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Szeressétek Ágfalvát!
1946. április az utcán végig
Az emberek mind azt nézik,
Hogy vonulnak el az ágfalvi németek.
Fel vannak Ők pakolva.
Komor mindegyik arca.
Beszélnek csupán a szemek
Lehorgasztottak a fejek.
Úgy indulnak a nagy marhavagonok felé,
Aki marad nem mer szólni.
Aki meg megy nem tud szólni
Mindegyik a másikra vár.
Összeszorul némely ököl
Amihez nem lehet szokni
Hogy az egyik megy a másik itten marad
Ebből származott a harag.
Ágfalviak! Bárhova is visz sorsotok
Isten legyen veletek.
Ne legyetek ott árvák
Szeressétek a szülőhazát.

Fotó: Ferstl Róbert
A vasútállomásnál emlékkövet avattunk,
mivel 1946. április közepén itt búcsúztak el
a két szerelvénnyel elhurcolt ágfalviak
hozzátartozóiktól, és innét indultak leendő új
hazájukba, Németországba.
Erre az eseményre emlékezett beszédében
Pék Zsuzsanna polgármester és Rainer
Hauck Schefflenz polgármestere.
Az emlékkövet a soproni kőbányából Gárdai
Szabolcs ajánlotta fel, emléktábláját
Motován Miklós készítette el.

Böhm András
Ágfalva, 1999. április 16-án

Az ágfalvi németek kitelepítésének
70. évfordulójára emlékeztünk
április 16-án, mely rendezvényre sokan
érkeztek községünkből, a környékbeli
falvakból, városokból, Ausztriából, és
Németországból – partnerközségünkből
Schefflenzből, Oberriexingenből érkezett
delegáció, két busszal érkeztek a
szomszédos
Bánfalváról
kitelepítettek
leszármazottai
Mosbachból
és
Schwabischgmündből,
valamint
Bad
Wimpfenből.

Fotó: Ferstl Róbert
A parkoló és a katolikus templom mögötti
park kivitelezésében a GYSEV ZRT,
Lampert Ernő, a Virágos Ágfalváért
Egyesület, Kertvárosi Szövetkezet Kft, és
falugondnokaink segítettek.
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Az emlékkövet dr. Fabiny Tamás
evangélikus püspök és Németh Attila
plébános
szentelték
fel.
Csendes
emlékmenettel vonultak a résztvevők
rozmaringágat, az emlékezés virágát
magukkal vidve az evangélikus templomig.
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50. évfordulójára emeltette Pinezits Ferenc
ágfalvi kőművesmester 1996-ban. Az
emlékmű fertőrákosi mészkőből készült, két
bronz domborművét Sz. Egyed Emma
készítette. Frontoldalán az ülő alakok az itt
maradt, búcsúzó ágfalviakat, a távozó alakok
a kitelepítetteket jelképezik.
Hátoldalán hegyek, erdők közt vezető, a
tájba vesző üres ösvény utal a távozókra,
mivel nem tudták hova viszik őket, nem
tudták, milyen sors vár rájuk.
Nagyon örülünk annak, hogy Pinezits
Ferenc családtagjai is ellátogatnak minden
évben megemlékezésünkre, és ők is
megkoszorúzzák
a
kitelepítettek
emlékművét.

Fotó: Ferstl Róbert
Ökumenikus istentisztelettel emlékeztünk a
kitelepítettekre az evangélikus templomban,
mely szomorú eseményről dr. Fabiny Tamás
evangélikus püspök és Skala János az
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat
elnöke emlékezett meg beszédében. Az
emlékműsoron részt vett Zselinszky Zsaklin,
a Morgenröte Énekkar, az Ágfalvi
Fúvószenekar, orgonán kísért Gabnai
Sándor soproni lelkész.

Fotó: Walter Rossmann
Az istentisztelet után a résztvevők
elhelyezték koszorúikat a kitelepítettek
emlékművénél, ahol megemlékező beszédet
mondott Sigfried Dries- a Bad Wimpfeni
Kultúregyesület Elnöke.
Talán kevesen tudják, hogy a kitelepítettek
emlékművét az ágfalvi németek elűzésének
ÁGFALVI KRÓNIKA

Fotó: Németh Péter
A koszorúzás után szeretetvendégségre
hívták a szervezők a résztvevőket az
evangélikus
gyülekezeti
terembe
és
környékén felállított sátorba, pavilonokba.
Köszönjük mindazoknak, akik a rendezvény
lebonyolításában,
vendéglátásban
segítségünkre voltak, süteményeket hoztak,
gulyást főztek, templomot díszítettek,
színesítették
fellépésükkel
megemlékezésünket. Külön köszönjük Hans
Kirchknopfnak és az Oberriexingeni partner
gyülekezet
tagjainak,
akik
a
rendezvénysátrukat
Németországból
elhozták és felállították erre az alkalomra.
Csoltói József
rendezvényszervező

WWW.AGFALVA.HU
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Elkészült a Váci Mihály utca

Iskola

Régi igénye a településnek, hogy az
iskolához és a temetőhöz vezető Váci
Mihály utca járható aszfaltburkolatot
kapjon.
Az utca tervei már 2012-ben elkészültek,
eddig forráshiány miatt nem valósulhatott
meg a kivitelezés. A képviselő testület 2015ben a beérkezett árajánlatokból az Erőss út
Kft. ajánlatát ítélte a legjobbnak.
Az út 364m hosszban, 3m szélességben 2
kitérő létesítésével, kétoldali K és
süllyesztett szegély építésével valósult meg
6cm AC22-es kötőaszfalt és 4cm AC11-es
kopóaszfalt burkolattal, bruttó 14 874 646,Ft-ért.
További költségeket jelentettek az útalap
nyomáspróbájának bemérései, az út mentén
álló kettős fa villanyoszlop áthelyezése és
kiváltása betonoszlopra, a 18x9m-es parkoló
megépítése, valamint a műszaki ellenőr díja.
A kapubejárók aszfaltozása, mely lakossági
kérésre és lakossági költségviseléssel
valósultak meg. Az önkormányzat az utat és
egyéb költségeit saját forrásból pályázat
nélkül valósította meg.
Megóvása, rendeltetésszerű használata
mindannyiunk érdeke.
Pék Zsuzsanna
polgármester

Iskolánk sportpályáját és az épület melletti
járdát széppé varázsoltuk.
Tanulók és tanárok örömére iskolánk udvari
sportpályáját újra aszfaltoztattuk, s a pálya
felfestésére is hamarosan sor kerül. Az épület
melletti járda aszfaltozását is iskolánk
finanszírozta. Úgy gondoltuk, ha már megszépül
a Váci Mihály utca, akkor a járdánk se maradjon
a „régi”.

Fotó: Csoltói József

Fotó: Csernus Zsófia
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Fotó: Dombi Judit
Projektnap –nemzetiségi nap
2016. április 8-án iskolánkban nemzetiségi nap
keretében projektnapot szerveztünk, melynek
témája a „70 éve kitelepítés” volt. A tanulók (18. osztályig) osztályonként, de csoportokban
különböző helyszíneken feladatokat oldottak
meg, érdekességek, információk után kutattak. A
helyszínek: iskola, Tájház, községi könyvtár,
kitelepítési emlékmű. A tanulók egy filmet is
megtekintettek, majd megbeszélték a látottakat,
a nap zárásaként pedig közösen (159 tanuló és
tanáraik) énekelték, a „Nach meiner Heimat„
című dalt.
Fontos, hogy a fiatal generáció megismerkedjen
a múlt történéseivel és részese legyen a jelen
megemlékezésének.

WWW.AGFALVA.HU
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Nemzetiségi bál az iskolában
2016. április 16-án német nemzetiségi bált
rendeztünk az iskolában, „retrósan”, mint régen.
Sokan eljöttek, szülők, ismerősök, hazai és
schefflenzi vendégek töltötték meg az iskola
folyosóját, a tornaterem táncparkettjét. A jó
hangulatért, jó zenéért a „Pannonische Buam”
zanekar felelt. Jelesre vizsgáztak  . A hajnalig
tartó mulatságon a visszajelzések alapján
mindenki jól érezte magát.

2 0 1 6 .

M Á J U S

A tavaszi szünet után iskolánk 3. osztályosai
kötelező úszásoktatáson vehettek részt.
Mindenki jól érezte magát a "vizes
hetekben" (3 hét), s remélhetőleg megtanulta
az úszás alapjait.
Köszönet az oktatónak és a szülőknek, akik
segítettek a tanító néninek, Eszter néninek
ebben az időszakban.

Fotó: Csernus Zsófia

Fotó: Dombi Judit

Külön köszönet illeti mondazokat, akik másnap,
vasárnap délután magukra vállalták a takarítást,
hogy hétfőn reggel felhőtlenül indulhasson a
tanítás. Köszönöm!

ÖKO-nap az Ágfalvi Váci Mihály
Általános Iskolában
Április 22-én emlékeztünk meg a Föld
Napjáról. Célunk az volt, hogy felhívjuk a
figyelmet a legjelentősebb környezetvédelmi
problémákra, és közös felelősségünkre. A
diákok a hulladék újrahasznosításáról, a
szelektív hulladékgyűjtésről láttak sok új
ismeretet tartalmazó kisfilmet.
Majd
játékos, kreatív feladatok segítségével
ismerkedtek meg a környezetszennyezés
formáival, következményeivel.
Az ÖKO napot a falu utcáin szemétszedéssel
fejeztük be.

ISKOLAI ELŐZETES:
2016.05.02-06-ig
partnerközségünkből,
Scheffelnzből érkeznek diákok és kísérőik
Ágfalvára. Egy hetet töltenek együtt az ágfalvi
iskolásokkal, akik szüleikkel vendégül látják
őket és szállást nyújtanak számukra. A tanulók
egész nap érdekes programokon vesznek részt,
mint pl.: kirándulás Győrbe, látogatás a
„Mobilis” interaktív központba, séta a városban,
kirándulás a Balatonra, Ágfalva megismerése,
látogatás az iskolában, a Tájházban. Soproni
városnézés, bobozás. Közös sportdélután és
grillezés az iskola udvarán.
Tanulóink a vendégeket már nagy izgalommal
várják, a hét folyamán mindannyiuk nyelvtudása
és szókincse gyarapodik, rengeteg tanulhatnak
majd egymástól. Reméljük, szép emlékekkel
térnek majd haza.
Tanulóink 2016.05.11-13-ig a minden tanévben
szokásos ERDEI ISKOLAI programokon
vesznek majd részt. Lesznek, akik elutaznak és
lesznek,
akik
itthoni
és
környékbeli
programokkal töltik el a három napot, mely
iskolai tanítási napnak számít. Hisz tanulunk,
csak nem az iskolapadban, hanem a „természet”ben.
ÁGFALVI KRÓNIKA

Dombi Judit

Gesztenyevirágok
Pár hónapja néhány énekkaros kislány
felfigyelt az iskola folyosóján elhelyezett
plakátra, mely a Soproni Városi KI Mit
Tud?-ot reklámozta.
-Arra gondoltunk, szerepelnénk!- közölték
velem és a segítségemet kérték a
felkészülésben.

WWW.AGFALVA.HU
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Még a műfaj kiválasztását is rám bízták. Így
lett magyar népdal, hiszen énekkaron sok
szépet tanultunk.

Fotó: Czinder Tamásné
Az esélytelenek nyugalmával indultunk el
április 16-án reggel 8 órakor Sopronba. Egy
kicsi izgalommal néztük végig a tánc
kategória indulóit, aztán jött az ének
kategória. Hibátlanul, bátran, szépen
énekeltek a lányok. Varga Petra, 4.
osztályos,
a
legfiatalabb
közülük,
magabiztosan irányította a nagyobbakat.
Szücs Martina 6. osztályos szép hangon
énekelt, Bátor Natália 7. osztályos tanuló a
kis kórus összetartója volt. Meglepetésre I.
helyezést kaptak kategóriájukban. Jutalmuk
között egy csoportos belépőjegy is szerepel,
mellyel az iskolai énekkar a Fertőrákosi
Kőfejtőbe kirándulhat.
Köszönöm Csoltóiné Szalai Mártinak a
felkészülésben nyújtott segítségét, a ruhákat,
és a Varga családnak is a támogatást! A
lányoknak pedig gratulálok, hiszen újabb
ÁGFALVI KRÓNIKA

kiemelkedő
iskolánknak!
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elismerést

szereztek

Czinder Tamásné
pedagógus

2016. április 14-én rendezték az I. Kovács
Margit Megyei Matematikai Rejtvényfejtő
Verseny döntőjét Győrben. A versenyre 47
iskola 1080 tanulója jelentkezett 38.osztályig. Nem csak a matematikai tudásra
voltak kíváncsiak, hanem a szövegértés és a
gyors
döntéshozatal
képessége
is
megmérettetésre került. Az itthoni iskolai
fordulóról Izsó Roland 6. osztályos tanulónk
jutott tovább a döntőbe, ahol -saját
korcsoportjában- a 13. helyet szerezte meg,
a közel 200 hatodikos versenyző közül.
Ezzel az első fordulóhoz képest 4 gyereket is
maga mögé utasított.
Gratulálunk szép eredményéhez!
Sós Kinga

Új kovácsoltvas kaput kapott az
ágfalvi temető
Április 16-ra, a kitelepítés 70. évfordulójára
már új kapu ékesítette az ágfalvi temetőt.
A főbejárat kovácsoltvas kapuját Gálos
Mihály ajánlotta fel községünknek, melynek
legyártását
és
telepítését
a
GM
POSZEIDON Bt. kivitelezett.
WWW.AGFALVA.HU
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Folyamatban van még a személybejáró
kiskapu cseréje is, amiben nemsokára
szintén gyönyörködhetünk.
Ágfalva
község
lakossága
nevében
köszönjük a felajánlást, melyről nem csak a
temetőbe látogató helyi lakosok, hanem a
külföldről érkezett vendégek is elismeréssel
nyilatkoztak.
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Kedves Olvasónk!
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
közzétette a pályázati kiírást a családi házak
energia-megtakarítást
eredményező
korszerűsítésének, felújításának támogatása
céljából az Otthon Melege Program 2016
keretében.
Részleteket megtalálja itt:
Pályázat családi házak energia-megtakarítást
eredményező
korszerűsítésének,
felújításának támogatása céljából (ZFRCSH/2016)

Fotó: Csoltói József

A pályázat keretében természetes személyek
pályázhatnak maximum 2,5 millió forintra
családi
házak
energetikai
célú
korszerűsítésének, felújításának támogatása
céljából.

Tisztelt Ágfalviak!
A Magyar Telekom fejlesztésének
köszönhetően Ágfalvára hoztuk a
szupergyors otthoni internet és televíziózás
új korszakát.
Kedves Tagok,Támogatók!

A Virágos Ágfalváért Egyesület
Közgyűlésére szeretettel várunk minden
kedves érdeklődőt,
melynek időpontja
2016. május 24. (kedd) 17 óra
Helye: Ágfalvi Fogadó
( Ágfalva,Daágh u.1)
Napirendi pontok:
1. A 2015. évi beszámoló.
2. A 2016. évi költségvetési tervezet.
3. Az egyesület feladatainak
megbeszélése.
Új célok kitűzése.
A közgyűlésen lesz lehetőség a tagdíj
befizetésére!
2016. évi tagdíj: 2400 Ft
Megjelenésére feltétlenül számítunk!
Köszönettel: Kazi Edit

ÁGFALVI KRÓNIKA

Ehhez kapcsolódóan üzletkötőink 2016.
április 23-tól jelen lesznek a településen a
Magyar Telekom szolgáltatásait bemutatni,
értékesíteni.
A
Magyar
Telekom
Magyarország
Kormányának
stratégiai
partnere
és
piacvezető
telekommunikációs
vállalatcsoport hosszú távon együttműködik
az ország digitális fejlesztése érdekében.
Szándékunk,
hogy
beruházásainkkal
elősegítsük a nagysebességű szélessávú
internet mielőbbi hazai elérhetőségét. Az új
technológiák
és
infokommunikációs
megoldások intenzív használata hozzájárul
az
emberek
életminőségének,
a
vállalkozások hatékonyságának és a magyar
gazdaság nemzetközi versenyképességének
javításához. A vállalat célja továbbá a
digitális írástudás és a biztonságosabb
internethasználat széleskörű elterjesztése.

WWW.AGFALVA.HU
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Részletes ajánlatainkat megtekintheti az
alábbi elérhetőségen:
http://www.telekom.hu/otthoni/lakossagi/cso
magok_akciok/fejlesztes/agfalva
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Díjugratásból bronzérem
2016. április 24-én díjugrató versenyt
rendeztek Bozsokon, melyen az Ágfalvi
Lovas Sport Egyesület két versenyzővel vett
részt.

Tájékoztatjuk a Tisztelt
Lakosságot,
hogy a közvilágítás korszerűsítés műszaki
átadása megtörtént községünkben.
Eddig jelzett hibákat jelentettük a
szolgáltató
felé,
melynek
kijavítása
folyamatban van.
Későbbiekben észlelt hibákat az alábbi
elérhetőségen Önök is bejelenthetik:
E-mail: lux01@t-online.hu Tel: 06 1/2053717

Fogorvosi ellátás rendelési idő
változás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Ágfalviakat, hogy
az INEX 98 Szolgáltató Betéti Társaság
9400 Sopron, Lenkey u. 1-3 II/7. szám alatti
telephelyen -Dr. Bóna András fogorvosÁgfalva körzetének rendelési ideje az
alábbiak szerint megváltozott.
Új rendelési idő:
 Hétfő:
 Kedd:
 Szerda:
 Csütörtök:
 Péntek:

Takács Lili (13) amatőr kategóriában két
versenyszámban indult, mindkét fordulóban
3. helyezést ért el. Kovács András örökifjak
kategóriában szintén harmadik helyezést ért
el, Koppány Nuca nevű lovával.

8-14 óráig
14-20 óráig
14-20 óráig
8-14 óráig
8-14 óráig

TOLÓSÚLYOS MÉRLEG
ELADÓ!
Teherbírás: 500 kg
Irányár: 25 000,- Ft
Érdeklődni lehet az alábbi telefonszámon:
06 70/265-1323

ÁGFALVI KRÓNIKA

A rendezvényen szerepeltek a Kovács
Lovasudvar kürtösei is.
Elért eredményükhöz szívből gratulálunk!
WWW.AGFALVA.HU

8

ÁGFALVI KRÓNIKA

Az Ágfalvi Evangélikus Egyházközség hírei és
alkalmai májusban
A hónap igéje: „Vagy nem tudjátok, hogy
testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő
Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi
vagytok?” I.Kor 6,19
Monatsspruch Mai: „Wisst ihr nicht, dass euer
Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in
euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr
gehört nicht euch selbst.“ I.Kor 6,19
Május elsején, vasárnap 9 órakor családi
istentiszteletre hívogatunk kicsiket és nagyokat.
Május 5-én, csütörtökön 10 órától baba-mama
kör lesz a gyülekezeti teremben.
Május 6-án, pénteken 14 órától Orfffoglalkozást tartunk.
Május 6-án, pénteken 17 órától konfirmációi
órát tartunk.
Május
8-án,
vasárnap
9
órakor
a
konfirmandusok
vizsgaistentisztelete
lesz.
Május 12-én, csütörtökön 10 órától baba-mama
kör lesz a gyülekezeti teremben.
Május 15-én, pünkösd vasárnapján 9 órakor
konfirmációi istentisztelet lesz, amelyre
meghívtuk, és ezúton is hívogatjuk jubileumi
konfirmandusainkat. (A 25, 50, 60 és 70 évvel
ezelőtt konfirmáltakat.)
Május 16-án, pünkösd hétfőjén hagyományos
határ menti istentiszteletünkre hívogatunk,
amely Somfalván lesz, a római katolikus
templomban.
Az
istentisztelet
után
szeretetvendégségre
hívogatnak
mindannyiunkat.
Május 19-én, csütörtökön 10 órától baba-mama
kör lesz a gyülekezeti teremben.
Május 20-án, pénteken 16 órától bibliaórát
tartunk.
Május 21-én, szombaton 14-18 óra között
hittanos és családi kirándulást tartunk, amelyre
szeretettel hívogatunk minden érdeklődőt. A túra
útvonala a somfalvi határ melletti parkolóból
indulna, érkezés pedig a gyülekezeti teremnél
lesz, ahol tábortüzet gyújtunk.
Május 22-én, vasárnap 9 órakor magyar nyelvű
istentisztelet lesz.
Ugyanezen a napon 16 órakor – jó idő esetén –
felavatjuk a pizzasütőt. Szeretettel hívogatunk
ide is minden kedves érdeklődőt.
Május 26-án, csütörtökön 10 órától baba-mama
kör lesz a gyülekezeti teremben.
Május 26-án, csütörtökön Mörbischben lesz
Gusztáv Adolf Ünnepség, amelyre az ágfalviakat
is nagy szeretettel hívogatják. A részletekért
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keressék
Plöchl
Ildikó
határ
menti
gyülekezetpedagógust.
Május 27-én, pénteken 14 órától Orfffoglalkozást tartunk.
Május 29-én, vasárnap 9 órakor német nyelvű
istentiszteletre hívogatunk.
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Köszönjük mindenkinek, aki süteménnyel,
adománnyal vagy kétkezi munkájával támogatta
az április 16-i kitelepítési megemlékezést.
TEMPLOMDÍSZÍTÉS
Templomunkat évtizedek óta egy hűséges
gyülekezeti tagunk, Csete Józsefné Erzsi néni
díszítette - szebbnél szebb kerti virágokkal. Erzsi
néni egészségügyi okok miatt ezt nem tudja
tovább vállalni. Ezúttal is köszönjük az ő
szolgálatát!
Arra kérjük kedves gyülekezeti tagjainkat, hogy
segítsék
egyházközségünket
virágadományokkal.
Ki-ki "örökbe fogadhat" egy vasárnapot azáltal,
hogy vállalja, hogy négy kis vázába hoz virágot,
ill. örökzöldet. Ha minden család vállalna
Ágfalván egy vasárnapot, akkor abból több éven
át
tudnánk
díszíteni
az
oltárt.
A díszítést ezentúl Gaál Istvánné, Éva vállalja.
Aki virágot, vagy a virágokra pénzt
adományozna, az kérjük vele vegye fel a
kapcsolatot a 06 20 779 115 számon.
ÖKOTÁBOR
Ökotáborunk június 22-26. között lesz. Várjuk
az általános iskolás korú gyerekek jelentkezését.
Alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül!
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael
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