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Ágfalván eltemettük a telet?
Több száz éves hagyomány Farsangkor a téltemetés-bolond lakodalmas, melyet 2018. február 14-én rendeztünk meg Ágfalván. A lakodalmas menet bejárta a falu
utcáit, ahol a vendéglátó családoknál az Ágfalvi Fúvószenekar muzsikájára megtáncoltattuk a háziakat, a pap
összeadta a mátkapárt és elfogyasztottuk a sok feltálalt

finomságot, majd zenekísérettel tovább vonultunk a következő megállóhoz. A tréfás jelmezes menet az utolsó
állomásnál eltemette a telet, hideget és nélkülözést jelképező koporsót, hogy a böjttől megtisztulva várjuk a
tavasz eljövetelét.
Idén valahogy összeakadtak a fogaskerekek, a hó és a
hideg március közepére visszatért, de reméljük nem tart
sokáig, és Húsvétkor már a zöld fűben, tavaszi napsütésben kereshetik a gyermekek a „nyuszitojásokat”.
Köszönjük mindazoknak, akik jelmezbe öltözve élték
meg velünk hagyományunkat, és köszönjük a vendéglátó családoknak, szervezeteknek, hogy megvendégeltek és jól tartottak minket a farsangi felvonuláson.

Fotó: Csoltói József

Csoltói József
rendezvényszervező

Megemlékeztünk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 170. évfordulójáról.

Fotó: Csoltói József
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Fotó: Beszprémi Csilla

Szeretettel hívjuk Önt és kedves családját
a kitelepítés 72. évfordulójára
szervezett megemlékezésünkre,
melyet 2018. április 14-én (szombaton)
15 órakor tartunk az
ágfalvi evangélikus templomban.
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Ágfalvi koszorú a doni emlékhelyen
Az Ázsia Túra résztvevői, vállalkozó kedvű terepjárósok, akik a zord tél hóakadályait és viharait leküzdve
tisztelegtek a második világháború idején a Don-kanyarban harcolt magyar katonák emléke előtt.
Február 24-én kilenc terepjáróból álló, huszonkét fős
expedíció indult Oroszországba egyebek közt a doni katasztrófa színhelyére. Az expedíció teljesítette a kéthetes
küldetést, amelynek a fő feladata az urivi áttörés során
hősi halált halt katonák nyughelyének felkeresése volt.
A mínusz 24 fokos hidegben, orkánerejű szélben elhelyezték a magukkal vitt koszorúkat, köztük Ágfalva
koszorúját.
A lehetőséget köszönjük Pádár Krisztiánnak.
Pék Zsuzsanna
polgármester
Izgatott, csillogó gyermekszemek várták a soproni
Gyermek -és Ifjúsági Központban megrendezett Sarkady-versmondó versenyt. Nagyon jóhangulatú verseny volt. Mindenki örülhetett, mert nemcsak a nyertesek kaptak ajándékot..Sőőőt! A gyerekek játszhattak,
zenét hallgattak és a szellemi táplálékon kívül még a
pocakjuk is megtelt... Helyezettjeink:
1. Kocsis Anna (1.o.), Különdíjas pedig Varga Jázmin
(4.o.) és Ruzsbánszky Ádám (2.osztályos tanuló).
Büszkék vagyunk Rátok.

Szép volt lányok!!!! Galánfi Szofia, Tarpai Esther,
Jurák Emese, Varga Petra

Fotó: Horváth Csilla

Fotó: Horváth Csilla

Február 20-án a Szent Orsolya Római Katolikus Általános Iskolában rendezték a Kazinczyról elnevezett Szép
Magyar Beszéd-verseny területi fordulóját ahova iskolánkból 4 fő jutott tovább. Nagyon szépen teljesítettek a
mintegy négy órán keresztül zajló versenyen. A délután
fáradalmait egy közeli cukrászdában pihentük ki.

Az Ágfalvi Iskola 5. osztálya ellátogatott a Soproni
Széchenyi István Városi Könyvtárba Lázár Nikolett
osztályfőnök vezetésével. A gyermekkönyvtári látogatás alkalmával ízelítőt a kaptak a könyvtárhasználat
szabályairól, a könyvek és dokumentumok elhelyezéséről, valamint játékos foglalkozás keretében gyakorlati tapasztalatot is szereztek a könyvek birodalmában
való eligazodáshoz. Érdekes tájékoztatót kaptak Erzsi
nénitől! Köszönjük neki! Ezután a közeli cukrászdában pihentünk meg buszunk indulásáig... kellemes és
hasznos tudományokat élvezhettünk. A szakadó eső
ellenére vidám délutánunk volt....
Horváth Csilla
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Szombathelyi Evangélikus Diakóniai Központ
telephelye lett az ágfalvi Pszichiátriai Betegek Otthona.
Új profillal és intézménnyel bővült az evangélikus diakónai intézmények sora.

Fotó: Szalay József

Február 9-én egy úgynevezett „átadó ünnepség” keretében az intézet már nem csak hivatalosan, hanem
ünnepélyesen is a Magyarországi Evangélikus Egyház
szárnyai alá került – olvashatjuk találóan az intézet facebook-oldalán. Az ünnepi istentiszteleten igét hirdetett és megáldotta az intézetet Szemerei János, a Nyugati
(Dunántúli) Egyházkerület püspöke. Az alkalmon részt
vettek azok a lelkészek is, akik
valamilyen módon az eddigi
évek során is kötődtek az intézményhez.
Kérem, beszéljen arról, hogy
mitől „emberi” az ágfalvi intézet?- Kérdeztem Belényessy
Évát, a diakóniai központ ágfalvi telephelyének vezetőjét.
- Attól emberi, hogy emberként
kezeljük a lakókat. Olyan érző
emberként, amilyennek a külvilág nem fogadja el őket. Azt
tudni kell, hogy akik itt élnek
benn az intézetben, azok nagy
részének nincsen se családja, se senkije, illetve, ha van is
családjuk, akkor nem tartanak

velük kapcsolatot. Úgyhogy itt mi
egy nagy család vagyunk: száznegyvenhat lakó és a dolgozók. És azt is
szeretném elmondani, hogy ezek az
emberek annyi rosszat kaptak már
az élettől, hogy ha valaki pozitívan
fordul feléjük, ők azt ezerszer meghálálják.
- Ön három éven át vezette már ezt
az intézményt, ahol januártól az
evangélikus egyház lett a fenntartó. Mit vár az egyháztól?
- Az egyháztól azt várom, hogy az
a humánus szemlélet, ami az állami fenntartásban nem volt meg, az
itt meglegyen. Kicsit sarkítva azt
mondhatom, hogy lakóink eddig
„számok” voltak… Azt kívánom az
itt lakóknak, hogy az egyház a számok mögött lássa
meg az embert is! És mindazt a nehézséget, azt a rengeteg akadályt, és azt az egész életutat, amin lakóink
eddigi életük során keresztülmentek.
(Részlet az Evangélikus Élet február 24-én megjelent
számából.)
Heinrichs Eszter
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KÖZMEGHALLGATÁS
Ágfalva Képviselő-testülete január végi ülésén fogadta el a település idei költségvetését, amelyben intézményfejlesztésre, útfelújításra is rendelkezésre állnak források. Ahogy tavaly, 2018-ban is
olyan beruházások valósulnak meg a településen, amelyek az egész közösség érdekeit szolgálják.
Az esztendő első része jellemzően az értékelés ideje, melyben összegezzük a 2017-ben végzett munkát.
Az állami támogatásokat és a saját bevételeinket az elmúlt évben a következőképpen használtuk
fel:
1. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatásán belül,
- A Közös Önkormányzati Hivatal működésére: 56,8 millió forint központi támogatást
kapott Harka és Ágfalva Polgármesteri Hivatala. Ezt az összeget a két hivatal maradéktalanul felhasználta a dolgozók bérére, járulékokra, irodaszerekre és eszközbeszerzésre.
- Zöldterület kezelésre: 3,2 millió forintot kaptunk, és 5,1 millió forintot használtunk. A
saját forrás 1,9 millió forint.
- Köztemető fenntartásra: 654.672.-Ft-ot kaptunk, és 1.288.251.-Ft-ot használtunk. A saját forrás: 633.597.-Ft.
- Közutak fenntartására: 2.655.900.-Ft-ot kaptunk és 4.204.129.- karbantartásra,
9.526.270.-Ft-ot a Gyógy utca felújítására fordítottunk. A saját forrás: 11.1 millió forint.
- Egyéb Önkormányzati Feladatokra: 24,2 millió forintot kaptunk és 46.4 millió forintot használtunk fel, 22,2 millió forinttal egészítettük ki. A felhasználás a településen
lévő önkormányzati ingatlanok rezsije, a közvilágítás, a kötelező dokumentumok pl.
TAK elkészíttetése, egyházak, egyesületek támogatása, felújítások, karbantartások,
fizikai dolgozók, hivatalsegéd, polgármester bére, építész, állatorvos, tűzvédelmi
tanácsnok, stb. megbízási díja, minden olyan költség, ami máshova nem sorolható.
Kiemelném, hogy a testület tagjai és az alpolgármester munkájukért díjazást továbbra sem fogadnak el. Köszönöm a munkájukat mindannyiunk nevében.
2. Könyvtár, közművelődés: 2.490.000.-Ft-ot kaptunk és 4.896.000.-Ft-ot költöttünk. A saját forrás: 2.406.000.-Ft.
3. Egészségügy, védőnői szolgálat, orvosi ügyelet: 5.287.400.-Ft-ot kaptunk és 6.764.685.-Ftot költöttünk. A kiegészítés: 1.477.285.-Ft.
4. Szociális támogatás: 11.996.000.-Ft-ot kaptunk és 10.300.000.-Ft-ot költöttünk. Visszafizetési kötelezettség: 1,9 millió forint.
Összességében és nagyvonalakban a központi támogatásokat közel 40 millió forinttal egészítettük ki. Ezt a település adóbevételeiből tudtuk teljesíteni.
Az adóbevételünk az elmúlt évben a következőképpen teljesültek:
• kommunális adó:........ 11,5 Millió
• iparűzési adó:................ 32 Millió
• gépjármű adó:.................8 Millió
• idegenforgalmi adó:....0,5 Millió
Összesen: 52 Millió forint. Ez a települési adóbevétel az országos átlaghoz viszonyítva, még mindig
nagyon gyenge. Adóerőnk jóval az országos átlag alatt van.
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A pénzügyi számvetés után összegezném, hogy Ágfalva Község Képviselő Testülete mit végzett az elmúlt évben?
A testületnek 16 + 1 zárt ülése volt, 170 határozatot hozott és 17 rendeletet alkotott. 7 lakossági
fórumot tartottunk, 1 közmeghallgatást, 2 fórumot a TAK elkészítése kapcsán és 4 építőközösségi
fórumra került sor.
A bizottságok közül kiemelkedő a Szociális Bizottság munkája, akik 6 alkalommal üléseztek, 139
települési támogatást és 33 természetbeni juttatást bíráltak el.
A hivatal 4 nagy és 1 átfogó ellenőrzésen esett át; jó, illetve kiváló minősítéssel.
2017-ben felújítottuk a Gyógy utcát, az utca végén kialakítva egy autófordulót. Lebetonoztattuk a
Brennbergi utca elejét.
Ki kell emelnem, hogy az önkormányzati szerepvállaláson felül az utcákban élők saját anyagi forrással megépítették a támfalakat, a kocsi beállókat, a Brennbergi utcában szintén útalapot, parkolót építettek és hozzájárultak a betonozáshoz is. Köszönet érte.
Megoldottuk az Egyesületek Háza pincéjét áztató csapadékvíz elvezetését és befejeztük a pince
felújítását. Két helyiség alakult ki, melyeket a Szépkorúak Egyesülete már birtokba is vett.
Kátyúztattuk az aszfaltos utakat, ebben a munkában a Patak utcából többen anyagilag is részt
vállaltak, köszönjük.
Öntömörödő murvával javítottuk a Somfalvi út padkáját és Ágfalva murvás útjait, ebben a segítségünkre voltak a Ciklámen, Kosbor, Röhrling utcában és a Gesztenye soron élők közül páran. A többi
ott élő nevében is köszönöm a szerepvállalást a társadalmi munkában.
Felújításra került a Napsugár Óvoda udvara, talajcsere történt, öntözőrendszer épült, gyepszőnyeg és
gumiszőnyeg burkolatot kapott az udvar. Így sokkal esztétikusabb és a gyermekek sérülés veszélye
is elhárult. A munkának köszönhetően megújult udvarral került átadásra az óvoda fenntartása szeptemberben a Német Nemzetiségi Önkormányzatnak. Az átadás miatt a költségvetés számainál nem
említettem, de 2017 januárjától szeptemberig az óvoda az éves 56 millió forintos költségvetési támogatását időarányosan felhasználta. Az intézmény átadása jelentős munkaterheket rót a folyamat
résztvevőire és a hivatal dolgozóira, ezek más önkormányzatnál nem jelentkező többletfeladatok.
Meghirdettük a gyermekétkeztetést, új vállalkozóval, Simon László mesterszakáccsal láttatjuk el a
feladatot.
Vásároltunk két új ingatlant a Gyógy utca és a Liget utca végében út kialakításának céljából. A későbbiekben – anyagi lehetőségeink függvényében – a területek közlekedése válhat biztonságosabbá.
Elkészítettük a Településképi Arculati Kézikönyvet és a Településkép védelméről szóló rendeletet
(2018-tól kötelező települési főépítész alkalmazása, a feladatot Dr. Oswald Ferenc látja el, fogadóórája minden hónap első keddjén van 13.30 – 15.30 óráig). Az építkezőknek 2018-tól vele kell
egyeztetniük lakóházaik terveit.
Elkészítettük a Bölcsőde, új konyha és étkező terveit, melynek megépítésére a Napközi Otthon
udvarán kerül sor. Elkészülte után a régi épület elbontásra kerül, és a területen parkolókat alakíthatunk ki. Pályázatokat készítettünk terveink megvalósítása érdekében.
A képviselő testületek tagjai és az egyesületek, valamint az intézmények képviselői Schefflenzbe
utaztak. A testvérkapcsolat 25. évfordulóján a két település együttműködési megállapodása meghosszabbításra került.
Mindannyian tapasztaljuk az időjárás egyre szélsőségesebb, ezért a katasztrófa helyzetek enyhítése
és kezelése érdekében szivattyút és aggregátort vásároltunk. Az aggregátor már üzemelt is az óvodában lévő áramszünet alkalmával. Így az áramszünet nem okozott fennakadást a működésben.
Tovább gyarapodott a könyvtári állomány. Hagyományőrző, sport és kulturális rendezvényeink,
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valamint a megemlékezések jó színvonalon kerültek megrendezésre.
2017-ben az énekkar jubilált, megalakulásának 90. újjászerveződésének 25. évfordulóját.

2018 év előttünk álló feladatai:
Feladataink ellátásának forrását továbbra is a központi támogatások, saját bevételeink és a nyertes pályázatok adják.
Központi támogatásokból az intézmények a következőképpen részesülnek:
Iskola: 134.500.000.-Ft, Óvoda: 78.000.000 Ft, Közös Önkormányzati Hivatal: 59.000.000 Ft.
Az önkormányzat működésének (zöldterület, közvilágítás, köztemető, közutak, lakott terület,
egyéb feladatok) ellátására 35 millió forint, kulturális feladatokra 2,6 millió forint, egészségügyre
5,2 millió forint, szociális és gyermekjóléti feladatok ellátására 12 millió forint támogatást kapunk.
Nyertes pályázataink, melyek megvalósítása 2018-ban várhatóak:
Bölcsőde építésre kapott Önkormányzatunk kormányzati forrásból 40 millió forintot. 2018-ban ezt
egészítjük ki saját megtakarításunkból 60 millió forinttal és építjük készre a bölcsődét, az épület többi részét pedig szerkezetkészre, melyben új konyha, étkező, könyvtár és közösségi tér kerül kialakításra. Ezek befejezése át fog nyúlni a következő évre. Jelenleg a kivitelezők közbeszereztetése zajlik.
8,6 millió forintot nyertünk a Dózsa utca felújítására, ez 75 %-ban támogatott pályázat, a maradék
25 %-ot saját megtakarításból finanszírozzuk. Az utca elkészülte után közvetlenül saját forrásból
elkészítettjük a Nyugat Takarék Szövetkezet előtti tér csapadékvíz elvezetését.
Nyert a külterületi utak karbantartására kiírt gépbeszerzési pályázatunk, mely szintén 75 %-ban
támogatott. Ebből 75 LE traktort, glédert, árokmarót, árokpart kaszát, sószórót és hótolót vásárolhatunk. 10 millió forintra pályázhattunk, 25 % önkormányzati forrás. A beszerzésre a támogató
okirat aláírása után kerülhet sor.
Komoly előkészítő munka után, reményeim szerint megvalósulhat a Ciklámen, Kosbor, Röhrling utca,
Gesztenye sor szilárd burkolattal történő megépítése, az építőközösség képviselői erőfeszítésének, és
az ott élő lakosság finanszírozásának köszönhetően. Ehhez az útépítéshez csatlakozik az Önkormányzat
a Határőr utca 2 kivezető szakaszának szilárd burkolattal történő megépítésével és az építkezés műszaki
ellenőrének megfinanszírozásával. Az Önkormányzati szerepvállalás előreláthatólag 16-18 millió forint.
Elkészíttetjük a Lépesfalvi utca belterületi részének útépítési terveit.
További pályázati forrás, 9 millió forint érkezett 2017 augusztusában a katolikus templom felújítására, melyet további 15 millió forint követett 2018 februárjában. Remélhetőleg az adományokból
és a pályázatokból, és a bár csekély, de jó szívvel adott önkormányzati támogatás összességében
fedezni fogja a templom külső felújítását.
A Településképi Arculati Kézikönyv elkészülte után a dokumentumot átadtuk a Regioplán Tervező
Irodának a HÉSZ megszerkesztéséhez.
Nem kis feladatok állnak előttünk, ezek adminisztrációja a hivatal feladata.
A hivatal az új kihívásokhoz az ASP bevezetéséhez a megfelelő gépparkot megkapta. Önkormányzatunk 7 millió forintot nyert a Közös Önkormányzati Hivatal gépbeszerzésére. Az új rendszerre
történő átállás most zajlik.
Továbbá ne felejtsük el a választásokat, ami az idei esztendőben további kihívást jelent.
Továbbra is készíttetjük és készítjük a pályázatokat a továbblépés érdekében. Előkészítés alatt van
a tájház tetőcseréjére beadható pályázat és egy pályázat a klímavédelemről, illetve folyamatosan
figyeljük, hogy még mire tudunk pályázatokat benyújtani.
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A közmeghallgatás lehetőséget ad arra, hogy megköszönjem mindazok munkáját, akik valamely
területen saját erejükből, önként hozzátettek a település életéhez.
A testületek tagjainak, azoknak az ágfalvi embereknek, akik pénzt, időt, energiát nem sajnálva,
kivették részüket a közösséget érintő feladatok megoldásában.
Az építőközösségeknek, a szülői közösségeknek, az egyesületek tagjainak, Sír Jánosnak az aggregátor teljeskörű kezeléséért, Gráf Bálintnak, Ferstl Róbertnek, Mayer Oszkárnak a hó eltakarításban
végzett segítségéért.
Kiss Jánosnak, hogy hajnalok hajnalán már rendelkezésre állt és tolta a havat, valamint a türelemért és megértésért, melyet az „elégedetlen” ágfalviakkal szemben tanúsított.
Mindenkinek köszönöm, aki segített és együttműködött velünk a feladatok végrehajtásában.
Különös tekintettel Dr. Kiss Imrének, aki bár Budapesten él és dolgozik, folyamatosan tesz azért,
hogy szülőfalujában, Ágfalván a katolikus templom megújulhasson.
Továbbra is számítunk mindannyiukra!
Feladatom, hogy felhívjam a figyelmet mindazokra a jelenségekre, melyek a közösség együttélésében a többséget zavarják.
Ilyenek, hogy egyre több kutyatartó sétáltatja a kutyáját az utcán – ez nem baj -, ugyanakkor a
kutyapiszkot csak kevesen takarítják fel a kutyájuk után. Ennek következtében az utcák és a zöldterületek tisztasága sérül.
Ugyancsak ezt a problémát fokozza az utcákon eldobott szemét, de már a patakok medre sem
kivétel. A gyerekek nagyon sokat szemetelnek, de egyre gyakoribb, hogy bizonyos helyeken cigarettacsikkek is tarkítják az utat.
Ugyancsak problémát jelent a településen a gyorshajtás és a szabálytalan parkolás. Autók állnak a
járdán, a zöldterületeken, virágágyásokban és az utak mindkét oldalán. Ott is, ahol megállni, vagy
parkolni tilos tábla van. Parkoló autók állják el a kapukijárókat, megakadályozva az ingatlan tulajdonosát a szabad közlekedésben.
Természetes jelenség, hogy egyre több a személygépkocsi, de elengedhetetlen lenne, hogy mindenki a saját ingatlan tulajdonán álljon és várakozzon. Az utak a legtöbb helyen keskenyek és elsősorban közlekedésre épültek, nem várakozásra.
Ahogy leesik az első hó, elkezdődnek a hó eltakarítással kapcsolatos problémák. Sajnos, nagyon
kevesen takarítják le házuk előtt a közterületet, pedig a helyi rendeletünk szerint az ingatlan előtt
5 méterig ez az ott lakó feladata.
Ugyanakkor fontos lenne, hogy mindig az időjáráshoz igazodva közlekedjünk!
Sok a rongálás a faluban. Amit össze lehet törni, azt előbb – utóbb összetörik, amit meg lehet faragni, azt megfaragják, amit ki lehet dönteni, azt kidöntik.
A tavasz közeledtével elkezdődnek a kerti munkák. Figyeljünk a szomszédjainkra, lehetőleg ne akkor égessünk, amikor a szomszédban családi összejövetel van, és ne akkor berregtessük valamelyik gépünket, amikor biztos, hogy pihenni szokott a mellettünk lakó.
Ilyen és hasonló problémákkal keresnek fel bennünket. Ezeket megoldani csak akkor lehet, ha
mindannyian odafigyelünk mindezekre és egymásra.
Köszönöm a figyelmet!
Pék Zsuzsanna
polgármester
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Óvjuk környezetünket!
Magánszemélyek,
falugondnokaink, a Virágos
Ágfalváért Egyesület tagjai fáradságos munkával
szépítik, gondozzák, díszítik közterületeinket. Sajnos
sokan nem vigyáznak gondozott parkjainkra, előkertjeinkre.

Hétköznap a somfalvi határátkelőnél.
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a kerékpárpihenőben és az emlékparkban.

Óvjuk környezetünket, hogy sokan kedvet kapjanak
gondozott területek kialakítására és karbantartására!

Í g y ke l l e n e

Ne szemetelj!
Fotók: Csoltói József

Erre még tábla is figyelmeztet az út mellett.
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JELENTKEZZ
TARTALÉKOS KATONÁNAK!
Kipróbálnád magadat katonaként?
Hazánknak szüksége van olyan önkéntes tartalékosokra, akik civil foglalkozásuk mellett fontosnak tartják és támogatják a honvédelem ügyét.
- Évente max. 20 nap igénybevétel
- A járási vagy megyei közigazgatási határon belül

Járandóságok, amit kínálunk:
- Egyszeri szerződéskötési díj (31 215,- Ft)
- Rendelkezésre állási díj 2018-ban (138 000,- Ft)
- Beosztásának megfelelő időarányos illetmény (pl. közkatona 131 500,- Ft)

A szolgálatteljesítés időtartamára:
-

Hadi, gyakorlóruházattal történő ellátás
Térítésmentes étkezés
Utazási költségtérítés
Ingyenes elhelyezés (laktanyai, helyszíni)

Vállald a kihívásokat,
állj közénk és válaszd a bátrak útját!
Bővebb információ:

Sopron Járás Önkéntes
Területvédelmi Tartalékos Század.
Németh Csaba
Tel: 06 70/457-5503
E-mail: csabiott@gmail.com
Web: www.honvedelem.hu
https://www.youtube.com/watch?v=kEFIEBZlVA8

Értesítjük a lakosságot,
hogy Ágfalván 2018. május 30-án 10 órakor szirénapróba lesz.
Utána mindkét templom harangjai is megszólalnak.
Soproni Katasztrófavédelmi Kirendeltség
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Márciusi eredmények versben, dalban
Szép versenyhelyezések születtek márciusban, melyekről felsős tanulóink gondoskodtak. Március 14-én
a Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI ismét
megrendezte hagyományos Megyei Petőfi Versmondó
Versenyét. Ebben a tanévben Németh Csongor 7. és
Akácos Kíra 8. osztályos tanuló képviselte iskolánkat.
Csongor az Egy estém otthon és az Arany Jánoshoz
c. verseket szavalta nagy komolysággal, míg Kíra a
Magyar vagyok és a
Szülőföldemen c. versek hiteles átélésével
győzte meg a zsűrit.
Kíra nagy örömömre
III. helyezést szerzett,
mellyel igazán szépen
búcsúzik iskolánktól,
megkoronázva az elmúlt tanévek alatti

sok szép versmondását.
Március 27-én reggel 9
órától a Széchenyi István
Gimnázium adott otthont
a „Tiszán innen, Dunán
túl” Megyei Népdaléneklési
Versenynek. A már-már rutinosnak számító Varga Petra mellett idén Jurák Emese
is kipróbálhatta az éneklést.
Fotó: Czinder Tamásné
Petrával palóc népdalokat
adtak elő, míg Petra szólóban moldvai dalokat énekelt.
Mindkét versenyszám ezüstminősítést kapott a szakavatott zsűritől. Szívet melengető volt látni és hallani
a lányokat, hisz gyönyörű népviseletben adhatták elő
dalaikat Csoltóiné Márti jóvoltából. Köszönet neki és
a kedves anyukáknak is!
Czinder Tamásné

KIRÁNDULÁS

kirchenben egy borozóban. Sajnos az
időjárás nem volt annyira kegyes hozzánk, de nem hagytuk, hogy egy kis
eső jókedvünket szegje.
A programot kolléganőnk, Baloghné
Fülöp Márta állította össze és szervezte
meg, s egyben idegenvezetőnk is volt,
mindezért ezúton is szeretnék neki köszönetet mondani.
Köszönjük Márta!

Iskolánk tantestülete 2018. március
28-án egész napos programot szervezett, hívhatjuk akár „csapatépítő tréning”-nek is. Úticélunk ezúttal
Ausztriába vezetett, Meierling, Heiligenkreuz, majd csónakázás Hinterbrühlben a Seegrotteban, végül, de nem
utolsósorban borozgatás Gumpolds-

DIÁKJAINK A GYŐRI AUDI-ISKOLA NÉMET VERSENYÉN

Immár 2. alkalommal vettünk részt a győri Audi-Iskola „Kunterbunt” német nyelvi versenyén. Alsó és
felső tagozatos csapatunk 2018. 03. 27-én Győrbe utazott, hogy megmérettesse tudását a többi csapattal. A

verseny témája: A tavaszi ünnepek és –szokások /
Frühlingsfeste und –Bräuche volt, melyre előzetesen
felkészülhettek a tanulók. Köszönet illeti az őket felkésztő némettanárokat,
Kiss Péterné Erika nénit
és Lázár Nikoletta Niki
nénit.
A dobogóra sajnos nem
állhattunk, de kellemes,
vidám napot töltöttünk
együtt és sok újat tanulhattunk a verseny folyamán. Gratulálunk!
Csernus Gáborné
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ÓVODAI BEÍRATÁS
Ideje: 2018. április 10-én kedden 8-16 óráig
2018. április 11-én szerdán 12-16 óráig
Helye: Ágfalvi Napsugár Óvoda, Ágfalva, Fő u.1.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény alapján a gyermek abban az évben, amelynek
augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a
nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző - az
egyházi és magán fenntartású intézmények esetében
a fenntartó - a szülő kérelmére és az óvodavezető,
valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben
való részvétel alól, ha a gyermek családi körülmé-

nyei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.
Az óvodába be kell íratni azokat a gyermekeket, akik
2018. augusztus 31-ig 3. életévüket betöltik.
A beíratásra kérjük, hozzák magukkal a gyermek
születési anyakönyvi kivonatát, lakcímkártyát, személyi igazolványt és a gyermek TAJ kártyáját.
Szováti Júlia sk.
Jegyző
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