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Nagyböjti gondolatok

Búcsúzunk Dr. Varga Dénestől

„Halálodat hirdetjük Urunk és hittel valljuk
feltámadásodat, amíg el nem jössz!”

Keresd meg a szavakat!

A nagyböjti időszak felkészít minket húsvét méltó
megünneplésére. De mit is ünneplünk húsvétkor?
Az új életet, a feltámadást! Ezt hangsúlyozza
húsvét vigília szertartása. A TŰZ és VÍZ, a
keresztvíz megáldása, a keresztségi fogadás
megújítása, a keresztelés és a feltámadási
körmenet. A világba kiálltjuk az ALLELUJAT,
Krisztus feltámadott. A keresztény ember számára
kell, hogy ez az öröm mely a húsvétból, Jézus
feltámadásából forrásozik, mindig a megújulást és
a reményt hordozza. Népi szokásaink is ezt
tükrözik: a tojás, sonka, kalács. Az új élet, az
alapvető táplálék a kalács és a jó létet jelképező
hús mind, mind az életet szimbolizálják. Az utolsó
vacsora óta pedig az örök élet kenyere, azaz Krisztus teste valóságosan a mi örök életünk záloga. Kell, hogy a mai
világban, amikor erős hitre és állhatosságra van szükségünk Jézus melletti hűségünkhöz és vallásunk
megőrzéséhez , az Úr szavai fülünkbe csengjetek „Én veletek vagyok a világ végezetéig !” Az irgalmasság
szentéve bátorítson minket ebben a hitbéli állhatatosságban és az irgalom gyakorlásában. Ahogy a szentév
„logója” mutatja az Atya és a Fiú eggyé válnak, úgy nekünk is az irgalmasság gyakorlatai által eggyé kell válnunk
embertársainkkal a szeretet gyakorlásában.
Kívánom, hogy őseink erős hitével felépített templomunkban, mi is a jelenkor Krisztus követői, élő hittel és
Krisztusból forrásozó szeretettel tudjunk Húsvétot ünnepelni!
Szarka Gábor
Plébános

Önkormányzati hírek

Asztalitenisz klub

Szeretettel köszöntök mindenkit a 2016-os év első kiadványában.
- Az idei év kezdésében a legfontosabb változás a szociális területen következett be. A szociális étkeztetést az
idei évtől a Nyitott Kapu-vár Térségi Szociális Szolgáltató Központ látja el. A pszihológiai ellátás is
Kapuvárhoz tartozik, bárki, ha problémája, merül fel, felkeresheti őket.
- A Beledi Szociális és Gyermekjóléti Társulás is megtartotta első gyűlését. Nagy örömömre szolgál, hogy a
feladatot térítésmentesen látják el, így az eddigiekhez képest közel egymillió forintot sikerül
megtakarítanunk.
- A Művelődési Ház helyet adott a Közi Horváth József Népfőiskola által szervezett matematika verseny
eredményhirdetésének, valamint a „20 év múlva a Marson” címmel meghirdetett pályázati anyagok
eredményhirdetéssel egybekötött kiállításának.
- Megkezdtük az orvosi rendelő felújítását, ami ha készen lesz, Egészségházként fog működni.
- Már most érezhető az energiatakarékosság.
- A Rábakésszel kötött bérleti szerződés – konyha - növeli bevételeinket.
- A Művelődési Házban előadott Mesevilág produkció sok kisgyermeknek és szüleiknek is - kellemes perceket
hozott.
- Véradás is volt a Művelődési Házban, ahol szép számban, 66 fő nyújtotta karját embertársai megsegítésére.
- A sportöltöző felújítása folyamatosan történik, sajnos nagyon lassan mennek a munkálatok.
Nagyon régi épületről van szó, a mesterembereknek nem kis bosszúságot okoznak a vizes falak.
- Néptáncos gyermekeinknek féléves vizsgabemutatója volt. Nagyon ügyesek voltak, reméljük, még sokáig
szereznek kellemes perceket nekünk.
- Vitnyéden közös testületi gyűlésen vettünk részt. A gondos gazdálkodásnak köszönhetően sikerült
megtakarítással zárnunk a 2015-ös évet.
- A hivatal látja el a két faluban az államigazgatási és önkormányzati hatósági, jogi igazgatási és egyéb
adminisztrációs feladatokat.
- Agyagosszergényben 1 fő pénzügyi, gazd. ügyintéző,-1 fő anyakönyvvezető, igazgatási ügyintéző dolgozik.
Az adóigazgatási ügyintéző Agyagosszergényben és Vitnyéden is dolgozik. Az anyakönyvvezető mindkét
községben ellátja a feladatokat. Agyagoszergényi Kirendeltség az Agyagosszergény Községi
Önkormányzat és az Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda gazdálkodási feladatait látja el.
- 2015. éven Agyagosszergényben 15 testületi gyűlés volt, ahol 81 határozat, valamint 17 rendelet született. A
Hivatal dolgozói a testületi ülések előkészítésével, a döntések végrehajtásának szervezésével kapcsolatos
feladatokon túl tevékenyen részt vesz az önkormányzat különböző rendezvényeinek, ünnepségek
szervezésében, lebonyolításában. Elfogadtuk a 2016-os költségvetést, amely számai szintén pozitív
egyenleget mutatnak.

Asztalitenisz klubunk 2014 novemberében alakult. A kezdeti nehézségek - asztal és eszközök hiánya – után
ősszel már 4 db saját asztalon tudtuk a péntek esti edzéseket lefolytatni. Az első hónapok nagy lelkesedés után a
fiatalabb gyerekek érdeklődése sajnos alább hagyott, a serdülő korosztályban viszont több tehetséges fiatalt
fedeztünk fel, akik nem csak tehetségesek, de örömmel pattogtatják a labdát. Ez nagyon fontos, hiszen hiába a
tehetség, ha nem leli örömét a
játékban. Felnőtt korosztályban 10 fő körüli létszámmal vesznek részt az edzéseken. Ez a kis csoport olyannyira
összekovácsolódott az elmúlt idő alatt, hogy nem csak a sport, a ping-pong szeretete, hanem baráti szálak,
programok is összekötik őket. A családias ünnepeket közösen megünnepeltük, tartottunk Mikulás estet,
Karácsonykor
kisebb ünnepséget szerveztünk és egyben elbúcsúztattuk az óévet. Január - február hónap a
versenyekre való felkészüléssel telt. Klubunk 1 tagja a Sopron városi bajnokságban leigazolt játékos, ahol február
22-én indulnak a mérkőzések. Petőházán február 13-án felnőtt amatőr bajnokságon vettünk részt, ahol 3
főt neveztünk. Közülük Kiss Árpád a megtisztelő 4-ik helyet szerezte meg. Március hónapban rendezik meg a
környék legnagyobb amatőr bajnokságát a Szalai Gergely emléktornát, ahol több klubtagunk is versenybe száll. Itt
már a serdülő fiúk is bemutatkozhatnak. Fertőszéplakon a tavalyihoz hasonlóan idén is rendeznek asztalitenisz
amatőr tornát március 14-én. Tavalyi évben a 14 év alatti kategóriában Varga Gergő a legjobbnak bizonyult,
reményeink szerint az idei évben több versenyzőnk is felállhat majd a dobogóra.
Lelkesedésünk, sport iránti szeretetünk töretlen, ha Te is szeretnél egy ilyen csapat tagja lenni, várunk péntek
esténként a Művelődési ház nagytermében.
Hegedüs László
Klubvezető

Önkormányzatunk a 2016.-ik év első testületi gyűlését január 28-án tartotta.
- Megtárgyaltuk a 2016.év munkatervét.
- Megvitatásra került a 2016.évi költségvetés.
- 2016.évi belsőellenőrzésünk az Óvoda működését vizsgálja.
- Rendeletet alkottunk az étkezési térítési díjakról.
- Döntés született a közös tulajdonban létrejövő Sopron Térségi Vízellátó Rendszer, a Fertőmenti Térségi
Vízellátó Rendszer és a Regionális Vízrendszer összevonása 2016.január 1. tárgyában.
- A Szélerőmű park módosított szerződésének aláírásáról döntött a testület.
- Az STKH-t hiánypótlásra kapott felszólítást, amit a képviselő-testület jóváhagyott.
- Máltai Szeretet Szolgálat három főt lát el Agyagosszergényben. Támogatásunkról biztosítottuk a szolgálatot.
- Értékesítettünk négy telket vállalkozók számára.
- Értékesítésre került egy telek, magánszemély részére a Szent László utcában.
Szalai Istvánné
polgármester
Anyakönyvi hírek

Haláleset:
Takács Imréné
Németh Mária
Varga Istvánné

Orosz Miklósné
Rabi Istvánné
Horváth Alajosné
Németh Józsefné

2016.
Mentes Jánosné
Góczen Józsefné
Kiss István
Takács Imre

Házasságkötés:
Egyed Gábor
Koszonics Katalin

Születés:
Török Dániel
2016.
Kámán Gergő
Gulyás Olívia Anna

Jankó István
Ügyvezető Igazgató
Rábakész Kft.

Agyagosszergényi Kerékpáros Klub

1 év telt el azóta, hogy Agyagosszergényben megalakult a kerékpáros klub. Első évünket sikeresen zártuk
decemberben egy jó hangulatú est keretében, ahol szép számmal gyűltünk össze. Beszámoltunk az elmúlt év
6 túrájáról, amely során 280 km - t tekertünk le. Túráinkon összesen 216 - fő vett részt, ami átlagban 36 - főt
jelent túránként. Ezek az adatok is igazolják a klub népszerűségét és sikerét.
Minden túránk aktív kísérője volt Radics József akit köszöntünk éppen tortával leptünk meg.
Megköszöntük minden jelenlevőnek és résztvevőnek, hogy velünk kerékpároztak és ilyen jó csapat közösség alakult.
A 2016 - os évre is gazdag programtervezettel készültünk :
Március : Csáfordjánosfa
Április : Pomogy - Sarród
Május : Répce - Kis Rába kör
Június : Göbösmajor
Július : Illmitz - Mörbis hajóút
Augusztus : Nicki-gát
Boldogasszony - Magyar mise
Szeptember : Csipke út
Október : Berg Gusztáv-híd
A túrákról részleteket a Facebookon és a
plakátokon tudjátok meg.
Tekerj velünk idén is !!!
Menyhárt Attila

Szeretetnapi rendezvényünk anyagát újra közöljük lakosainkkal, ugyanis a múltkori számban a technika
ördöge megviccelt bennünket, egy része kimaradt az anyagnak. Az alábbiakban, teljes terjedelemben
olvashatnak a műsorról.
SZERETETNAP
Önkormányzatunknál az idei évben is megrendezésre került az idősek és a véradók köszöntése. Gazdag
programmal vártuk a meghívottakat. Először a Dr.Barsi Ernő Alapfokú Művészeti Iskola Kis-Csiripiszli
csoportja előadásában láthattunk Szatmári táncokat. Ezeket a táncokat a „Felszállott a Páva” pápai
előválogatóján adták elő a gyerekek, nagy sikerrel.
Barbély Enikő köszöntötte az időseket, a képviselő-testület jókívánságait tolmácsolva: Legfontosabb, hogy
figyelünk az idősekre, időt és törődést kapnak tőlünk. A megbecsülés, a törődés egymás iránt, szívből fakadó
kötelességünk. Köszöntötte a véradókat, véradásszervezőket is: az ő munkájuk, segítségük nélkül sokkal
kevesebbek lennénk. Hisz van-e fontosabb annál, hogy segítsünk embertársainkon, segítsünk a rászorultakon.
Galavics Dia pár szóban beszámolt a helyi Vöröskereszt 2015. évi működéséről.
87 fő jelent meg véradáson – 19-en háromszor-ebből három hölgy -Stangl Jánosné
Hauk Csabáné
Németh Orsolya,
34-en kétszer,
34-en egyszer adtak vért.
Tehát összesen 159 véradás volt-477 ember életét mentettük meg.
A Csicsergó óvoda kisgyermekei kedves összeállításukkal örvendeztették meg a résztvevőket. Varga Gergő,
Szalai Dániel verset mondott, majd az Általános Iskolások megható kis műsorral csaltak könnyeket a
szemekben. Sas Eszter és Mentes Mátyás verse külön-külön célozta meg az időseket és a véradókat. Gráczol
Hajnalka, a Sopron Területi Vöröskereszt titkára köszöntője következett, majd átadta a kitüntetéseket a
jubiláló véradóknak. Emléklapot kaptak az első véradók is, akik négyen voltak.
A köszöntők után Sajtos Gabriella: Halász Ferenc: Csak egy szó? című versét adta elő:
…..”Csak egyet kell megtanulnunk nekünk, emberek…
Kimondani, amikor kell, szeretlek…”
Kiss Evelin az est narrátora megköszönte a szép előadásokat, a köszöntőket, minden jelenlévőnek jó étvágyat
kívánva az uzsonnához, amit a TERCIA Kft által gyönyörűen feldíszített asztalok mellett, a Tercia szakácsi
által elkészítve fogyasztottunk el. Süteményről a Kovács Cukrászda és a Rábakész Kft gondoskodott.
Mindenkinek köszönjük, aki megtisztelt jelenlétével. Nem voltunk sokan, de aki ott volt, az jól érezte magát.
Jövőre, veled, ugyanitt- köszöntünk el egymástól.
Szalai Istvánné
polgármester
Hirdetmény

FELHÍVÁS FAKITERMELÉSRE

Agyagosszergény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete meghirdeti a tulajdonában lévő külterületi utak,
árkok fáinak kitermelését a következők szerint:
- A fakitermelést kizárólag agyagosszergényi lakos kérheti.
- A kérelmeket az önkormányzat hivatalába kell benyújtani a pontos helyrajzi szám megjelölésével.
- „Vételár” a kitermelt fa 25%-a, beszállítva az önkormányzat által megjelölt területre.
- A területet teljesen ki kell tisztítani, a gallyak égetését mindenkinek saját magának kell a katasztrófavédelem felé
bejelenteni, az égetés előtt minimum 10 nappal.
- A fakitermelés megkezdése előtt 20.000.- Ft letétet kell befizetni a hivatalba, amit a fa beszállítása és a terület
kitisztítása után az önkormányzat visszafizet.
- A fakitermelést kizárólag az engedély kézhezvétele és a letét befizetése után lehet megkezdeni.
- Nyomtatványokat és további tájékoztatást a hivatalban kérhetnek.
A kérelem benyújtása és elbírálása, valamint a letét befizetése után a terület kijelölésében Márk András
alpolgármestert, a famennyiség felmérésben és a terület utólagos ellenőrzésében Horváth István önkormányzati
képviselőt kell keresni.

Agyagosszergény Művelődéséért Közalapítvány

Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda

Közlemény az 1%-os adományok felhasználásáról

Luca- naptól Farsangig a Csicsergőknél

AGYAGOSSZERGÉNY MŰVELŐDÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik
2014. évi személyi jövedelemadójuk 1% -át alapítványunk javára ajánlották fel. Kérjük, hogy az idei esztendőben is minél
többen ezt tegyék! ADÓSZÁMUNK: 18982600 1 08
Egyben tájékoztatjuk Önöket, hogy a befolyt 74 765 Ft –ot, valamint a közalapítvány rendelkezésére álló összeget 2015.
évben teljes mértékben célszerinti tevékenységre fordítottuk a következők szerint:
·
·
·
·
·
·
·
·

Agyagosszergényi Csicsergő Óvoda - készségfejlesztő eszközök beszerzése
Szent László Plébánia – foglalkoztató játékok ministránsoknak
Közi Horváth József Népfőiskola – programok támogatása
Vöröskereszt – fiatalok aktivizálása, előadások szervezése
BJT Ált. Isk. Agyagosszergényi Tagiskolája – interaktív tananyag beszerzése
Ezüstfenyő Nyugdíjasklub – előadás szervezése
Agyagosszergényi Kerékpáros Klub – programok szervezése
Agyagosszergényi Sportegyesület – sporteszközök beszerzése
Támogató segítségüket továbbra is kérjük.
Horváth Dénes
a Kuratórium Elnöke

Hirdetmény

Értesítem a Győr-Moson-Sopron Megyei 08-104310 nyt. számú Vadászterület tulajdonosait, hogy a vadászatra bérbe adott
terület 2015. évi bérleti díj kifizetése 2016. április hónapban történik, minden pénteki napon 1800 - 2000 óráig.
Kifizetés helye: Agyagosszergény, Kossuth u. 46. szám alatt.
Akadályoztatás esetén időpontegyeztetés a 06-20/851 18 00 telefonszámon lehetséges
A bérleti díj csak a föld tulajdonosának fizethető ki a törvény szerint. A tulajdonosnak hitelt érdemlően igazolnia kell
érvényes haszonbérleti szerződéssel, vagy földhasználati lap bemutatásával a tulajdonrészét.
Aki a 2015. évi bérleti díjat nem tudja felvenni, az a 2017. évi kifizetésnél visszamenőleg felveheti.
Agyagosszergény, 2016. 02. 15.
Kiss Árpád
földtulajdonosi képviselő
Tisztelt Gazdálkodók!
A helyettesítő falugazdász 2016. 01. 01-től minden páros hét péntekjén tart ügyfélfogadást a Művelődési Házban.
Ügyfélfogadás ideje: 1000-1200
Fogorvosi rendelés változás!
Értesítjük a lakosságot, hogy Agyagosszergény község fogorvosi ellátása az alábbiak szerint változik!
2016.március 1-től fogorvos: dr. Holczer Csilla
Fertőszéplak
RENDELÉSI IDŐ::
Nagy Lajos u.85.
/változatlan helyen/

HÉTFŐ:
KEDD:
SZERDA:
CSÜTÖRTÖK:
PÉNTEK:
SZOMBAT:

8.30 – 10.30 ÓRA
SZÜNNAP
14.00 – 16.00 ÓRA
8.30 – 10.30 ÓRA
ISKOLAFOGÁSZAT
9.00 – 11.00 ÓRA

Decemberben,immár második alkalommal, a fiúkkal Lucázni indultunk.
Boldogan öltötték magukra bekecsüket,- kucsmát,- vidáman szórták a
szalmát a jókívánságok kántálása közben. A decemberi hónapot áthatotta
a meghittség, ünnepvárás hangulata. A gyerekek boldogan készítették a
karácsonyi díszeket,- énekeltünk,- verseltünk,- táncoltunk. A templomban
mi gyújtottuk meg a 3. Adventi gyertyát. Lázas izgalommal vártuk a
Jézuskát. Karácsonyi ünnepélyünkön csillogó szemmel csodálták a
pompás fenyőt! A szülőkkel közösen ünnepelve, - megjött a Jézuska! Idén
minden ovis kapott ajándékot, amit hazavihettek! – köszönet a Szülőknek!
A szülőkkel együtt elfogyasztottuk a gyerekek által sütött-díszített
mézeskalács süteményeket. Szerepeltünk a községi Karácsonyi
ünnepségen, ahol az ünnep hangulatához illő dalokkal, versekkel, tánccal
köszöntöttük az egybegyűlteket. Az Új Év első napjaiban a gyerekek
boldogan mesélték a családjuk körében töltött napok eseményeit.
Január a farsangi készülődés jegyében zajlott. Bohócokat színeztünk,
festettünk, vágtunk, hajtogattunk,- kis alkotásainkkal
díszítettük óvodánkat. Farsangi bálunkat az oviban tartottuk. A
gyermekek ötletes jelmezekbe öltözve vidáman mókáztak,
jóízűen fogyasztották el a saját készítésű farsangi fánkot. A bál
hangulatát fokozta Kiss Balázs bűvész színvonalas,
szórakoztató előadása. Szájtátva néztük a fülünk mögül
előkerülő pompont, a lángoló pénztárcát, csodálkoztunk, hogy
eltűnt a pohárból a víz! A nap zárásaként Bűvész Úr minden
kisgyermeknek hajtogatott lufit!
Februárban a Csemete Bábszínház mesejelenete, a Sopron Trió
hangversenye további élményekkel gazdagította ovisaink
életét. Sajnos az idei tél kevés hóval örvendeztetett meg
bennünket. Kihasználtuk az évszak adta lehetőséget,
hógolyóztunk, s egy kicsi hóembert is sikerült építenünk!
Nevelőmunkánk során folyamatosan keressük az egyéni
képességfejlesztés lehetőségeit. Az óvodások eltérő ütemben
fejlődnek, emiatt minden gyermeket a neki legkedvezőbb,számára fejlesztendő, vagy kiemelt területen igyekszünk
további sikerélményhez juttatni. E feladat megvalósításához
olyan képességfejlesztő eszközöket vásároltunk, melyek által
játékos formában, észrevétlenül tudjuk feladatainkat,
célkitűzéseinket megvalósítani.
Az idei nevelési évtől
bevezetésre került néptánc oktatás nagy örömet jelent a
gyerekek számára. Izgatottan várják a szerdai napokat, Zsuzsa
nénit, Bandi bácsit! A két legkisebb ovis kivételével
mindannyian aktív résztvevői a népi értékeket átadó,megismertető, zenei- tánc-és mozgásfejlesztő foglalkozásoknak.
Csicsergő Óvoda óvodásai és dolgozói nevében:
Rabi Zoltánné óvodavezető

A Szent László templom hírei

Babos József Térségi Általános Iskola

Liturgikus programok a Szent László templomban:
Március 17-18. Lelkigyakorlat
- Mindkét napon
18,15 órától gyóntatás.
- 19,00 órakor szentmise
lelkigyakorlatos szentbeszéddel
Március 20. Virágvasárnap
- 10,30 óra Barkaszentelési mise
énekelt passió
- 14,00 órakor keresztút a Kálváriánál
Március 24. Nagycsütörtök
- 19,00 óra
Az utolsó vacsora emlékmiséje
- virrasztás 22,00 óráig
Március 25. Nagypéntek
- 15,00 óra
Keresztút, majd Szentsír nyitás
- 19,00 óra Nagypénteki liturgia
passió, hódolat a kereszt előtt
Március 26. Nagyszombat
- 8,00-17,00 óráig Szentsír őrzés
-20,00 óra Húsvét vigíliája, szentmise
majd körmenet, ételszentelés
Március 27. Húsvétvasárnap
- 10,30 óra ünnepi szentmise
Március 28. Húsvéthétfő
- 10,30 óra szentmise

Beszámoló folytatása

December 16-án, szerdán 14 órától 15.30-ig karácsonyváró délutánt tartottunk az iskolában, melyre minden iskolást
és óvodást, óvó nénit, szülőt vártunk. A szükséges anyagokat mi biztosítottuk. Jó hangulatban telt az ajándékkészítés. A
nagycsoportosok is érdeklődve kapcsolódtak be a kézműveskedésbe. A karácsonyi ünnepségünk az iskolában és a
művelődési házban is nagy sikert aratott. Az iskolában a műsor meghittsége, a művelődési házban a világot jelentő
deszkákon szereplés varázsa Betlehemes játék keretében idézte fel Jézus születését. A közös éneklést is nagyon élvezte
a jóhangú társaság. Reméljük, hogy a közönség is…
Gergácz Imréné Terike néni karácsonykor 40 év szolgálati idővel nyugállományba vonult. Az ő helyét és feladatait
Zombó Andrea tanító néni vette át, aki eddig német nyelvet tanított a diákokjainknak. Ez a változás már a naptári év
kezdetétől szükségessé tette, hogy új tantárgyfelosztást és órarendet készítsünk.
Megtörtént az I. félév zárása. Szövegesen értékeltük az 1. és 2. osztályosok tanulmányi munkáját, szorgalmát és
magatartását. A 3. és 4. évfolyamosok eredményei osztályzattal kerültek értékelésre. Sok tantárgyi dicséret is született.
Ennek feltétele, hogy az adott tantárgyból csak jeles érdemjegye lehet a tanulónak és esetleg egy jó. 4 tanuló minden
tárgyól jeles osztályzatot kapott. Alsó tagozatunk tanulmányi átlaga 4,5. Nagyon büszkék vagyunk a közös munka
eredményére, hiszen ez csak a pedagógus- gyermek szülő általi összefogás révén valósulhat meg.
Január 5-én mindjárt szülői értekezletet tartottunk. Ezen tájékoztattuk a szülőket a legfontosabb báli tudnivalókról
és szervezési feladatokról.
Hagyományainkhoz híven az idén is a soproni Petőfi Színházban tekintjük meg bérletes színházi előadásainkat.
Második alkalommal A három kismalac című zenés bábjátékot láttuk. Az útiköltséget az iskola bevételéből fedezzük.
A Kapuvári Rendőrkapitányság Bűnügyi Osztályának bűnmegelőzési főelőadója interaktív tábla használatával
tanulságos előadást tartott diákjainknak az internetről és annak veszélyeiről. Ez a tájékoztató egy előadássorozat
kezdeteként valósult meg.
A tanulmányi versenyek közül az Endrédy Vendel Matematika Versenynek biztosítottuk a helyszínt. 3 tanulóval
vettünk részt a 4. osztályosok kategóriájában. A rengeteg felkészülés, gyakorlás, a furfangosnál furfangosabb
feladatsorok megoldása meghozta a várva várt eredményt. Galavics Virág 2., Horváth Jázmin 3. helyezést ért el a
térségben meghirdetett versenyen. Felkészítőjük Németh Rozália tanító néni, aki együtt örült a díjazottakkal.
A fertődi iskola által megrendezett rajzversenyen képviseltük iskolánkat. A 3-4. osztályosok között Kóbor Bereniké
Kíra, az 1-2. osztályosok között Szalay Rozália 3.-3. helyezést ért el. Felkészítőjük Hadarics Ildikó tanító néni időt és
energiát nem kímélve, változatos technikákat felvonultatva jelenítették meg a tél örömeit. Előkerültek a festékek,
zsírkréták, filctollak, vattapamacsok, színes papírok, csillámporok és még sorolhatnánk.
Farsangi bálunk február 6-án sikeresen lezajlott. Az iskola apraja-nagyja részt vett az előkészületekben. Rajz és
technika órákon készültek a dekorációs kellékek, adagolták a gyermekek a konfettit, hajtogatták a tombolajegyeket. A
szülők serényen gyűjtötték a tombola felajánlásokat a felnőtt bálra. Verses és jelmezes-táncos produkciókkal is
készültünk. A fiúk egy csoportja az Irigy Hónaljmirigy Majka paródiáját adta elő. A kis „kakaó-gengszterek” sokat
vagányodtak a próbák során. A másik tánc a Madagaszkár című nagysikerű rajzfilm állataiból állt össze.
A büfé, a tombola és a táncverseny felejthetetlen élményt nyújtott mindenkinek. A színpadon éneklő és zenélő
gyerkőcök látványa azt erősítette meg mindnyájunkban, hogy megérte a sok erőfeszítést! A bonyolult koreográfiát nap
mint nap lelkesen gyakorolták tanítványaink. A délutáni gyermekbál és az esti bál is sok látogatót vonzott. A bevételből
a gyermekek nyári több napos kirándulását fedezzük az egyéb jutalmazások mellett.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki felajánlásával hozzájárult farsangi bálunk sikeréhez.
A jelmezesek bemutatóját, a bál szervezési munkálatait a 4. osztályos gyermekek szüleinek segítségével Németh Rozália
osztályfőnök hangolta össze.
Február 19-én részt vettünk 7 tanulóval a Zrínyi Ilonáról elnevezett matematika versenyen. Sajnos a betegségek
megnehezítették a felkészülést. Már készülünk Hadarics Ildikó tanár néni vezetésével az 1848. március 15-i forradalom
megünneplésére. Hamarosan nyitott kapuk napját tartunk a leendő elsőseink és szüleik valamint az óvó nénik számára.
Végezetül megjegyezném, hogy ez a sokféle program, változatos tevékenység csupán kiegészíti az iskolai nevelés-oktatás
folyamatát, amely mindig is elsődleges számunkra. Minden mostani és egykori diákunknak elegendő szorgalmat és
kitartást, nagy tudásvágyat és eredményes II. félévet kívánok. A kedves szülőknek és kollégáknak további lendületet,
érdeklődést és egyéni törődést a mindennapokban.
Agyagosszergény, 2016. február 22.
Németh Rozália
osztályfőnök

Bognárné Pék Irén

Karácsonyi számunkban lemaradt az utolsó mondat és a
tanító neve a iskolai cikkből, ezért elnézést kérünk!
A kiadó

Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub

Közi Horváth József Népfőiskola

Az Ezüstfenyő Nyugdíjas Klub 2016.évi programtervezete
Mielőtt rátérnék a részletes tervezetre, engedjék meg, hogy elöljáróban néhány gondolatot megosszak
Önökkel. A programok összeállítása előtt fontolóra kellett venni, hogy melyek lehetnek azok az események,
amelyeket képesek vagyunk véghezvinni.
A személyi változás úgy látom, mély nyomot hagyott a klubtagokban, erőfeszítésbe kerül a régiektől való
elszakadás. Természetesen az alapgondolatot tovább képviseljük, miszerint őrizzük a hagyományokat. Nem
hiába mondogatták elődeink:
„Az öreg fát nem lehet átültetni!”
Az öreg fa” helyett, most egy kicsit fiatalabb „fa” került a klubhoz, az elfogadtatás nehéz feladat. De úgy
gondolom, a kitartás, a figyelmesség, a jóakarat a későbbiekben meghozza majd a gyümölcsét.
Ezen bevezető után térjünk rá a terveinkre.
JANUÁR: az ismerkedés jegyében telt el, tervekről, lehetőségekről beszélgettünk, megosztottuk egymás
között a gondolatainkat.
FEBRUÁR: Meghívást kaptunk Petőházáról, egy Ki mit tud-al összekötött vidám délutánra. Úgy döntöttünk,
hogy ezt a programot most kihagyjuk, megköszöntük a felkérést, de továbbra is őrizzük a jó baráti kapcsolatot.
20-án, Fertőszentmiklóson egy nagyon színvonalas operett gálán vettünk részt, az Orfeusz társulat előadása
által.
MÁRCIUS: Készülünk a hazafias ünnepünkre. Ezen kívül belefogunk egy vidám jelenet megtanulásába.
Kirándulunk a Fertőszentmiklósaikkal együtt.
ÁPRILIS: Folytatjuk a jelenet csiszolását.
- A Kapuvári Rendőrkapitányság munkatársának előadását hallgatjuk meg a Fertőendrédi és Vitnyédi
Klubtagokkal együtt. –„Mire kell vigyázni?”- címmel.
- Dr.Kiss Zsuzsaana főorvosasszony előadása lesz, melyben részletesen beszél az idős kor
problémáiról.
Az Agyagosszergény Művelődéséért Alapítvány pályázati segítségével valósul meg az előadás.
MÁJUS: A Petőházi Klub 20. éves jubiláló évfordulóján veszünk részt. Lázasan készülünk a vidám jelenettel. 1
napos kirándulást tervezünk.
JÚNIUS: Községünk hagyományos búcsúi eseményein veszünk részt. Megemlékezünk a Trianoni
évfordulóról. Közös, első féléves névnapokat köszöntünk.
JÚLIUS: Eleget teszünk a környező klubok meghívásainak.
AUGUSZTUS: Amennyiben szerveződik a gyermekeknek nyári tábor, szívesen és aktívan bekapcsolódunk a
programok színvonalának emelésében./főzés, tízóraiztatás, stb. Részt veszünk a kiírt szavaló versenyeken.
Nagyboldogasszonyba megyünk magyar misére.
SZEPTEMBER: Ismét találkozunk a barátainkkal. Szerdánként új énekeket tanulunk, a legfontosabbakat
megbeszéljük.
OKTÓBER: Részt veszünk a világtalálkozón, az ehhez kapcsolódó eseményeken. Kistérségi találkozóra
hívjuk a környező településeken élő barátainkat.
NOVEMBER:-DECEMBER: A második féléves névnaposokat köszöntjük fel. Részt veszünk a Szeretetnapon.
Karácsonyi megemlékezést tartunk. Elköszönünk a 2016-os évtől.
Természetesen lehetnek változások, de mi rugalmasan kezelünk mindent. Szeretnénk, ha egyre többen
éreznének kedvet ahhoz, hogy a nyugdíjas klubhoz csatlakozzanak.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!!!
Ratatics Tiborné
Klubvezető

Hirdetmény

Kedves Agyagosszergényiek!
Agyagosszergény Község Önkormányzata és a Közi Horváth József Népfőiskola községünk 760
éves évfordulója és az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából három
napos megemlékezést szervez 2016. október 21-23. (péntek-vasárnap) között.
E kettős évforduló kapcsán szeretnénk, ha a helyben maradottak és az elszármazottak együtt
emlékeznének. Ezért a három napos program részeként terveink szerint megrendezésre kerülne az
„Agyagosszergényiek II. Világtalálkozója”.
Ehhez szeretnénk kérni az Önök segítségét.
A három napos rendezvény-sorozatra nagy szeretettel várjuk a községből elszármazottak és
leszármazottaikat, határainkon túl élőket és a hazánkban maradottakat is.
Kérjük, hogy családtagjaik, hozzátartozóik, ismerőseik postacímét vagy elektronikus levélcímét a
mellékelt lapon feltüntetni szíveskedjenek és azt 2016. március 16-ig a Polgármesteri Hivatalban
munkaidőben adják le.
Lehetőség szerint szeretnénk mindenkihez eljuttatni névre szóló levelünket. Egyben kérjük, hogy a
tervezett rendezvényről Önök is tegyenek említést rokonaiknak.
Hála és köszönet segítségükért és közreműködésükért!
Agyagosszergény, 2016. február 24.
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Kérjük, hogy a kitöltött adatlapot 2016. március 16-ig a Polgármesteri Hivatalban munkaidőben
adják le.

Beszámoló
A 2016-os Extrém Burgenlandról, egy elszánt amatőr beszámolója
Tavaly januárban egy Fuss Sopronos csoporttag verse hívta fel a figyelmemet az Extrémre. Januárban 120 kilométer a
Fertő tó körül. Addig még nem hallottam róla. Akkor eldöntöttem én is kipróbálom magamat ezen az úton, viszont nevezni
már nem volt lehetőségem, meg egyébként sem voltam még felkészülve erre.
A 2015-ös eseményeket figyelemmel kísértem, és mivel akkor már 4 és fél éve futottam 5-10 max 20 kilométereket, január
30-án szolidaritásból én is futottam 2x8 kilométert, és be kell vallanom a délutáni kicsit sem esett jól. Na mindegy, nem
arról akarok beszámolót írni…
Tehát tavaly januárban eldöntöttem, hogy 2016-ban részt veszek az Extrémen. Azt tudtam, hogy futva erre soha nem
leszek képes, csak a túra jöhetett szóba. Rövidebb távokon 5-10-15 km az sem volt idegen tőlem, de ultrát soha nem
mentem.
Az idő múlt, különösebben nem készültem rá, egészen nov. 14-ig, mikor is Ildikóval mentünk egy 40 kilométeres Lővér
túrát. Majd decemberbe egy 60 km-est, szintén Ildikóval és itt már Peti is csatlakozott hozzánk. Ezt már végig aszfalton,
direkt erre készülve. Majd január 9-én a Pilisben mentem 46 kilométert. Januárban még háromszor gyalog voltam
dolgozni, 16 km oda-vissza. Ennyi volt a felkészülés.
Eljött a január 22. Nem izgultam előtte, de akkor éjjel mégsem tudtam aludni. Így, kb 2 órás nyugtalan alvás után 01 órakor
keltem. 3/4 kettőkor felvettem Petit. Irány Sopronba Ildikóhoz. Onnét úgy vittek minket tovább. Sopronkőhidán teljes lett
a csapat, Ildikó fia, Gyurika is csatlakozott hozzánk.
Így négyen terveztük a menetelt. Időben ott voltunk a helyszínen. Kis reggeli, mosdó, előkészületek, és 4:30-kor már
dörrent is a rajtpisztoly. Sokan voltunk nagyon, több mint 1700 induló. A hidegre készültünk, tudtuk az előrejelzésből, mi
várható.
A lassú indulás miatt, kicsit fáztam, aztán mégis sikerült aránylag gyorsabb tempóra váltani, és Rustnál már nem fázott a
lábam. No, már meg is van az első 4 kilométer. Megy ez szépen. Mörbisch, még mindig sötét, de már 10 kilinél járunk.
Államhatár, bent vagyunk Fertőrákoson, 16, csak így tovább! Minden oké, senkinek sincs panasza, jó a kedvünk! Kezd
virradni, mínusz 13 fok, csodás a napfelkelte. Kideresedtek a kabátok, kapucnik, Peti szempillája…., kezdenek lefagyni
az ujjaim. Sebaj, van belőlük pár. Beérünk Balfra, első frissítő pont, 27 kilométer mögöttünk. Kalács, banán, kekszek,
müzli szelet, meleg tea. Minden van. Le a kalappal a szervezők előtt! Itt találkozunk először Sebe Józsival a magyar
szervező, segítővel. Mondtam neki, én mindenképpen meg akarom csinálni. Válasz: akkor meg is fogod. Ekkor még
semmi kétségem nem volt efelől…
Hideg van, de süt a nap, irány tovább. Már itt is van Fertőboz, 31 kilinél tartunk, túl vagyunk a negyedén. Beszélgetünk,
nevetgélünk, jól haladunk. Előttünk is embersor kígyózik, mögöttünk is. A középmezőny első felében lehettünk, bár ezt
nehezen lehetett behatárolni. Hétágra süt a nap, ezért a napszemcsim is felkerül, és némi ruha lekerül. Hidegség,
Fertőhomok már 37-nél tartunk. Szuper! Hegykő 39, utunk harmada. Második frissítő. Iszunk egy forró teát, váltunk pár
szót Sebe Józsival, minden oké, és megyünk is tovább. Betérünk egy földútra, ami még felüdülést hoz, amúgy is lelkes
csapatunknak. Erdő részek, legelők mellett vezet utunk. Jaj de klassz! Még állatokat is látunk, marhákat, bivalyokat,
lovakat, kutyákat. Sarród, 45-nél tartunk. 4. frissítő Kócsagváron. Újabb tea, némi keksz, mosdó. Kicsit leülünk, újra
megjelenik Józsi. - Minden rendben? - Naná. Még fotózkodunk is, úgy megyünk tovább. A sarkam elkezd fájni. Ildikó is
panaszkodik. Lehet jól jönne egy cipőcsere!? Hosszú szakasz után Fertőújlak. Az egymáshoz közel álló települések
jobban tetszettek, nagyon lehangolóak a hosszú, lakatlan szakaszok. Sebaj! Már 52 kilométernél tartunk! De ekkor már
azért van egy kis itt fáj, ott fáj, húz a táska! Ildikó keze bedagadt. Fel kéne tartani a kezet…, -de hát úgy nem lehet menni,
legalábbis nehezebb. - Nem lő senki Ildikó! –Viccelődünk.
Süt a nap, klassz az idő, szél sem fúj. Újra a határ, itt megállunk egy cipőcserére. Alig fér bele a lábam a másik cipőbe,
pedig 2 számmal nagyobb, de semmi más problémám. Ildikó nem volt ilyen szerencsés, hatalmas vízhólyag van a lábán.
Átvarrta, cérna bennmarad, vízhólyagtapasz rákerül, új zokni, másik cipő. Fáj neki, de talán jó lesz. Gyurika nem mer
cipőt cserélni, pedig valószínű vízhólyag már neki is van, de inkább nem akarja látni. Petinél miden oké, már amennyire
lehet, közel 60 kilométer után. Azért egy fájdalom csillapítót, és
magnéziumot mindenki bekap. Irány tovább!
Végre Apetlon! Szervezők, busz, mentő itt is - ahogy egész utunk soránmost is jelen vannak. Józsi is előkerül. Van pár infója mindig számunkra.
Ilyen finom virslit, ropogós friss zsemlyével még életemben nem ettem.
Lenyomok egy energia italt rá. Félúton vagyunk. Időben is! A fáradtság
már látszik az arcokon, és a lelkesedés is csökkent, de menni kell tovább! A
jobb combom beállt, térd felett, a külső felén nagyon fáj. Sántikálva
indulok el. A mozgástól bemelegszik, és szinte nem is fáj. Ennek nagyon
örülök! Gyorsabb tempóra kapcsolunk Petivel. Ildikóék kicsit
lemaradnak, de jönnek utánunk.

A gyorsabb menés most jobban esik. Illmitznél bevárjuk őket. Kicsit beszélgetünk, de látszik már, hogy hamarosan
kettéválik csapatunk. Önző vagyok! Én mindenképpen meg akarom csinálni! Tudom, Ildikóék is megakarják, próbálom is
őket húzni, de egyre nagyobb lesz a távolság közöttünk.
Sötétedik, Petivel tempózunk, jön a fiú rendesen. Egymás után érjük be az előttünk lévőket, és hagyjuk magunk mögött.
Ez lelkesít, erőt ad mindkettőnknek, pedig már sokhelyen fáj, de elviselhető. Közbe tornáztatom a kezem, ez jó a
vállamnak is. Hosszú szakasz után Podesdorf. Már teljesen besötétedett, és 75 kili van mögöttünk! Fülledt sarki kocsma,
rengeteg ember, gyorsan megisszuk a puncsot, mosdó, és megyünk is tovább. Mikor kilépünk, épp akkor ér oda Ildikó és
Gyurika. Nagyon megörültem, Ildikót meg is ölelgettem. Nemrég halt meg az édesanyja… 80 éves volt…Őérte
gyalogol… , 80 kilométerig mindenképpen elakart jutni…
Következő állomás Weiden. Mobil frissítők is voltak a hosszú úton, félpohárnyi meleg teát mindig ittunk. Nyolcvan felett
járunk, úgy érezzük, életkorban is. Minden fáj, ég a talpam, ráadásul bántja a cipő a kislábam ujját. Peti csak sóhajtozik
nagyokat, és kéri, kicsit lassítsak.
Végre-végre-végre Neusiedl! Hurrá 90 kilométer körül járunk! Majd összeesünk a fáradtságtól. Ellentétes érzések
kavarognak bennem! Meleg leves, 4 féle is, barátságos tágas terem. Elgyötört emberek az asztaloknál. Itt is többen
kiszállnak a mókuskerékből.
Jól esik a meleg leves, kétféléből is meritek. Még ki is szolgálnak minket, gyümölcslét, vizet tesznek asztalunkra,
kedvesen mosolyognak ránk. Minden jólesik… Peti kávét is iszik, én meg visszacserélem a cipőm. Talán az jobb lesz a
maradék 30 kilométerre… Bekapunk megint egy fájdalomcsillapítót, magnéziumot. Sebe Józsi is megjelenik, lelket önt
belénk. -Purbachba találkozunk, - mondja… Közel egy órát időzünk itt, nehezen akarunk felállni…, de menni kell tovább!
Kilépünk az ajtón. Meglepetés! Azt hittem a fáradtságtól rosszul látok… Peti családja állt előttünk. Felesége, két lánya,
sógora, sógornői…- Hány autóval jöttetek? –Egyel, de naggyal. Hihetetlen család, pedig itt már nem a „szomszédban”
vagyunk. Ölelések, puszi-puszi… - Jól vagytok? –Igen, meglesz…, muszáj!
Menni kell, integetünk. Hajrá! - kiabálnak utánunk. Peti megiramodik, alig bírok menni vele. Hát igen…, ez még nekem is
hatalmas lelki feltöltődést jelentett...
Beszélgetünk, csak úgy mennek a kilométerek, daráljuk őket, előzzük az embereket. Már itt is van Jois, haladunk rendesen,
talán még fájdalmat sem érzünk…Winden, Breitenbrunn közel vannak egymáshoz, hurrá, de….Belénk mar a hideg,
csontig hatol, lefagytak az ujjaim, sírni tudnék…Hányinger kerülget, eszeveszettül fáj a lábam, soha nem érünk
Purbachba…
Peti csak sóhajtozik, nem panaszkodik, a tempónk nem lassul, de nagyon kivagyunk. Szidom magam, hol hangosan, hol
magamban. Bolond asszony, kell ez neked! Egy csepp eszed sincs!
Nagyon soká fények… falu elején frissítő autó. Átfut az agyamon, hogy de jó lenne feladni, beülni az autóba, véget érne a
szenvedés…. Elhessegetem a gondolatot, mész innét…
Forró teát viszont kérünk. Ilyen pocsék teát még nem ittam! Hát most sem! Kezemet viszont melengetem vele. A kesztyűm
is megfagyott. Nagyon hideg van! Hol az a kocsma? Kevergünk a faluba. Meglátjuk Józsit, minket várt! Úgy örülök neki,
legszívesebben megölelgetném! Viszont örül! Meleg teát kér nekünk. Ez már finom! Kis kalácsot is elmajszolok hozzá.
Már csak 16 kilométer - mondja Józsi. Nem lesz meg 24 óra alatt - mondom én. Mit foglalkozol vele. Egy életre büszke
leszel magadra, ha megcsinálod! - biztat, és indul - Oggauban, a CÉL-ban találkozunk!
Ritka jó ember ez a Józsi! Segítőkészségből, önzetlenségből, emberségből jeles.
Elnéztük az időt! Mégcsak fél kettő!!! Három óra alatt megjárhatjuk a maradék utat! Ez erőt ad nekünk, ha már egyszer
megcsináljuk, és ha 24H EXTREME BURGENLAND TOUR, hát…, legyen meg 24 alatt.
Felveszek mégegy pulcsit. Peti kölcsönadja a kesztyűjét, az enyém vizes…, neki van mégegy. Elindulunk. Tudom…, és
ezért lelkileg készítem magam, hogy nagyon kemény etap áll előttünk! A régi beszámolókból olvastam. Hiába van
mögöttünk az út majdnem 90%-a, A legnehezebb rész jön!
A tempónk változatlan, bicegős elindulás után, tekerünk rendesen. Így kevésbé fáj…., és le akarom tudni már. Petit is
készítem, hogy nehéz és hosszú lesz. Kicsit lehet gyors neki a tempóm, de
jön, tartsa az iramot! Úgy érzem csak így van esélyünk. Egyre ritkábban
érünk be valakit, vagy valakiket. Hello, köszönünk, és lehagyjuk őket. Ha
a visszaköszönés magyar, néha váltunk pár szót. Vannak itt profi túrázok,
olyan aki 10-szer is végigment a Kinizsi 100-on, de ez kemény, még neki is
kemény. Kisegérnek érzem magam…., de piszok makacs ember vagyok.
Megyünk, megyünk, gyorsan megyünk! Tiszta dér a kabátom, keményen
fagy, telihold van. A kezem kesztyűstől a zsebemben tartom, csak így nem
fagy le. Soha nem jön a következő település…
Donnerskirchen feltűnik végre, na márcsak egy jó 10-es. Biztatom
magunkat. Gyerünk-gyerünk!

