ÁGFALVI KRÓNIKA
XVIII. évfolyam 7. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

Ágfalvi Falunap-Német
Nemzetiségi Nap
Ágfalva Községi Önkormányzat és az
Ágfalvi Német nemzetiségi Önkormányzat
közös szervezésében 2017. június 17-én
Falunap-Német
Nemzetiségi
Nap
rendezvényt
tartottunk
Ágfalván.
A
programok három helyszínen zajlottak,
melynek szervezésében, lebonyolításában a
civil egyesületek is közreműködtek.

2017. JÚLIUS

A változatos programok között szerepelt
ovisfoci, röplabda, ping-pong, aerobic,
hetesrugó verseny, népi játékpark. A
résztvevők ebédjéről a gulyásfőző verseny 5
csapata gondoskodott.

Fotó: Csoltói József
7 órától több helyszínen az Ágfalvi
Fúvószenekar reggeli zenés ébresztőjére
kelhettek a községben lakók, majd a
focipályán
különböző
sport
és
játéklehetőségek várták az ide látogatókat. A
kispályás foci utcabajnokságra hét csapat
nevezett, az első helyezettnek járó kupát az
Új-Daágh-Alkotmány utca egyesített csapata
nyerte.

Fotó: Sir János
15 órától az evangélikus templomban az
ágfalvi
Hajnalpír
ÉnekegyesületGesangsverein Morgenröte ünnepelte öt
meghívott vendégkórus: GrenzlandstimmenSchattendorf (Ausztria), Bánfalvi Kórus,
Fertőrákosi
Dal
és
Kultúregyesület
Énekkara, Alland (Ausztria), Kimlei
Énekkar részvételével megalakulásának 90.,
újjászerveződésének 25. évfordulóját.
A rendezvény kezdete előtt az énekkar és
önkormányzataink
képviselőiből
álló
delegáció tiszteletét tette a csoport elhunyt
tagjainak sírjánál az ágfalvi temetőben.
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Népdaléneklési Verseny ezüstérmese, és
Zenzius Boris Sebastian, az Országos Német
Szavalóversenyen második helyezettje.

Fotó: Sir János
A
találkozó
a
résztvevő
kórusok
felvonulásával kezdődött, majd nagy
érdeklődés övezte a résztvevő csoportok és a
jubiláló kórus előadását, mely után
ajándékok és emléklapok átadására került
sor. A jubileumi műsor után a meghívott
csoportok és vendégek a Hotel Vadvirágban
vonultak, ahol a jó hangulatú találkozó estig
tovább folytatódott.
A jubileumi ünnepség alkalmat adott arra,
hogy a kórusok által felgyűjtött környékbeli
német nemzetiségi népdalokat minél
szélesebb körben megismertessék az
érdeklődőkkel, résztvevőkkel.

Fotó: Beszprémi Csilla
21 órától az Ágfalvi Fogadóban kezdődött a
bál, a jó hangulatról a Melange Time
zenekar gondoskodott.
Köszönjük
mindazoknak,
akik
a
szervezésben,
lebonyolításban
segítségünkre voltak, és köszönjük
támogatóinknak:
Ágfalva Községi Önkormányzat
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Ágfalva Községi Könyvtár
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés
Győr-Moson-Sopron Megyei Német
Önkormányzat

Fotó: Sir János
18 órakor a harmadik helyszínen, az Ágfalvi
Fogadó előtti téren felállított szabadtéri
színpadon, Daloló Hónapok műsorral Ribizli
bohóc várta a szülőket, gyermekeket, majd
az Ágfalvi Váci Mihály Általános IskolaGrundschule Agendorf Patakugrók csoportja
és a soproni Testvériség Néptáncegyüttes
magyar és környékbeli német nemzetiségi
táncokból összeállított közös műsora
következett. A műsor közben felléptek ifjú
tehetségeink: Bognár Adrián a Felszállott a
Páva tehetségkutató műsor középdöntőse,
Varga Petra a Barsi Ernő Megyei
ÁGFALVI KRÓNIKA

Csoltói József
rendezvényszervező

Aranymisés köszöntése
Ötven éve tartotta első miséjét Németh
Attila plébános úr (június 25-én)
Fertőszentmiklóson.
Az idei évben a jubiláló atyát köszöntöttük
Ágfalván ugyan ezen a napon.
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Hogy a sírókkal sírni jól esett,
és nem nevettem minden nevetővel,
hála legyen.
Hogy megmutattál mindent, ami szép
és megmutattál mindent, ami rút,
hála legyen.
Hogy boldoggá tett minden, ami szép
és ami rút, nem tett boldogtalanná,
hála legyen.
Hogy sohasem féltem a szeretettől
és szerethettem, akik nem szerettek,
hála legyen.

Fotó: Dívós Gábor
Az 50 éves papságát ünneplő atyát a
szentmise elején Varga Petra Sík Sándor: Te
Deum versével köszöntötte, majd az
egyházközség nevében nyújtottunk át neki
ajándékokat, többek között egy aranyszínű
stólát, mely az arany mise évfordulóját
szimbolizálja.

Hogy akik szerettek, szépen szerettek,
és hogy nem kellett nem szépen szeretnem,
hála legyen.
Hogy amim nem volt, nem kívántam,
és sohasem volt elég, aki voltam,
hála legyen.
Hogy ember lehettem akkor is,
mikor az emberek nem akartak emberek lenni,
hála legyen.
Hogy megtarthattam a hitet,
és megfuthattam a kicsik futását,
és futva futhatok az Érkező elé,
s tán nem kell a városba mennem
a lámpásomba olajért,
hála legyen!
Hogy tegnap azt mondhattam: úgy legyen!
és ma is kiálthatom: úgy legyen!
és holnap és holnapután és azután is
akarom énekelni: úgy legyen! –
hála legyen, Uram!
hála legyen!

A vers után Kedves Vencel kántor
köszöntötte az ünnepeltet, majd átadtuk Pék
Zsuzsanna polgármester köszöntő sorait.

Sík Sándor: Te Deum

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves Jubiláló Atya!

Téged Isten dicsérlek
és hálát adok mindenért.
Hogy megvolt mindig a mindennapim
és nem gyűjtöttem másnapra valót,
hála legyen.
Hogy mindig jutott két garasom adni,
és magamnak nem kellett kéregetnem,
hála legyen.
Hogy értenem adatott másokat,
és nem kellett sírnom, hogy megértsenek,
hála legyen.
ÁGFALVI KRÓNIKA

Isten, én Istenem, téged kereslek, utánad
szomjazik a lelkem!
Érted sóvárog a testem, mint a száraz, tikkadt,
kiaszott
föld.
3
Téged keres tekintetem a szent sátorban, hogy
erődet
és
dicsőségedet
megláthassam.
4
Mert kegyelmed többet ér, mint az élet, ajkam
dicséretet
zeng
neked.
5
Magasztallak egész életemen át, s nevedben
emelem imára kezem.(63. Zsoltár, idézet)
2
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Az egyik leggyakrabban imádkozott zsoltár
szavaival köszöntjük Önt, az ágfalvi katolikus
közösség nevében.
Papszentelése után, „a hosszú napok” ideje
következett. Az ötven év során, sok helyen sok
beosztásban volt, de mindenütt érezhette, hogy a
pap olyan ember, aki Istent szomjazza és Őt
keresi. A pap engedi, hogy Isten beszéljen rajta
keresztül, és imádkozik mindenkiért.
Vannak meg nem ismétlődő mérföldkövek a
papság útján: 25 év-ezüstmise, és 50 évaranymise. Minden mérföldkő valahogy
megtisztítja az embert, helyre rak személyeket,
eseményeket, történéseket.
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Elsőáldozás és bérmálás 2017.
Az ágfalvi katolikus egyházközség felemelő,
és megható ünnepe volt az idei évben is az
elsőáldozás, május 7-én, valamint a
bérmálkozás Június 5-én.
Az idei évben kilencen találkozhattak
templomunkban a szentségi Jézussal. A 3.
osztályosok, Németh Attila plébános atya
ünnepi szentmiséjében újították meg
keresztségi fogadalmukat és áldoztak.

Ma ünnepelni szeretnénk önnel: Pilinszky
János gondolatait hívjuk segítségül.
”A
hétköznap
és
ünnep:
kölcsönös
megtermékenyítői egymásnak. Az egyik
nemcsak mértéke a másiknak, de emelője is. Az
ünnepben életünk végső értelme, állomása tűnik
fel, a hétköznapok hosszú sorát útnak kell
tekintenünk, mely életre vagy pusztulásra
vezet…
Nem is az a fontos, hogy köves az út, hanem,
hogy hová visz. Az ünnepben életünk végső
értelme tűnik fel!”
Isten éltesse és őrizze meg Attila atyát. Ma,
amikor hálát ad Istennek pappá szentelésének
50. évfordulóján, a hívatásért, az elmúlt
évtizedek kegyelmeiért, örömmel csatlakozunk
hálaadó szentmiséjéhez és Isten áldását kérjük
további szolgálatára!

A bérmálás szentségében tizenhárman
részesültek Bánfalván, a Pálos-Karmelita
templomban.
A bérmálás szentségét Dr. Pápai Lajos
püspök Úr szolgáltatta ki.

Ágfalva 2017-06-25
Kedves Vencel
kántor

Fotó: Pluzsik Tamás
„Napot akarni, szépet, vad messzeséget,
Istent keresni, szállni és rátalálni, Boldognak
lenni nagyon:ezt akarom! (Müller Péter)
Fotó: Dívós Gábor

ÁGFALVI KRÓNIKA

Kedves Vencel
hitoktató
WWW.AGFALVA.HU
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Határ menti ökumenikus
istentisztelet Ágfalván
Pünkösd hétfőjén rendeztük meg Ágfalván a
szokásos pünkösd hétfői ökumenikus
istentiszteletünket, amelyen öt gyülekezet
tagjai vettek részt: az ágfalvi evangélikusok,
az ágfalvi katolikusok, a lépesfalvi
evangélikusok, a somfalvi katolikusok és a
bánfalvi evangélikusok. Az ökumenikus
istentisztelet
immár
huszonhatodik
alkalommal tartottuk meg a határ mentén. A
reformáció jubileumi éve alkalmából idén
felsőbb egyházi elöljárókat is meghívtunk:
Szemerei
Jánost,
egyházkerületünk
püspökét, Manfred Koch-ot, a burgenlandi
szuperintendenst, és Michael Wügert, aki a
burgenlandi római katolikus püspökség
küldötte volt. Nagy dolog, hogy ezen az
ünnepen protestánsok és római katolikusok
együtt lehettünk. Pünkösd csodájába,
pünkösd határtalanságába ez is belefér...
Az istentisztelet liturgiájában részt vettek a
határ menti gyülekezetek lelkészei és
plébánosai is.
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Luther nyomában –
evangélikus hittantábor
Ágfalván
Június 21-25. között rendeztük meg
hagyományos
gyülekezeti
táborunkat
Ágfalván. A közel negyven gyerek öt napon
keresztül játékos formában ismerkedett a
reformáció
és
Luther
tanításával,
jelentőségével. A tanulást ne „iskolai
módszerekkel” képzeljék el! Luther életének
főbb eseményeit eljátszottuk a gyerekekkel,
olyan népi játékokat vettük elő, amelyekkel
valaha a gyeremek Luther is játszhatott,
készítettünk Luther-spinnert, Luther-koktélt,
sokat
zenéltünk
és
énekeltünk,
csempésztünk Bibliát a székek között, sorba
raktuk az összekeveredett 95 tételt, és mivel
Luther is szerette a hasát, rendeztünk a
reformátor tiszteletére egy csokoládéevő
versenyt is. Kirándultunk is, és amikor az
idő engedte, délutánonként strandoltunk.
A tábor ideje alatt sok-sok felvétel készült,
ezeket
megtekinthetik
honlapunk
galériájában. (agfalva.lutheran.hu)

Fotó: Walter Rossmann
Ezúton is szeretném megköszönni az
ágfalviak
vendégszeretetét.
Rengeteg
süteményt kaptunk, nagy-nagy köszönet
érte. Köszönjük a bort, a sátrat is, és
elsősorban a jelenlétüket. Jó volt látni, hogy
megtelt ez a hatalmas templom, majd a
rendezvény után a templomkert.
Heinrichs Eszter

ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Lukács Xénia
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani
mindenkinek, aki önkéntes munkájával
segítségünkre volt idei hittantáborunk
megszervezésében.
Nagy-nagy köszönet Plöchl Ildikónak,
Demeter-Vörös
Andreának,
Lukács
Xéniának, Oroszné Etlinger Ildikónak, a
Tauber családnak, Kedves Vencelnek, Füzi
Andreának, a Lévai családnak, Akácos
WWW.AGFALVA.HU
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Tamásnak és ifiseinknek: Resperger
Rékának,
Maráczi
Rékának,
Tóth
Viviennek, Csendes Mátyásnak, Plöchl
Alexandernek, Dóka Mártonnak, Tóth
Martinnak. Továbbá köszönet a szendvicsek
készítéséért Podzimek Katalinnak és
Soproni Csillának.
És persze nagy köszönet a gyerekeknek,
hogy
kedvesek,
okosak,
aranyosak,
lelkesek… voltak. Velük és értük érdemes
dolgozni. Jó volt újra és újra látni és hallani
az ódon falak között gyermekeink örömét,
nevetését, figyelmét, imádságát, énekét …
Ők ennek a gyülekezetnek a reménységei.
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Sinsheimben, várlátogatás Heidelbergben és
persze Mosbach gyönyörű utcáiban a
shoppingolás sem maradt el.
Az idei évben negyedik osztályos
tanulóknak is jutott hely a buszban. Kicsik
is, nagyok is nagyon jól érezték magukat.
Jövő nyáron a német tanulók látogatnak el
hozzánk, mi két év múlva indulunk útnak
újra.
Köszönjük az élményeket Kriszta néninek és
Adrienn néninek, valamint hatalmas taps jár
buszsofőrünknek Lajos bácsinak is, aki
épségben hazahozott mindenkit!
Csernus Zsófia

És egyáltalán nem utolsó sorban, köszönet a
szülőknek, hogy elhozták gyermekeiket és
ránk bízták hitbeli nevelésüket.
Köszönet.
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter lelkész
Júliusi istentiszteleteink
Július 2-án, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentisztelet lesz.
Július 9-én, vasánrap 9 órakor német nyelvű
istentiszteletre hívogatunk.
Július 16-án, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentisztelet lesz.
Július 23-án, vasárnap 9 órakor német
nyelvű istentiszteletre hívogatunk.
Július 30-án, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentisztelet lesz.
Szeretettel várunk mindenkit!
Heinrichs Eszter és Michael Heinrichs

Partnerközségünkben,
Schefflenzben jártunk
2017-ben ismét ellátogattunk
partnerközségünkbe, Schefflenzbe. Május
28-án 17 tanulóval indultunk útnak Kriszta
néni és Adrienn néni kíséretével. A
programok között volt madárröptetés
Guttenbergben, technikamúzeum
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Csernus Zsófia

Projektnap Schattendorfban
Idén is megrendeztük alsó tagozatban a már
hagyománynak számító közös projektnapot
a schattendorfi iskolásokkal. Június 9-én,
iskolánkból 10 tanuló vett részt a 3. és 4.
osztályból a programon. A játékos és
mozgásos feladatok mellett a nyelvet is
gyakorolták a gyerekek csoportmunkában.
WWW.AGFALVA.HU
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Ágfalvi Váci Mihály Általános
Iskola-Grundschule Agendorf
nyolcadik osztályos diákjainak
ballagása képekben

Fotók: Pölöskeiné Köstner Szilvia
Köszönjük a programunk támogatását,
szervezésében, lebonyolításában a segítséget
és a kíséretet. Jövőre is szeretnénk hasonló,
jókedvű nyelvi találkozót szervezni.
Kiss Péterné/Erika néni

Az Ágfalvi Váci Mihály
Általános Iskola és az
Ágfalvi Napsugár Óvoda
2017.09.01-től
KARBANTARTÓT
keres napi 4 órában.
érdeklődni: 06 20 7797 116
telefonszámon,
Csernus Gáborné
intézményvezetőnél lehet.
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotók: Csernus Zsófia
"SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN
Ha
családtagja,
barátja,
ismerőse,
hozzátartozója
jogait
megsértették
a
pszichiátrián, jelezze panaszát az alábbi
elérhetőségeken.
Alapítványunk több mint 20 éve biztosít
ingyenes jogsegélyszolgálatot azok számára,
akiket sérelem ért a pszichiátriai kezelésük
során
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány
Cím:
1461
Budapest,
Pf.:
182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail:
panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"

WWW.AGFALVA.HU
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"PSZICHIÁTRIAI
SZEREK
PROBLÉMÁKRA?
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VISELKEDÉSI

Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy
"viselkedési
rendellenesség"
miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy
a gyermek állapota semmit sem változott
vagy rosszabbodott emiatt, keresse az
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítványt. Az alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány
is
kérhető
a
hiperaktivitás témájában.
Cím:
1461
Budapest,
Pf.:
182.
Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384
E-mail:
info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu

Ágfalvi krónika
Kiadja az Ágfalvi Önkormányzat
Felelős kiadó: Pék Zsuzsanna
Főszerkesztő: Csoltói József
Szerkesztőbizottság:
Ferstl Róbert, Skala János
Eng. Szám: B/PHF/1136/GY/1993
Készült:
ART-COPY Nyomda, Sopron

Minden információt bizalmasan kezelünk!"

ÁGFALVI KRÓNIKA
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