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ÉVFORDULÓ: Ágfalva 820 éves
ÁGFALVA RÖVID TÖRTÉNETE

Ágfalva község idén 2014 - ben ünnepli
fennállásának 820. évfordulóját. A falu
nevének első írásos említése 1194-ből
származik, Dág néven a borsmonostori
ciszter apátság birtoka volt. A ciszterciek
telepítettek először német parasztokat a
megyébe. A falu neve 1207-ben Dagendorf,
majd 1278-ban Agendorf. Különböző
viszályok után a Dági birtok Sopron város
kezébe került, így Agendorf 1848-ig Sopron
jobbágyfalva volt. Sopron földes urasága alá
tartozó falvak reformációja a városéval egy
időben az 1550-es években indult. A bécsi
békekötés (1606) után Ágfalva ismét
evangélikus lelkészt hívott. Az egymást
követő tanult prédikátorok meghatározói
voltak az Ágfalviak lelki-szellemi életének.
A vegyes vallású úrbéli falvakban, így
Ágfalván is lutheránus és katolikus bírák
váltották egymást.
1832-ben kolerajárvány pusztított 92 halálos
áldozattal,
1873-ban
a
járvány
megismétlődött 83 áldozattal.
Ágfalva a XX. századfordulón:
a jómódú nemzetiségi település. Fejlett
háziipar volt, a paraszti gazdaságok mellett
sokan a bányában dolgoztak, Brennbergben.
A község területe: 1902 kat.hold
Ágfalva lakossága a századfordulón
Állandó lakosság összesen:
1816
Német nemzetiségű lakosság összesen: 1760
Magyar:
47
Az I. világháború ágfalvi hősi halottainak
száma 51 fő, emlékművet emeltek
tiszteletükre.
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A II. világháborúban bombatámadás érte a
községet 23 áldozattal, a harcterekről 116
katona nem tért vissza, emlékmű őrzi
nevüket.
Hadikórházat
telepítettek
Ágfalvára,
munkaszolgálatosok
tábora
működött, sok áldozattal, melyből sokan a
temetőnkben vannak eltemetve.
Az 1920. június 4-i trianoni békeszerződés
Sopront és vidékét Ausztriához csatolta. Az
ellenállás azt eredményezte, hogy 1921-ben
népszavazást
rendeltek
el
Sopron
hovatartozására
vonatkozóan.
A
népszavazás eredményeként Sopront és
közvetlen környékét: Fertőboz, Balf,
Fertőrákos,
Ágfalva,
Sopronbánfalva,
Harka, Nagycenk és Hidegség az 1921. évi
velencei egyezmény néven visszacsatolták
Magyarországhoz. Ekkor kapta Sopron a
Civitas Fidelissima (a leghűségesebb város)
címet.
Első halottja Baracsi László, aki nálunk van
eltemetve.
Sopronban és a soproni járás német
községeiben 1946. április első napjaiban
kezdődtek meg a kitelepítések. Hivatalos
adatok szerint Sopron városából 6612 főt, a
járás községeiből pedig 8272 főt telepítettek
ki Németországba.
Jelenleg mint Sopron önálló kertvárosa
működünk.
 önálló önkormányzattal, közös
hivatallal Harkával
 volt iskolánk, de államosították kb.
140 fő jár ide
 óvodánk 4 csoporttal működik
 Egészségházunk – orvosi rendelővel,
védőnői tanácsadóval,
gyógyszertárral, családsegítő és
gyermekvédő támogató szolgálattal
és könyvtárral működik
 Egyesületek Háza van a Baracsi
utcában, ahol a zenekar és az énekkar
kapott helyet -11 egyesületünk van,
amit támogat az Önkormányzat
 villanyt az EON szolgáltatja
 víz, csatorna – tulajdonosok vagyunk
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 buszközlekedést a Kisalföld Volán
látja el – 5 megállóval a faluban
 TV, PR-telecom + műhold vételi
lehetőség van
 telefon vonalas és rádió működik jó
szinten
 Takarékszövetkezet + postai
szolgáltatás helyben található
 bolt három, trafik kettő működik a
községben
 és végül két templommal
rendelkezünk – működő evangélikus
és katolikus gyülekezettel.
Cél továbbra is az önálló állapotnak a
megtartása.
Részlet Gaál István polgármester a Falunap,
Német Nemzetiségi napon elhangzott ünnepi
beszédéből.

Falunap, Német Nemzetiségi nap
Ágfalván
Két napos rendezvénnyel ünnepeltük
Ágfalva 820. évfordulóját 2014. június 2122-én a Falunap, Német Nemzetiségi Nap
programjaival.
Szombaton
a
focipályán
kispályás
utcabajnokságon 5 csapat részvételével jó
hangulatú,
barátságos
mérkőzéseken
vehettek részt az ide látogató csapattagok és
szurkolók.

Fotó: Sir János
Délutáni programunk az Ágfalvi Fogadó
előtti téren felállított rendezvénysátorban
kezdődött, ahol azok az ifjú tehetségek
mutatkoztak be, akik helyi, megyei, vagy
ÁGFALVI KRÓNIKA
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országos
versenyeken
kimagaslóan
szerepeltek. Fellépett itt a Crazy Angels
zenekar, Varga Alex, Nándorhegyi Anna
versmondók,
Kovács
Borbála
ének,
csoporttársaival ír sztepp tánccal, valamint
Bognár Adrián és Bognár Botond a
Bankerltanz-al.
Gaál István ünnepi köszöntője után az
ágfalvi kultúrcsoportoké volt a színpad,
néptáncosaik között fellépett a Napsugár
Óvoda csoportja, a Váci Mihály Általános
Iskola Patakugrók Táncegyüttesének két
korosztálya, a Morgenröte Énekkar és az
Ágfalvi Fúvós Zenekar.
Vendégül láttuk még a soproni Testvériség
Néptáncegyüttest, akik szeretettel várják a
táncolni vágyó ifjú és felnőtt korú fiatalokat,
valamint
Ausztriából
érkezett
rendezvényünkre a Shützen am Gebirge
néptánccsoportja is.
Az esti mulatsághoz a Continental Show
Band szolgáltatta a talpalávalót.

"Táncos ballagóinkat búcsúztattuk"
Fotó Sir János
Vasárnap ünnepi kétnyelvű istentiszteletet
szolgált Heinrichs Eszter és Michael az
evangélikus
templomban,
majd
szeretetvendégségre invitálta a résztvevőket
a Német Nemzetiségi Önkormányzat és
segítőik. Délután a rendezvénysátor
programját a győri Holle Anyó Meseszínház
a Kisvakond világkörüli útja című
mesejátéka nyitotta, majd két zenés
formáció, a Jaffa Slágercsoport és a Beat
Bulls zenekar szórakoztatta az ide látogató
közönséget az esti órákig.
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Fotó: Sir János
Köszönjük mindazoknak, akik fellépőként
színesítették programjainkat!
Köszönjük támogatóinknak, segítőinknek,
hogy
hozzájárultak
rendezvényünk
színvonalas lebonyolításához!
Köszönjük mindazoknak, kik megtisztelték
jelenlétükkel programjainkat, és ha jól
érezték magukat, jöjjenek el máskor is,
hozzák el családtagjaikat, ismerőseiket!

Szülőkkel, gyerekekkel
ünnepeltünk…
Idén is mint minden évben megrendeztük a
Családi nap elnevezésű rendezvényünket. Ebben
az évben kicsit rendhagyó volt a program, mert a
szokásos óvodások táncos bemutatója, kézműves
foglalkozások,
bábelőadás,
sportjátékok,
tombola mellett nagy örömünkre egy szinte
teljesen felújított külsejű „Napsugár” óvodában
ünnepelhettünk!
Gyönyörű új, az épület korának, stílusának
megfelelő fa keretes szigetelt ablakok kerültek a
régiek helyére, az energiatakarékosság jegyében
megújult fűtésrendszerünk, és ami a leg
látványosabb, megújult a külső homlokzat is…!
Ezúton szeretnénk megköszönni mindazok
áldozatos munkáját, akik e felújításban részt
vettek, és segítséget nyújtottak:
Polgármesterünknek Gaál Istvánnak és az őt
támogató képviselő testület tagjainak, hogy
lehetőséget teremtettek a pályázat elindulására,
és
támogatásukkal
biztosították
annak
megszületését.
Köszönjük a pályázat íróinak Impulsus Kft. ezen
belül is Vén Tamásnak és segítőjének Porga
Viktóriának, hogy megírták, és végigkísérték a
megvalósulásig a pályázatot.
Köszönjük a Polgármesteri hivatal dolgozóinak,
hogy együttműködésükkel gördülékennyé tették
a munkafolyamatok sorát!
ÁGFALVI KRÓNIKA

Ilyen volt

Ilyen lett
Fotó: Csoltói József
Köszönjük az Egresits és fia Kft-nek, hogy a
kivitelezést
előfinanszírozták,
és
megvalósították!
Köszönjük a Hungaro-Dekor Homlokzat és
díszítőelemeket készítő és tervező cég
vezetőjének Franz Teix úrnak, hogy elkészítette
óvodánk külső falára másolatait az eredeti
díszítőelemeknek, és megtervezte a tűzfalat
díszítő stukkót, és ami a legfontosabb, ingyen
rendelkezésünkre bocsátotta!
Köszönjük a szülőknek, hogy türelemmel
viselték a felújítást kísérő nehézségeket.
És nem utolsó sorban köszönet illeti az óvoda
összes dolgozóját, hogy a váratlan elő nem
készített helyzeteket is frappánsan, mindig a
gyerekek
érdekeit
előtérbe
helyezve
megoldották.
Kovács Zsoltné
óvodavezető

Fotó: Porga Viktória
WWW.AGFALVA.HU
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Erdei
iskola
Kőszegen,
a
Hanságban és a Fürtös bodza
tanösvényen
Ebben a tanévben a második és a harmadik
osztály két napot együtt töltött az erdei
iskolában. Első nap Kőszegen jártunk, a
második napon a Hanság élővilágával
ismerkedtünk. A harmadik napot már külön
töltötte a két osztály. A második osztályosok
az Ágfalva határából induló Fürtös bodza
tanösvényt járták végig egy egész napos túra
keretében. Mindenki kellemesen elfáradt, de
nagyon sok új ismerettel és élménnyel
gazdagodva tért haza.
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sokat kirándultak. A 7-8. osztály két napot a
bakonybéli erdőkben túrázott. A Bakonyi
Erdők Háza megtekintése után megmásztuk
a Magas-Bakony két hegyét, bebújtunk a
Likaskői-barlangba és felfedeztük a
Podmaniczky-vár romjait. A 3. napon
elgyalogoltunk a Páneurópai Piknik
Emlékparkba. Az utolsó tanítási napon a
helyszíneken
gyűjtött
élményeinkről
tablókat készítettünk, melyek az iskola
folyosóját díszítik.
Czinder Tamásné
pedagógus

Domonkosné Szemerédy Zsuzsa kísérő
osztályfőnök

Fotó: Csertnus Gáborné
Ballagás és tanévzáró ünnepély az iskolában

Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa
A felső tagozat erdei iskolai programjai
Hagyományainkhoz hűen az idei tanévet is
erdei iskolai kirándulásokkal zártuk
iskolánkban. Június 10-11-12-én 3 napos
programokon tanulhattak, kirándulhattak
tanulóink. Az 5-6. osztály Orfű-Tekeresen
töltötte el ezt az időt. Megtekintették az
abaligeti barlangot, az orfűi tavat, a Mecsek
házat, de kipróbáltak egy fitnesz parkot és
ÁGFALVI KRÓNIKA

2014. június 19-én 17 órai kezdettel
tartottuk
tanévzárónkat,
mely
előtt
hagyományosan elbúcsúztak a ballagó
nyolcadikosok.
Megható,
ugyanakkor
vidám, őszinte hangon vettek búcsút
iskolájuktól. A hetedik osztályosok szép
búcsúzó beszéddel készültek és Baltigh
Csabáné igazgatónő is utolsó intő szavait
intézhette hozzájuk. Számára is meghatározó
pillanatok voltak ezek, hiszen nyugdíjba
vonul. Gaál István polgármester méltató
szavakkal
vált
meg
a
40
éves
pedagóguspályáját záró igazgatónőtől. A
tanév értékelése után az oklevelek,
könyvjutalmak átadása következett, majd
kihirdettük Az év tanulója cím alsós és
felsős nyertesét. Varga Nóra 4. osztályos és
Kiss Ágnes 6. osztályos tanulók kaphatták
meg idén ezt a kitüntető címet. A jeles
bizonyítványok átadása után elhangzott a
WWW.AGFALVA.HU
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tanévet hivatalosan lezáró mondat és már
csak a bizonyítványok kiosztása következett
az osztályokban.
Minden diákunknak és szüleiknek kellemes
pihenést, sok együtt töltött, emlékezetes,
élményekben gazdag nyarat kívánunk!

2 0 1 4 .

J Ú L I U S

Köszönjük:
Sztrókay Csabának, Plöchl Károlynak, Nagy
Balázsnak, Kránixfeld Lászlónak, Udvardi
Péternek, Udvardi Ferencnek, Varga
Jánosnak, Kirchknopf Günternek, Máyer
Csabának.

Czinder Tamásné
pedagógus

Ágfalvi temető felújítása lassan
befejeződik
Mint már előző számainkban beszámoltunk
róla, az ágfalvi temető ravatalozó felújítása,
urnafal és sétányok építése, kültéri
térelemek (napelemes kandeláberek, pihenő
padok és szemetesek, kerékpár tároló, a
ravatalozónál
vízvételi
lehetőség,
temetőtérkép tartó) munkálatai befejeződtek.

Fotó: Kirchknopf Günter

Ismét kisláma született Ágfalván
Június 12-én meglepetésünkre újból kisláma
született nálunk.

Fotó: Csoltói József
A temetőhöz vezető úton a víz főnyomó
vezetéke bővítésre került, lehetővé téve,
hogy a domb tetején elhelyezkedő
ravatalozónál is megfelelő legyen a
víznyomás.
A ravatalozó csúszós járólapját lecseréltük,
valamint előtetőt építettünk. Ezek nem
voltak a pályázatban finanszírozott tételek,
de megvalósításukra már régóta vártunk.
Köszönjük
a
Német
Nemzetiségi
Önkormányzatnak, hogy hozzájárult a
nyersanyag finanszírozásához, valamint
annak a lelkes csapatnak, akik társadalmi
munkában megépítették falunknak a
ravatalozó előtetőt!
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Kirchknopf Károlyné
A barátságos jövevény jól fejlődik, lány lett
és a Petra nevet kapta. Fiú testvére Kevin
most másfél éves és már olyan nagy, mint az
anyja. Viszont külön kell zárni, nehogy
féltékenységből kárt tegyen a húgában.
Meg lehet tekinteni őket a Lépesfalvi út
melletti Kirchknopf Pincénél.
Kirchknopf Károlyné
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Evangélikus Istentiszteletek
júliusban és augusztusban Ágfalván
„…nem magunkat prédikáljuk, hanem az Úr
Jézus Krisztust…“ 2Kor.4,5a
Július 6-án, vasárnap 9 órakor német
nyelvű istentisztelet lesz.
Július 13-án, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz.
Július 20-án, vasárnap 9 órakor német
nyelvű istentisztelet lesz.
Július 27-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű úrvacsorás istentisztelet lesz.
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.
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Álláshirdetés
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.
800 szavas lett az ágfalvi szótár
Az ágfalvi nyelvjárás „Hienz” német
nemzetiségi tájszólás szótára, melyet
Böhm András gyűjt és szerkeszt az
Ágfalvi Krónikában, már 800 szót
tartalmaz.
Kezdetben a helyi tájszólás és német
irodalmi nyelv összevetését tartalmazta,
majd az olvasók kérésére (2009.
októbertől) már a szavak magyar
jelentése is bekerült a gyűjteménybe.
Az ágfalvi nyelvjárás és egyben az
Ágfalvi Krónika havi kiadványainak
digitalizált változata honlapunkon
www.agfalva.hu/kronika 2009-től
olvasható.
A korábbi számok digitalizálása
folyamatban van, elkészüléséig szíves
türelmüket kérjük!
Ezután külön kiemelésre kerül az ágfalvi
nyelvjárás Böhm András által
összegyűjtött anyaga, melyet a honlapon
egy külön linken érhetnek majd el.

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.
ÁGFALVI KRÓNIKA

Köszönjük András bácsinak, hogy
összegyűjtötte nyelvi örökségünket, és
reméljük, hogy lesz további folytatása is!
Csoltói József
WWW.AGFALVA.HU
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Tisztelt ágfalvi Lakosság!
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a
2014. július 1-től bevezetésre kerül az
elektronikus
anyakönyvi
nyilvántartó
rendszer, mellyel egyidejűleg az 1895 óta
papír alapon vezetett anyakönyveket a
közhiteles elektronikus nyilvántartás váltja
fel.
A továbbiakban az anyakönyvezés nem
eseményalapon a négy féle anyakönyvbe
/születési, házassági, bejegyzett élettársi,
halotti/, hanem személyhez kötötten
történik, melynek lényege, hogy egy
bekövetkezett anyakönyvi eseménnyel a
személyhez köthető korábbi adat is
rögzítésre kerül. /pl. házasságkötés esetén a
személyek papír alapú születési adatait is
rögzíteni kell a rendszerben./
Az adatok digitalizálása folyamatos, de régi
papír alapú anyagok bevitele nem előre,
hanem egy adott személyhez köthető
anyakönyvi esemény bekövetkezését követő
rögzítéssel egyidejűleg történik.
A rögzítéseket eleinte megnehezítheti, hogy
a rendszer folyamatos fejlesztés alatt áll,
illetve az eltérő illetékességi területen
bekövetkezett események esetében több
anyakönyvvezető egyidejűleg működik
közre az adatbevitelben /pl.: ha a születés
Sopronban a házasságkötés vagy haláleset
Ágfalván történt/.
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Amennyiben az anyakönyvi ügyekkel
kapcsolatban kérdés merülne fel, úgy
személyesen
az
Ágfalvi
Közös
Önkormányzati Hivatalban (9423 Ágfalva,
Soproni utca 3.) vagy telefonon a (99)/330012 telefonszámon az anyakönyvvezetőktől
kaphat további tájékoztatást.
Tisztelettel:
Szováti Júlia
jegyző

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

Mindezekre való tekintettel kezdetben az
ügyintézés a megszokottnál hosszabb ideig
is eltarthat!
Ezért kérem a T. Lakosság türelmét és
megértését!
Egyidőben felhívom a T. Lakosság
figyelmét, hogy a továbbiakban nem, vagy
csak a jogszabályban megjelölt esetekben
áll módunkban a hiányos anyakönyvi
adatokat rögzíteni, ezért kérem, hogy az
egyes
ügymenetek
esetében,
azok
elősegítése érdekében a szükséges adatok és
iratok
maradéktalan
rendelkezésre
bocsájtásával segítse az anyakönyvvezetők
munkáját!
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