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Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2009. április

MEGHATOTTAN,
A KÖSZÖNET HANGJÁN

Aprül
Ostahos
Ostahos – Ostahos
bring uns wos
fa steks ins Gros
bring wia in färigs Joa
a heia füli scheni Osta Oa.
Ostahos – Ostahos
i sog da wos
des Gros is nos
nit das ti fakülst
wanst uns wos fasteika wülst.
Ostahos – Ostahos
pas guad auf und Moang
bring uns wos

Ágfalva ismét jelesre vizsgázott! Nem elıször
abban a két évtizedben, amit személyesen
megtapasztaltam. Jól esik leírni, milyen nagy
dolgot is vitt véghez ez a falu.
Két hónapja még csak reménykedtem, hogy az idei
lesz az év, amikor elmondhatjuk, Ágfalva
rendelkezik életmentı defibrillátorral. Ma már
biztos lehetek ebben, s tele vagyok jó érzésekkel.
Mindig is volt hitem az emberekben
általánosságban. Hittem, s hiszek az ágfalvi
emberekben is, mert az elmúlt években számos
példáját láttam annak, hogy az itt élık szívükön
viselik falujuk sorsát, s lehetıségükhöz mérten,
néha afölött is, tesznek érte. Ami most történt,
fényes igazolása ennek.
(folytatás a 2. oldalon)

Böhm András
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(folytatás az 1. oldalról)

Győjtöttünk, s kincsre leltünk. Az együtt
gondolkodás, együtt cselekvés kincsére.
Nehéz idıkben kevés ennél értékesebb kincs
létezik!
Köszönet
ezért
mindenkinek!
Becsüljük meg nagyon ezt a hatalmas értéket,
s közben legyünk nagyon büszkék magunkra,
úgy is, mint egy faluközösség tagjai, s
egyedileg is, mint felelıs gondolkodású
emberek.
Szavakkal nem írható le az érzés, amit az
elmúlt hónapban éreztem. Még el sem
kezdıdött a győjtés, már nap mint nap arról
kérdezgettek betegeim a rendelıben, hova is
adhatják adományaikat, amivel a defibrillátor
megvételéhez
szeretnének
hozzájárulni.
Aztán, ahogy az önkéntes adománygyőjtık
megkezdték munkájukat, nap mint nap
tájékoztattak
eredményeikrıl.
Gyorsan,
komoly pénzösszeg győlt össze, de a legszebb
az volt, hogy a falu szíve egy emberként
dobbant. Teljesen mindegy volt, jó módban él
valaki, vagy a napi megélhetés is gondot jelent
számára, mindenki úgy érezte, segítenie kell, s
meg is tette ezt. Mint már írtam, sokan erın
felül is. Ennyire egységesen csak igazi
közösség tud cselekedni! Ez az összefogás
megmutatta, Ágfalva egységes falu, nincs
német, magyar, telepes, vagy ıslakos, csak
ágfalvi van, akinek fontos a faluja. Sok
település irigykedhet ránk. Megismétlem,
legyünk büszkék a falunkra.
Amikor a cikket írom, a hivatalos győjtés
befejezıdött, a mai napig felajánlott
adomány összege 1 785 500 azaz egymillió
hétszáznyolcvanötezer ötszáz forint.
Szinte minden ágfalvi lakos és vállalkozó, s jó
néhány Ágfalvához így-úgy kötıdı magyar és
külföldi ember adományozott, így alakult ki ez
a hatalmas összeg, amit az óvoda
alapítványának
számláján,
a
célra
elkülönítetten tárolnak. Az összeg bıségesen
elég arra, hogy megvásároljuk az életmentı
készüléket, annak védett helyet biztosítsunk a
rendelı falán, sıt jut arra is, hogy
életmentıket képezzünk ki a faluban.

3

rendelıben április végéig! Olyan személyek
jelentkezését várjuk, akik vállalják, hogy
egy egész délutánt kitöltı, szakképzett
mentıtisztek, illetve mentıorvosok által
tartott 5 órás képzésen vesznek részt, s a
képzés
elvégzése
után
nevük
és
elérhetıségük kikerül a defibrillátor mellé a
falra, hogy vészhelyzetben segítségül
hívhatók legyenek.
Tervezünk továbbá egy tájékoztató elıadást a
falu lakossága számára, ahol szintén
ismertetjük a teendıket életveszély esetén,
valamint bemutatjuk a beszerzett defibrillátort,
s annak mőködését. Az elıadás idıpontjáról
mind a Krónikában, mind a hirdetıtáblákon
tájékoztatni fogjuk a lakosságot.
Úgy tudom, a mai napig elıfordul, hogy
valaki, akihez nem sikerült eljutniuk az
adománygyőjtıknek, vagy szeretett volna
adni, de nem tudott, jelentkezik, hogy
csatlakozzon az adományozókhoz. Erre
továbbra is van lehetıség.
Adományokat a
Lachen Stiftung Alapítvány
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet
59500382-11058739
számú bankszámlájára lehet befizetni,
közösségi győjtés megjelöléssel.
Mint írtam, az összegyőlt pénz fedezi a
defibrillátor beszerzését, helyének kialakítását,
a készülék karbantartását és az életmentı
képzést, sıt még jelentıs összeg meg is marad
belıle. Gaál István polgármester úr biztosított
arról,
hogy
mivel
az
adományokat
meghatározott célra adták, az nem fordítható
másra, mint amire szánták. A maradvány az
alapítványi számlán elkülönítetten marad, s a
késıbbiekben további, az életmentéshez
szükséges orvosi mőszer, vagy mőszerek
beszerzésére lesz fordítva. Számításaim
szerint ez lehetıséget teremt az orvosi rendelı
jelenleg még hibátlanul mőködı, de elaggott,
több, mint 12 éves EKG készülékének
cseréjére a késıbbiekben. A készülékek
természetesen nem az orvosi rendelı, hanem a
falu tulajdonában lesznek és maradnak.

Ezúton hívom fel az érdeklıdık figyelmét,
hogy életmentı képzésre lehet jelentkezni a
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Cikkem zárásakor még egyszer meghatottan
köszönetet mondok ÁGFALVÁNAK, minden
jólelkő adományozónak, s azoknak is, akik,
akik anyagi lehetıségek híján csak lelki
támogatást nyújtottak.
Megköszönöm Gaál István polgármester
úrnak, hogy a kezdeményezést felkarolta,
Szimon Zoltán alpolgármesternek és Csoltói
Józsefnek, hogy a győjtést megszervezték és
koordinálták,
a
falu
önkormányzati
képviselıinek,
a
német
nemzetiségi
önkormányzat képviselıinek, valamint a többi
aktivistának a fáradhatatlan győjtımunkát, s
köszönöm mindenki segítségét, aki bármely
módon hozzátett ehhez a példa értékő
összefogáshoz.
Bízom abban, nagyon ritkán fogunk olyan
helyzetbe kerülni, hogy a defibrillátor
segítségére szoruljunk, de tudom, a
készülékkel életeket menthetünk, s ha csak
egyet megmentettünk, már sokszorosan
megszolgálta az árát.
Kívánom, legyen mindig ilyen egységes
Ágfalva, amilyennek ma látom. Nem
zárhatom mással:
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Kiss Bence 6 o.
Sport terén a II. korcsoportban focizó fiúk a
megyei döntıbe jutottak.
Török Gergı 8. osztályos tanuló atlétikából a
megyei diákolimpián 4. helyezett lett, így
továbbjutott az országos versenyre.
TÁNCCSOPORTUNK ARANY
MINİSÍTÉST KAPOTT!
Iskolánk „Patakugró” néptánc csoportja
2009. március 29.-én, Csepelen rendezett VII.
Országos Német Nemzetiségi Gyermektánc
Fesztivál észak- magyarországi minısítı
versenyén arany helyezést ért el.
Csoltói József: Leszüreteltük a szılıt... címő
táncával, fergeteges hangulatú elıadás
módjukkal bejutottak az országos döntıbe,
mely május 15- 16.-án kerül megrendezésre
Solymáron.

LEGYÜNK BÜSZKÉK ÁGFALVÁRA, S
ARRA, HOGY ÁGFALVIAK VAGYUNK!
dr.Németh János

MÁRCIUSI SIKEREINK
Iskolánkat három tanuló képviselte a
német vers- és prózamondó versenyen a
mosonmagyaróvári regionális döntıben:
I. kategóriában: Varga Alex 2.o.
Mundart
kategóriában:
Plöchl Anna 5. o.
Holzhofer Martina 7. o.

Fotó: Várallyay Péter

Tanulóink kiváló eredményeihez gratulálunk,
és a további szereplésükhöz is sok sikert
kívánunk!
Kiss Péterné

Varga Alex és Holzhofer Martina
továbbjutottak az országos versenyre is, amely
májusban lesz Budapesten.
Bendegúz megyei anyanyelvi versenyen
három tanuló vett részt Gyırben:
Török Péter 5.o
Varga Viktor 5.o
ÁGFALVI KRÓNIKA
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KÖRNYEZETVÉDELMI PROJEKT
AZ ISKOLÁBAN

ALBA SHOTOKAN DOJO
SIKERES SZEREPLÉSE

„A fenntartható életmódot és az ehhez
kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönzı
kampányok” (szemléletformálás, informálás,
képzés) címmel pályázatot nyertünk.

2009. március 7-én került megrendezésre
Zalaszentgróton a Zala Kupa meghívásos
Karate verseny, melyen 11 egyesület 210
karatékája vett részt. Az Alba Shotokan Dojo
közel 50 fıvel képviseltette magát a rangos
versenyen, Ágfalváról Szabó Dorina és
Kaufmann Balázs valamint Hujber Ildikó
csapatvezetı utazott a versenyre.
Szabó Dorina egyéni KATA (formagyakorlat)
csoportban
a
korosztályában
második
helyezést ért el. Itt meg kell jegyeznünk, hogy
csak a korosztályos világbajnok kislány tudta
megelızni Dorinát, ami nagyon szép
teljesítmény.
Kaufmann Balázs szintén egyéni KATA
(formagyakorlat)
csoportban
szerzett
ezüstérmet, ami szintén kiemelkedı eredmény.
Gratulálunk!
Összességében
az
Egyesületünk
15
aranyérmet, 24 ezüstérmet, és 12 bronzérmet
szerzett, és ezzel a teljesítménnyel a második
legeredményesebb csapat lett a versenyen.
Különdíjat Hujber Ildikó vehetett át, mivel ı
lett a verseny legeredményesebb nıi
versenyzıje.

A pályázat a KÖRNYEZET ÉS ENERGIA
OPERATÍV PROGRAM keretében valósul
meg.
A projekt márciustól egész decemberig tart.
A több elembıl álló rendezvénysorozat
programjai:
1. „Tegyünk együtt a holnapért!” -ÖKONAP
- április 8.
2. „Ami jó a természetnek, jó neked is!”Fertı-Hanság Nemzeti Park - tájbejárásáprilis 20.
3. „ Nagy kincs a víz, vigyázz rá Te is!”Dunakiliti vízlépcsı - május 18.
4. „ Energiát okosan!”- Paksi atomerımő
megtekintése - június 2.
5. „ Unokáidnak is hagyjál látnivalót!”Balatonfelvidéki Nemzeti Parkszeptember
6. „ Mozdulj Te is!” – A Sághegyi
Tájvédelmi Körzet bejárása-geológiai
tanösvény- október
7. „ Ételed az életed!”- Egészséges életmód
programok- november
Baltigh Csabáné
igazgató

Következı megmérettetés 2009. május 2-án
megrendezésre kerülı Alba Shoto Kupa lesz,
reméljük onnan is eredményesen, érmekkel
térünk haza.
További örvendetes hír, hogy fejlıdik az ágfalvi
karate csapat, 5 új taggal bıvült a létszámunk.
Továbbra is várjuk a mozogni, versenyezni,
szerepelni, sportolni vágyó fiatalokat, gyerekeket,
és szülıket egyaránt.

Hujber Ildikó
ÁGFALVI KRÓNIKA
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HÚSVÉTI ÜNNEPI
ISTENTISZTELETEINK ÉS
ÁPRILISI PROGRAMJAINK
Április 2-án, csütörtökön 15.30-kor böjti
áhitatot tartunk a gyülekezeti teremben.
Április 4-én,
szombaton 10
órakor
egyházmegyei közgyőlés keretében áhitatot
tartunk templomunkban. Szeretettel várjuk ide
gyülekezeti tagjainkat is.
Április 9-én, nagycsütörtökön, 17.00 órakor –
kétnyelvő- istentiszteleten fogunk emlékezni az
úrvacsora szereztetésére.
Április 10-én, nagypénteken 17.00 órakor
tartunk – kétnyelvő istentiszteletet.
Április 11-én, nagyszombaton, este 8 órától
várjuk a fiatalokat a gyülekezeti terembe.
Húsvét vigíliáján virrasztást tartunk a
konfirmandusokkal
és
minden
kedves
érdeklıdıvel.
Április 12-én, húsvét vasárnapján –
hagyományteremtı szándékkal- 5.30-kor várunk
hajnali, kétnyelvő istentiszteltre és azt követıen
közös reggelire mindenkit, nem csak a
koránkelıket! Szeretnénk, ha gyülekezetünkben
is meggyökerezhetne ez a hangulatos
istentiszteleti
alkalom,
amely
tılünk
nyugatabbra,
Lépesfalván
isnagy
népszerőségnek örvend. Fél hatkor a kelı nap
sugarai lassan bevilágítják templomunkat,
szimbolizálva ezzel a húsvéti fényeket és a
feltámadást. Jöjjenek, vegyenek részt ezen az
alkalmon is!
Április 12-én, húsvét vasárnapján, 10.30-kor
– kétnyelvő- ünnepi istentiszteletet tartunk,
úrvacsoraosztással.
Április
13-án,
húsvéthétfın
10.30-kor
kétnyelvő ünnepi istentiszteletre várunk nagy
szeretettel mindenkit.
Április 15-én 16.00 órakor „Keresztyén
nevelés családban és gyülekezetben“ címő
beszélgetı körünket tartjuk. Szeretettel várunk
minden gyülekezetéért és gyermekéért vagy
unokájáért felelısséget érzı szülıt, nagyszülıt
vagy gyülekezeti tagot.
Április 16-án 18 órakor filmklubot tartunk
gyülekezeti termünkben. Meglepetésfilm...
Április 19-én 9 órakor családi istentiszteletre
várunk kicsiket és nagyokat!
Április 22-én, 16 órakor német nyelvő
gyülekezeti délutánra várjuk szeretettel a
németajkú híveket.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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NAGYHÉT ÉS HÚSVÉT
A Nagyhét vasárnappal kezdıdik és Húsvét
vasárnap ér véget.
Virágvasárnap
Jézus
Jeruzsálembe
való
bevonulásának ünnepe.
Nagycsütörtökön az esti misén az utolsó vacsorára
emlékezünk, felidézzük Jézus szolgáló szeretetét,
és átéljük az Oltáriszentség alapítását.
Nagypéntek Jézus szenvedésének és kereszt
halálának a napja. Figyelmünk a kereszten meghalt
Üdvözítıre irányul. Nincs szentmise, csak liturgia.
Ezen a napon a keresztények szigorú böjtöt tartva
fejezik ki hálájukat azért a végtelen nagy jóért,
amelyet Jézus keresztáldozata jelent.
Nagyszombat- este liturgiája már a Húsvétot
ünneplı vigília. A vigília: virrasztás a szent
éjszakán. Az Ószövetségben az egyiptomi
szolgaságból való szabadulást ünnepelte a
választott nép. A Húsvét náluk templomi és családi
ünnep volt. A bárány és a kovásztalan kenyér
(pászka) az ünnephez szorosan hozzátartozott. Az
Újszövetségben a Húsvét ünneplése Jézus
kereszthalála és feltámadása miatt új értelmet
kapott. Szent Ágoston így foglalja össze az ünnep
jelentıségét: „Szenvedésével az Úr átment a
halálból az életbe és nekünk, hívıknek megnyitotta
az utat feltámadásával, hogy mi is átléphessünk a
halálból az életbe.” Jézus Krisztus feltámadásának
ünnepe a Húsvét, az ünnepek ünnepe. Egyidıs az
egyházzal, liturgikus megünneplése egyik
legszebb vallásos élményünk.
Nagyszombat liturgiája:
1 - Tőzszentelés és húsvéti gyertya megáldása
2 - Igeliturgia
3 - keresztségi fogadalom megújítása
4 - Eukarisztia liturgiája
5 - Feltámadási körmenet.
Nagyhét és a húsvéti szent három nap ünneplése a
katolikus templomban:
Virágvasárnap reggel 8 óra
Szentmise
Nagycsütörtök este 5 óra
Szentmise
Nagypéntek
- Keresztút
délután 3 óra
Nagyszombat - Húsvéti
este 6 óra
vigília
Húsvétvasárnap- Ünnepi
reggel 8 óra
Szentmise
Húsvéthétfı
reggel 8 óra
Szentmise
Áldott húsvéti ünnepeket kívánunk mindenkinek!
Kedves Vencel
hitoktató
WWW.AGFALVA.HU
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉS
ÉVES BESZÁMOLÓ
Pénzügyi beszámoló a Lachen Stiftung
Alapítvány 2008-os mőködésével
kapcsolatban.
2008-as nyitó és záró adatok:
Kereskedelmi és Hitelbank számla
Nyitóegyenleg:
1.099.241.Záró egyenleg:
243.314.Lekötve:
1.000.000.Rajka és vidéke Takarékszövetkezetben
2008. 03.13-án nyitottunk számlát, mely év
végi egyenlege:
261.820.Pénztár Nyitóegyenleg:
Záró egyenleg

1.106.56.235.-

Bevételek és kiadások alakulása 2008-ban:
Alapítványunk
továbbra
sem
folytat
vállalkozási tevékenységet, nincs fizetett
munkatársa.
A
bevételeket
a
vállalkozók
és
magánszemélyek
adományai,
a
helyi
önkormányzat támogatása, a felajánlott 1%-os
személyi jövedelemadó jelentik, pályázatokon
elnyert támogatások jelentik.
A bevételek és kiadások részletes alakulása
a következı volt:
A bevételek részletes alakulása:
Magánszemélyek adományai ( 15 fı) :
684.955.Vállalkozók, jogi személyiséggel rendelkezık
adományai:
175.000.Ágfalvi
Földtulajdonosi
Vadászegylet,
Kertvárosi Szív, Real Team, Impulsus Kft.,
GYSEV
Névtelen adomány:
44.950.Felajánlott személyi jövedelemadó 1%-a :
311.957.NCA pályázaton elnyert
támogatás:
211.622.ÁGFALVI KRÓNIKA
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Kamatokból származó bevétel:
18.498.Összes bevétel:
1.446.982.Kiadások részletes alakulása:
Banki költségek:
18.939.Tak.szöv. költsége:
1.980.Postaköltség:
3.300.Telefonköltség:
43.400.Nyomtatvány, irodaszer, papírárú: 55.000.Családi napra:
108.065.Könyv, játék (óvodának) :
108.010.Szakkönyv:
31.880.Katica csoporthoz mikró, függöny:31.698.Játéktároló kosarak:
16.770.Bútorok:
561.920.Kiadások összesen:
980.962.Alapítványunkat,
a
Lachen
Stiftung
Alapítványt az ágfalvi Napsugár óvoda
gyermekei javára, az ágfalvi német
nemzetiségi hagyományok ápolására hoztuk
létre.
A magánszemélyek és vállalkozók, valamint a
felajánlott személyi jövedelemadó 1%-ból
összegyőlt
pénzbıl
támogattuk
a
hagyományos óvodai Családi napunkat,
fedezzük
az
alapítványunk
mőködési
költségeit,
karácsony
elıtt
játékokat
vásároltunk a három óvodai csoportnak, bútort
vásároltunk
az
óvodának,
szakkönyvvásárlással
támogattuk
a
nemzetiséggel
foglalkozó
szakemberek
munkáját.
A pályázatok szakszerő elkészítését, a
rendezvények elıkészítését, az ügyviteli,
pénzügyi elszámolást társadalmi munkában
végeztük pártolóink segítségével. Ezúton
szeretnénk
minden
támogatónknak
megköszönni, hogy munkájával, illetve
felajánlásaival támogatta alapítványunkat,
ezáltal az óvodás gyermekeket. Továbbra is
számítunk segítı közremőködésükre.

Lachen Stiftung Alapítvány
9423 Ágfalva, Fı u. 1.
Az alapítvány elnöke:
Böröndiné Barna Aranka
A beszámolót készítette:
Cséryné Oláh Mária
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ISMÉT EGY KIS ELEKTRONIKA.

FELHÍVÁS!

A számítógép egészségre káros hatásairól
szeretnék
pár
gondolatot
közzétenni.
Korábban már volt szó az elektro szmogról, a
mikrohullámról, most is egy hasonló
egészségre káros dologról szólnék, a
számítógéprıl.
Nem elijeszteni szeretném a felhasználókat
eme csodálatosan alkalmazható berendezéstıl,
csak
inteni
a
függıségtıl.
Akinek munkájához szükséges, nem tudja
elkerülni a folyamatos használatát, viszont aki
szórakozásból, játékból használja annak
érdemes gép elıtt eltöltött idıt lerövidíteni.
Miért írom ezt? A mai gyerekek 80%-a
gépfüggı.
A képernyı káros a szemre, a helytelen
testtartás izomfájdalmat okozhat, nem
beszélve a folyamatos elektro szmogról. Több
egészségfórumon foglalkoztak már az
elektronikus játékok veszélyeivel, ami ugyan
leköti a gyerekeket, viszont a fentiek miatt
káros hatással van szervezetükre.
Nem eltiltásról van szó, csak korlátozásról,
hiszen a számítógép napjaink használati
eszköze lett.
Szeretném felhívni a szülık figyelmét arra,
hogy gyermekeik egészségének megóvása
érdekében, 2-3 óránál hosszabb idıt ne
töltsenek folyamatosan a számítógép elıtt.
Közös erıvel, összefogással adjunk esélyt egy
egészséges jövı nemzedéknek!

Tisztelt ágfalviak! Ahogy már tapasztalták, a
Fı utca és kerékpárút építése megkezdıdött,
és terveink szerint a munkálatok nyárig be is
fejezıdnek.
Mivel a Fı utcán halad át a falú forgalma, arra
kérem a tisztelt autóvezetıket, hogy a
munkálatok
alatt
körültekintıen
közlekedjenek, vagy vegyék igénybe a Baracsi
utcai elterelési lehetıséget.
Eddigi, és ez után nyújtott türelmüket
megköszönöm,
Szimon Zoltán
alpolgármester

Szimon Zoltán
Mőszerész
Tel: +36 (30) 9279772
skype: sziporka43
Email: szimonzoltan@mailmax.hu
Web: www.szimonzoltan.extra.hu

TŐZRE, VÍZRE VIGYÁZZATOK…
Itt a tavasz, a fák, bokrok, szılık metszésének
ideje. Növényi hulladék égetését általában a
helyszínen végzik el.
Az ÖTM rendelet (9/2009/ II. 22.) szabályozza az
égetést.
1, Az égetést 24 órával a megkezdés elıtt a
Soproni Tőzoltóságnak be kell jelenteni.
Telefonszám: 99/510-672
A bejelentés tartalmazza az égetés helyét,
idıpontját, az égetı személy nevét, telefonszámát.

2, Az égetés csak úgy végezhetı el, hogy az a
környezetre tőz- és robbanásveszélyt ne
jelentsen.
3, Az égetéskor tőzoltásra alkalmas
kéziszerszámot /lapát/ és vizet kell
készenlétben tartani.
4, Hulladékégetést ırizetlenül hagyni tilos és
veszély esetén /pl. nagy szél támad fel/
azonnal el kell oltani.
5, Az égetés befejezése után a helyszínt
gondosan át kell vizsgálni és a parázslást,
izzást vízzel, földtakarással, kéziszerszámmal
meg kell szüntetni.
6, Égetést úgy végezünk, hogy saját és mások
tulajdonában kárt ne okozzunk. Ha a tőz
tovaterjedt, azonnal értesíteni kell a
tőzoltóságot.
Dudás György
Nyugalmazott tőzoltó százados,
Ágfalva tőzvédelmi tanácsnoka
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ÁGFALVI NYELVJÁRÁS
18. RÉSZ.
hianzische Mundart
Az
UNIVER
MAJONÉZZEL,
MUSTÁRRAL és KETCHUPPAL, most
nem csak ételeit gazdagíthatja, hanem Ágfalva
iskoláját is.
Pár héttel ezelıtt iskolánkba megérkeztek a
várva vár nyeremény kosárlabdák. Már csak
pár nap és vége a „SULIPONT”
győjtögetésnek,
izgatottan
várjuk
a
pénzösszegek kisorsolásának eredményét.
Jelenleg 387 pontot sikerült már beküldeni, de
a folyamatos „SULIPONT” győjtögetés 2009.
április 10-ig tart. Aki esetleg eddig otthon
győjtögette, kérjük, minél hamarabb juttassa el
iskolánkba, hogy be tudják küldeni idıben a
pontokat.
Köszönjük mindenkinek a segítségét a
„SULIPONTOK” győjtögetésében, örülünk,
hogy ebben a játékban is sikerült EGYÜTT
összefognia a falunak és megadni a nyeréshez
a lehetıséget. Bízzunk továbbra is a
szerencsében!
Próbálja ki a jótékonyság legízletesebb
módját, és segítse pénzhez, falunk iskoláját!

NYERJEN A MI ISKOLÁNK!

Wie ma holt so g’sogt haut……Interessante
alte Ausdrücke
-

aufhussn
eiloussn
Freind
Kampü
Kraumm
Lisl
Lugna
Noa
schmekka
Strizl

= aufhetzen
= einlassen
= Freund
= Kampüln
= Kramf
= Elisabeth
= Lügner
= Narr
= schmecken
= Striezel
győjtötte: Böhm András

MEGEMLÉKEZÉSÜNKET A
KITELEPÍTÉSRİL
2009. április 18.-án, 15
órakor tartjuk
a Luther Téri emlékmőnél,
melyre szeretettel várunk
minden kedves érdeklıdıt.
A szervezık

Forrás és bıvebb információ: www.univer.hu
honlapon található.
Rozmánné Rudolf Zsuzsanna
Iskolaszék Elnöke

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

ÁGFALVI KRÓNIKA

WWW.AGFALVA.HU

