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Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Ikerfesztivál

Fotó: Sir János

Fotó: Sir János
2014. július 12– én került sor a VIII.
Nemzetközi Ikerfesztivál megrendezésére a
Vadvirág Hotel & Restaurant területén. Az
évek során megszokott jó időben minden az
ikrekről, ikres és kisgyermekes családokról
szólt Ágfalván. Egész napos ingyenes
programok várták az ide érkező vendégeket!
68 kettes iker és 7 hármas iker regisztráltatta
magát a helyszínen az ország számos
területéről.
Reggel 9 órakor indult a „Minden, ami
belefér” főzőverseny, amelyben idén 9
csapat indult. A finomabbnál finomabb
ételek elkészítése után szakmai zsűri (Gaál
István Polgármester Úr, Kránitz Roland
szakács, Kiss József szakács, Bekő Balázs
szakács tanuló) ízlelte a bográcsban főtt
finomságokat és értékelte a résztvevők
munkáját, melynek eredménye:

2014. AUGUSZTUS

I. hely: „Jó und Zsi”(Horváth Csaba és
Németh József)
II. hely: „Barátnők” (Vargáné Márti és
Horváthné Lívi)
III. hely: „Páratlan Páros” (Szobota Éva és
Tóth Zsuzsa)
10
órakor
megkezdődött
programsorozatunk:
az
Ágfalvi
Fúvószenekar,
Pacsirta
foglalkozás,
Kyokushin Karate SE bemutatója, Drazsé
Zenekar , Dr. Tárnoki Ádám Domonkos és
Dr. Tárnoki Dávid László: Az ikrek
génjeinek titkai előadása után a 2009-ben
vizsgált ikerpárok követéses kontroll
vizsgálatát is elvégezték.
Színesítette a programokat még, kreatív
sarok, arcfestés, népi játékok, jós sarok,
trambulin és légvárak. A délutáni hivatalos
megnyitó után betekinthettünk a pantomim
varázslatos világába, Ilies Teofil pantomim
művész hívta a színpad elé a kicsiket és
nagyokat. Ezt követte az elmaradhatatlan
lovasbemutató, amit mint mindig, most is
nagy érdeklődés övezett. Nagy öröm volt
számunkra, hogy bemutathattuk Ágfalva
büszkeségeit, Bognár Adriánt és Bognár
Botondot a soproni „Ki mit tud?”
különdíjasait (akik maguk is ikrek), és Nagy
Brigit (a budapesti Csep’Jazz Dance
táncosát).
Egy kicsit „kiruccanhattunk” az állatkertbe
is Zizi Bohóc segítségével, Kirándulás az
Állatkertben
című
interaktív
bohócműsorával. Az idén „A következő év
ikerarca” választása alatt lufi hajtogató
bohóc szórakoztatta azokat a gyerekeket és
felnőtteket, akik nem léptek a zsűri színe elé
és természetesen utána azokat, akik indultak
a versenyen. Az idén 46 ikerpár nevezett. A
zsűrinek nem volt könnyű dolga idén sem,
végül Németh Jázmint és Szandrát
választották első helyezettnek Abdáról – az
ő fotóik szerepelnek majd a kiadványokon,
okleveleken, meghívókon. A második
helyezett Sántha Olivér és Csepke
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Nagyszentjánosról, az ő képük az „Ikrek
borát” díszíti majd! A fesztivál sztárvendége
Vastag Tamás volt, aki ott maradt biztosan
nem bánta meg, fergeteges hangulatú
fellépésével szórakoztatta a közönséget!
Ezt követően az Ágfalvi Fogadó adott helyet
az esti záró Retro Partynak. Orosz Sándor a
Győr Plusz Rádió DJ-je szolgáltatta nekünk
a múlt slágerekből összeállított hajnalig tartó
talpalávalót.
A szervezők remélik, hogy a meleg ellenére
mindenki jól érezte magát! A tervek szerint
jövőre is megrendezésre kerül Ágfalván az
Ikerfesztivál!
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Évforduló
20 éves az Ágfalvi Fogadó
1994-ben került átadásra Varga György és
Werner Ried által megépített Ágfalvi
Fogadó a Daágh utca 1. szám alatt.
A fogadó Ágfalva egyik legfontosabb részén
épült meg, a pihenőnél, ma is olvasható az
utcanév táblán: „Daágh utca am Rasten”. Itt
pihentek meg egykor a Lépesfalváról és
Somfalváról érkező utazók.
2012-ben
az
épületet
az
Ágfalvi
Önkormányzat megvásárolta, és a Kopi
Hungária ’98 Kft-nek adta ki üzemeltetésre.

Köszönjük szponzorainknak és
segítőinknek, hogy felajánlásukkal illetve
munkájukkal hozzájárultak
rendezvényünk sikeres és színvonalas
lebonyolításához!
Zselinszkyné Kondor Nikoletta és Magyarné
Artner Hajnalka szervezők
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Evangélikus istentiszteletek
augusztusban ágfalván
„…nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr
Jézus Krisztust…“ 2Kor.4,5a
Augusztus 3-án, vasárnap 9 órakor német
nyelvű istentisztelet lesz.
Augusztus 10-én, vasárnap 9 órakor
magyar nyelvű istentisztelet lesz.
Augusztus 17-én, vasárnap 9 órakor
német nyelvű istentisztelet lesz.
Augusztus 24-én, vasárnap 9 órakor az
ökotábor kétnyelvű záróistentisztelete lesz.
Augusztus 31-én, vasárnap 9 órakor
német nyelvű istentiszelet lesz.
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül!

Kedves Gyerekek!
Szeretettel várunk Benneteket
augusztus 21-24. között ökotáborba. A
témánk ezúttal Mózes lesz.
Jelentkezni lehet:
a 06 20 824 26 11-es számon
Heinrichs Eszter lelkésznél
és a 06 20 824 26 12-es számon
Plöchl Ildikó hitoktatónál.

Soltvadkerten – negyvenen
Július 16-20. között Soltvadkerten rendezték
meg - a Szélrózsa nevet viselő - evangélikus
ifjúsági találkozót. Egyházunk legnagyobb
szabású és legnagyobb érdeklődésre számot
tartó rendezvényén ágfalvi fiatalok is részt
vettek. Nem pusztán résztvevőként, hanem
szervezőként. És nem is akárhányan... A
kétezer főt számláló - öt napon át tartó rendezvényre csoportunk egy harmincfős
busszal, egy személyautóval és két
repülőgéppel érkezett. A buszt és a
személyautót ágfalviak, lépesfalviak és
bánfalviak töltötték meg, repülőgéppel pedig
Stuttgartból és Brüsszelből érkeztek közénk
oberriexingeni testvérgyülekezetünk tagjai.
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A brüsszeli járattal az
segédlelkész
érkezett
tartózkodását megszakítva.

oberriexingeni
belgiumi

Fotó: Plöchl Ildikó
Ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, minden
körülmény adott volt: remek programok,
tóparti kemping, sportpálya és jó társaság. Jó
volt megélni, hogy négy országból,
majdnem negyvenen együtt lehettünk. Jó
volt látni, hogy lassan lehullottak a nyelvi
korlátok, röpke öt napra megszűnni
látszottak a kulturális különbségek és egy
csapatot alkottunk a kétezer főt számláló
tömegben.
És elgondolkodtunk azon – ami ugyebár
evidens -, hogy mi össztartozunk. Rájöttünk,
hogy azért vagyunk együtt, mert mind a
lépesfalvi, mind az oberriexingeni, mind a
bánfalvi gyülekezetnek ágfalvi gyökerei,
ágfalvi örökségei vannak. Összetartozunk,
hiába Trianon, hiába a kitelepítés... Jó volt
ott negyvenen ennek az ágfalvi örökségnek a
nyomába eredni. Nem pusztán történelmi
vonatkozások után kutakodva, hanem az élő
kapcsolatokat ápolva és építve. Vidáman,
énekszóval, nevetéssel – a jövőbe tekintve.
Említettem, hogy szervezőként vettünk részt
az alkalmon. Mi mást is szervezhetne egy
ilyen
több
országból
összesereglett,
többnyelvű
gyereksereg,
mint
egy
nemzetközi sátrat?
A Szélrózsa 18 éves történetében még nem
volt ilyen. Úgy gondolom, hogy kedves
színfolt voltunk az egyetemisták sátra, a
retró – és külmissziós sátor, a kávéházak és
a többi - öt napra kifeszített és különböző
programokkal megtöltött - ponyvasátor
között.
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A háromnyelvű (magyar, német, angol)
alkalom magyar szövegét elolvashatják az
alábbiakban, a találkozón készült képeket és
az áhítat videóját pedig megtalálják
honlapunkon: agfalva.lutheran.hu
A színpadi áhítat alkalmával – határ menti
evangélikus zenekarunk -, a Crazy Angels is
bemutatkozott és hatalmas sikert aratott.

Fotó: Plöchl Ildikó
Sátrunkban sok-sok színes program volt,
amelyeknek
előkészítésében
ifjaink
segédkeztek. Volt aki fordítással, volt, aki a
padok rendezésével, volt, aki mosogatással
volt,
aki
a
pattogatott
kukorica
elkészítésével...
Kétszer rendeztünk táncházat ágfalvi és
magyar táncokból. Volt kreatív kávéházunk
és többször tartottunk játszóházat is.
Vendégül láttunk finn és amerikai
csoportokat is, akik kulturális és kulinális
világukba engedtek egy-egy estére némi
betekintést. Szombat este pedig lépesfalvi
barátaink Ausztirát mutatták be a
„nagyérdeműnek”.
Sok-sok feladattal járt a sátor üzemeltetése,
amely azt a célt szolgálta, hogy a
fesztiválszerű ifjúsági találkozót a külföldiek
számára is otthonossá tegye. Ami azonban a
nemzetközi sátornál is több előkészületet
igényelt, az az volt, hogy vállaltuk egy
reggeli áhítat megtartását. Ezt egy kicsit úgy
kellene elképzelni, mint egy színpadi
produkciót a VOLT Fesztiválon. Hatalmas
színpadról, hangszerekről, erősítésről és
kivetítőről a szervezők gondoskodtak, amit
aztán nekünk kellett megtöltenünk élettel,
tartalommal és üzenettel.
A találkozó a „Szárnyalj!” – mottó köré
épült. A mottó alapját különböző repüléssel
kapcsolatos bibliai igék adták. Nekünk az
alábbit kellett értelmezni:
„Körülvette,
gondja volt rá, óvta, mint a szeme fényét,
mint mikor a sas kirebbenti fészkét, és fiókái
fölött repdes, kiterjesztett szárnyára veszi,
evezőtollán hordozza őket.”
(5Móz. 32,12)
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Plöchl Ildikó
Mindannyiunk nevében köszönöm a
lépesfalvi gyülekezetnek, illetve annak
tagjainak, hogy az útiköltség térítésével,
továbbá a reggeli és a vacsora
finanszírozásával hatalmas anyagi terhet
vettek
le
a
vállunkról.
És ezúttal is szeretném megköszönni Plöchl
Ildikó határmenti gyülekezetpedagógus
munkáját, aki rendkívül sokat tett azért,
hogy ez a találkozó sokunk számára a nyár
egyik legszebb élménye lehessen.
Heinrichs Eszter

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

WWW.AGFALVA.HU

2 0 1 4 . A U G U S Z T U S

ÁGFALVI KRÓNIKA

5

Köszönjük!

Tisztelt ágfalvi lakosok!

Gyönyörűen felújított óvodánkba újabb
ajándék érkezett!
Felajánlásból a földszinti csoportszobák
fényárnyékoló rolókkal gazdagodtak.
Köszönjük
László
Kálmán
egyéni
vállalkozónak és Tujmer Csabának, hogy
legyártották és felszerelték az árnyékolókat,
lehetővé téve a gyermekek nyugodt délutáni
pihenését!

A posta munkatársai és önkormányzatunk
nevében arra kérjük az ágfalvi lakosokat,
hogy házuk falára, vagy kapujukra jól
látható módon házszámukat kitenni, illetve
postaládájukra
nevüket
feliratozni
szíveskedjenek,
ezzel
is
segítve
küldeményeik pontos kézbesítését!
Köszönettel:
Ágfalva Községi Önkormányzat

Sportolni vágyók figyelem!
2014. szeptember 6-án (szombaton) ismét
Ágfalvi Futófesztivál, melyre szeretettel
várunk mindenkit korhatár nélkül!

XII.

Fotó: Kovács Zsoltné
Kovács Zsoltné
óvodavezető

Kedves Fiatalok!
Az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskolában
szeptembertől induló néptánc szakkörünkbe
várjuk az alsó és felső tagozatos mozogni,
énekelni, táncolni vágyó helyi, vagy a
környékbeli iskolákba járó lányokat és
fiúkat.
Legyél Te is tagja egy vidám, jó hangulatú
csapatnak, az ágfalvi
Patakugrók Néptáncegyüttesben!
Próbák
előre
láthatólag
szerda
délutánonként, jelentkezés az iskolában,
vagy Csoltóiné Szalai Márti néninél,
Tel: 06 20/7797-091.

2014.
„Az egészség és sport jegyében”
Eddzetek és gyertek!

Józsi bácsi Márti néni
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Tisztelt Adózó!

Álláshirdetés

Tájékoztatom, hogy adóval kapcsolatos fizetési kötelezettségeit a
RAJKA ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET
helyi kirendeltségén (9423. Ágfalva, Fő u. 74.)
csekken vagy személyesen a határidőket figyelembe véve
pótlékmentesen lehet megfizetni.
Szováti Júlia
jegyző

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános
Iskola 4 órás munkaidőre
takarítónőt keres.
Az állás betölthető augusztus 21-től.
Érdeklődni: Baltigh Csabáné
igazgatónál a 06/20 7797120, vagy
Sánta Ferencné iskolatitkárnál
06/20 7797087 telefonszámon lehet.

ÁGFALVI KRÓNIKA

WWW.AGFALVA.HU

