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Szeretettel várunk 

minden kedves érdeklődőt 

Falunap - Német Nemzetiségi Nap 

rendezvényünkre! 
 

Melynek időpontja: 

2016. Június 18. (szombat). 

 

Helyszíne: Ágfalvi Fogadó előtt felállított 

rendezvénysátor (Daágh u. 1.)  

(Ágfalvi sportpálya). 

 

9.00- 12.00 óra 

Családi játékpark a focipályán: 

Játszóház, pingpong körversenyek, kispályás 

foci, ovis foci, ügyességi népi játékok, 

sorversenyek, mászó fal, íjászat, Toldi 

erőpróbák, póni lovaglás, büfé… 

Töltsön velünk egy játékos délelőttöt, 

szeretettel várunk kicsiket, nagyokat! 

 

Délutáni programok a 

rendezvénysátorban: 

 

15.00-15.30 óra 

Ringató foglalkozás kicsiknek  

 

15.30-16.30 óra 

Holle Anyó Színház: „Terülj, terülj 

asztalkám” című mesejátéka 

 

16.30-17.00 óra 

Morgenröte Énekkar műsora  

 

17.30-18.00 óra 

Ágfalvi Fúvószenekar műsora 

 

18.00-19.30 óra 

Az Ágfalvi Patakugrók Néptáncegyüttes és a 

Testvériség Néptáncegyüttes műsora. 

 

19.30-20.30 óra 
Ifjú tehetségek bemutatkoznak (Iskolánk 

gitárcsapata, HY5 zenekar). 

 

 

21.00-02.00 óra Bál, zenét a 

Continental Show Band szolgáltatja. 

 

Mindenkit szeretettel várunk 

programjainkra! 
 

Ágfalva Községi Önkormányzat 

Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat 

 

Ágfalvi Katolikus Egyházközség 
 

 
Az Ágfalvi Katolikus Egyházközség szép 

ünnepe volt május 8-án az esőáldozás, 

 

 
valamint a bérmálkozás Bánfalván május 

16-án, Pünkösdhétfőn. 

Fotó: Pluzsik Tamás 

 XVII. évfolyam  6. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2016. JÚNIUS 
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Ökotábor Ágfalván 
 

Szeretettel várjuk az 

általános iskolás korú 

gyermekeket (elsősorban 

hittanosainkat) - az immár 

hagyományosnak mondható - 

ökotáborunkba június 22-től 

26-ig Ágfalvára. 

 
Az öt nap során az ószövetségi Dávid 

király életével ismerkedünk, nagyokat 

játszunk, barkácsolunk, kirándulunk, 

fürdünk, ijászkodunk és beszélgetünk. A 

tábor költsége 7000 forint. Jelentkezni 

lehet Heinrichs Eszter evangélikus 

lelkésznél (Tel.:06 20 824 26 11), vagy 

Plöchl Ildikó hitoktatónál (Tel.: 06 20 824 

26 12) június 18-ig. 

 

Tavaszi papírgyűjtés 

eredményei 
2015/2016-os tanév 

 

OSZTÁLY ÖSSZES GYŰJTÖTT 

MENNYISÉG 

1. 1785 kg 

2. 2559 kg 

3. 1499,5 kg 

4. 2086,5 kg 

5. 2719,5 kg 

6. 1040 kg 

7. 1741,5 kg 

8. 1460 kg 

 
Abszolút elsők 

1. Alsó Fodor Dóra 

Veronika 

1520 kg 

1. Felső Németh 

Csongor 

1537 kg 

 

Alsó évfolyamokon első 3 helyezett 

1.  Kránixfeld Lénárd      

4. osztály 

1160 kg 

2.  Udvardy Péter            

1. osztály 

769 kg 

3.  Szabó Tamás              

4. osztály 

392 kg 

Felső évfolyamokon első 3 helyezett 

1.  Nyulász Karina        

7. osztály 

745 kg 

2.  Bánóczy Jenni          

6. osztály 

293,5 kg 

3.  Várallyay Zsófia      

5. osztály 

225 kg 

Várallyay Pál           

8. osztály 

225 kg 

 

A papírgyűjtésünk eredménye közel 

300.000.-Ft, melyet a JÖVŐ Alapítvány 

számlájára fizettünk be. 

 

Tóth Adrien 

 

Hatalmas elismerés - Ágfalva 

szülötte, Dr Kiss Imre nyerte az 

„Astellas-díj - Az Év Orvosa” 

pályázat szakmai jelölését 
 

Habár életvitel-szerűen nem Ágfalván él már 

hosszú évtizedek óta, legtöbben azért jól 

ismerjük Kiss Imre doktort, Doktor Néni 

középső fiát, aki Édesanyja nyomdokaiba 

lépve szintén az orvosi hivatást választotta 

életpályájául, és aki ma a Semmelweis 

Egyetem I.sz. Gyermekklinika nagy 

tiszteletnek örvendő, megbecsült gyermek 

sebész főorvosa. 

 Középiskolai évei után egyetemi 

tanulmányai, majd munkája elszólították 

Ágfalváról, de az Ő állandó lakcíme a mai 

napig is Ágfalva, és hétvégente, olykor 

hétköznapokon is sokszor összefuthatunk 

vele a faluban, amikor visszatér a szeretett 

szülői házba.  

Kiss doktor mélyen vallásos ember, ágfalvi 

lokálpatriotizmusát mi sem bizonyítja 

jobban, mint ahogyan a szívén viseli a római 

katolikus templom felújításának ügyét. A 

templomtető felújításához szükséges pénz 

nagyon jelentős részét ő gyűjtötte össze, és 

sok energiát fordít arra, hogy további 

támogatókat szerezzen a templom-felújítási 

munkálatokhoz.  

Ha nem is itt él közöttünk Ágfalván, de a 

szíve nagyon ide húzza. 

Magyarországon 2006-ban Astellas-díj 

elnevezéssel alapíttatott egy rangos díj, 
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amelynek odaítélésével évről-évre a 

legnagyszerűbb orvosokat és 

szakdolgozókat kívánja a hazai 

orvostársadalom elismerni.  

Az Astellas Pharma, a Magyar 

Orvostársaságok és Egyesületek Szövetsége, 

a Magyar Kórházszövetség és a hazai 

orvosképző egyetemek az Astellas-díj - Az 

év orvosa pályázat elindításával és a 

kiemelkedő orvosi teljesítmények széleskörű 

elismerésével közösen kívánnak 

hozzájárulni ahhoz, hogy a hazai orvosok 

elismertsége és az orvosi hivatás 

megbecsülése a társadalom minden 

rétegében erősödjön. E cél érdekében 

közösen törekszenek arra, hogy az 

egészségügyben naponta megtapasztalható 

pozitív történetek és a betegek gyógyulását 

szolgáló példaértékű orvos-beteg 

kapcsolatok minél nagyobb nyilvánosságot 

kapjanak. 

Dr Kiss Imre ebben az évben, a róla – 

korábbi betegei által – megírt és beküldött 

történetek, esetek alapján bekerült abba a 

szűk elit csoportba, ahol a közönség adhatta 

rá internetes szavazatát, és bekerült abba a 

másik szűk, s talán még elitebb csoportba is, 

ahol Az Év orvosa pályázat szakmai 

jelöltjeiről a hazai orvosi szakma 

kiválóságaiból álló szakmai zsűri dönt a 

jelöltek díjazásáról. 

Nos, Kiss doktor ez utóbbi csoportból, a 

szakmai jelöltek közül kapta meg a kitüntető  

„ Az Év orvosa ” díjat. 

 

(A sebészeti jellegű eljárások kategória 

döntőseinek nemes versengéséből ebben az 

esztendőben Dr. Kiss Imre, (balról a 

második) a Semmelweis Egyetem I.sz. 

Gyermekklinika főorvosa került ki 

győztesen.) 

 

A Házipatika.com újságban róla készített 

riportból idézve hamar kirajzolódik Kiss 

doktor ars poeticája:  „Ahogy a Facebook-

posztokból olvasom, majd minden második 

hozzászóló kiemeli, hogy a doktor úr mindig 

elérhető volt, éjjel, sőt még a szabadsága 

alatt is. Kérdezem, hogy mégis hogy tudja 

így az életét menedzselni, hogy lehet 0-24-

ben rendelkezésre állni. Meg fognak 

lepődni, azt mondta, rettenetesen érezné 

magát, ha nem így lenne… Eszembe jut 

édesanyám, aki a Sopron melletti Ágfalván 

körzeti orvosként mindig mindenkinek 

rendelkezésére állt, sose nézte az órát, a 

napaszakot, azt sem, hogy szabadságon van-

e. Abban az időben még a vezetékes 

telefonokkal is gond volt, sokszor mentőt se 

tudott hívni. Akkor, ott, gyerekként 

elhatároztam, hogy ha én egyszer orvos 

leszek, mindig elérhető leszek. Közben jött a 

digitális korszakváltás, és ez óriási 

lehetőséget ad nekünk. Úgy érzem, és a 

medikusoknak is ezt tanítom, hogy 

manapság az orvos egyik legjobb gyógyító 

eszköze a mobiltelefon lehet. Orvosként 

nekem úgy nyugodt a lelkiismeretem, ha 

tudom, számíthatnak rám. Nemrég 

leöntöttem véletlenül a mobilomat, reggel 

hétig szárogattuk a feleségemmel, én ez alatt 

az idő alatt rettenetesen éreztem magam, 

belegondolva, hogy hányan kereshettek 

hiába. Nem bírom elviselni, ha valakinek 

csalódnia kell bennem. Nem szabad 

elfelejteni, hogy nem az orvosnak nehéz, 

hanem a betegnek, elég, ha csak a helyükbe 

képzelem magam és elszáll a fáradtságom.”  

„A gyógyításban kulcsfontosságú, hogy az 

ember szeretettel közeledjen a másik felé. 

Ezért is tartom az Astellas-díj nagy 

érdemének, hogy szembemegy a trenddel, és 

megmutatja, hogy nemcsak rossz, meg 

elégedetlenség terem az egészségügyben, 

hanem számtalan jó és példamutató dolog is 

történik. Sokan lennének méltóak arra, hogy 

megkapják ezt a díjat, és valószínűleg még 

sokkal többen érdemesek rá, csak nem 

kerülnek reflektorfénybe. Amikor az ember 

http://evorvosa.astellasdij.hu/upload/main-5-big.jpg
http://evorvosa.astellasdij.hu/upload/main-5-big.jpg
http://evorvosa.astellasdij.hu/
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megkapja az orvosi diplomáját, attól még 

nem lesz gyógyító; jó orvossá válni az egy 

élethosszig tartó tanulási folyamat. Ez a díj 

pedig mindannyiunk évtizedes munkájának 

az elismerése, nemcsak az enyém, hanem a 

kollégáimé is.” 

Szívből gratulálunk Dr Kiss Imrének ehhez 

a nagyszerű szakmai elismeréshez, további 

áldásos tevékenységéhez sok erőt, jó 

egészséget kívánunk! 

 

A SCHEFFLENZI ISKOLÁSOK 

TÁBOROZTAK ÁGFALVÁN 
 

Ebben a tanévben ismét a németországi 

Schefflenztalschule 20 diákja és 3 kísérő 

tanára töltött néhány napot Ágfalván. A 

tanulókat iskolánk tanulói fogadták, 

családjaik látták őket vendégül, akiknek 

ezúton szeretnék köszönetet mondani. 

 

 
 

Napközben közös programokat szerveztünk, 

mint pl. Győrben voltunk a Mobilisban – 

interaktív látogatóközpont- egész napos 

kirándulást szerveztünk a Balatonra, 

útközben megnéztük a Tapolcai Tavas 

barlangot.  Sajnos az időjárás nem volt 

kegyes hozzánk, ezért a balatoni hajókázás 

elmaradt. Megnéztük az Ágfalvi Tájházat, 

birtokba vettük a játszóteret, majd az 

iskolába látogattunk. Sopront sem hagytuk 

ki a programból, a bobozás a soproni bob 

pályán is nagy élmény volt gyerek és felnőtt 

számára. Az örökös shoppingolás sem 

maradhatott el.  

Reméljük a vendégeink jól érezték 

magunkat, a gyerekek között régi és új 

barátságok szövődtek, s jövőre újra 

találkozunk, Schefflenzben. 

 

Csernus Gáborné 

ERDEI ISKOLA 2016. 
 

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 

tanulói 2016.05.11-13-ig erdei iskolában 

voltak. Ez a program iskolánk Pedagógia 

Programjának része, minden évben 

„meglátogatjuk” a természetet, más 

vidékekre utazunk. 

 

Ebben a tanévben  

 az 1 -2. osztályosok helyben találtak 
maguknak programokat (Fertőrákos, 
Sopron, Autóspihenő),  

 a 3. osztályosok szintén 
Fertőrákosra, Sopronba és Győrbe 
kirándultak 

 a 4. osztály a Bakonyban töltött el 4 
napot (az őszi papírgyűjtési 
versenyben osztályuk első lett, ezért 
kaptak 1+ napot kirándulásra, 
melyet erdei iskolájukhoz használtak 
fel) 

 Az 5. és 6. osztály Győrújbaráton 
táborozott valamint a 3. napot 
helyben töltötték 

 A 7. osztály Tarjánba utazott 3 napra 

 a 8. osztályosok utolsó közös erdei 
iskolájukon, Nován (Göcsej) lehettek 
együtt. A 3. napon ők is helyben 
szerveztek programot.  

 

Csernus Gáborné  

mb. intézményvezető 

 

A 7. osztály Tarján község Német 

Nemzetiségi Ifjúsági Táborban volt 

erdei iskolában. 

 
A tervezett program teljes mértékben 

megvalósult. 

Munkánkat két kísérő szülő is segítette, két 

apuka, akik nagy segítségünkre voltak 

mindenben. A három napos erdei iskolai 

program elérte célját:  

 A túra során megismerkedtünk egy 
másik vidék erdőjével, 
növényzetével 
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 Közösségformáló játékokat, 
feladatokat játszottunk 

 megtekintettük a község német 
nemzetiségi iskoláját, és a 
nemzetiségi tájház látogatását 
követően, hasonlóságokat és 
különbözőségeket kerestünk az 
ágfalvival. 

 Kirándultunk: Tatabányán a Turul 
madarat és a Szelim Barlangot, 
Tatán a várat és az öreg tavat 
látogattuk meg, majd városnéző 
vonattal körbeutaztuk a várost. 

 Este szabad program volt, 
játszottunk, beszélgettünk. 

 Kézműves foglalkozás sem 
hiányozhatott a programból. A 
tavalyi batikolás után, most 
kipróbálhattuk a nemezelést, majd 
karc rajzot készítettünk. A 
céllövészet sok izgalmat és örömet 
nyújtott a tábor végére. 

 

 
Fotó: Vecsei Balázs 

 

Nagyon sok újat és szépet láttunk és 

hallottunk, mindenki jól érezte magát.  

Ezúton köszönöm a két apukának a 

segítséget: Tóth Istvánnak és Vecsei 

Balázsnak. 

 

Csernus Gáborné 

osztályfőnök 
 

JÚNIUSI ELŐZETES AZ 

ÁGFALVI ISKOLÁBAN 
 

Utolsó tanítási napunk 2016.06.15-én lesz, 

a tanévet SPORTNAPPAL zárjuk.  

8. osztályosaink 2016.június 17-én 

(péntek) 17:00 órakor BALLAGNAK el 

az iskolából, majd azt követően tartjuk 

TANÉVZÁRÓ ÜNNEPÉLYÜNKET. 

 

A nyárra minden diákunknak és 

szüleiknek 

balesetmentes 

nyaralást és kellemes 

pihenést kívánunk!   

 

Csernus Gáborné 

mb. intézményvezető 

 
Az Ágfalvi Evangélikus 

Egyházközség alkalmai és hírei 

júniusban 
 

A hónap igéje: 

„Erőm és énekem az ÚR, megszabadított 

engem. Ő az én Istenem, őt dicsőítem, 

atyám Istene, őt magasztalom.„ 2Móz 15,2 

Monatsspruch: 

„Meine Stärke und mein Lied ist der Herr, 

er ist für mich  

zum Retter geworden.“ Ex 15,2 

 

Június 2-án, csütörtökön a XVII. Kerületi 

Német Önkormányzat meghívására 

Budapestre kirándulunk a hittanosokkal. 

Ugyanezen a napon 10 órától baba-mama 

kör lesz a gyülekezeti teremben. 

Június 3-án, pénteken 14 órakor a tanév 

utolsó Orff-foglalkozását tartjuk. 

Június 5-én, vasárnap 9 órakor kétnyelvű 

tanévzáró istentiszteletre várunk kicsiket és 

nagyokat. A hittanosok megjelenésére 

feltétlenül számítunk. 

Június 8-án, szerdán fél 9-től a Soproni 

Egyházmegye lelkészei látogatnak 

Ágfalvára, hogy itt tartsák a júniusban 

esedékes lelkészgyűlésüket. 

Június 9-én, csütörtökön 10 órától baba-

mama kör lesz a gyülekezeti teremben. 

Június 12-én, vasárnap 9 órakor magyar 

nyelvű úrvacsorás istentiszteletre 

hívogatunk. 



6  ÁÁ GG FF AA LL VV II   KK RR ÓÓ NN II KK AA   22 00 11 66 ..   JJ ÚÚ NN II UU SS   

ÁGFALVI KRÓNIKA WWW.AGFALVA.HU 

Június 19-én, vasárnap 9 órakor német 

nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz. 

Június 22-26 között ökotábort tartunk. 

Június 26-án, vasárnap – jó idő esetén – 

istentiszteletünket kivételesen nem a 

templomban és nem 9 órakor tartjuk, hanem 

10 órakor a kilátónál. Ez az istentisztelet 

lesz a táborzáró istentisztelete, ahová nagy-

nagy szeretettel hívogatjuk gyülekezetünk 

minden tagját. 

Rossz idő esetén az istentiszteletet a 

templomban tartjuk 9 órakor. 

 

Kérjük kedves gyülekezeti tagjainkat, hogy 

támogassák gyülekezetünket a templom és 

az oltár virágdíszítésében! Ez ügyben Gaál 

Istvánné, Évát keressék a következő 

telefonszámon: 06 20 779 71 15. 

Köszönjük az oltár szépítésére eddig kapott 

virág, ill. anyagi felajánlásokat. 

 

Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit, 

felekezeti hovatartozástól függetlenül! 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

Heinrichs Eszter és Michael 

 
 

 

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 

TOLÓSÚLYOS MÉRLEG  

ÁGFALVÁN ELADÓ! 
Teherbírás: 500 kg 

Érdeklődni lehet az alábbi 

telefonszámon: 

06 70/265-1323. 


