ÁGFALVI KRÓNIKA
X. évfolyam 6. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

SIKER
Iskolánk
„Patakugró”
Néptánc
Csoportja 2009. május 15-16.-án
Solymáron
rendezett
Német
Nemzetiségi Gyermektánc Fesztiválon
osztatlan
közönségsikert
aratva
kiválóan szerepelt Csoltói József:
„Leszüreteltük a szılıt…” címő
koreográfiájával.
Egy héttel késıbb, május 23.-án
Kapuváron, az Örökség Gyermek
Néptánc
Egyesület
regionális
bemutatóján a magyar gyermektánc
csoportok között egyedüli nemzetiségi
együttesként a fent említett táncot a
szakmai zsőri a Magyarországi
Gyermek
Néptánc
Antológiára
javasolta, ahol a 2009-es év legkiválóbb
koreográfiáit és tánccsoportjait mutatja
be a szakmai közönségnek.
Az ágfalvi Patakugróknak másodszor
sikerült elérniük ezt a kitüntetı
helyezést.
Gratulálunk teljesítményükhöz!

2009. június

BUDAPESTEN
VERSENYEZTÜNK
Az országos német nemzetiségi vers- és
prózamondó verseny május 8-án a budapesti
Német Nemzetiségi Gimnáziumban került
megrendezésre.
Iskolánkat két tanuló képviselte. Alsó tagozatból
VARGA ALEX 2. osztályos tanuló az elsı
kategóriában, felsı tagozatból HOLZHOFER
MARTINA 7. osztályos tanuló a Mundart
kategóriában szerepelt.

Fotó: Vargáné Beszprémi Csilla

Minden kategóriában a legjobb 24 diák vett részt
az ország különbözı részeirıl, akik elızıleg a
regionális versenyrıl jutottak tovább.
Nem volt könnyő dolga egyik diákunknak sem,
mert a legtehetségesebbekkel szálltak versenybe.
Sıt mindketten új verssel, illetve prózával
indultak. Szorgalmas, kitartó munkájuknak
azonban meglett az eredménye.
Kategóriájukban Alex és Martina is a nyolcadik
helyezést ért el.
Gratulálunk a szép eredményükhöz!
Külön köszönet a lelkes szülıi segítségért,
valamint a Német Nemzetiségi Önkormányzat
anyagi támogatásáért.
Erika néni és Kriszta néni

Fotó: Várallyay Béláné
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ÁGFALVI FALUNAP PROGRAMJA

2009. JÚNIUS 20-21.
Június 19. péntek:
- 15.00 óra: Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény festészet
tanszakos diákjainak kiállítása, az iskolánk folyosóján.
Június 20. szombat:
-

9.00 óra: Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény 8. osztályos
diákjainak ballagása és tanévzáró.
Iskolánk 80 éves évfordulóját ünnepeljük:

-

10.00 óra: Iskolatörténeti kiállítás megnyitója
10.30 óra: Iskolánk tanulóinak mősora /sport bemutató, irodalmi mősor, zene tagozatos
diákok, és néptáncosok bemutatója/.

-

15.00 óra: Az új Fı utca ünnepélyes átadása, felvonulás a Március 15 térrıl a Rajka és Vidéke
Takarék Szövetkezet mellet elhelyezett rendezvénysátorba.
15.30 óra: Az ágfalvi Fúvós Zenekar mősora.
16.00 óra: megnyitó beszédek
16.15 óra: Somfalvi Fúvós Zenekar mősora
17.00 óra: Az 5 éves Virágos Ágfalváért Egyesület köszöntése
17.15 óra: Ágfalvi Fúvós Zenekar mősora
18.00 óra: Bernadett Hastánc Stúdió bemutatója
18.30 óra: Tamburazene
19.30 óra: Bál, a zenét szolgáltatja a Continental Show Band
21.00 óra: Kacor Ferenc mulatós mősora után folytatódik a bál 02 óráig.

-

Június 21. vasárnap:
-

9.00 óra: Határmenti nemzetközi gyermek focitorna a futballpályán.
Résztvevık: Somfalva, Lépesfalva, Fertıszentmiklós és Ágfalva csapatai.
Folklór-délután

-

15.00 óra: Sátornyitás az ágfalvi Fúvós Zenekar mősorával.
15.30 óra: Nevadza Asszonykórus /Stompfa- Szlovákia/
16.00 óra: Testvériség Táncegyüttes
16.30 óra: Morgenröte Énekkar
17.00 óra: Vesela Muzika zenekar /Stompfa- Szlovákia/
17.30 óra: Ágfalvi Patakugrók Néptánc Együttes mősora

Szeretettel várunk mindenkit programjainkon!
A szervezık a program változtatás jogát fenntartják.
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PEDAGÓGUSNAPI KÖSZÖNTİ
A világ csaknem összes országában
legkülönbözıbb idıpontban ünneplik
tanítókat.

a
a

Magyarországon egy 1951-es minisztertanácsi
határozat
a
pedagógusok
munkájának
társadalmi
elismeréseként
június
elsı
vasárnapját pedagógusnapnak nyilvánította.
Megünneplésére elıször 1952-ben került sor:
ekkor átadták a kiváló tanítói és tanári
okleveleket az ország legjobb oktatóinak.
Jelenleg
a
kimagasló
oktató-nevelı
tevékenység elismerésére adományozhatóak
szakmai díjak. Megünneplése sokat veszített
hivatalos jellegébıl, intézményi szinten
elsısorban a gyermekek köszöntik tanáraikat.
Iskolánkban évek óta a szülıi közösség
köszönti a pedagógusokat.
Rendhagyó módon, pedagógusnap kapcsán
pedagógusi
minıségemben
szeretném
köszönteni iskolánk legfiatalabb pedagógusát,
Barcza Attilát. Teszem ezt azért, mert úgy
gondolom fiatal kollégám méltán kaphatja ezt
a megkülönböztetett elismerést.
A tanári pályán nagyon kevés a szakmai,
versenyzési lehetıség. Fiatal, kezdı tanárnak
szinte az egyetlen és legkomolyabb
tudományos megmérettetés az Országos
Diákköri Konferencia, az OTDK, melyet
kétévente rendeznek meg Magyarországon.
Ezen
a
megmérettetésen
vett
részt
diplomamunkájával Barcza Attila, iskolánk
technika- testnevelés szakos tanára.
Elsı körben Szombathelyen 14 tagozaton
megrendezésre kerülı versenyben elsı
helyezést,
majd
országosan
második
helyezést ért el. Pályamunkájának címe:
„ A kreativitás és konstrukciós képesség
fejlesztésének
pedagógiai
jelentısége,
kompetenciafejlesztı értéke és indokoltsága a
technika órákon konstrukciós játékokkal
végzett tevékenységek során”
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Gratulálunk! Kívánjuk, hogy sok kreatív,
konstrukciós képességgel rendelkezı, jó
sportoló diák legyen a tanítványod, pályád
során!
Baltigh Csabáné
igazgató

TÁJBEJÁRÁS – DUNAKILITI
Pár héttel ezelıtt megtudtuk, hogy a 3. és 5.
osztályosokkal részt vehetünk egy ÖKO-túrán.
Nagyon vártuk a kirándulást, és hétfı reggel
izgatottan gyülekeztünk az iskolában.
8 órakor indultunk egy szép és kényelmes busszal,
amelybıl
a
másfél
órás
utazás
alatt
megcsodálhattuk a tájat.
Dunakilitire érve a duzzasztómőhöz sétáltunk, ahol
megszemlélhettük a nyitott zsilipen át hömpölygı
folyót. A látottakat rajzban és fényképeken meg is
örökítettük.
Ezután rövid buszozással a dunaszigeti ÖKOparkot kerestük fel, ahol a tájra jellemzı
gyümölcsfákat, telepített tavacskát láttunk, majd
az „Eleven táj” címő interaktív kiállítás csodáiban
gyönyörködtünk. Vezetıink segítségével érdekes
játékokat is kipróbálhattunk, így rövid idı alatt
rengeteg új ismeretre tettünk szert. Fájó szívvel
búcsúztunk el, de mennünk kellett, mert
Mosonmagyaróváron már finom ebéddel várták
csoportunkat.
A kellemesen elfáradt és jóllakott csapat 5 óra
körül ért haza, ahol már türelmetlenül vártak
minket.
Otthon valamennyien hosszasan meséltünk
élményeinkrıl s másnap az iskolában is
beszélgettünk a tapasztalatokról.
Kende Anna
4. osztályos tanuló

Attila a tıle megszokott szerénységgel fogadta
kollégáitól a gratulációt, de tudjuk, hogy
különbözı díjakat kapott. Könyvkiadók is
megkeresték publikálásra és elıadást tartani,
pedagógusi konferenciákra.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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A TAVASZI PAPÍRGYŐJTÉS
EREDMÉNYE
Sikeresen zajlott a tavaszi papírgyőjtés az
iskolában. Ismét jócskán megtelt egy konténer
és bıven győlt még mellé is. A gyerekek
mellett a szorgalmas apukák, anyukák és
nagyszülık aktív munkája 17527 kg
összegyőjtött papírt eredményezett.
Az osztályverseny sorrendje az átlag
alapján:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

osztály
5.o.
7.o.
8.o.
3.o.
4.o.
2.o.
1.o.
6.o.

győjtés
4162,1 kg
3200,4 kg
1374 kg
2372,8 kg
2339,2 kg
2230,1 kg
1717,4 kg
131,3 kg

Varga Viktor 5.o.
Pénzes Norbert 4.o.
Presits Gábor 3.o.
Pisák Máté 5.o.
Holzhofer Martina 7.o.
Holzhofer Petra 7.o.

A 2009.-es Admiral Európa futáson az idei évben
is részt vettek iskolánk tanulói.
Csapatban a negyedik helyezést szereztük meg.
Eisenstadttól – Sopronig minden tanulónk
kitartással és lelkesedéssel teljesítette a két
kilométeres szakaszát.
A csapat tagjai voltak: Piskor Richárd, Csoltói
József, Németh Alex, Lempek Benjámin, Dominek
Mátyás, Rozmán László, Kurcsics Barnabás,
Kovács Dominik, Nándorhegyi Norbert, Zselinszki
Zsaklin

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

1224 kg
1067 kg
1020 kg
867 kg
675 kg
675 kg

-

Kiemelkedı mennyiséget hoztak az alábbi
tanulók:
Czákler Dániel 5.o.
Czákler Veronika 7.o.
Tóth Martin és Tóth Vivien 2.o.
fejenként
Takács Nikolett 8.o.
Lakatos Tamara 5.o.
Módos Jenı Sámuel 7.o.

EURÓPA FUTÁS

átlag
260,1 kg
188,2 kg
152,6 kg
139,5 kg
129,9 kg
116,8 kg
81,7 kg
11,9 kg

Az egyéni verseny eredményei:
1.
2.
3.
4.
5.

5

629,5 kg
629,5 kg
595,5 kg
533 kg
440 kg
430 kg

A Diákönkormányzat köszönetet
mond mindenkinek, aki a közös
munkában részt vett!

Minden futónak gratulálunk.
Barcza Attila
testnevelı tanár

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 20. RÉSZ.
hianzische Mundart

ausspiazln
bedackln
Beinlsumpa
Beschti
Glosaugn
hiniche
Lawur
pickad
Rauml
Nastln

= ausspucken
= betrügen
= Bienenkorb
= schlechte Frau
= Brillen
= tote
= Waschschüssel
= klebrig
= Speisereste am Mund
= Zweige
győjtötte: Böhm András

MEGHÍVÓ
2009. június 20-án 10 órakor iskolánk
életében fontos jubileumot ünneplünk:
80 évvel ezelıtt megépített evangélikus
iskola évfordulóját.
E régi épület bıvítése alapozta meg mai
iskolánkat.
Tisztelettel és szeretettel meghívunk
minden Ágfalván tanult öregdiákot,
pedagógust erre a jubileumra.
az iskola tanárai, diákjai
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AZ EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI
Vasárnaponként 9 órakor magyar-, fél 11-töl
pedig németnyelvő istentiszteletet tartunk.
Pénztári hivatali órát kedd esténként, 18-19
óra között tartunk.
Elérhetıségeink: Tel.: 06 20 824 26 11 vagy
emolnar@lutheran.hu

Nyári alkalmaink
Június 1-én, hétfın 15 órától – „Határmenti
ökumenikus
imanapra“
várjuk
templomunkba az ágfalvi római katolikus, a
bánfalvi evangélikus, a somfalvi római
katolikus, a lépesfalvi evangélikus gyülekezet
és természetesen az ágfalvi evangélikus
gyülekezet tagjait. Az istentisztelet után
szeretetvendégségre várunk mindenkit a
gyülekezeti terembe.
Június 5-én 16 órától barkácskört tartunk
gyülekezeti termünkben. Lehetıség lesz újabb,
sokak számára talán még ismeretlen technikák
elsajátítására is. Kortól függetlenül örömmel
várunk mindenkit!
Június 27-én, 15 órától - hagyományteremtı
szándékkal- családi napot rendezünk a
határon a lépesfalvi gyülekezeti tagokkal
közösen.
Program: - játszóház, gulyásfızés, ismerkedés
a lépesfalviakkal, esti áhítat.
Helyszín: Kirchknopf Borozó a Lépesfalvi
úton.
Erre az alkalomra is szeretettel várunk
mindenkit, de fıleg a kisgyermekes
családokat!
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10.00 „Eljutni a határig” - pódiumbeszélgetés
filmrészletekkel és zenei betétekkel.
Elıadók: Dr. Oplatka András történész,
újságíró, Prıhle Gergely országos felügyelı,
Okr dr. Hannelore Reiner egyházfıtanácsos,
Ausztria, Balog Zoltán képviselı, bizottsági
elnök, szemtanúk.
11.30 Kiállítás megnyitó
15.00 Választható programok ausztriai
gyülekezetekben
20.00 Koncert a Lutheránia kórus és zenekar
fellépésével az evangélikus templomban
2009. július 5. vasárnap
10.00 Ünnepi istentisztelet tévéközvetítéssel,
igét hirdet dr. Johannes Friedrich bajor püspök
11.30 Agapé, búcsúzás
A július 5-i nagyszabású istentiszteleten
szeretnénk, ha minél többen részt tudnának
venni, ezért buszt rendeltünk. Aki részt kíván
venni ezen az alkalmon, kérem elıre jelezze a
lelkészi hivatalban!
Ezen a vásárnapon nem tartunk istentisztelet
Ágfalván.
Augusztus 10-15-ig ismét megrendezésre
kerül a nagy népszerőségnek örvendı
„Ifjúság határok nélkül“ nevet viselı tábor.
Jelentkezni lehet a lelkészi hivatalban, vagy
Várallyay Pál gyülekezeti felügyelınél.
Programjainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül.

Július elsı hétvégéjén- a vasfüggöny
leomlásának a 20 éves évfordulója alkalmából,
„Határnyitás ´89“ címmel háromnapos
programsorozatra várja a Magyaroszági
Evangélikus Egyház híveit és minden kedves
érdeklıdıt.
Program:
2009. július 3. péntek:
20.00 Filmvetítés: dr. Kárpáti György:
Páneurópai piknik 1989. Utána beszélgetés a
rendezıvel.
2009. július 4. szombat:
9.00 Áhítat
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Idıbeli ütemezés
A közbeszerzés
tárgya és
mennyisége

CPV kód

az eljárás
megindításának,
Irányadó
Tervezett
illetve a
eljárásrend eljárási típus
közbeszerzés
megvalósításának
tervezett idıpontja

szerzıdés
teljesítésének
várható idıpontja
vagy a szerzıdés
idıtartama

7

Sor kerül-e vagy
sor került-e az
adott
közbeszerzéssel
összefüggésben
elızetes
összesített
tájékoztató
közzétételére?

I. Árubeszerzés
-

-

-

-

-

-

-

2010. 09. hó

Nem

II. Építési
beruházás
Határon átnyúló
közút építése

A Kbt.
45.23.31.20240.§-a
6
szerinti

Nyílt eljárás

Napsugár Óvoda
felújítása II.

A Kbt.
45.21.41.00240.§-a
1
szerint

Nyílt eljárás

2009. 09. hó

2010. 06. hó

Nem

III. Szolgáltatásmegrendelés
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

IV. Építési
koncesszió
V. Szolgáltatási
koncesszió
-

Gaál István
polgármester

Rasztovits Anna
jegyzı

ALBA SHOTO KUPA – KARATE VERSENY
2009. május 3-án vasárnap került megrendezésre a Fejér megyei Csóron a II. Alba Shoto Kupa. A versenyen az
ágfalvi csoportot Szabó Dorina és Pénzes Norbert és Sensei Hujber Ildikó csapatvezetı képviselte. A versenyen 120
karatéka vett részt, az egészen kezdı korosztálytól a fekete öves mesterekig.
Dorina négy számban nevezett, és mind a négy számban eredményesen szerepelt. Elsı versenyszámként az egyéni
KATA (formagyakorlat) következett. Dorina szép mozdulatokkal, határozott fellépéssel megszerezte a harmadik
helyet. Élete elsı KUMITE (szabad küzdelem) versenyszámára készülve nagyon izgult, de a rutinos versenyzıket
megszégyenítı bátorsággal küzdött, és három forduló után a döntıbe került! A döntıben nagyon ügyes
kombinációkkal legyızte ellenfelét, így Dorina elsı kumite versenyét megnyerte! Ezután következtek a
csapatversenyek. Két társával a formagyakorlat kategóriában bronzérmet szerzett. A csapat kumite elé már sokkal
nagyobb önbizalommal tekintett, meg is lett az eredménye, hiszen a csapat küzdelmet is megnyerte! A sikeres
szereplésért Dorina különdíjat is kapott, egy nagyon szép hímzett sporttáskát, amit büszkén vett át a dobogó legfelsı
fokán.
A fiúk között Norbert is eredményesen szerepelt. Formagyakorlattal kezdett, ami nagyon szépre sikerült, így
bekerült a döntıbe, ahol Norbi egy újabb KATA-val a harmadik helyet szerezte meg. Csapat formagyakorlat
következett, két társával a dobogó harmadik fokára állhatott fel, ami szintén nagyon szép teljesítmény.
Összesített eredmény: Dorina 2 aranyérem, és 2 bronzérem, Norbi 2 bronzérem.
A következı megmérettetés a júniusi övfokozati vizsga, amire az egész csapat nagy lelkesedéssel készül.
A versenyen elért eredményekhez gratulálunk!
Hujber Ildikó
ÁGFALVI KRÓNIKA
WWW.AGFALVA.HU

