ÁGFALVI KRÓNIKA
XI. évfolyam 32. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2010. március

Tisztelt Választópolgárok!

A Köztársasági Elnök 6/2010.(I.22.) határozatával az országgyűlési képviselők 2010. évi
általános választása időpontját kitűzte.
E szerint a választás első fordulójának időpontja 2010. április 11. (vasárnap), második
fordulójának időpontja 2010. április 25. (vasárnap).
A választók nyilvántartása elkészült, a választópolgárok erről értesítést kaptak az ajánló
szelvénnyel együtt.
Néhány fontosabb tudnivaló:
 Ágfalva községben két szavazókörben szavazhatnak a választópolgárok, melynek helye az
értesítőn meg van jelölve. (A szavazóhelyiségben tehát az a választópolgár szavazhat, aki a
szavazókör névjegyzékében szerepel.)
 Szavazni a választás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
 A választópolgárt a szavazást megelőzően a szavazatszámláló bizottságának azonosítania
kell.
A választópolgár személyazonosságát és a lakcímét a következő, magyar hatóság által
kiállított, érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító igazolvánnyal;
b) lakcímigazolvánnyal és
- személyazonosító igazolvánnyal,
- útlevéllel,
- 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedéllyel.
 Külön szavazólap szolgál az egyéni választókerületi jelöltre és külön szavazólap a területi
listára történő szavazáshoz.
 Érvényesen szavazni a jelölt, illetőleg a lista neve alatti, feletti vagy melletti körbe tollal írt
két, egymást metsző vonallal lehet.
A választópolgár a szavazólapot, szavazólapokat borítékba teszi és a szavazatszámláló
bizottság előtt urnába helyezi. Rontott szavazólapot a bizottság egyszer kicseréli, ha a
választópolgár a szavazat urnába helyezése előtt ezt jelzi.
Folytatás a 2. oldalon…
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 Ha a szavazás napján – akár első, akár a második fordulóban – a választópolgár
Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat. Igazolást
személyesen vagy meghatalmazottja útján legkésőbb 2010. április 9-én 16.00 óráig,
ajánlott levélben pedig úgy lehet kérni, hogy legkésőbb 2010. április 6-án
megérkezzen a Helyi Választási Irodához (HVI).Igazolást legkésőbb 2010. április 9én 16.00 óráig lehet kiadni.
 Az igazolás kiadásával kapcsolatban minden felvilágosítást – a választópolgár
kérésére - a HVI. megad.
 A mozgásában gátolt választópolgár csak írásban kérheti, hogy mozgóurnával
szavazhasson. Az írásbeli kérelmet a szavazás napja előtt a HVI vezetőjéhez, a
szavazás napján az SZSZB-hez (Szavazatszámláló Bizottság) kell eljuttatni.
 A szavazás napján a szavazókörben a szavazással kapcsolatos tudnivalókról a
SZSZB. minden felvilágosítást, segítséged megad.
A Szavazatszámláló Bizottságok megválasztott tagjai és póttagjai:
1. számú szavazókör: (Helye: Váci Mihály úti Általános Iskola)
(Ebben a szavazókörben szavazhatnak az Igazolással rendelkező választópolgárok.)
Tagok:

Sánta Ferencné
Csete József
Nagy Géza
Antal Lajosné
Fodor Miklósné

Ágfalva, Fő u. 2.
Ágfalva, Dózsa u. 3.
Ágfalva,Fő u. 10.
Ágfalva, Baracsi L.u.6.
Ágfalva, Baracsi L.u. 62/a.

Póttagok: Kovács Imre
Lang Rolandné
Rozmán Zoltán
Kovács Jenőné

Ágfalva, Fenyő u. 9.
Ágfalva, Panoráma u. 12.
Ágfalva, Park u. 5.
Ágfalva, Soproni u. 38.

2. számú szavazókör: (Helye: Ágfalvi Napköziotthon, Iskola u. 1.)
Tagok:

Bőhm András
Hoffer Ferencné
Varga Zoltánné

Ágfalva, Baracsi L.u.73.
Ágfalva, Hegy u. 18.
Ágfalva, Hegy u. 54.

Póttagok: Szováti Veronika
Kaufmann Ervin
Czinder Tamásné
Helyi Választási Iroda Vezetője:

Ágfalva, Somfalvi u. 1.
Ágfalva, Határőr u. 1.
Ágfalva, Panoráma u. 1.

Rasztovits Anna jegyző
Címe: Polgármesteri Hivatal. (Ágfalva, Soproni u. 3.)
Telefon: 99/330-012, e-mail: jegyzo@agfalva.hu

Tisztelt Választópolgárok!
A választás fontos tájékoztató adatait a www.valasztas.hu internetes oldalon is
hozzáférhetőek.
Ágfalva, 2010. február 17.
Rasztovits Anna
Jegyző HVI vezetője
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ÁGFALVA KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL
(KIVONAT)
Bevételek
ezer Ft-ban
intézményi működési
bevételek:
13460
helyi adók:
18900
átengedett központi adók
83471
pótlékok, bírságok, egyéb
saját bevételek:
500
I. Működési bevételek
összesen:
116331
II. központi támogatások:
76431
III. Felhalmozási és tőke
jellegű bevételek:
18900
IV. Támogatásértékű
bevételek:
29188
V. Véglegesen átvett
pénzeszközök:
500
VI. Hitelek
/folyószámlahitel,
beruházási hitel/:
156000
VII. Előző évi
pénzmaradvány:
18053
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:
415403
Kiadások
személyi juttatások:
munkaadót terhelő
járulékok:
dologi kiadások:
pénzeszköz átadások:
támogatás értékű
kiadások:
szociálpolitikai juttatások:
tartalék:
felújítások:
beruházások:
Felhalmozási célú pe.
átadás:
hiteltörlesztés:
KIADÁSOK ÖSSZESEN:
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ezer Ft-ban
100531
29032
66083
3080
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Kiadásokon belül
fontosabb költséghelye
Polgármesteri Hivatal
Váci Mihály Ált. Isk.
Művészetoktatás
Napsugár Óvoda
Gyógyító megelőző ell.
Város- és
községgazdálkodás
Helyi közutak
fenntartása
Köztemető fenntartása

Egyesületek támogatásai
Ágfalvi Sport Egyesület
Fúvószenekar
Lachen Stiftung Alapítvány
Jövő Alapítvány
Polgárőrség
Ágfalvi Mozgáskorlátozottak
Egyesülete
Pereszteg Orvosi Ügyelet
Natur Park
Morgenröte Énekkar
Ágfalvi Lovasklub
Virágos Egyesület
Rendőrség Alapítvány
Fertőd KT Kistérségi
társulás
Megyei Területfejlesztési
Tanács
Kapuvári Vizitársulat

M Á R C I U S

ezer Ft-ban
72980
58365
5777
65593
7056
12504
152422
520

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

A teljes költségvetés megtekinthető a
Polgármesteri Hivatalban!

3080
3505
0
27600
180522
50
5000
415403
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KÖZSÉGI MEGEMLÉKEZÉS
AZ 1848/49-ES FORRADALOM ÉS
SZABADSÁGHARC
161. ÉVFORDULÓJÁN
Tisztelettel meghívjuk a falu lakosságát
2010. március 12.-én 15.15–kor a
március 15-e térre, ahol
az általános iskolások
irodalmi műsora után,
megkoszorúzzuk a 48-as
emlékművet.
Rossz idő, eső esetén az
irodalmi műsor az iskola
tornatermében lesz.
Hajtsunk fejet együtt egykori hős
elődeink előtt!
Ágfalva Község Önkormányzata
Váci Mihály Általános Iskola és Alapfokú
Művészetoktatási Intézmény
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FELHÍVÁS
Tájékoztatom Ágfalva tisztelt lakóit,
hogy útépítési munkálatok miatt az
Ágfalva-Somfalva közötti út 2010.
március 02.-tól előre láthatólag
2010. május 15.-ig lezárásra kerül.
Az
ERFA
támogatási
szerződés
„TRANSBORDER”
AusztriaMagyarország
2007-2013
Határon
Átnyúló
Együttműködési
Program
keretében a munkaterületet 2010.
02-án adjuk át.
Ezért megkérem az érintetteket,
hogy a munkálatok alatt a soproni
határátkelő felé közlekedjenek!
Megértésüket
köszönöm:

és

türelmüket

Gaál István
Polgármester

VÉRADÁS ÁGFALVÁN
A 2009. február 2.-án megtartott
véradáson 61 fő adott vért.
Köszönjük, hogy számíthattunk
Önökre!

Véradáskor találtunk egy karórát,
tulajdonosa átveheti az iskola tanári
szobájában!

ÁGFALVI KRÓNIKA

FARSANG HATÁRON ÁT
Az ágfalvi és a somfalvi énekkarok ismét
együtt tartották Somfalván a farsangi
állarcos báljukat.
Ágfalva és Somfalva között már megszűnt
a határvonal, megállás nélkül léphetjük
át az államhatárt, így teljesen összenőtt
mindaz, ami összetartozik.
Testvéri kapcsolat alakult ki a két
énekkar között, próbáinkra gyakran
átjönnek, sokszor szerepelünk együtt,
segítjük egymást, amiben lehet.
Böhm András
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2010. ÁPRILIS 09-TŐL (PÉNTEK)
2010. ÁPRILIS 26-IG (HÉTFŐ)
LOMTALANÍTÁSI AKCIÓ LESZ.
A lomtalanítás során konténereket az
alábbi
helyekre
helyeznek
el
folyamatosan:
1. Soproni utca – Kert utca bejárata
2. Somfalvi u.- Baracsi utca sarok
3. Fő utca (Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezet mellett)
4. Soproni utca (ABC parkoló)
5. Patak utca (pap-kert vége)
6. Hegy utca – Gyógy utca elágazás
7. Hegy utca 48. előtt
8. Park utca – Patak utca sarok
9. Panoráma utca – Fenyő utca sarok

2 0 1 0 .
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ELTEMETTÜK A TELET!
Méltán várhatjuk a tavaszt, miután közel
ötszázan vettek részt több mint kétszáz éves
hagyományunkon, a farsangi téltemetésen,bolond
lakodalmas
felvonulásunkon,
melyet
„újraélesztése”
óta
idén
tizenötödször rendeztünk meg Ágfalván.
Magyarországon egyedülálló a Farsangi
Lakodalom „Fasching Hohzeit”, még a DélBurgenlandi
területen
lelhetők
fel
szórványosan hasonló népünnepélyek.

Kérjük a lakosságot, a megtelt konténer
mellé lomot ne tegyenek!
Ha a konténer megtelt értesítsék a
Polgármesteri Hivatalt
(tel: 330-012), hogy a cseréről
intézkedni lehessen.
Gaál István
Polgármester

ÓVODAI BEÍRATÁS
Ideje: 2010. március 29-én hétfőn
délelőtt 8-12 óráig
2010. március 30-án kedden
délután 12-16 óráig
Helye: Napsugár Óvoda Ágfalva
Fő u.1.

Fotó: Ferstl Róbert

Nemcsak Sopronból és környékéről, de a
szomszédos Ausztriából, sőt még Győrből is
vonzott látogatókat télűző hagyományunk.
Köszönjük
mindazoknak,
akik
ötletes
jelmezbe
öltözve
vettek
részt
rendezvényünkön, köszönjük a szervezők
áldozatos munkáját, az Ágfalvi Fúvós
Zenekarnak a hangulatos zenei kíséretért,
Vadon László támogatását, és külön
köszönjük:
Gaál
családnak,
Horváth
családnak,
Hoffer
családnak,
Rozmán
családnak, hogy jól tartottak és vendégül
láttak minket.
Böhm András

Óvodába felvehető az a gyermek, aki 2011.
május 31-ig a harmadik életévét betölti.
A beíratásra kérjük hozzák magukkal a
gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
lakcímkártyát, személyi igazolványt és a
gyermek TAJ kártyáját.
Szeretettel várunk minden leendő
kisóvodást!
Kovács Zsoltné
óvodavezető
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó Ferstl Róbert
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FARSANGI BÁL AZ ISKOLÁBAN
Február
13-án,
szombaton
tartottuk
hagyományos farsangi bálunkat. Már 15
órakor megnyitotta az igazgatónő a bált és
kezdődhetett a vidám nyitóműsor. Idén az 5.
osztály
készült
Csillag
születik
c.
bemutatójával. Látványos táncbemutatókat
is láthattunk a 6. osztályos Nagy Brigitől és
Fényes Klaudiától /Hunyadi-Sopron/. A
jelmezesek felvonulásán 58 sorszámot
oszthattunk ki, akik közül a zsűri
kiválasztotta
a
legötletesebb,
leglátványosabb 5 maskarát. Első díjat
kapott Sztrókay Martina 3. osztályos tanuló
„fejetlen ember” jelmezével. Különdíjat
kapott az „indián család” és a „Csillag
születik” produkció. Ismét választottunk
farsang hercegét, aki idén Balogh Tamás lett,
a farsang hercegnője címet pedig Bognár
Vanda nyerte el. Lezajlott a farsangi dartsés csocsóbajnokság és célbadobás, készültek
a frizurák, arcfestések és körömfestések. A
büfé
végig
működött,
elkeltek
a
zsákbamacskák is. Hét órakor sok szép
tombolatárgy talált gazdára. A disco is
népszerű volt, melyet karaoke verseny
színesített és vidám vetélkedők váltották
egymást. Fél kilencig tartott a tánc, majd
átrendeztük a tornatermet és 9 órától a
szülők vették birtokba a táncparkettet.
Hajnali háromig tartott a mulatság, ahol az
LBB szolgáltatta a zenét.
Köszönöm az iskola tanulóinak, tanárainak és
a Szülői Munkaközösség nevében is, hogy
sokan
támogatták
rendezvényünket
felajánlásaikkal,
munkájukkal,
részvételükkel. A farsangi bálunk bevételét a
Diákönkormányzat javára fordítjuk, az erdei
iskolákra használjuk fel.
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látott mértékben kaptunk tombola tárgyakat
ágfalvi vállalkozóktól, szülőktől! Köszönjük….

Fotó Ferstl Róbert

Baltigh Csabáné
igazgató
ű

FARSANGI JELMEZBE BÚJTAK
ÓVODÁSAINK IS

Fotó: Csoltói József

Czinder Tamásné
DÖK patronáló tanár
Külön köszönet….
Azoknak a támogatóknak, akiknek név
szerint nem tudjuk megköszönni! Nagyban
hozzájárultak
farsangi
bálunk
sikeres
megrendezéséhez.
Az utóbbi években egyre kevesebb felajánlás
érkezik Sopronból, az idén is csak kevés cég
támogatta farsangi bálunkat. De soha nem

ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Pahr Mária
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2010. március 27-én szombaton
HÚSVÉTI SÜTEMÉNYVÁSÁRT
tartunk az óvoda javára.
A befolyt összeget a most elkészülő új
csoportok berendezésére szeretnénk
fordítani.
Kérjük, hogy süteménnyel vagy
vásárlással segítsék óvodánkat!
A vásár az iskola előtti kőpadon lesz.
Támogatásukat előre is köszönjük!
Gyerekek és óvónénik

Fotó: Ferstl Róbert

Fotó: Ferstl Róbert

2 0 1 0 .
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MEGKÉRDEZTÜK AZ ÁLLATORVOST
(II. RÉSZ)
Az új kisállat egészségügyi könyvről.
Hologramos címkét ragasztanak újabban az eb
oltási könyvébe az állatorvosok? - kérdezte 2010.
januárban egy állatbarát.
Igen, változik a "kutya világ" is.
2010-től KÖTELEZŐEN csak - a mellékelt képen
is látható - Kisállat Egészségügyi Könyv
használható eb oltás igazolására!
Az új oltási könyv a Magyar Állatorvosi Kamara
által egyedi sorszámmal, állatorvosi aláírással ,
kiadási dátummal és igazoló pecséttel ellátott
dokumentum.
A régi oltási könyv cseréje az eb következő
oltásakor fog történni. A kölyökkutyák első
védőoltásukkal együtt kapják meg a Kisállat
Egészségügyi Könyvet.
Kötelező és egyben újdonság, a veszettség oltási
címke
mellé
ragasztandó
MgSZH-2010
hologramos címke.
Ezt minden magán állatorvosnak meg kellett
vásárolnia - végül is ez is egy adó! (nem ebadó,
hanem eb oltási adó).
Az embert mart ebek hatósági megfigyelésekor
kiderült, hogy a kutyaharapások 80 %- a családon
belül történik, azaz egy család- tagot harap meg a
kutya...
Ha az eb nem rendelkezik egy éven belüli
veszettség elleni oltással, az nemcsak kellemetlen
tortúrával, megfigyelési zárlattal, hanem bírsággal
is jár!

A korábbi cikkben ajánlott ivartalanítási akció
2010. március 31-ig tart!
KANDÚR HERÉLÉS
(KASTRACTIO)

Az ivartalanítási műtét
altatásban történik,
kisméretű seb készítésével,
ezért a műtét utáni "gallér"
viselésére nincs szükség!

CICA IVARTALANÍTÁS
(OVARIECTOMIA)

www.drpinter-tierarzt.hu
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ÁGFALVI TÁNCOSOK ISMÉT
A NÉPTÁNC ANTOLÓGIÁN!
Az ágfalvi Patakugrók Táncegyüttes az
Örökség Gyermek Népművészeti Egyesület
fesztivál rendszerén (a kapuvári területi
arany minősítés után), idén újra bejutott a
legmagasabb szakmai fórumra, az Országos
Gyermek Néptánc Antológiára. Csoltói
József: „Leszüreteltük a szőlőt” című
koreográfiájával, a 13 fellépő magyar
néptánccsoport között, 2010. január 31.-én a
budapesti Operett Színházban az ágfalvi
Patakugrók,
helyi
német
nemzetiségi
néptáncukkal osztatlan sikert arattak.
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KEDVES SZÜLŐK!
TÁMOGATÓINK!
Köszönjük eddigi felajánlásaikat.
Idén is számítunk az Önök SZJA 1
%- ára.
Az iskola javára az elmúlt évben
befolyt összeg: 226 279,- Ft,
melyet a tanulók erdei iskolai
táboroztatására fordítjuk.

Kérjük, támogassanak
bennünket SZJA 1%-ával!

Elért eredményükhöz szívből gratulálunk.
9423 Ágfalva Váci Mihály u.1.
Adószám: 18535105-1-08
Számlaszám: 59500351-10011128

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 28. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART

Fotó: Rozmánné Rudolf Zsuzsanna

2. Húsvéti kiállítás és Vásár
Tisztelt Ágfalviak!
Szeretettel várjuk Önöket a 2010. márc.
16-án 16oo –kor tartandó

2. Húsvéti kiállítás és Vásár
megnyitójára!

ausloussn – auslassen – kiereszt
Boartwisch – kleiner Handbesen – kis kézi seprű
Brotsimpal – Brotkörbchen – kenyérkosár
ferschna – laufen – fut, szalad
Flaxn – Sehne – in
Heifadl – eine Fuhre Heu – egy fuvar széna
holbscheid – zur Hälfte – fele
juazn – jauchzen – ujjong
Moupal – kleines Motorrad – kismotor kerékpár
Musibanda – Musikkapelle – zenekar
gyűjtötte: Böhm András

TERMÉSZETBARÁT TESIÓRÁK
AZ ISKOLÁBAN

Helyszín: Evangélikus Gyülekezeti Terem
Ágfalva, Fő u. 88.
Kézimunkakör tagjai

ÁGFALVI KRÓNIKA
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Március hónap igéje: „Nincsen
senkiben nagyobb szeretet annál,
mint aki életét adja a barátaiért.“
Jn. 15, 13.
Március 2-án, kedden 16 órakor böjti
áhitatra hívogatunk!
Március 7-én, vasárnap 9 órakor
kétnyelvű családi istentiszteletet és
utána közgyűlést tartunk.
Március 9-én, kedden 16 órakor böjti
áhitatra várunk szeretettel minden
kedves érdeklődőt.
Március 10-én 16 órakor „Keresztyén
nevelés családban és gyülekezetben“
címmel beszélgetőkört tartunk.
Március 11-én, csütörtökön 17 órától
gitárórár várjuk a fiatalokat.
Március 14-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű,
úrvacsorás
istentiszteletet
tartunk.
Március 16-án, kedden 16 órakor böjti
áhitatra, utána pedig a kézimunkakör
húsvétváró kiállításának és vásárának
megnyitójára
hívogatjuk
az
érdeklődőket.
Március 20-án, pénteken 15 órától
barkácskört tartunk, amelyen húsvéti
ajándéktárgyakat készítünk. Erre az
alkalomra is várunk kicsiket és nagyokat
egyaránt.
Március 21-én, vasárnap 9 órakor német
nyelvű
úrvacsorás
istentiszteletet
tartunk.
Március 23-án, kedden 16 órakor böjti
ájhitatra hívogatunk.
Március
25-én
14.30-kor
Gemeindenachmittagra
várjuk
a
németajkú testvéreket, 17 órától pedig
gitárórára a fiatalokat!
Március 26-án, pénteken 15 órakor
barkácskör!
Március
28-án
magyarnyelvű
istentiszteletet tartunk.
Április 1-én, nagycsütörtökön 17 órai
kezdettel
kétnyelvű
úrvacsorai
istentiszteletet tartunk.
Április 2-án, nagypénteken 17 órakor
kétnyelvű istentiszteletet tartunk, a
templomban.
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Április
3-án,
húsvét
éjszakáján
virrasztást
tartunk
a
lépesfalvi
gyülekezeti tagokkal közösen. Aki kedvet
érez hozzá, hogy ezen az éjszakán együtt
figyeljünk Isten igéjére és egymásra, az
kérem
jelentkezzen
a
lelkészi
hivatalban!
Április 4-én, vasárnap 6 órától –húsvét
hajnali istentiszteletre, azután pedig
reggelire hívogatjuk a kedves híveket!
Ezen a napon 9 órakor ünnepi, magyar
nyelvű úrvacsorás istentiszteletre is
várunk nagy szeretettel mindenkit!
Április 5-én, húsvét hétfőjén 9 órakor
német nyelvű úrvacsorás istentiszteletet
tartunk.
Április 8-án 17 órától gitárórára várjuk a
fiatalokat!
Április 11-én 9 órakor magyarnyelvű
úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Alkalmainkra szeretettel hívogatunkk
mindenkit felekezeti hovatartozástól
függetlenül.
Erős vár a mi Istenünk!
Heinirchs Eszter és Michale, lelkészek

SIKERES KARATE VIZSGA
2010. január 23-án tartottuk meg az évi
szokásos karate vizsgát az ágfalvi karate
csapatban. A tanulók Sensei Rétlaki
Gábor 6. Dan-os mester előtt mutatták
be tudásukat. A következő eredmények
születtek:
- Szabó Dorina - kék öv (4. kyu)
- Juhász Rita - kék öv (4. kyu)
- Pénzes Norbert - kék öv (5. kyu)
- Kaufmann Balázs - zöld öv (6. kyu)
- Varga-Köppel Szilárd - narancs öv (7.b
kyu)
- Tóth Barnabás - narancs öv (7.b kyu)
- Szabó Dominik - citrom öv (8.b kyu)
- Juhász Botond - citrom öv (8.b kyu)
- Bognár Dorina - citrom öv (8.b kyu)
- Szabó Zoltán - citrom öv (8. kyu)
- Cser Gábor - citrom öv (8. kyu)
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Gratulálunk!
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bronzérmes lett! Balázs és Norbi életük
első nemzetközi versenyén ügyesen
szerepeltek, katában és kumitében is
bejutottak
a
legjobb
8
közé.
Versenyzőink már most készülnek a
következő szereplési lehetőségre, és
megfogadták, hogy győzni fognak.
Drukkolunk, hogy így legyen.
A sikeres szerepléshez gratulálunk!

Kolozsváron jártunk
2010. január 29-31. között Erdélyben,
Kolozsváron jártunk. A nemzetközi
gyermek karate versenyen az ágfalvi
karate csapatot Szabó Dorina, Pénzes
Norbert és Kaufmann Balázs képviselte
versenyzőként.

Ágfalvi krónika
A versenyt Dorina kezdte egyéni kumiteben (küzdelemben), és remekül vette az
első akadályt, megnyerte a román
ellenfele ellen a meccset 3-1-es
összesítésben, ezzel bejutott a legjobb 8
versenyző közé. A következő meccsén is
nagyon okosan, ügyesen küzdött, de az
ellenfele gyorsabb volt, így minimális
különbséggel 3-2-es összesítéssel alul
maradt.
Következett
a
kata
(formagyakorlat), ahol a legjobb négy
között egy remek Heian Godan-nal Dorina
ÁGFALVI KRÓNIKA
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