ÁGFALVI KRÓNIKA
XI. évfolyam 2. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2010. február

Tisztelt Ágfalviak!
Az Országgyűlés által megalkotott 1990. évi Helyi adókról szóló C. törvény alapján az
Önkormányzat illetékességi területén a következő adók kerültek bevezetésre:
1. Magánszemélyek kommunális adó
2. Vállalkozók kommunális adó
3. Helyi iparűzési adó
Továbbá az 1991. évi LXXXII törvény alapján nem helyi adóként a gépjárműadó.
1./ Magánszemélyek kommunális adója tervezetéről a 9/2002.(XII. 16.) önkormányzati
rendelet rendelkezik
A Helyi adókról szóló törvény 24.§ alapján adókötelezettség terheli azt a 12.§-ban, valamint
24§-ban meghatározott magánszemélyt, aki a naptári év első napján építmény vagy telek
tulajdonosa, továbbá azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem
magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

Több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányadaik arányában adóalanyok, de
valamennyi tulajdonos által írásban megkötött és az adóhatósághoz benyújtott
megállapodásban az adóalanyisággal kapcsolatos jogokkal illetve kötelezettségekkel
egy tulajdonost is felruházhatnak.
Az adó mértéke: adótárgyanként illetve lakásbérleti jogonként legfeljebb: 12 000 Ft/év
Az Önkormányzati rendelet alapján Ágfalva község illetékességi terültén: 10 000Ft/év
Helyi lakosok esetében 8 000 Ft/év.
Év
Adózók száma
Kivetett adó Ft-ban
Befizetett összeg Ft-ban
2008.
782
6.000.000
5.338.192
2009.
781
6.500.000
5.299.375
2./Vállalkozók kommunális adó tervezetéről a (27/2003.(XII.22.)önkormányzati rendelet
rendelkezik
Az Önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak korrigált átlagos statisztikai
létszáma alapján kommunális adókötelezettség terheli a vállalkozót, függetlenül attól, hogy
székhelye vagy csupán telephelye (részlege) található az önkormányzat illetékességi területén.
Az adó mértéke: 2000Ft/fő/év
Év
2008.
2009.

Adózók száma
98
86

Kivetett adó Ft-ban
400.000
450.000

Befizetett összeg Ft-ban
487.890
362.376
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(folytatás az 1. oldalról)
Az Ágfalva és a burgenlandi Somfalva
(Schattendorf) közötti kapcsolatokra
fókuszáltak 2009. december 9.-én egy
uniós
projektindító
magyar–osztrák
konferencia
résztvevői
az
ágfalvi
Vadvirág Étteremben. A trianoni utak
újjáépülnek, elsőként az Ágfalva és
Somfalva közötti.
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A DONI HŐSÖKRE EMLÉKEZÜNK
Január 12.-én 16.15-kor
kezdődő rendezvényünkön,
amelyre szeretettel várunk minden
kedves ágfalvi lakost a Luther téren.
Szervezők

A két település közösen és sikerrel
pályázott útépítésre uniós forrásból
–
összegzett
Gaál
István
ágfalvi
polgármester. – A 750 ezer eurós (több
mint 206 millió forint) összberuházásból
550 ezer euró (151 millió forint) uniós, a
többi
állami
pénz,
valamint
önkormányzati önrész. A tervek szerint
aszfaltborítású út – autós és kerékpárút –
épül a somfalvi határhoz Ágfalváról,
ezzel megszűnik Ágfalva zsáktelepülés
jellege. Az útburkolat szélessége 4,00 m,
1,50 – 1,50 m széles padkával. Az úton a
tervek szerint három darab kitérő lesz,
ezeken a szakaszokon a burkolatszélesség
5,50 m-re nő. Emellett pihenőket,
játszóteret és egy emlékművet is
felállítunk a határon, és a soproni
Somfalvi út Ágfalváig tartó szakaszát is
megépítik.
A tervek elkészültek, hamarosan a
közbeszerzési eljárást is megindíthatjuk.
Reményeink szerint nyárra már elkészül a
több mint két kilométer hosszú út, s a
két település közötti hivatalos és civil
kapcsolatok tovább fejlődhetnek.
Az
ágfalvi
német
kisebbségi
önkormányzat
és a helyi német
kultúregyesületek is kivették a részüket
az előkészületből – vette át a szót Böhm
András elnök, aki szerint ha nincsenek
ezek a régmúltra nyúló kapcsolatok, még
ma sem beszélhetnénk nyitott határról a
két falu között.
Kisalföld: Gosztonyi Miklós

ÁGFALVI KRÓNIKA

AZ ÁGFALVI SPORTEGYESÜLET
Köszönetét
fejezi
ki
mindazon
támogatóinak, akik az SZJA 1%-ával
hozzájárultak az Egyesület működéséhez.
2008-ban befolyt összeg: 68 502,- Ft,
melyet közüzemi díjakra fordítottunk.








































Adószámunk: 19882156-1-08
Ágfalva KSK
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MIKULÁS AZ ISKOLÁNKBAN
December 4-én volt a mikulás-délután az
iskolában.
Sokat énekeltünk, hogy jöjjön a Mikulás. Kis
idő múlva megjelent az ajtóban mindenki
nagy örömére. Piros volt a ruhája, hosszú
volt a szakálla, ahogy az a nagykönyvben
meg van írva. Sok gyerek énekelt, de volt,
aki
verset
mondott.
A
szereplőket
ajándékozta meg először a Mikulás.
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A TÉLAPÓ ÁGFALVA UTCÁIT IS
JÁRTA.
Cukrot, csokit osztott kicsiknek, virgácsot
a nagyoknak. Volt, aki énekelt, verset
mondott, vagy zenélt a hintón érkezett
Mikulásnak.
Köszönjük, hogy Ágfalvára látogatott, és
köszönet
a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzatnak és a
Kirchknopf
családnak.

Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa

Az est fénypontja mégis a Habakuk
Bábszínház előadása volt. A Tarkabarka
hóember című mesét adták elő. A mesében a
mókus levelet ír a Télapónak, de a levelet a
hóember szállítja, akiről azt hiszik, hogy
beteg. Sok bonyodalom volt, de a Télapó
végül megkapta a levelet. Dőlt mindenki a
nevetéstől.
Az
előadás
végén
még
szaloncukrot is dobáltak.
Sokáig fogok emlékezni erre a délutánra.

Fotó: Péter Zsanett

BETLEHEMESEK
Óvodás
betlehemesek
is
jártak
intézményeinkben, s még a boltba is
betértek adományt gyűjteni.

Kassai Klaudia

4. osztályos tanuló

MIKULÁS JÁRT AZ ÓVODÁBAN

Fotó: Csoltói József

Fotó: Barták Imréné

ÁGFALVI KRÓNIKA
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HÍRÜL VETTE AZ ORF KISMARTONI
(EISENSTADT) STÚDIÓJA AZ
ÁGFALVI ÉS A SOMFALVI ISKOLA
EGYRE SZÉLESEDŐ
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT.
Ennek révén kaptuk a felkérést,
szerepeljünk közösen az Osztrák
Televízió december 24-i jótékonysági
műsorában
–
mondta
az
előzményekről
Csernus
Gáborné
német–ének szakos tanárnő.

Fotó: Walter Rossmann

November elejétől készültünk a
tévészereplésre. A felvétel december
22-én, kedden volt az ORF kismartoni
stúdiójában. A műsorban magyar
betlehemi dalcsokrot énekeltünk, és a
somfalviakkal közösen a Kiskarácsony,
nagykarácsonyt, mégpedig magyarul.
A
somfalviak
előadásában
is
közreműködtünk, a refrént az ágfalvi
gyerekek is dalolták. Külön kérés is
érkezett hozzánk: a 17 órakor
kezdődő körkapcsolásban a Csendes
éjt énekeltük el magyarul, németül és
horvátul.
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HELYESÍRÁSI VERSENYEN
VOLTUNK
Minden évben megrendezésre kerül
Sopronban
a
Gombocz
Zoltánról
elnevezett helyesírási verseny. Ezen
hetedikes
és
nyolcadikos
tanulók
vehetnek részt. Idén december 9-én a
Gárdonyi Géza Általános Iskolában
bonyolították le. Ugyancsak ide hívták a
4. osztályosokat is. Iskolánkból 4 fő
negyedikes / Kassai Klaudia, Várallyay
Máté, Presits Gábor, Szarka Dominika /
és 2 fő nyolcadikos /Holzhofer Martina,
Holzhofer Petra / tanuló indult el a
versenyen/. Utóbbi 2 tanulónk szép
eredményt ért el: Petra 6. helyezett,
Martina 8. helyezett lett. Különösen a
tollbamondásuk sikerült jól, mindketten
csupán 2-2 hibát ejtettek. A feladatlapok
megoldása nehezebbnek bizonyult, de
dicsérendő
a
teljesítményük:
a
megszerezhető 110 pontból Petra 98-t,
Martina 96 pontot ért el. Biztos vagyok
benne, hogy a versenyre való készülés
ideje alatt és magán a versenyen is olyan
tudásra és tapasztalatokra tettek szert,
aminek majd nagy hasznát veszik
középiskolai tanulmányaik során.
Bognár Lászlóné
Magyartanár

(Kisalföld: Gosztonyi Miklós)
Felkészítő tanáraik:
Csernus Gáborné (Ágfalva)
Elisabeth Wulkovits (Somfalva-Schattendorf)

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Ágfalva Önkormányzat
2010. évi rendezvényterv
Időpont

Rendezvény

Szervezésért felelős

Január 12.
(kedd)

Megemlékezés a doni katasztrófáról
(koszorúzás)

Február 2.
(kedd)
Február 10.
(szerda)
Február 13.
(szombat)
Február 17.
(hamvazószerda)
Február 20.
(szombat)
Február 27.
(szombat)
Március 12.
(péntek)

Véradás

polgármester,
iskolaigazgató
(közös rendezvény)
Vöröskereszt titkár

Óvodai farsang

óvodavezető

Farsangi Bál az iskolában

iskolaigazgató

Télbúcsúztató farsangi felvonulás

NNÖ elnök - „z”

Lovasbál

Lovas Egyesület elnöke

Ovi-suli

osztályfőnök

1848-49. szabadságharc évforduló
(koszorúzás az emlékműnél)

iskolaigazgató,
polgármester
(közös rendezvény)
tantestület

Március 17-18.
Nyílt nap az iskolában (alsó-felső tagozat)
(szerda, csütörtök)
Március 27.
Húsvéti vásár az óvodában
(szombat)
Március 31.
Szemétgyűjtési akció
(szerda)
Április 17.
Megemlékezés a kitelepítésről
(szombat)
(koszorúzás)
Április 22.
Papírgyűjtés
(csütörtök)
Április 30.
Anyák napja az iskolában
(péntek)
Május 1.
Majális Vadon Lovasclub
(szombat)
Május 28.
Gyereknap az iskolában
(péntek)
Május 29.
Családi nap az óvodában
(szombat)
Június 9- 10-11.
Erdei Iskola
(szerda, csütörtök, péntek)
Június 18.
képzőművészeti kiállítás
(péntek)
Június 19.
Iskolai évzáró
(szombat)
Június 19- 20.
Falunap- Nemzetiségi Nap
(szombat, vasárnap)
Július 10.
Ikerfesztivál
(szombat)
Augusztus 14.
Grillparti

ÁGFALVI KRÓNIKA

„z”

„z”

óvodavezető
iskolaigazgató,
Virágos Egyesület
NNÖ elnök
(közös rendezvény)
DÖK Elnök

„z”

iskolaigazgató
Vadon Lovasclub
DÖK Elnök
óvodavezető
iskolaigazgató
iskolaigazgató
iskolaigazgató
polgármester, NNÖ elnök
ikres szülők
Virágos Ágfalváért (szombat)
Egyesület

WWW.AGFALVA.HU

2 0 1 0 .

ÁGFALVI KRÓNIKA

J A N U Á R

7

Ágfalva Önkormányzat
2010. évi rendezvényterv
Időpont

Rendezvény

Szervezésért felelős

Augusztus 31.
(kedd)
Szeptember 1.
(szerda)
Szeptember 8.
(szerda)
Szeptember 11.
(szombat)
Szeptember 25-26.
(szombat-vasárnap)
Október 9-10.
(szombat, vasárnap)
Október 20.
(szerda)
Október 22.
(péntek)
Október 22.
(péntek)
November 11.
(csütörtök)
November 12.
(péntek)
November 19.
(péntek)

Tanévnyitó

iskolaigazgató

Véradás

Vöröskereszt Titkár

Ágfalvi csata évforduló

iskolaigazgató

Ágfalvi Futófesztivál
(szept.19. esőnap)
Ágfalva búcsú
Legénytánc
Gesztenye fesztivál

iskolaigazgató „z” „é”
polgármester „z”, „é”,
NNÖ elnök
Vadon Lovasclub

Őszi hangverseny, nyugdíjas találkozó

iskolaigazgató

Katona sírok gondozása

iskolaigazgató

1956-os forradalom évfordulójáról
való megemlékezés
Márton-nap

iskolaigazgató
óvodavezető

Egészségnevelési nap

iskolaigazgató

Idősek Napja

November 26-27.
(péntek-szombat)
December 5.
(vasárnap)
December 6.
(hétfő)
December 13.
(hétfő)
December 17.
(péntek)
December 18.
(szombat)
December 22.
(szerda)
December 23.
(csütörtök)

Adventi vásár

polgármester
NNÖ elnök
(közös rendezvény)”z” „é”
Szülői Munkaközösség

A télapó Ágfalva utcáit járja

NNÖ elnöke

Mikulás az Óvodában, iskolában

óvodavezető,iskolaigazgató

Megemlékezés a soproni népszavazásról

iskolaigazgató

Karácsonyi ünnepség az óvodában

óvodavezető

Karácsonyi koncert
Karácsonyi ünnepség az iskolában

fúvószenekar titkára
énekkar vezetője
iskolaigazgató

Békeláng átadás (lépesfalvi határhídnál)

NNÖ elnöke

A rendezvényterven szereplő rövidítések, megjegyzések magyarázata:
Közös rendezvény –
Önkormányzat, Német Nemzetiségi Önkormányzat, Fúvószenekar,
Énekkar, Vöröskereszt, Váci Mihály Általános Iskola és AMI,
Napsugár Óvoda képviselőiből álló csapat szervezi.
„z”
A rendezvényen a fúvószenekar szereplése szükséges
„é”
A rendezvényen az énekkar szereplése szükséges

A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!
ÁGFALVI KRÓNIKA
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AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI ÉS
ESEMÉNYEI
Változó istentiszteleti időpontok Ágfalván
és Bánfalván
Egy évvel ezelőtt egy presbiteri gyűlésen
Bánfalván elhangzott az a sóhaj, hogy
„bárcsak, ahogy Ágfalván, nálunk is
délelőtt lennének az istentiszteletek.
Talán többen is lennék…“ Pár hónappal
ezelőtt már azzal kerestek meg minket,
„hogyha
délelőtt
lennének
az
istentiszteletek,
akkor
abba
a
kompromisszumba is belemennénk, hogy
egy istentisztelet legyen az eddigi kettő
helyett. Mindenki tud magyarul…“
Sokat gondolkodtunk azon, hogy miként
lehetne délelőtt három istentiszteletet
két településen, két nyelven, egy lelkészi
állással, egy kántorral és két kisgyerekkel
megtartani. Úgy gondoltuk, hogy az
ágfalvi
istentiszteletek
időpontját
eltoljuk, és Bánfalván kezdünk. Már meg
is voltak a terveink, a német és a magyar
istentiszteletek
„igazságos“
arányát
illetően.
Aztán elmentünk egy hétre Berlinbe, és
azzal vártak minket
Ágfalván, hogy
„nekünk is elég“ lenne egy istentisztelet.
-Tényleg?
Nem tudtuk, örüljünk vagy szomorúak
legyünk. Persze, hogy nem bánjuk, ha
nem kell rögtön egy gyors ebéd után,
mosogattatlan edényeket és két kis
bőgőmasinát otthonhagyva fél kettőkor
autóba ülni…
Viszont sajnálni fogjuk Bánfalván a ráérős
beszélgetéseket, kettőtől háromig a
magyar
istentiszteletre
igyekvőkkel,
háromtól pedig a németajkúakkal.
És persze egy lelkész nem arra vágyik,
hogy megszűnjenek az istentiszteletek
azért, mert kevesen vagyunk, és mert
keveseket érdekel Isten igéje. Sokkal
jobban örülnénk annak, ha olyan sokan
lennénk,
hogy
új
istentiszteleti
ÁGFALVI KRÓNIKA
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időpontokért
kopogtatnának
nálunk,
s most
nem
a
csökkenő
istentiszteletekről, hanem -a sok-sok
munkának, s az áldozatos gyülekezeti
tagoknak köszönhetően- új lelkészi állás
létrehozásáról írhatnék.
Válság van. Nemcsak gazdasági, hanem
lelki és erkölcsi is. Rohanó világunkban
annyi minden más fontosabb lett, mint a
lelkünk ápolása, a keresztyén tanítás és a
Krisztus-követés. Az itt töltött egy év
alatt rengeteg kifogást hallottunk arra
vonatkozóan, hogy miért is nem járnak
gyülekezeteinkben
templomba
az
emberek. Nemcsak gyerekek, nemcsak a
fiatalok,
hanem
sajnos
gyakran
gyülekezetünk vezetői, a presbiterek
sem.
A decemberi ágfalvi és bánfalvi közös
presbiteri gyűlés úgy döntött, hogy fél
éves próbaidővel az alábbi rend szerint
tartjuk istentiszteleteinket: - a hónap
első vasárnapján kétnyelvű családi
istentiszteletet, a hónap második
vasárnapján úrvacsorás magyar-, a
hónap harmadik vasárnapján úrvacsorás
német-, a hónap negyedik vasárnapján
magyar-, s ha van ötödik vasárnap,
akkor német istentiszteletet tartunk.
Ágfalván kilenc órakor, Bánfalván fél
tizenegykor.
Továbbra is nagy szeretettel várunk
mindenkit istentiszteleteinkre, kicsiket,
nagyokat,
régi
és
új
arcokat,
presbitereket és nem presbitereket,
magyarokat
és
németajkúakat,
evangélikusokat és olyanokat is, akik nem
evangélikus templomban részesedtek a
keresztség szentségében. Becsüljük meg
ezeket az alkalmakat, s öröljünk annak,
hogy egyelőre önálló gyülekezetként, és
nem soproni filiaként működünk!
De elsősorban azért keressük Isten
közelségét, mert Isten úgy szerette Isten
e világot, hogy az õ egyszülött Fiát adta,
hogy aki hiszen õ benne, el ne vesszen,
hanem örök élete legyen.

WWW.AGFALVA.HU
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Programjaink:
Január 3-án 9 órakor kétnyelvű családi
istentiszteletet tartunk.
Január
6-án,
szerdán
9
órakor
vízkereszti
istentiszteletre
várunk
szeretettel mindenkit.
Január 7-én 17 órától gitárórára várjuk a
fiatalokat.
Január 10-én magyar nyevlű úrvacsorás
istentiszteletet tartunk.
Január 13-án, szerdán négy órától
„Keresztyén
nevelés
családban
és
gyülekezetben“
témájú
beszélgetőkörünkbe hívogatok mindenkit.
Január 17-én német nyelvű úrvacsorás
istentiszteletet tartunk.
Január
21-én
fél
háromtól
Gemeindenachmittagra várjuk németajkú
testvéreinket, öt órától pedig gitárórára
a fiatalokat.
Január
24-én
magyar
nyelvű
istentiszteletet tartunk.
Január
31-én
német
nyelvű
istentiszteletet tartunk.
Február
7-én
kétnyelvű
családi
istentiszteletre hívogatok szeretettel
mindenkit.
Alkalmainkra
szeretettel
várunk
felekezeti hovatartozástól függetlenül
mindenkit!
Heinrichs Eszter

POLGÁRMESTERI HIVATAL
9423 Ágfalva, Soproni u. 3.
Telefon: 99/330-012
99/510-295
ÜGYFÉLFOGADÁSI REND:
Hétfő: 8.00-12.00
13.00-16.00
Kedd:13.00-15.30
Szerda:8.00-12.00
Csütörtök: SZÜNNAP
Péntek:8.00-12.00
ÁGFALVI KRÓNIKA

Minden hétfőn 16:45, és minden
pénteken 15:15-kor az ágfalvi iskolában.
Ára: 1000 Ft/alkalom (az ár tartalmazza
a cipő használatát is)

Kangoo!
Eredetileg futáshoz készítették, hogy a
láb leérkezésekor keletkező negatív
hatású erőt ellensúlyozzák, és így
csökkentve a boka – térd - gerinc és
hátsérülések kialakulását. Ekkor tört be a
fitness világába is a Kangoo, mint
folyamatosan
végezhető
sport.
használatával az emberek az izomerőn
túl,
az
ízületek
mozgékonyságát,
állóképességét, és ritmusérzékenységét
fejleszthetik.
Az
ízületi
és
gerincsérüléseket 80%-kal csökkenthetik.
Tanulmányok szerint a kangoo cipőben
végzett mozgás több kalóriát éget el,
mintha ugyanazokat a mozdulatokat
normál
sportcipőben
végeznénk.
Kimutatták, hogy a Kangooval 25%-kal
több energiát használunk fel, mint a
normál aerobik közben. A Kangooról több
infót a www.kangooclub.hu-n találtok.
Tehát így ünnepek előtt, előzzük meg és
készüljünk a kalóriabombákra, a sok étel
és nasi ami ránk vár, azt már most egy
kis Kangooval LEDOLGOZHATJUK!!!
Várunk mindenkit egy vidám óra
eltöltésére, ami nagyon jó hangulatban
történik, és még kilókat is veszíthetünk.
Minden hétfőn 16.45-kor és minden
pénteken 15:15-kor az ágfalvi iskola
tornatermében!!
További infó Enikőtől: 06-20-456-2780
WWW.AGFALVA.HU

ÁGFALVI KRÓNIKA
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MIT TEGYÜNK, HA VALAKI A
SZEMÜNK LÁTTÁRA ESZMÉLETÉT
VESZTI?
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Ha a fentiek szerint
járnak el, a lehető
legtöbbet
teszik,
hogy a beteg élete
megmeneküljön.
Kívánom,
hogy
ezekre
az
információkra soha
ne legyen szükségük, de azért kérem, jól
jegyezzék
meg
a
teendőket.
Együttműködésüket köszönöm.





















J A N U Á R



Kedves olvasóim, kedves betegeim! Mint
több lapszámunkban is írtam róla,
számomra a 2009-es évben az egyik
legfontosabb és legfelemelőbb esemény
volt
az
a
gyűjtés,
melynek
eredményeként
két
életmentő
defibrillátorral gazdagodott Ágfalva.
Külön öröm, hogy a készülék használatát,
valamint a szabályos életmentést sokan
megtanultuk, mint többször is leírtam,
Ágfalvának 21 kiképzett életmentője
van. Eredetileg úgy terveztük, hogy forgó
rendszerben, nagyjából azonos idejű
ügyeletre
kérjük
valamennyi
életmentőnket,
de
ez
nem
tud
megvalósulni, mert szinte valamennyien
fiatal, aktív dolgozók, akiknek nem
egyszerű hetekre előre összehangolni a
programját. Így aztán marad a megoldás,
hogy a tervezhetőbb szabadidővel
rendelkező életmentők több, mások
kevesebb ideig tartják maguknál az
ügyeleti telefont, de ez Önök számára
teljesen lényegtelen. A fontos, hogy
tudják, mit is kell tenniük, ha valaki a
környezetükben összeesik, eszméletlenné
válik, úgy látják, nem lélegzik, megállt a
szíve.


2 0 1 0 .
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Hálásan köszönöm a meleg szavakat
mindazoknak, akik ágfalvi működésem
20. évfordulóját számon tartották.
Igazán jól esett, hogy sokaknak eszébe
jutottam.
Végezetül pedig
BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK
VALAMANNYI KEDVES OLVASÓMNAK!
dr. Németh János

ÁGFALVI KRÓNIKA

WWW.AGFALVA.HU

2 0 1 0 .

ÁGFALVI KRÓNIKA

J A N U Á R

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 27. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
Batzal – Kleine Menge – kis mennyiség
damisch – benommen – kábult
Gucka – Fernglas – távcső
Hosnbäinl – Hasenkot – nyúlsár
iwazeti – überreif – túlérett
neidi – neidisch – irigy
ohkrotzn – sterben – meghal
Reita – grobes Sieb – rosta
pultzn – stark rauchen – erős dohányos
Sauholda – Schweinehirt – disznópásztor
































Weihnochtsbam – Weihnachtsbaum
karácsonyfa

gyűjtötte: Böhm András
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KEDVES SZÜLŐK!
KEDVES LEENDŐ ELSŐ
OSZTÁLYOSOK!
Iskolánk, a Váci Mihály Általános Iskola és
Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
felvételi lehetőséget kínál helybéli és
soproni gyermekeknek is.
Elsősorban azokat a gyerekeket várjuk,
akik
• szívesen tanulnának németül,
mivel nálunk már első osztálytól
kezdve minden nap van német
óra.
• szeretnek sportolni, vagy kedvük
volna
• hangszeren (furulya, klarinét,
trombita, zongora, kürt) tanulni,
de beiratkozhatnak a kis
• festőiskolánkba is, vagy tagjai
lehetnek
• „Patakugró” néptánccsoportnak
A tanulókat Sopronból
szállítjuk Ágfalvára.

iskolabusszal

Bepillantást nyerhetnek iskolánk életébe
2010. február 27-én délután 15 órakor az
„OVISULI” keretében.
Első osztályosok beíratása: 2010. március
10-11.
Érdeklődni : 510-972 telefonon lehet
Baltigh Csabáné igazgatónál!

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Gaál István
Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Böhm András, Szimon Zoltán
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
Hillebrand Nyomda Kft., Sopron

ÁGFALVI KRÓNIKA

WWW.AGFALVA.HU

