ÁGFALVI KRÓNIKA
XIV. évfolyam 7. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

12:00

VII. Nemzetközi Ikerfesztivál
Ágfalva
2013.07.13.
Helyszín: Vadon Lovas Club területe
9 órától „Minden ami belefér” Főzőverseny
indítása
Színpad:
10:00
Megnyitó
A fesztivált megnyitja
Gaál István Polgármester Úr
Ikerhimnusz
MRL Club táncosai
10:30
Pacsirta foglalkozás
Gabi nénivel
(énekes, mondókás, játékos
foglalkozás
várandós
mamáknak,
anyukáknak és 3 év alatti
gyermekeknek)
11:00
Ágfalvi Fúvószenekar
11:30
Fekete
Gy.
Viktor
mesemondó interaktív meséi
(Rolando
Magic
Show
szervezésében,
www.rolando.hu)

2013. JÚLIUS

Rolando bűvész interaktív,
varázslatos
bűvészműsora
nem csak gyerekeknek
(www.rolando.hu)
12:45
Szilva Bohóc vidám, játékosdalos-gyermekmozgatós
bohócműsora
(Rolando
Magic
Show
szervezésében,
www.rolando.hu)
13:15
Rózsavölgyi Szalon
(www.rozsavolgyi.hu)
produkciója: Bazsó és Borka
interaktív mesejáték
Bátky András azonos című
könyvéből. Előadja a
Szamárfül Projekt
társulata
14:15
Lovasbemutató
14:45
Helyi büszkeségünk
Kovács Borbála (a soproni „Ki
mit tud?” különdíjasa)
15:00
A következő év ikerarca
verseny
15:40
Lufihajtogatás
Rolando
bűvésszel
16:00
A következő év ikerarca és a
„Minden
ami
belefér”
főzőverseny
eredményhirdetése
16:15
Polgár Peti a Morning Show
zenés humoristája
17:00
Íjász bemutató
17:30
Tombolasorsolás
18:00
Hoppáré zenekar
20:00
DJ. Zsuga Retro és Sláger
Kívánság Parádé napjaink és
a régmúlt slágereivel
(Helyszín: Ágfalvi Fogadó)
Fedett nádtetős:
11 órától ingyenes kreatív sarok, arcfestés
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Tudományos előadások:
13:30
Ikrek
az
iskolában
(gyógypedagóiai
tapasztalatok és tanácsok )
14:00
Dr.
Bóta
Gabriella:
„Érzéseinkre hangolódva”interaktív beszélgetés – Élet
az
életadással
Egész napos programok:
 Ikerfesztiválos pólók és ikrek
borának árusítása
 Kreatív sarok, játszóház, arcfestés
 Népi játékok
 Állatsimogatás, lovagoltatás igény
szerint
 Jós sarok
 Vásár a fesztivál területén
 Egész napos ingyenes légvár,
trambulin
 Büfé
 Terep Íjász Európa Bajnokság a
helyszínen a fesztivál napján
A PROGRAMVÁLTOZÁS JOGÁT
FENNTARTJUK!
A FESZTIVÁL LÁTOGATÁSA INGYENES!

Ágfalváért Elismerő Címet
kapott a Kirchknopf család
1999. november 25-én Ágfalváért elismerő cím
alapításáról döntött az Önkormányzat annak
érdekében, hogy a községért és annak
fejlődéséért
tevékenykedő
polgárokat
elismerésben részesítse.
Rendeletünk
szerint
az
elismerő
cím
adományozható bármely külföldi és belföldi
magánszemélynek, aki a község fejlődése
érdekében kiemelkedő tevékenységet végzett.
Az Önkormányzatok eddig a megtisztelő címet,
Dr. Kiss Lászlóné Dr. Döbrössi Mária, Böhm
András, Wágner Géza, Vass János és családja,
Péter Fox és Jürgen Bürcklen részére adták.
Ma, a Kirchknopf családnak nyújtom át.
A Kirchknopf család élete összeforrt a vassal,
hiszen Károly, Hansi és Günter is a vas
megmunkálásával keresi a kenyerét. Mint
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őslakosok szinte minden megmozdulásban
kiveszik a részüket. Hansi már a rendszerváltás
előtt, mint tanácstag tevékenykedett, majd új
hazájából is támogatta, támogatja az ágfalviakat.
Nélkülük nincs karácsony az óvodában, az
evangélikus egyház nem kötött volna
együttműködési megállapodást az oberriexingeni
evangélikus gyülekezettel, de a Luther-téren sem
lobognának a zászlók a segítségük nélkül.
Kirchknopf Károly már az első önkormányzat
munkájában részt vett, mint képviselő, majd a
német nemzetiségi önkormányzat képviselője, az
énekkar alapító tagja a Lizivel együtt.
Természetesen
nem
hagyhatom
ki
a
testvérkapcsolatainkat sem. A rendszerváltás
után 1992. augusztus 21-én Jürgen Bürklen és
Wágner Géza aláírta a testvérkapcsolati
szerződést, ami nem jött volna létre a Kirchkopf
családdal való jó baráti kapcsolatok ápolása
nélkül.
A helyi érdekegyeztető fórum létrehozásában is
aktív tevékenységet vállalt a családfő. Minden
sikeres férfi mögött egy nő áll. Itt most
elmondhatom, hogy a család motorja,
összetartója a mindenki Lizije, aki az énekkar
oszlopos tagja és motorja, a Virágos Ágfalváért
Egyesület alapító tagja. Az óvoda, az iskola fő
támogatója.
De természetesen a gáz, szennyvíz kiépítésekor
is járta a falut aláírásokat gyűjtve. Ha kellett
harangjátékra, ha kellett defibrillátorra, egyéb
orvosi műszerekre gyűjtött és adományozott.
Amíg a falu csatornahálózata el nem készült a
falu közkútjait is ők tisztították ingyen,
bérmentve.
Nagy öröm, hogy az ifjabb nemzedék is örökölte
a felmenői jó tulajdonságait. Günter, mint
képviselő
folyamatosan
támogatja
az
intézményeket. Ifj. Károly pedig, mint építész
vállalkozó veszi ki a részét az óvoda, iskola
támogatásában, az útjaink javításában.
Köszönöm, hogy ebben a nehéz gazdasági
helyzetben is hajlandóak időt és pénzt áldozni a
falura. Most Magyarországon nagyon nehéz a
gazdasági,
társadalmi
helyzet,
és
a
kisembereknek nagy szükségük van az erősek
erkölcsi, anyagi támogatására.
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Szeretnénk
fenntartani
nemzetiségi
hagyományainkat,
ami
kiterjed
a
nyelvhasználatra, a sportra, a kultúrára. Jó tudni,
hogy vannak még családok, akiknek ez nagyon
fontos.
A kalkuttai gyermekotthon falán az alábbi felirat
található:
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rendezvénysátorban, ahol a jó hangulatot a
Borvirág Polka Party alapozta meg, majd a
Morgenröte Énekkar műsora után az Ágfalváért
Elismerő Címet adományozta Önkormányzatunk
Gaál István polgármester által a Kirchknopf
családnak.

„ Ha jót teszel, megvádolnak,
Hogy önzés és hátsó gondolat
vezérli cselekedeteidet.
Mégis tégy jót.”
Sorolhatnám még a falu szépülését, épülését,
amiben részt vettetek, de azt gondolom, hogy
elég, ha egy újabb idézettel búcsúzok:
„ A jó amit ma teszel, holnap már
feledésbe megy, mégis tedd a jót.”
Köszönetem jeléül ezennel átnyújtom a
Kirchknopf család tagjainak a Képviselő-testület
által adományozott Ágfalváért emlék oklevelet
és Sz. Egyed Emma kisplasztikáját.
Gaál István
Polgármester

Fotó: Sir János
Fotó: Sir János

Boldog 15. Születésnapot
Ágfalvi Patakugrók
Táncegyüttes!
A Patakugrók Táncegyüttes 2013.06.22-én, az
Ágfalvi Falunap- Német Nemzetiségi Nap
rendezvényen ünnepelte fennállásának 15.
évfordulóját az Ágfalvi Fogadó előtt felállított
ÁGFALVI KRÓNIKA

Ezután kezdődött táncosaink fergeteges műsora,
melyben fellépett a Napsugár Óvoda
gyermektánc csoportja, a Váci Mihály Általános
Iskola 1-2. osztályos csoportja, a Patakugrók
Táncegyüttes aktív, valamint egykori táncosai,
alapító tagjai, és a soproni Testvériség
Táncegyüttes. Lehet, hogy a nézők nem
érzékelték, hisz a fináléban is csupán 2 csoport
volt a színpadon- valamint lent a tánctéren, de
elmondhatom, hogy 120 táncos szerepelt a
jubileumi gálaműsorunkon.
WWW.AGFALVA.HU
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Az elmúlt 15 év leg népszerűbb táncaiból
szerkesztettük műsorunkat, olyan táncokból,
mint a Farsangi bolond lakodalom…,
Leszüreteltük a szőlőt…, Soproni Búcsú..,
Ágfalvi táncok…, mely számos díjat, arany
minősítéseket és Gyermektánc Antológián
többszöri elismerést szerzett a táncegyüttesnek.
A Patakugrók megdöngették a budapesti
Kongresszusi Központ, az Operett Színház, a
Puskás Sport Aréna deszkáit is, önálló
műsorunkkal a németországi Oberriexingenben
nagy sikert arattak.
Fontosnak tartjuk, hogy a helyi „Hienz” német
nemzetiségi hagyományok megőrzése és
feldolgozása mellett, magyar gyermekjátékok és
dialektusok
néptáncait
is
megismerjék,
táncosaink. Műsorunkban válogattunk a
dunántúli, somogyi, szigetközi és rábaközi
néptáncokból, gyermekjátékokból is.
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dübörgő hagyományos legénytáncunk „Werma”
átütő erejét.
Műsorunk után a Fogadó nagytermében
elfogyasztottuk a felajánlott sütiket, megnéztünk
ritkán látott felvételeket, vendégül láttuk egykori
táncosainkat.
Köszönjük, hogy ilyen sokan velünk
ünnepelték 15 éves jubileumunkat!

Fotó: Walter Rossmann

Fotó: Sir János
Az idén 50. jubileumát ünneplő soproni
Testvériség Táncegyüttes várja azokat az ifjú
táncosokat,
akik
az
általános
iskolai
tanulmányok után szeretnék elmélyíteni
tánctudásukat egy felnőtt csoportban.
Bizonyára feltűnt Önöknek is, hogy a
testvériséges táncosok fele ágfalvi, tehát
bátorítjuk a fiatalokat, hogy válasszák
bizalommal szabadidejük hasznos eltöltésére ezt
az összetartó közösséget.
Mint minden évben, idén is búcsúztattunk táncos
ballagóinkat, Schey Bettina és Ifj. Csoltói József
személyében, és egyben üdvözöljük őket a
Testvériség Táncegyüttesben.
Az Ágfalvi Fogadóban egy csoporttörténeti
kiállítást rendeztünk be az elmúlt 15 év
relikviáiból, ezúton is szeretném köszönetemet
kifejezni Rozmán Zoltánnak, aki nagy
segítségemre volt az elkészítésben.
Műsorunkat természetesen az Ágfalvi táncokkal
zártuk, remélem mindenki érezte a lába alatt
ÁGFALVI KRÓNIKA

Külön köszönjük a szülők támogatását és a
sütiket, Ágfalva Községi Önkormányzat
folyamatos támogatását, a Váci Mihály
Általános Iskolának minden évben biztosított
próbahelyet, a Kirchknopf család és a Német
Nemzetiségi
Önkormányzat
részéről
táncosainknak a fagyi felajánlást és az anyagi
támogatást, Bodóné Pintér Katának a 3 emeletes
tortát, a Virágos Ágfalváért Egyesületnek a
dekorációt, valamint Motován Miklósnak a
nyomdai munkát.
Csoltóiné Szalai Márta és Csoltói József
Néptánc oktatók

Véleményem a néptáncról
Középső csoportos voltam az ágfalvi óvodában,
mikor elkezdtem táncolni.
Az iskolába kerülve is folytattam a néptáncolást.
Nagyon jól éreztem magam a csoportban, mert
evvel a barátságos, jól képzett csapattal sok
helyre eljutottam. Minden fellépésen nagy sikert
arattunk. A táncolás már rég a kedvenc
időtöltésemmé vált, hiszen nem tudnám e-nélkül
elképzelni az életem. Nagy szerepet játszott
ebben, hogy a táncot oktató Csoltói házaspár
mindig szeretettel foglalkozott velünk.
Az általános iskolából kimaradva sem hagytam
abba a táncolást, hiszen egy újabb, barátságos,
családszerű közösség várt rám. A Testvériség
WWW.AGFALVA.HU
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Néptáncegyüttesben is szeretettel fogadtak be
felnőttek maguk közé.
Utólag is szeretném megköszönni Márti néninek
és Józsi bácsinak azt a sok tudást és szeretet,
amit tőlük kaptam. Büszke vagyok rájuk, hogy
munkájukkal kiérdemelték a Fülöp Ferenc-díjat.
További sikereket és jó egészséget kívánok
nekik!
Egy régi táncosuk:
Balogh Edina

Győr- Moson- Sopron Megyei
Nemzetiségi Nap Ágfalván
Megyénk önkormányzata 2013. június 23-án
(vasárnap) Ágfalvával közösen szervezte meg a
Megyei Nemzetiségi Napot.
A rendezvény 10 órakor háromnyelvű (magyar,
német, horvát) istentisztelettel kezdődött az
evangélikus templomban, ahol a Morgenröte
Énekkar is szerepelt, vendégeink közül lengyel és
horvát nyelven is felolvastak. Köszönjük a
szolgálatot Heinrichs Eszter és Michael
lelkészeknek.
11 órától az Ágfalvi Tájházat tekintették meg
Böhm András vezetésével a megye egész
területéről ide érkezett vendégek.
Az
Ágfalvi
Fogadó
előtt
felállított
rendezvénysátorban 13 órakor kezdődő programot
Gaál István polgármester nyitotta meg, majd a
Megyei Önkormányzat nevében Grubits Ferenc a
megyei Nemzetiségi Bizottság és Civil
Szervezetek Bizottságának elnöke üdvözölte a
megjelenteket.
A megjelent nemzetiségek himnuszai után
látványos műsorral mutatkoztak be a megyei
nemzetiségeket képviselő kultúrcsoportok. A
horvát nemzetiséget a Mosonmagyaróvári Horvát
Nemzetiségi Önkormányzat Énekkara és a
Kópházi Horvát Egyesület Kultúrcsoportja;
A német nemzetiséget az Ágfalvi Fúvós Zenekar, a
Morgenröte
Énekkar,
a
Patakugrók
Népáncegyüttes és a soproni Testvériség
Néptáncegyüttes; a lengyel nemzetiséget az Akord
Lengyel Kamara Kórus, a cigány nemzetiséget a
Csornai-Győri Romungro Gipsy Band képviselték.
A kultúrműsorok után Tóth Éva soproni
önkormányzati képviselő rendezvényt záró
gondolataiban rávilágított megyénk gazdag
nemzetiségi néphagyományaira, megköszönte a
csoportok ezen a rangos rendezvényen való
részvételét és a szponzorok támogatását.
Lehetőség nyílott belekóstolni a nemzetiségi
pavilonokban kínált nemzetiségi ételek íz világába
is. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az ágfalvi
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étel és sütemény specialitások elkészítőinek,
árusítóinak, akik hozzájárultak a rendezvény
sikeres lebonyolításához, valamint a fellépő
csoportoknak, akik fergeteges műsorukkal emelték
a rendezvény színvonalát.
Köszönjük támogatóinknak:
a Győr- Moson- Sopron Megyei Önkormányzat,
Ágfalva Községi Önkormányzat és az
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
anyagi támogatását, akik nélkül ez a rendezvény
nem jöhetett volna létre!
A rendezvény fővédnöke:
Dr. Szakács Imre
A Győr- Moson- Sopron Megyei Közgyűlés
Elnöke

Böhm András

Fotó: Sir János

WWW.AGFALVA.HU
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Az ágfalvi lány „bazi nagy
görög lagzija”
Csak kevés esküvőnek van akkora „hírértéke”,
hogy egy település havi lapja beszámoljon róla,
most mégis megkértük az Ágfalvi Krónika
szerkesztőbizottságát, adja hírül, hogy Horváth
Annamária és Georgios Vatsakis örök hűséget
esküdtek egymásnak az ágfalvi evangélikus
templomban.
A „hírérték” azzal a véleményünk szerint
egyedülálló
történelmi
momentummal
magyarázható, hogy - a görög vőlegényre való
tekintettel - egy ortodox pópával együttesen
adták össze az ágfalvi lelkészek az ifjú párt.
Szinte biztos, hogy a 228 éves templom
küszöbét először lépte át egy ortodox vallású
görög pópa, Ioannis Nikoltsis személyében.
A magyar, német és görög nyelven tartott
esküvőn Annamária egykori kórusa, a
Morgenröte is énekelt két dalt.
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Július 7-én, vasárnap 9 órakor német nyelvű
istentiszteletet tartunk.
Július 14-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű
istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit.
Július 21-én, vasárnap 9 órakor német nyelvű
istentisztelet lesz.
Július 28-án, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű
istentiszteletet tartunk.
Táboraink:
1.Július 9-14-ig egy busznyi ágfalvi és bánfalvi
fiatal utazik a német fővárosba, Berlinbe.
2. Német tábor Bánfalván: szeretettel várjuk
német nyelvi táborba a kisiskolásokat –
Ágfalváról is- július 15. és 19. között. A tábor
helyszíne a soproni Hajnal téri evangélikus
templom gyülekezeti terme és kertje lesz, ahol

9-15 óráig tartjuk a foglalkozásokat. A
játékos német órákat kirándulással, kerti
partival,
sütögetéssel,
barkácsolással,
sporttal és drámapedagógiai módszerekkel
tarkítjuk. A heti program ára ebéddel és
minden egyéb járulékos költséggel együtt 15
000
forint.
Jelentkezni
az
alábbi
telefonszámokon lehet Füzi Andrea német
tanárnőnél:
06-99-357-054 vagy 06-30-366-79-99.

A különleges templomi szertartás után
megkezdődött a „bazi nagy görög lagzi”, azt
követően pedig Annamária és Georgis reménység szerint nagyon boldog - közös élete.
Heinrichs Eszter
Ev. lelkész

Az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség júliusi hírei
Július hónap igéje:
„Ne félj, hanem szólj, és ne hallgass: mert én
veled vagyok.” ApCsel. 18, 9-10
Monatsspruch für Juli: „Fürchte dich nicht!
Rede nur, schweige nicht! Denn ich bin mit dir.”
Apostolgesch. 18, 9-10
ÁGFALVI KRÓNIKA

3. Ökotábor 1.
Hagyományos ökotáborunkat augusztus 21-től
25-ig tartjuk Ágfalván. Szeretettel várjuk a 6-12
éves korosztályból a gyermekeket. A tábor
részvételi díja 5000 forint lesz.
4. Ökotábor II.
A „kis“ ökotáborral párhuzamosan augusztus
21-i napon kezdjük meg ezt a tábort is, ahol
vendégeink lesznek fiatalok az oberriexingeni
testvérgyülekezetünkből. A tábor augusztus 28ig tart, részvételi díja 7500 forint.
Szeretettel várjuk ide azokat a 12 évesnél
idősebb fiatalokat, akik szeretik a természetet,
szeretnek túrázni, szeretnének megtudni
dolgokat a szemét újrahasznosításáról,
szeretnének tenni községükért és nem utólsó
sorban szeretnék a német nyelvet is gyakorolni.
A táborokról további felvilágosítást nyújtunk a
lelkészi hivatalban és a 06 20 824 26 11-es
telefonszámon. Alkalmainkra nem csak
evangélikus gyermekeket várunk.
WWW.AGFALVA.HU
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Figyelmükbe ajánljuk rendszeresen frissülő
honlapunkat is: agfalva.lutheran.hu
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

Újabb nemzetközi kyokushin
karatés sportsiker Ágfalváról
Két évvel ezelőtt számoltam be legutóbb
újságunk hasábjain egy ágfalvi fiatalember,
Köveskuti Ádám kyokushin karate sportágban
elért kiemelkedő sporteredményeiről.
Az akkor még kadét korú Ádám azon
gondolataival zártam soraimat, mely szerint célja
a magyar junior válogatottba való bekerülés, és
az Európa Bajnokságra való kijutás kiharcolása.
Nos, két év elteltével elmondhatjuk, hogy céljait
maradéktalanul valóra váltotta:
Korosztályában és súlycsoportjában három éve
országos listavezető, azóta begyűjtött három
utánpótlás magyar bajnoki címet, két országos
diákolimpiai bajnoki címet. Első éves juniorként
2012. nyarán a belgiumi Antwerpenben
rendezett Európa Bajnokságon lengyel, spanyol,
ukrán,
végül
azerbajdzsáni
ellenfeleit
magabiztosan legyőzve lett nehéz súlyú Európa
Bajnok, ugyanitt wazari és ippon győzelmeinek
köszönhetően az egész junior mezőny
legtechnikásabb versenyzőjének járó különdíjat
is
átvehette.
Idei eredményei alapján szintén kiharcolta a
válogatottba való bekerülést, és utazhatott a
nemzeti válogatottal a svájci Luzernbe, azzal a
nem titkolt céllal, hogy tavalyi eredményét
megismételve, megvédje EB címét. Az elmúlt
egy évben rengeteget dolgoztak ezért edzőjével,
shihan Demeter Zsolttal (5.dan Soproni MAFC
Kyokushin Karate Szakosztály, Polyák-Demeter
Dojo).
Ádám sokat erősödött fizikálisan is, és taktikai
repertoárja is bővült.
A svájci Európa Bajnokságra Ádám jól
felkészülve
érkezett,
sikeresen
hozta
versenysúlyát a mérlegelésnél (előző hetekben
bizony vigyáznia kellett az étkezéseivel, nehogy
túllépje a 75 kg-os súlyhatárt), majd másnap
kezdődhettek a küzdelmek.
Első körben, a 8 közé jutásért egy lengyel
ellenfelét verte wazarival, majd a 4 közé jutásért
egy német karatéka következett, akit a
küzdőidőn belül testre mért két wazari
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találatával, awasete ipponnal búcsúztatott a
további küzdelmektől.
Következett a döntőbe jutásért vívott küzdelem,
ahol Ádámra egy litván fiú várt.
Itt a rendes küzdőidő döntetlent hozott, s
következett a hosszabbítás. Ebben a menetben a
litván fiú aktívabbnak bizonyult, s bár Ádám
edzője szerint végig benne volt a küzdelemben
az a lehetőség, hogy, mint oly sokszor, most is

villan Ádám lába, és sikerül egy wazarit
elérni, ez sajnos nem történt meg, és
ellenfele megérdemelten jutott a döntőbe.
Ádám így bronzérmet szerzett, amihez
szívből gratulálunk, és hasonló sikereket
kívánunk neki a felnőttek mezőnyében is,
ahol a jövő évtől versenyezni fog.
A karatét, ezt a testet és szellemet egyaránt
kiválóan fejlesztő sportágat bátran ajánlom
minden fiatalnak, akár versenyszerű sportolásra,
akár anélkül, akár a Soproni MAFC-ban művelt
kyokushin változatát, akár
az Ágfalván két helyen, az
iskolában
és
Dávid
Andrásnál is művelhető
shotokán változatát (Ádám
egyébként karatés alapjait
Dávid Andrásnál szerezte),
hiszen mind a soproni,
mind pedig az ágfalvi
dojókban magas szintű
edzésmunka folyik.
Szimon Zoltán

Erdei iskola
A Váci Mihály Általános Iskola első osztályos
tanulói Erdei Iskolai kiránduláson vettek részt
Sopronban: a Botanikus kertben, az Ágfalvi
erdőben, és a Brennbergi autóspihenőben
jártak.

Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa
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VAKÁCIÓ!
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hosszú délután alatt, aki megéhezett, még
gulyáslevest is fogyaszthatott.

A Váci Mihály Általános Iskolában 2013. 06.
22-én (szombaton) tartották az évzáró ünnepélyt,
bizonyítványosztást, és egyben a végzős 8.
osztályos tanulók ballagását.
A diákoknak boldog VAKÁCIÓT, a
pedagógusoknak jó pihenést kívánunk!

Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa

Családi nap a Napsugár
Óvodában a Multiling Projekt
keretében
Idén is, mint minden évben megrendeztük
óvodánk egyik legnépszerűbb programját a
„Családi napot”. Újdonság volt, hogy idén
vendégségben voltak nálunk a Drassburgi
óvodából is.
A nagycsoportos táncosok nyitották a
mulatságot, ezt követően bábszínházba
invitáltuk a jelenlévőket. A szülőkkel közös
moldvai táncház után - amiért külön
köszönet jár a Csámborgó zenekarnak -,
megkezdődtek a szokásos sportvetélkedők.
Ezzel egy időben mindenki kedve szerint
válogathatott a különböző kézműves
foglalkozások közül. Akinek kedve támadt
arcfestést is kérhetett, és újdonságként kicsik
és nagyok is beülhettek szépségstúdiónkba,
ahol lakkozott, matricával díszített körmök,
és különleges fonott frizurák készültek a
lányoknak.
A büfé kínálata mellett jégkását is
fogyaszthattak a gyerekek, melynek bevétele
adományként
óvodánk
alapítványának
számláját gazdagította ugyanúgy, mint a
szülők által felajánlott sütemények ára is. A
ÁGFALVI KRÓNIKA

A mulatságot tombolasorsolás zárta.
Köszönet mindazoknak, akik anyagi, és
vagy tárgyi felajánlással támogatták
rendezvényünket:
GYSEV ZRT
WALTER AUTO KFT
PAPIRUSZ KFT
MEDI-TORK BT
HAJNAL PATIKA
FRICIKLI KERÉKPÁRBOLT
SCHNEIDER ISTVÁN ÓRÁS
MAJOR CSILLÁRSZALON
RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
NESZMÉLYI GYULÁNÉ
GAÁL ISTVÁN
SZAKÁCS CSALÁD
HEINRICHS CSALÁD
SERES CSALÁD
KOVÁCS FERENC CSALÁDJA
KASSAI CSALÁD
NAGYNÉ PEZZENHOFER ÁGNES
A1 SZERELVÉNYHÁZ
ANTAL ZSUZSANNA
BARTÁK IMRÉNÉ
DALLOS CSALÁD
KEDVES CSALÁD
DR GAÁL ZOLTÁN
VARGA JÁZMIN CSALÁDJA
UDVARDI PÉTER CSALÁD
BODÓNÉ PINTÉR KATALIN
HORVÁTH CSALÁD
UDVARDI BÉLA CSALÁDJA
MARTON CSALÁD
MOLNÁR CSALÁD
BÍRÓ CSALÁD
GÜNTHER CSALÁD
VÁRALLYAI CSALÁD
HAJEK JÁNOS
PAHR MÁRIA
BOGDÁNY CSALÁD
GAÁL ÉVA
VARGA-KÖPPEL CSALÁD
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SZABÓ CSALÁD
BUGLEDITS CSALÁD
BÖRÖNDI NÓRA
TUJMER CSALÁD
FEJES CSALÁD
ÉS MINDENKI, AKI SÜTEMÉNYT HOZOTT!

Fotó: Vargáné Beszprémi Csilla

BOLHA
PIAC
Minden hónap második és negyedik
szombatján Ágfalván, a kőpadnál.
A kirakodás ingyenes.
Várunk minden érdeklődőt!
Szervezők

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:
ART-COPY Nyomda, Sopron
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ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 69. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
Kalupm – alte Hütte – öreg kunyhó
Koumbanesch – Unterkleid – alsónemű
(kombiné)
Strauka – Schnupfen – nátha
Pennol – Federschachtel – tolltartó
Zaußa – Reisig – rőzse
Draut – Draht – drót
Tschikal – Kreisel – csiga játék
klescht – geknallt – ropog
Scha – Schere – olló
Wossamichl – Treben mit Wasser –
vizimiska
gyűjtötte: Böhm András
WWW.AGFALVA.HU
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