moaring
Roa
Sauhamma

= Blutwurst
= ungeschickt
= einsagen
= Frost
= Gerüst
= Harmonie
= Kalk
=morgen
= Rohr
= Schweinskeule

Újra egy sikeres évet tudhatunk magunk
mögött. Változatlan lelkesedéssel szépítettük
településünket. Az elızı években kialakított,
illetve kihelyezett virágtartók beültetése és
gyommentesítése volt a fı feladatunk. Ezeket
a munkákat több tagunk részvételével tudtuk
megoldani. Fıleg a beültetéshez kellett több
ember, akiket sikerült beszervezni és össze
tudtuk hangolni a szabadidıket is.
- Új beruházásként újra készíttettünk 22 db
léces virágtartót, melyeket a Magyar utcában,
illetve a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
elıtt helyzetünk el.
- Megrendeltünk 4 db padot is, melyek
egyelıre a polgármesteri hivatal udvarán
várják, hogy végleges helyükre, a Patak utcai
pihenıpark- játszótérre kerüljenek.
- Cseh István közremőködésével ingyenesen
jutottunk 12 db kı virágtartóhoz. Ezekkel az
elıbbi területet határoltuk el az úttesttıl.
- Két alkalommal tartottunk süteményvásárt.

győjtötte: Böhm András
ÁGFALVI KRÓNIKA
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- Tavasszal virágvásárt rendeztünk, ahol
jelentıs kedvezménnyel juthatott a lakosság
virágokhoz.
- Augusztusban kerti partit szerveztünk
- Ebben az évben nem hirdettünk virágosítási
versenyt. Helyette azon tagjaink, akik március
15-ig rendezték az egész éves tagdíjat, 500.Ft-os ajándékvirágot kaptak.
Az egyesület tagjainak
következı módon alakult:

létszáma

a

2008-as évet 141 taggal kezdtük
Ebbıl 2 tag elköltözött,
4 tag kilépett – anyagi okokra
hivatkozva,
7 tag nem fizetett tagdíjat – oka
ismeretlen
Pénzügyi beszámoló
Induló tıke
Tagdíjak
Önkormányzati támogatás
Adományok, vásár
Összesen:

150.446.308.400.100.000.548.777.1.107.623.-Ft

Kiadások
Virágtartók
Padok készítése
Virágvásárlás
Virágföld
Falunapi sátordísz
Mőködési költség

200.000.112.000.269.360.67.958.19.500.15.466.-

Összesen:
Jelen
pénzügyi
423.339.-Ft

684.284.-Ft
helyzet,

maradvány:

Az önkormányzat ebben az évben is kifizetett
73.000.-Ft értékő virágszámlát.
Mivel a vezetıségi tagok megbízatása 5 évre
szól, mely 2009. áprilisában lejár, szükséges
az új választás megtartása.
A jelenlévı tagság egyhangú szavazással
újabb 5 évre bizalmat szavazott a jelenlegi
vezetıségnek.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Elnökség tagjai: Antal Lajosné elnök
Gaál Istvánné alelnök
Kiss Istvánné elnökségi tag
2009 évi terveink
- az elızı években virágosított helyek
újraültetése, gondozása
- a Fı utca felújítása után újraparkosítás
- a Patak utcai parkot fákkal ültetjük be, a
füvesítést az önkormányzat vállalja
- szeretnénk kétszer süteményvásárt rendezni
- április végére tervezzük a tavaszi virágvásárt
(pontos idejérıl értesítést küldünk)
Szeretném felhívni tagjaink figyelmét, hogy
azok akik március 31-ig befizetik az éves
tagdíjat, ajándékvirágot kapnak
- augusztusban megtartjuk a hagyományos
grillpartinkat
- a vezetıség döntéseként, a megkérdezett
tagok
támogatásával
30.000.-Ft-tal
hozzájárulunk
az
újraélesztı
gép
megvásárlásához.
Végül szeretném megköszönni eddigi
munkájukat, támogatásukat. Bízom abban,
hogy egyre többen fogják a kiültetett virágokat
magukénak tekinteni. Olyan értelemben, hogy
nem engedik ıket szomjazni, gaz által
elnyomni és bántalmazni, hisz mindannyiunk
gyönyörőségére virítanak.
Antal Lajosné
elnök

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelıs kiadó: Gaál István
Fıszerkesztı: Legozáné Nagy Ágnes
Szerkesztıbizottság:
Böhm András, Szimon Zoltán
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
Hillebrand Nyomda Kft., Sopron
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