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A KITELEPÍTÉS 64. ÉVFORDULÓJÁRA
EMLÉKEZTÜNK
Ma ismét megszólaltak a harangok.
Megszólaltak, hogy arra emlékeztessenek
minket, hogy hatvannégy évvel ezelőtt,
1946. április 16-án több mint 1400 embernek
el kellett hagynia szülőföldjét. A mai napon
nemcsak mi emlékezünk, hanem a lengyel
nép is, aki a légkatastrófa 96 áldozatait
siratja. Hajtsuk meg fejünket a lengyel
áldozatok előtt is!

Fotó: Walter Rossmann

Jól ismerjük azt a mondást, hogy az idő
minden sebet begyógyít. De tényleg így van
ez? Tényleg begyógyultak a sebek 64 év után?
Nem. Nem, mert hiányoznak közülünk azok
az
emberek,
akiket
kiszakítottak
közösségünkből, községünk életéből. A
harangok azért szólaltak meg, mert nem egy
lezárt dologról van szó, nemcsak egy
történelmi dátumról, hanem egy ma is élő és
ma is fájó eseményről. Nemcsak a falu,
hanem az itt élő kereszténység is síratja a
kitelepítetteket. Ezért is beszél ma Önökhöz
az evangélikus lelkész.

Fotó: Walter Rossmann

Engedjék meg, hogy hadd szóljak néhány
gondolatot a hit dolgairól is, mert
keresztényként nem szabad elfeledkeznünk
arról
sem,
hogy
a
kitelepítés
igazságtalansága válasz volt egy másik
borzalomra,
a
világháborúra,
melyet
Németország és a szövetségesei robbantottak
ki. Sok-sok szörnyűség fűződik ehhez az
időszakhoz,
rengetegen
váltak
bombatámadások áldozatává, országokat
igáztak le, nemzeti kisebbségeket üldöztek
és gyilkoltak halálra, és voltak, működtek
munkatáborok, itt a környéken is. Sok
borzalmas dolog történt a negyvenes
években, amely a biblia mérlegén mérve
bűnnek számít. Aztán a világháború
elmúltával jött az igazságtalan ítélet,
aminek
része
volt
több
népcsoport
kitelepítése Európa számos országában. Ami
történt, az nem először történt meg
világtörténelemben, még a Bibliában is sokat
olvashatunk erről. A Könyvek Könyve is
gyakran beszámol arról, hogy nagy-nagy
bűnökért és igazságtalanságokért ártatlan
emberek bűnhődnek. Egy lengyel barátom
tegnap mondta nekem, hogy a kitelepítettek
Hitler utólsó áldozatai.
(Folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
Nem, az idő nem gyógyítja be a sebeket.
Hitem, hitünk szerint csak két dolog segítheti
a sebek gyógyulását: a megbocsátás és az
emlékezés. Nem szabad elfelednünk a
történteket, mert ha egyszer elfelejtkezünk
erről a borzalomról, akkor azzal újra vétünk,
és az áldozatok emlékét sem tiszteljük. A
spanyol költő Jorge Santayana gyönyörűen
fogalmaz: - „Azok, akik elfelejtik a
múltjukat,
arra
kárhoztatnak,
hogy
mégegyszer
átéljék
azt,
amiről
megfeledkeztek.!“
De ugyanennyire fontos az is, hogy az
emlékeket nem elfeledve, valami újat
tudjunk elkezdeni, a megbocsátás és az
emlékezés
jegyében.
Emlékezve
és
megbocsátva, a kettőt együtt, mert
a
megbocsátás nélküli emlékezés bosszút
szülne, az emlékezés nélküli megbocsátás
pedig nem lenne őszinte.
Ma, a kitelepítésre, a ki-telepítettekre
emlékezünk. Úgy gondolom, hogy a
harangszó elhangzása után, ennél a gyönyörű
emlékműnél állva, az a feladatunk, hogy
emlékezzünk és megbocsássunk! Tegyük ezt
azért, hogy ne ismétlődjék meg soha többé,
ami megtörtént! Mind a kitelepítettek, mind
a
háború,
mind
az
üldöztetések
figyelmeztessenek bennünket arra, hogy
harcoljunk a az erőszak, az idegengyűlölet, a
nacionalizmus és a fajgyűlölet ellen.
Keresztyén hitünk szerint minden ember –
kivétel nélkül- Isten gyermeke és ezáltal
egymás testvére. A legjobb családokban is
előfordulnak nézeteltérések a gyerekek
között, de az az egyik családban sem
megengedhető, hogy kínozzuk, elüldözzük
vagy megöljük a másikat.
Mindannyiunknak az a dolgunk, hogy tegyünk
valamit egy élhetőbb és igazságosabb
világért! Az esélyeink jók. A határok
megnyíltak, és egy hónap múlva készen lesz
a régen várt út is, amely összeköt minket a
szomszédos országgal. De az igazi változás
leginkább a fejekben kell hogy eldőljön,
mert az igazi határok és falak nem országok
és települések, hanem az emberek között
vannak. Ha sikerül ezeket a falakat is
lebontanunk, akkor elmondhatjuk, hogy
tényleg mindent megtettünk azért, hogy ne
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legyen többé se háború, se koncentrációs
tábor, se kitelepítés.
Ez a mai nap és ez a szép emlékmű
emlékeztessen és figyelmeztessen minket
ezekre a még előttünk álló és nem könnyű
feladatokra is!
(Részlet Michael Heinrichs
lelkész ünnepi beszédéböl.)

evangélikus

Köszönjük Pinezits Ferencnek, hogy 1996ban
ezzel a szép emlékművel megajándékozta
Ágfalvát!

FŐHAJTÁS A NYUGATMAGYARORSZÁGI FELKELÉS
AKADÉMISTA ÁLDOZATAI ELŐTT…
A selmecbányai Szent Borbála Akadémiai
Kőr Egyesület, a Szent Borbála Baráti
Kör, a Miskolci Egyetem Bányamérnöki
Valéta Bizottsága, és Kohómérnöki Valéta
Bizottsága,
a
Nyugat-Magyarországi
Egyetem Erdőmérnöki Valéta Bizottsága
és a Selmeci Társaság képviselői április
10-én emléktúrán jártak Ágfalván,
megemlékezve a Nyugat-Magyarországi
felkelés akadémista áldozatairól.
Tiszteletüket tették Baracsi László és az
ágfalvi csatában elesettek síremlékénél,
megkoszorúzták a Baracsi Emlékművet,
majd emlékmisén vettek részt a
Katolikus Templomban.
Vendégeinket
fogadta
Gaál
István
polgármester, és Képviselő Testületeink
delegált
tagjai.
Szabadprogramként
megtekintették
az
Evangélikus
Templomot és Tájházunkat is.
Csoltói József

Fotó: Csoltói József
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A VILÁG BÉKÉJÉÉRT FUTNAK
Májusban ér Sopronba
jelképező fáklya

a

M Á J U S

BEMUTATKOZUNK

harmóniát

Január elsején Guatemalában egy
működő vulkán lávájával lobbantották
lángra azt a fáklyát, amellyel a
Világharmónia futás (World Harmony
Run) résztvevői május végén érnek el
Sopronba. A nemzetközi váltófutás a
világon 140, Európában 49 országot érint.
2010. május 31-én (hétfőn) Sopronból
a nemzetközi futó csapat 12.00 és
12.30 óra között ér Ágfalvára.
Útvonaluk: ágfalvi kerékpárút, Váci
Mihály utca, Fő utca, Somfalvi úton át
Somfalvánál érkeznek Ausztriába. Az
ágfalvi-somfalvi határátkelőn egy rövid
fogadás
keretében,
Gaál
István
polgármester köszönti a küldöttséget
Alfred Grafl somfalvi (Schattendorf)
illetve
Herbert Tschürtz
lépesfalvi
(Loipersbach)
polgármesterekkel
közösen, ezzel is demonstrálva a határ
menti
közösségek
példaértékű
együttműködését.
Szeretnénk
az
ágfalvi
diákokat,
sportegyesületeket, amatőr futókat
ösztönözni arra, hogy vegyenek részt
az
ágfalvi
távon,
buzdításukkal,
lelkesedésükkel adjanak új erőt és
kitartást
a
futóknak
vagy
akár
csatlakozzanak
hozzájuk
néhány
utcahossznyi futás erejéig!
Bővebb információ:

http://www.worldharmonyrun.org/hungary/

Köszönettel:
Hammel Terézia
szervező
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Tisztelt
Ágfalviak,
kedves
olvasók.
Köszönjük a lehetőséget és örömmel élünk
vele, hogy írhatunk a KRÓNIKÁBA.
Szeretnénk, ha tudnák, hogy mi is az a
nappali ellátás, kik is járnak ide.
Az Ágfalvi Otthonhoz tartozik a Nappali
Ellátó Centrum mely Sopronban az Uszoda
út. 9 szám alatt 3 évvel ezelőtt pályázati
pénzből épült fel. 40 fő-különböző
problémával,
fogyatékossággal élő ember jár ide. Az
épület nagyon szép, kényelmes, jól
megközelíthető helyen van.
Jól felszerelt torna szoba, pingpong, csocsó
asztal,
erősítő
gépek,
három
foglalkoztatási
helység, külön étkező, pihenő szoba és a
kedvelt média szoba áll rendelkezésünkre.
Az épülethez tartozó kert a nagyon öreg
vadgesztenyefákkal is gyönyörű.
Az ellátó centrum minden nap 8-tól 16
óráig van nyitva.
Hogyan is telnek a napok? Milyen is itt az
élet? Hát csak annyi „ Szuper",8 órától 12
óráig munkafoglalkoztatások vannak . A
munkafolyamatok
irányításában
a
munkavezetők segítenek. Varrunk, befőző
gumit tasakolunk, gumi alkatrészeket
sorjázunk,
macskaeledeles
dobozokat
ragasztunk.
Délutánonként
kreatív
foglalkozások
vannak, ahol az ügyes kezűek kiélhetik a
képzeletüket,
festünk,
színezünk,
origamizunk, teszteket töltünk, rejtvényt
fejtünk,
szövünk,
fogalmazásokat
írunk,stb.
Szerdai napon csoportbeszélgetést tartunk.
Az ebédlőben, körben ülünk a székekkel,
majd közösen megbeszéljük a heti
eseményeket, programokat, feladatokat,
újságcikkeket olvasunkfel, megtárgyaljuk a
tv-ben látottakat.
Lehetőségünk van az internet használatra,
DVD filmet is mi választjuk ki mit néznénk
szívesen.
Gyöngyi néni szervezésében nagyon színes,
érdekes programokon veszünk részt.
Sopronban,
nagyon
sok
kiállításra,
múzeumokba, templomba eljuthatunk.
WWW.AGFALVA.HU
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Az ellátásban lehetőségünk van a napi
tisztálkodásra, hiszen nem szégyen de
sajnos vannak olyan társaink akiknek nincs
kényelmes fürdőszobájuk.
Nagyon finom az ebéd, amit az ágfalvi
otthonból szállítanak és önköltségesen
kérhetünk.
Szívesen járunk a nappali ellátásba, hiszen
az
egész
életünkben
meglévő
problémánkat könnyebbé teszi az itt
eltöltött idő.
Rosszkedvünk hamar oldódik társaink közt.
Sokat beszélgetünk, munka közben zenét
hallgatunk.
Segítőink
nap-nap
után
figyelemmel kísérik állapotunkat, orvoshoz
irányítanak bennünket, segítenek a
hivatalos ügyek intézésében. A közösségi
gondozónők otthonainkba is ellátogatnak.
Szívesen emlékezünk vissza a tavalyi
programokra. A sok-sok program közül a
legnagyobb élményt adókra.
Gyöngyi néni szervezte és vezette a
Sopronkőhidai Börtönlátogatást, a Fraknói
kirándulást és a bécsi Adventi vásárra is
eljutottunk. Minden hónapban közösen
köszöntjük a névnaposokat, gulyás partit
szervezünk a kertben az évközbeli
ünnepekre is műsorral készülünk.
Az idei program sorozatunk a Centrum 3
éves évfordulójával kezdődőt február 12.én és a farsangi mulattsággal folytatódott
ahol Nagy Balázs ágfalvi zenész teremtett
jó hangulatot, ezúton is köszönjük. Egy
különös esemény is történt ezen a
farsangon. Két társunk-Rita és Ákos a
családjuk kérésére- eljegyzését is együtt
ünnepeltük. Nagyon megható volt.
Gyöngyi nénivel megnéztük a nagysikerű
AVATAR
filmet
és
még
lOdb
színházbérletünk is van és nagyon szép
előadásokat nézhetünk meg. Ünnepeltük
március 15.-ét, Húsvéti ünnepeket is
közösen tartottuk. Gyöngyi nénivel sokat
gyakorolunk , verset tanulunk, felolvasunk,
van egy énekkarunk és dalokkal színesítjük
a műsort. A rendezvényeken, programokon
ünnepeken az ágfalvi otthon vezetői és
Farkas Mária Mariann Igazgató Asszony is
részt vesz.

ÁGFALVI KRÓNIKA

5

Nagyon örülünk, hogy családtagjaink és
hozzátartozók is mindig eljöhetnek és
együtt ünnepelhetünk.
Köszönjük szépen, hogy végig olvasták
bemutatkozásunkat.
Fogalmazók:
Magyar Attila, Endrész Mária, Főző Márta,
Molnár Laura, Könczöl Károly

ÁGFALVI TEHETSÉGEK A SOPRONI
„KI MIT TUD?”-ON
Tizenegyedszer
rendezték
meg
Sopronban a Városi KI MIT TUD?
vetélkedőt. A tehetségkutatóra nyolc
kategóriában hatvannégyen neveztek. Az
idei versenyen 2010. április 17-én
(szombaton) délelőtt az ének, hangszeres
zene, néptánc, modern tánc és aerobik
kategóriák, míg délután a vers, próza,
színjátszás és egyéb kategóriák fellépői
mutatkoztak be. A díjazottak színvonalas
műsorukat a vasárnapi gálaműsoron is
bemutatták.
A tehetségkutatón két ágfalvi fiatal
szerepelt kiválóan:
Csoltói Gergely ének kategóriában arany,
Kakukk Réka vers és próza kategóriában
bronzhelyezést ért el, modern tánc
kategóriában különdíjat kapott.
Teljesítményükhöz szívből gratulálunk!
Csoltói József
Rendezvényszervező

WWW.AGFALVA.HU
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HA TAVASZ, AKKOR
PAPÍRGYŰJTÉS ÉS SZEMÉTSZEDÉS!
Tudja ezt minden ágfalvi iskolás és már
várták
idén
is
a
hagyományos
papírgyűjtésünket, mely április 21-én
volt. Sokan saját maguk, a falu lakosaitól
gyűjtögetve, sokan szüleik, nagyszüleik
segítségével szedték össze a sok
feleslegessé vált papírhulladékot, ami
újrahasznosításra kerülhet és nem
utolsósorban
a
diákönkormányzat
számára szép hasznot eredményezhet.
Íme az idei eredmények az átlagok
tükrében:
1. 6. osztály: 2074 kg 148,1 kg/fő
2. 5. osztály: 2029,7kg 144,9 kg/fő
3. 7. osztály: 1195 kg 108,6 kg/fő
4. 2. osztály: 2363 kg 107,4 kg/fő
5. 4. osztály: 1379,5kg
91,9 kg/fő
6. 1. osztály: 1362 kg
90,8 kg/fő
7. 3. osztály: 1570,7kg
82,6 kg/fő
8. 8. osztály: 1274 kg
79,6 kg/fő
Az egyéni verseny alakulása:
1. Németh Alex
7.o. 970
2. Pisák Máté
6.o. 620
3. Pénzes Norbert
5.o. 569
4. Varga Viktor
6.o. 442
5. Módos J. Sámuel 8.o. 305

M Á J U S

sajnos- meglehetősen sok szemetet.
Mostanában zajlik a lomtalanítási akció
is. Ezekkel az akciókkal, programokkal
mindenki figyelmét szeretnénk felhívni
környezetünk
tudatos
védelmére.
Vigyázz a Földre!
Czinder Tamásné
DÖK patronáló tanár

Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa

kg
kg
kg
kg
kg

14350 kg papírt gyűjtöttünk közös erővel,
melyhez hozzásegített minket 990 kg-mal
Gálos Mihály ágfalvi vállalkozó és
érkeztek kisebb felajánlások is. Jó lenne,
ha a faluból még többen kihasználnák ezt
a lehetőséget a felhalmozódott papír
kitakarítására. Legközelebb ősszel lesz
erre mód. Köszönet illet minden szülőt,
nagyszülőt, iskolai dolgozót és segítő
gyereket, akik részt vettek ebben az
összefogásban!
Április
22-én,
a
Föld
napján
csatlakoztunk a Közútkezelő Kht.
felhívásához és minden tavasszal
esedékes szemétszedésünket erre a
napra időzítettük. Nemcsak az iskola és
a falu különböző pontjain, hanem az
Ágfalvát Sopronnal összekötő közút
mentén és a bicikliúton is gyűjtöttük a –
ÁGFALVI KRÓNIKA
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Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa

Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa
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HASON CSÚSZVA A MEGYEI
ELŐDÖNTŐBE!

MADÁRGYŰRŰZÉSEN VOLTUNK A
MÁSODIK OSZTÁLYOSOKKAL.

A III.
korcsoportos labdarúgásban
a
körzetünket megnyerve továbbjutottunk. A
körzeti döntőn a soproni és fertődi körzet
nyerteseit fogadtuk.
Szakadó esőben játszottuk a mérkőzéseket
az ágfalvi sportpályán, ennek ellenére szép
számú szurkoló gyűlt össze a csapat
bíztatására.
A továbbjutást érő mérkőzés eseményei:

Neuwirth
Máté
apukája,
Neuwirth
Norbert mutatta meg a gyerekeknek,
hogy milyen is egy ilyen gyűrűzés.
Feketerigót,
barátposzátát
és
egy
vörösbegyet sikerült meggyűrűzni.

Ágfalva – Fertőd

2–0

Ágfalva: (Kovács Dominik Csk., Sztrókay
Dániel, Kurcsics Barnabás, Bak Ádám, Takács
Krisztián, Pisák Máté, Török Péter, Farkas
Dániel, Kiss Gyula, Németh Alex, )

Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa

Fotó: Jókay Csaba
Sajnos a tavaszi fordulókon nélkülöznünk kell
csapatunk
két
meghatározó
játékosát
Horváth Szabolcs a vállát, Varga Viktor a
kezét törte el. Ennek ellenére bizakodva
kezdtük a mérkőzést ahol minkét félnek
voltak helyzetei. Az első félidő végén több
egymást követő lövés után Alex bevette
Fertőd kapuját, a második játékrészben
tovább nőtt a hazai fölény és Török Péter
bombagóljával bebiztosítottuk a győzelmet.
A mérkőzések végén a csapattagok hason
csúszva ünnepelték a továbbjutást.
A megyei elődöntőn szintén nélkülözve
meghatározó játékosainkat 2-1-es vereséget
szenvedtünk a Kapuvár csapatától.
Gratulálunk
a
eredményekhez.

fiúknak

a

szép

Barcza Attila
testnevelő tanár

ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsa

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 31. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
aussa – heraus – kifelé
Bidlhulz – dünnes Arstholz – rőzse
blad – dick – kövér
dumpl – finster – sötétedik
Fadl – Ferkel – malac
Housnscheissa – Feigling – gyáva
Karnalli – böse Person – gonosz személy
Lucka – Loch – lyuk
spiazln – spucken – köp
Tetschn – Ohrfeige – pofon
gyűjtötte: Böhm András
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BESZÁMOLÓ
A LACHEN STIFTUNG ALAPÍTVÁNY
2009-ES ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Az alapítvány elnöke: Böröndiné Barna
Aranka
Az alapítvány titkára: Cséryné Oláh Mária
Alapítványunk továbbra sem folytat
vállalkozási tevékenységet. Bevételeit a
magánszemélyek
és
vállalkozók
adományai, a személyi jövedelemadó
felajánlott 1%-a, az elnyert pályázati
támogatások, illetve kamatok jelentik.
Alapítványunk az ágfalvi óvoda javára
jött létre. A felajánlott adó 1%-ból
homokozó-keretet
vásároltunk
az
udvarra. Karácsony előtt játékokat
vásároltunk az óvodai csoportoknak.
Szakkönyv-vásárlással támogattuk az
óvodában
dolgozó
pedagógusok
munkáját, illetve egy szakmai nap
alkalmából az óvoda dolgozói részére az
óvodalátogatás
utazási
költségét
fedeztük egy budapesti óvodába. Idén a
közösségi
gyűjtésből
vásárolt
defibrillátorok
beszerzéséhez
segédkeztünk.
Alapítványunknak két pénzintézetnél van
számlája, melyek egyenlegei (2009.
január 1-én és 2009. december 31-én) a
következők voltak:
Nyitóegyenleg:
Rajka
és
Vidéke
Takarékszövetkezetnél : 261.820 Ft
Kerskedelmi és Hitelbanknál: 248.314 Ft
+ 1.000.000 Ft lekötött betét
Záró egyenleg: Rajka és Vidéke
Takarékszövetkezetnél : 452.424 Ft
Kereskedelmi és Hitelbanknál: 355.089 Ft
+ 1.000.000Ft lekötött betét
Házipénztár:
Nyitóegyenleg:
Záró egyenleg:

55.460 Ft
21.494 Ft

A lekötött betétből tervezzük, hogy az
újonnan átadott óvodai csoportszobákba,
ÁGFALVI KRÓNIKA
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illetve nevelői helyiségbe
eszközöket,
bútorokat
tornaszereket vásárolunk.
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használati
illetve

2009. évi bevételek voltak:
Adomány:
49.600 Ft
Személyi jövedelemadó felajánlott 1%-a:
348.678 Ft
NCA pályázaton elnyert támogatás:
165.620 Ft
Kamatok:
112.038 Ft
Defibrillátorra
közösségi
gyűjtésből:
1.842.000 Ft
2009. évi kiadások voltak:
Defibrillátor vásárlása és a defibrillátor
helyének
kialakításával
kapcsolatos
költségek
1.452.688 Ft
Banki költségek:
20.848 Ft
Telefon, posta költségek:
18.485 Ft
Papír, írószer, nyomtatvány:
29.100 Ft
Személyszállítás
(óvodalátogatás):
90.000 Ft
Fénymásoló, lamináló, iratmegsemmisítő
(NCA pályázatból):
307.020 Ft
Szakkönyvek:
33.033 Ft
Homokozó-keret és hinták:
194.195 Ft
Játékvásárlás
128.931 Ft
Óvodánk
dolgozói,
az
alapítvány
munkatársai társadalmi munkában végzik
az alapítvány körüli munkát. Ezúton
szeretnénk
minden
támogatónknak
köszönetet mondani, akik munkájukkal,
adományukkal,
felajánlott
személyi
jövedelemadó 1%-kukkal támogatták az
alapítványunkat,
ezen
keresztül
óvodánkat. Segítségükre a jövőben is
számítunk.
A beszámolót készítette:
Cséryné Oláh Mária

9423 Ágfalva Váci Mihály u.1.
Adószám: 18535105-1-08
Számlaszám: 59500351-10011128
WWW.AGFALVA.HU
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AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG MÁJUSI HÍREI ÉS
PROGRAMJAI
A hónap igéje: „A hit pedig a remélt
dolgokban való bizalom, és a nem
látható
dolgok
létéről
való
meggyőződés.“ (Zsid.11,1)
Május 2-án, vasárnap 9 órakor kétnyelvű
családi istentiszteletre várunk szeretettel
mindenkit!
Az
alkalom
után
szeretetvendégséget tartunk.
Május 5-én, szerdán 16 órától magyar
nyelvű bibliaórára hivogatunk nagy
szeretettel mindenkit.
Május 6-án, csütörtökön 17
gitárórára várjuk a fiatalokat.

órától

Május 9-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű
úrvacsorás
istentiszteletet
tartunk.

9

felnőttkonfirmációval.
Ezen
az
istentiszteleteten
megmelékezünk
azokról, akik 25, 50, 60 esetleg 70 éve
konfirmáltak.
Május 24-én előreláthatólag 15 órától
Lépesfalvára invitálunk mindenkit, ahol
kétnyelvű ökumenikus istentiszteletetre
utána pedig szeretetvendégségre várnak
minket az evangélikus templomba.
Május 30-án, 9 órakor német nyelvű
istentiszteletet tartunk.
Örömmel jelentjük, hogy szépül és
napról-napra
információkkal
és
anyagokkal bővül a honlapunk. Tessék
nézetegni! http://agfalva.lutheran.hu/
Alkalmainkra
szeretettel
várunk
mindenkit, felekezeti hovatartozástól
függetlenül!
Heinrichs Michael és Eszter

Május 16-án a soproni evangéilkus
gyülekezettel
szeretnénk
együtt
megemlékezni
a
kitelepítés
64.
évfordulójáról. Ezen a napon nem
tartunk
gyülekezetünkben
istentiszteletet, hanem részt veszünk 10
órától
a
soproni
evangélikus
templomban
tartandó
ökumenikus
istentiszteleten, ahol Michael Heinrichs
szolgál igehirdetéssel.
A Sopronba való bejutást igény szerint
megszervezzük.
Május 20-án, csütörtökön 14.30-tól
Gemeindenachmittagra várjuk németajkú
testvéreinket, 17 órától pedig gitárórára
a fiatalokat.
Május
21-én,
17.30-tól
presbiteri
gyűlésre várjuk a presbitereket. A gyűlés
témája a lelkészválasztás lesz.
Május 23-án, pünkösd vasárnapján 9
órától kétnyelvű istentiszteletet tartunk ÁGFALVI KRÓNIKA

WWW.AGFALVA.HU
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Nevezési Felhívás!
Német juhászkutya fajtakiállítást rendez a HNJE
Ágfalva-Sopron helyi szervezete Ágfalván, a
Vadon Lovas Clubban
2010. május 8. (Szombat)
9:00-tól
A rendezvényen bírálnak:
Bíró Zsolt (H) a HNJE elnöke
B. Weber SV(D) 2010-es „Sieger” bírója
Nevezési cím: Mayer Csaba 9423, Ágfalva Fő utca 32.
mayer.csaba67@pr.hu
Erich Ehrenhofer
e.ehrenhofer@aon.at
Információ: Mayer Csaba
Mobil: 06309970502
E-mail: mayer.csaba67@pr.hu

Minden kedves kiállítót és érdeklődőt szeretettel
várunk!

HNJE Ágfalva Sopron HSZ

ÁGFALVI KRÓNIKA

WWW.AGFALVA.HU
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HAMAROSAN ELKÉSZŰL
Napsugár Óvoda
Bár kívülről nem látható, óvodánk
tetőtérében elkészült a két új
csoportszoba és kiszolgáló helységei,
melyeket a gyermekek és dolgozók
birtokba is vettek.

Süni csoport

M Á J U S

ÁGFALVA-SOMFALVA KÖZÖTTI
VEGYES FORGALMÚ ÚT ÉPÍTÉSE
Bizonyára emlékeznek rá, hogy két
hónappal ezelőtt vendégmarasztaló sárban
közlekedtünk ezen az úton, április végére
már aszfaltút áll helyette. A kopóréteg
felhordása után az útpadka kialakítása és
utómunkálatok következnek. Az új út
műszaki átadását május 15-ére tervezzük.

Fotó: Csoltói József
Ilyen volt

Cica csoport
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Fotó: Csoltói József

Fotó: Csoltói József

Az épület alsó részén folynak még a
munkálatok, ahol egy kibővített és
felújított
csoportszoba,
és
egy
tornaterem kerül kialakításra.

Ilyen lett

Fotó: Csoltói József

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:
Hillebrand Nyomda Kft., Sopron
Micimackó csoport
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