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Csapatok jelentkezését várjuk 

 

2015. június 20-án a 

focipályán tartandó 

 

ágfalvi kispályás 

utcabajnokságra! 

 

Jelentkezni lehet ágfalvi lakosoknak, vagy 

egykori falubelieknek, lányoknak, 

asszonyoknak egyaránt. 

 

- Sorsolás kezdete a focipályán 8 órakor. 
- Nevezési létszám maximum 10-12 fő. 
- Nevezési határidő: 2015. június 18. (19 óráig). 
- Nevezési díj NINCS, a büfében egész nap hideg 

italok és meleg ételek várják vendégeinket. 
- Az első három helyezettet serleggel, a 

résztvevő csapatokat oklevéllel jutalmazzuk. 
- Eredményhirdetés 18 órakor a 

rendezvénysátorban Ágfalvi Fogadó (Daágh u. 
1), a bál kezdete előtt. 

 
Az utcák tervezett felosztása: 

- Fő utca 

- Soproni utca, Kert utca 

- Baracsi László utca 

- Lépesfalvi utca, Határőr utca, Somfalvi utca 

- Röhling u., Kosbor u., Ciklámen utca, 

Gesztenye sor 

- Daágh utca, Alkotmány és Új utca 

- Patak utca, Magyar utca 

- Hegy utca, Brennbergi u., Gyógy u., Dózsa 

György utca  

- Fenyő u., Panoráma u., Liget u., Park utca 

 

Akik nem találnak maguknak csapatot, és 

szeretnének játszani, azok is 

jelentkezhetnek! 

Jelentkezés és részletes információ: Dominek 

Gábor, Tel: 06 30/366-7868 

 

Minden sportolni és szurkolni vágyót szeretettel 

várunk! 

 

Falunap, Német Nemzetiségi Nap 
 

2015. június 20-21 

(szombat-vasárnap) 

Helyszín: Ágfalvi 

Fogadó (Daágh u. 1.) 

előtt felállított 

rendezvénysátor 

 

Június 20. (szombat): 

   9.00-13.00 óra 

Foci utcabajnokság a Futballpályán 
15.00-15.45 óra 

Fúvószenekari találkozó résztvevő 

csoportjainak felvonulása. 

Indulás mazsorettekkel a Március 15 

térről végig a Fő utcán, érkezés az 

Ágfalvi Fogadó előtt (Daágh utca 1.) 

felállított rendezvénysátorba.  

16.00 óra 

A schattendorfi  fúvózenekar műsora 
(Ausztria) 

16.45 óra 

Polgármesteri köszöntő 

Ágfalváért elismerő cím átadása  

A 145 éves Ágfalvi Fúvószenekar 

köszöntése, majd a jubiláló zenekar 

ünnepi műsora 

18.00-21.00 óra 

A szomszédos Ausztriából érkezett 

loipersbachi,  zillingtali, großhöfleini 

fúvószenekarok műsora után  a 

Németországból érkezett Kasendorf 

fúvószenekarának műsora zárja a 

találkozót. 

21.00-02.00 óra 

Bál, zenét a Continental Show Band 

szolgáltatja 

Június 21. (vasárnap) 

9.00 óra 

Ünnepi magyar-németnyelvű 

istentisztelet az evangélikus 

templomban: Szolgálja Heinrichs Eszter 

és Michael evangélikus lelkészek 
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15.00 óra 

Folklórdélután a rendezvénysátorban:  

Napsugár Óvoda táncosainak műsora 

Soproni Testvériség Néptáncegyüttes 

műsora 

Ágfalvi Patakugrók táncegyüttes 

műsora 
17.00 óra 

Ifjú tehetségek bemutatkoznak: 

Általános Iskolánk tehetségei és zenészei 

17.30 óra 

SOP ROCK SOPRON akrobatikus 

Rock and roll show 
18.00-21.00 óra 

Délutáni örömzene-tánc kicsiknek-

nagyoknak a Tequila zenekarral 

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk 

programjainkra! 

 

Ágfalva Községi Önkormányzat, Ágfalvi 

Német Nemzetiségi Önkormányzat 

A szervezők a műsorváltoztatás jogát 

fenntartják! 
 

IFJÚSÁG HATÁROK NÉLKÜL - 

2015 - „Megbékélés" 
 

Szeretettel hívogatjuk gyülekezetünk 

fiatalságát Fertőrákosra sátortáborba 

augusztus 17-23. között. A tábor a határ 

menti osztrák fiatalok számára is 

meghirdetésre kerül. 

 

A hét során a következő kérdéseket fogjuk 

körbejárni: Mi volt az a munkaszolgálat? 

Lakóhelyünkön is voltak 

munkaszolgálatosok? Mit tudnak erről a 

még élő szemtanúk? Kiből, hogy lett 

áldozat, szemtanú, résztvevő? Mert a múlt 

feldolgozása nélkül nem érthetjük a 

jelenünket, és - ahogyan Széchenyi István is 

mondta - nem építhetjük a jövőnket.  

 

További információ és jelentkezés: Plöchl 

Ildikó gyülelekezetpedagógusnál. 

 

Elérhetősége: 

 +36-20-824-2612 vagy a 

plochl.ildiko@gmail.com 
 

TANULÓINK ÉS KÍSÉRŐIK EGY 

HETET TÖLTHETTEK 

PARTNERKÖZSÉGÜNKBEN,  

A NÉMETORSZÁGI 

SCHEFFLENZBEN. 
 

Az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 20 

tanulója és 2 kísérője 2015.május 10-15-ig 

Schefflenzben táborozott. Mikor 

megérkeztünk az iskola aulájában fogadtak 

és köszöntöttek bennünket, a tanulók 

megkeresték - néhányuknak már ismerős, 

néhányuknak ismeretlen- partnereiket. 

 

Programjaink között szerepelt:  

- látogatás az iskolában, ahol részt vehettünk 

partnereinkkel tanítási órákon,  

- GPS-szel kincseket kerestünk, melyet nem 

mindenkinek sikerült megtalálni 

- bowlingoztunk 

- kirándultunk Mosbachba és Heidelbergbe 

- shoppingoltunk 

- s egy egész napot a vendéglátó családdal 

tölthettünk, akik különböző, érdekes 

programokat szerveztek a gyerekeknek. 

 

 
 

Hamar véget ért a hét, s már utaztunk is 

haza. Évek óta most először az időjárás is 

kegyes volt hozzánk, szállásadóink 

kedvesek, figyelmesek voltak, tanulóink jól 

érezték magukat. Néhányuknak akadt egy 

kis honvágya, de a többiek segítségével 

leküzdötték azt. 

 

A gyerekek sok új barátságot kötöttek, a 

régieket megerősítették, s terveik szerint 

tovább ápolják. 

mailto:plochl.ildiko@gmail.com
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Hazaindulásunk előtt személyesen is 

megtettük a meghívást, miszerint a 

következő évben a scheffelnzi diákok jönnek 

Ágfalvára, s tölthetnek el nálunk egy újabb 

hetet. 

Végül, de nem utolsó sorban, köszönetet 

szeretnénk mondani mindazoknak, akik 

segítségükkel és támogatásukkal 

hozzájárultak a kiránduláshoz. 

 

Csernus Gáborné 
 

MEGHÍVUNK MINDEN KEDVES 

SZÜLŐT, HOZZÁTARTOZÓT 
 

az Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 

évzáró és ballagási ünnepségére, melyet 

2015. június 19-én (pénteken) 17 órai 

kezdettel tartunk intézményünkben. 

 

Czinder Tamásné  

mb. igazgató 

 

Madarak és Fák Napja 2015. 
 

Ebben az évben 

Madarak és Fák 

Napja alkalmából a 

helyi határba 

szerveztünk 

gyalogtúrát. A 

soproni Róth 

Gyula Erdészeti 

Szakközépiskola 

két lelkes természetvédője igyekezett minket 

beavatni a tavaszi határ életébe.  

 

Fotó: Kránixfeld Lénárd 

Megfigyeltünk énekes, ragadozó és 

mezőkön, réteken élő madarakat. de a 

környék rovarvilágát is volt módunk 

tanulmányozni, sőt a virágzó cserjék is szép 

látványt nyújtottak. Sok szép élménnyel 

gazdagodtunk ezen a szép napos délutánon.  

Köszönet érte Győrig Elődnek és Jona 

Zoltánnak, akik szabadidejükben segítették 

tanulóinkat megismerni a természet titkait! 

 

Domonkosné Szemerédy Zsuzsanna 

természetbarát szakkör vezetője 

 

Projektnap Schattendorfban 
 

Iskolánk 3. osztályos tanulói projektnapon 

vettek részt Schattendorfban az igazgató 

meghívására. Az ottani 4. osztályból azok a 

gyerekek szerepeltek, akik magyarul is 

tanulnak. A foglalkozás fő célja a közös 

együttműködés német és magyar nyelven. 

Ennek megvalósítása játék, tánc, éneklés, 

vegyes csoportokban történő 

feladatmegoldás keretében történt. Zárásként 

mindkét iskola diákjai előre készülve a 

tanult idegen nyelven egy mesét adtak elő. 

Az együtt töltött délelőtt bizonyítja, hogy a 

határon átnyúló kapcsolat a két iskola között 

továbbra is él, valamint maradandó élményt 

nyújtott a gyerekeknek. 

 

 
Fotó: Kránixfeld Rolandné 

 

Erről olvashatunk néhány harmadik 

osztályos fogalmazásában:  

Az osztály meghívást kapott a szomszédos 

ausztriai iskolától, hogy megismerjük 

egymást. Reggel rendőri kísérettel, 
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kerékpárral indultunk Schattendorfba. Már a 

biciklizés is nagyon jó volt. Ott az iskola 

igazgatója köszöntött minket, aki 

megmutatta nekünk az iskolát. Az osztrák 

iskolások egészséges szendvicsekkel, 

joghurttal és üdítővel megrakott asztalokkal 

vártak minket. Degeszre tömtük a hasunkat 

a sok finomsággal. Ezután együtt énekeltünk 

és játszottunk a tornateremben. Később 

vegyes csapatokban megírtuk a feladatokat. 

A háziállatok volt a téma. A vetélkedő után 

mindkét osztály műsort adott elő, mindenki 

a másik anyanyelvén. Erre előre készültünk 

egy színdarabbal. A címe: Hans im Glück. 

A schattendorfiak A brémai muzsikusokat 

adták elő. 

Búcsúzóul megajándékoztuk egymást. 

Remélem lesz még folytatása. Máskor is 

lehetne még egy ilyen nap. Nagyon jól 

éreztem magam. Egyszóval a legjobb nap 

volt.  

A fogalmazást készítette: Bácskai Bence, 

Horváth Bence, Szabó Tamás és Szabó Hédi 

a harmadik osztályból.  

 

Kiss Péterné 

német tanító 
 

Evangélikus hittantábor 
a Soproni 

Egyházmegye 

szervezésében 

 

Hol? Rábcakapin, 

a felújított ifjúsági 

táborban: 

http://kapitabor.lutheran.hu/ 

 

Mikor?  2015. augusztus 3-8. 

Táborvezető: Mesterházy Balázs 

Téma: Jónás és én 

Részvételi díj: 14.000 Ft 

Jelentkezési határidő: június 25. 

Szeretettel várunk minden 9-16 év közötti 

fiatalt elsősorban az egyházmegye 

gyülekezeteiből, iskoláiból. 

 

Információ és jelentkezés: 

balazs.mesterhazy@gmail.com 

+3620-8248409 
 

Evangélikus ökotábor Áfalván 
 

Szeretettel 

hívogatjuk az 

általános iskolás 

fiatalokat 

ökotáborunkba 

június 24-28. között. 

További információ 

a 06 20 824 26 11-es 

számon 

Heinrichs Eszternél. 

 

 

 
A Nagy Burgenland Túra áthalad 

Ágfalván 
 

Az ausztriai ORF szervezésében zajlik 

júniusban a Nagy Burgenland Túra, mely 

több útvonalból áll. A Kolostor Túrát 

Baumgarten-Drasburg-Schattendorf-

Ágfalva-Sopronbánfalva útvonalon 

szervezik június 6-án szombaton. Előre 

láthatólag 11 és 12 óra között éri el Ágfalvát 

a túrázók tömege, mely az előzetes 

kalkulációk alapján az 500-700 főt is 

elérheti. 

A túrázók ezalatt az idő alatt rövid 

ellátásban részesülnek iskolánk és óvodánk 

szülői munkaközössége és a KOPI Hungária 

’98 Kft által az Ágfalvi Fogadó előtti téren 

(Ágfalva, Daágh utca 1.). A gyors frissítő és 

pár falat után továbbindulnak a Fő utcán, 

Váci Mihály utcán, majd az erdei úton a 

bánfalvi Karmelita Kolostorba. 

 

A nagyszámú résztvevők biztonsága 

érdekében ebben az időszakban az érintett 

útszakaszok ágfalvi-somfalvi határátkelő és 

határút, Somfalvi út, Lépesfalvi út és a 

http://kapitabor.lutheran.hu/
mailto:balazs.mesterhazy@gmail.com
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Fogadó előtti tér lezárásra kerülnek a 

csatlakozó útkereszteződésekkel együtt. 

Rendőrségi kíséret biztosítja a Fő utcán 

haladó túrázókat addig, amíg elhagyják 

községünket. 

 

Ezért arra kérem ebben az időben az 

érintett útszakaszon közlekedőket, legyenek 

türelemmel az útlezárások miatt, 

együttműködésükkel segítsék a szervezők és 

a közlekedést irányítók munkáját.  

 

Terelő útnak a Baracsi utca, Új utca, 

Alkotmány utca, Határőr utca szakaszokat 

javasoljuk a közlekedőknek. Akik az érintett 

- ebben az időben - lezárt utcákban laknak, 

és elkerülhetetlen, hogy autóval 

közlekedjenek, azokat kérem, autójukat a 

Rajka és Vidéke Takarék Szövetkezetnél 

kialakított parkolóba előre helyezzék el.  

Megkérek minden autó tulajdonost, hogy a 

túra útvonalát érintő utcákban autójukkal 

udvarukban parkoljanak! 

 

Megértő és segítő magatartásukat 

köszönjük! 

 

A szervezők 

 

 

Számvetés 
(Folytatás a XVI. évfolyam 5. számból) 

 

Iskola: 

 

A német nemzetiségi nyelvoktatás 

helyzetéről: 

- Az iskola létszáma 130-150 fő között 

mozog, minden tanuló tanulja a német 

nyelvet.  

A német nyelvoktatónk:    

Csernus Gáborné német nyelv és irodalom, 

ének-zene szakos tanárnő, valamint német 

nemzetiségi oktatási és tantervi szakértő 

 Kiss Péterné német nyelvi és nemzetiségi 

tanítónő 

A Német Önkormányzattal jó kapcsolata 

van és volt az intézménynek, ami segíti a 

hagyományok ápolását és őrzését, amit az 

államosítás után is fenntartunk.  

Schefflenzi kapcsolat: 

Minden 2. évben az ágfalvi iskolások a 

partner községben táboroznak 5-6 napig, ez 

elsősorban a felső tagozatos tanulókat érinti. 

A schefflenzi felső tagozatos gyerekek pedig 

minden 2. évben Ágfalvára látogatnak, és a 

községben táboroznak 5-6 napig.  

 

Rendezvények:  

A falu életében nagy szerepet töltenek be a 

különféle rendezvények. Ilyen a Farsang, 

Falunap- Német Nemzetiségi Nap, Búcsú, és 

a különböző fesztiválok, mint például az 

Ikerfesztivál, Futófesztivál, vagy a 

Gesztenye fesztivál. 

 A rendezvényeinket nem csak hazai, hanem 

külföldi vendégek is nagy számban 

látogatják.   

 

Tájház: 

Immár 5 éve működik, számos látogatója 

között nagyon sok a diákcsoport is. 2008-

ban az Ágfalvi Önkormányzat felvásárolta, 

így a kiállítási anyag a jövőben is 

biztonságban van. Ez a ház az ágfalvi 

lakosság hagyományait mutatja be, és 

öregbíti ezzel a falu hírnevét.  

A Magyarországon élő nemzetiségek között 

előkelő helyen szerepel a német nemzetiség. 

Az Ágfalvi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat, és a soproni Német 

Nemzetiségi Önkormányzat kapcsolata 

mindig kiváló volt. A helyi és Sopron 

környéki német önkormányzatok munkáját 

segíti a Sopron és környéke Német 

Kultúrklub Egyesület 1992 óta. Az egyesület 

kettő pihenőpadot adományozott. A 

Tájháznál felállított pihenőpad SCHOLTZ 

ÖDÖN ADOLF-nak állít emléket, aki 1891-

1939-ig nyugállományba vonulásáig az 

evangélikus gyülekezet lelkészeként 

tevékenykedett Ágfalván. A másik pad a 

Német Nemzetiségi Önkormányzat kérésére 

kialakított Luther téren, a Hősi emlékmű 

előtt kapott helyet, mely WELTLER 

ÖDÖN-nek állít emléket. Weltler Ödön 

1954. márciusában került Rajkáról 

Ágfalvára lelkésznek.  
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MÓKÁS MASKARÁS TÉLTEMETÉS 

Évszázados néphagyományt ápol Ágfalva a 

bolondos farsangtemetés megtartásával. 

A farsangi lakodalom a következő menetből 

áll:  

- zenekar 

- pap, valamint a mennyasszonynak és 

vőlegénynek beöltözött fiatalok (ál-„ifjú 

pár”) 

- a medvének öltözött legény és hajtója 

- menet végén a legények zsidónak, 

cigánynak, beöltözve 

- beöltözött ünneplők 

 

ÁGFALVI BÚCSÚ 

Ágfalván ez a jeles nap az evangélikus 

templom felszentelésének időpontjához 

igazodik. 1785. szeptember 25. a templom, 

majd 1870. szeptember 27. a gótikus torony 

felszentelésének napja volt. A búcsú fő 

attrakciója a legénytánc. A búcsú 

előkészületeihez tartozik a legényfa 

beszerzése is. A „legényfát”, ami kb. 20 

méter magas, szombaton állítják fel. 

Vasárnap a legénytánc délután 3 órakor 

veszi kezdetét a Hegy utcában. Az 

„öreglegény” kezében egy nemzetiszínű 

szalaggal átkötött üveg vörösborral köszönti 

a lányokat, fiúkat, a nézőket és a zenészeket.  

Jubileumi faállítás volt 2012-ben, mivel 25. 

alkalommal került burschbaum általuk a 

Hegy utcába. Az Ágfalvi Fúvós Zenekar 

játszotta a talpalávalót a hagyományos 

legénytánchoz „burschentanz”, melyet a 

templomnál és a rendezvénysátornál is 

eljártak a legények, lányok. 

 

FONTOSABB RENDEZVÉNYEK: 

 

GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI 

NEMZETISÉGI NAP ÁGFALVÁN: 

Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat 

2008-ban és 2013. június 23-án Ágfalvával 

közösen szervezte meg a megyei 

nemzetiségi napot. A rendezvény 10 órakor 

háromnyelvű (magyar, német, horvát) 

istentisztelettel kezdődött az evangélikus 

templomban. A megjelent nemzetiségek 

himnuszai után látványos műsorral 

mutatkoztak be a megyei nemzetiségeket 

képviselő kultúrcsoportok. 

Lehetőség nyílott belekóstolni a nemzetiségi 

pavilonokban kínált nemzetiségi íz világába 

is. 

 

ÁGFALVÁÉRT ELISMERŐ CÍM: 

Az Önkormányzatok eddig az Ágfalváért 

elismerő címet Dr. Kiss Lászlóné Dr. 

Döbrössi Mária, Böhm András, Wágner 

Géza, Vass János és családja, Péter Fox és 

Jürgen Bürcklen részére adták. Legutóbb ezt 

a megtisztelő címet a Kirchknopf családnak 

nyújtottuk át. 

2003. november 22. Ezen a napon adtuk át 

az első kitűntetést. Dr. Kiss Lászlóné dr. 

Döbrössy Máriának, vagy ahogy talán 

legtöbben ismerik, a DOKTOR NÉNINEK, 

aki közel negyven éven át körzeti orvosként, 

valamint a helyi vöröskereszt elnökeként 

szolgálta a falu lakosságát. Az ő idejében 

lett hagyománnyá a nyugdíjasok köszöntése. 

Döbrössy Mária 1925. november 25-én, 

Sopronban látta meg a napvilágot. Alapfokú 

tanulmányai után tanítóképzőt végzett, 

leérettségizett, majd a Budapesti 

Orvostudományi Egyetemen szerzett „cum 

laude” minősítéssel orvosdoktori diplomát 

1954-ben. Ez évben került Ágfalvára, ahol 

végleges nyugdíjazásáig, 1989. augusztus 

31-ig körzeti orvosként tevékenykedett. 

1954-ben kötött házasságot dr. Kiss 

Lászlóval, négy gyermeket neveltek fel. A 

helyi Vöröskereszt elnöke volt. Aktív 

korában, mint a Megyei Egészségügyi 

Állandó Bizottság választott tagja a 

szakmapolitikába is beleszólhatott. 

Példamutató szakmai tevékenységét több 

kitüntetéssel is elismerték: 

25-szörös véradó; A Vöröskereszt kiváló 

dolgozója; Érdemes orvos; Petz Aladár díj 

tulajdonosa 

Böhm András 1943-ban született Ágfalván. 

A kitelepítésig Ágfalva tisztán német 

település volt. 1946-ban szüleinek családja 

is a hazai németség sorsában osztozott, 

édesanyja 7 testvérét családostul 

kitelepítették, 2 testvér maradhatott. Az 

iskolán kívül, ahol magyarul tanult, egy 

teljességgel német gyökerű és nyelvű 

világban élt. 1957-ben a soproni 

Vasöntödébe került. A Vasöntödéhez 36 

éven át, előnyugdíjazásáig hű maradt. 1963-
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ban a Magyarországi Németek Szövetsége 

országos tanácsa küldöttjévé választják. Az 

1980-as években kétszer is az MNSZ 

alelnöke lett. Az 1970-es években Ágfalva 

német népdalait gyűjtötte össze, 10 éven át 

az Ágfalvi Fúvószenekar szervezője volt, 

majd 1993-ban újjáalapította a Hajnalpír 

Ének Egyesületet, melynek haláláig elnöke 

volt. 1944-ben összeállította a kétnyelvű 

„Ágfalvi Mozaik” c. kötetet. Célja a múlt 

kincseinek megőrzése és továbbadása az 

utókor számára. Az ősök által teremtett 

anyagi és szellemi értékek megőrzése és 

továbbadása arra indíttatta őt, hogy 1999-

ben a – több mint két évszázados – szülői 

házból tájházat alakítson ki, bemutatván a 

németség tárgyi kultúráját, a paraszti élet 

megannyi emlékét. Böhm Andrást 1998-ban 

a Német Nemzetiségi Önkormányzat 

elnökévé választották. „Egy személy – egy 

nyelv” óvodai nevelési modell 

pilótaprojektként az ágfalvi Óvodában indult 

el, a német óvónénit Böhm András 

„szerezte” Németországból. A 

magyarországi németségért kifejtett 

eredményes munkássága elismeréséül arany 

melltűvel és díszoklevéllel tüntették ki 

Budapesten.  

Wágner Géza 1992. január 16-án tett esküt, 

mint polgármester. Milyen fontosabb 

események fűződnek a nevéhez? A helyi 

érdekegyeztető fórum létrehozása – mai 

nevén kárpótlás. Megalkotta a falu címerét. 

A fiókgyógyszertár kialakítása, átadás 1992. 

november 13-a. Megtörtént a 

testvérkapcsolat felvétele, majd aláírása a 

németországi Schefflenz községgel. 

A faluban megvalósult még: 

- Soproni utca helyreállítása, Baracsi László 

utca ¾-e, Hegy utca, Patak utca kiépítése. 

- Elkészült a községrendezési terv. 

- Átalakult a háziorvosi ellátás.  

- Kiépült falunkban a vezetékes 

gázszolgáltatás 

- Elkészült a kitelepítési emlékmű, illetve a 

Népszavazási emlékmű. 

 

S ha est borul a késő mára 

Készülni kell a számadásra 

Mérlegre tenni egész élted 

Tettél-e jót, láttál-e szépet 

És nincs más vágyad csupán ennyi?  

Nem rohanni, csak ember lenni 

Hiszen már látod a temetőt! 

De most már késő! … Nincs időd! 

Peter Fox és Jürgen Bürklen: A 

rendszerváltás után 1992. augusztus 21-én 

az álom valóra vált, amikor hosszú 

előkészület után Jürgen Bürklen 

alpolgármester és néhai Wágner Géza akkori 

ágfalvi polgármester ünnepélyes keretek 

között aláírta a kétnyelvű szerződést 

Ágfalván, majd azt megismételték 

Schefflenzben Peter Fox polgármesterrel. 

Mi ágfalviak örömmel vettük Schefflenz 

község patronálását. Megkezdődtek a 

kulturális találkozók, énekkarunk, 

zenekarunk, tűzoltóink vettek részt egy-egy 

hazai és schefflenzi találkozón. A 

legfontosabb mégis a diákok felkarolása, 

üdültetése, nyelvtanulás céljából iskolánk 

patronálása anyagi és pénzeszközökkel 

egyaránt.  

Vass János 1914. április 7-én született 

Szirmabesenyőn. A sors kegyetlen volt vele, 

mert édesapját nem ismerhette meg, mivel 

születése előtt elesett az I. világháborúban, 

majd Édesanyja is korai halálával végleg 

elhagyta, 4 éves korában. Nagynénje kegyes 

olt, mert hat gyermeke mellé befogadta 

hetediknek. A jó eszű szorgalmas fiatal, 

katona zenész lett, de így sajnos az orosz 

frontot sem úszta meg. A II. világháború 

végén, mint katonaembert kinevezték 

Ágfalvára őrsparancsnoknak, amit 1953-ig 

látott el. A katonaságnál töltött éveit 

kihasználva labdarúgó edzői tanfolyamot, 

mozigépész tanfolyamot, alapfokú színjátszó 

rendezői tanfolyamot végzett. 1953-tól a 

Tanács munkatársaként felélesztette az 

ágfalvi sportegyesületet. Mivel zenész volt, 

újjászervezte a fúvószenekart, megtanította a 

fiatalokat kottából olvasni. A mostani 

tömegsportunk elődjét is megszervezte. A 

színjátszó csoport is nagy sikereket aratott.  

Vass János Önéletrajz című verséből: 

„Korán, tizennyolcban meghalt édesanyám,  

nem volt, aki gondot viselt volna reám. 

Ő volt csak nekem és szegény nagyanyám,  

de ő is gyermek volt újra már. 
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Tanítóm, ki engem fiaként szeretett,  

felfedezte bennem tehetségemet. 

Zenére tanított, küldött zenekarba, 

így kerültem Győrbe majd Sopronba. 

 

Ifjúságom delén jár akkor az idő,  

mikor életembe betoppant a nagy Ő. 

Mindig reá gondoltam, örültem ha láttam, 

éreztem, hogy Ő az, kire mindig vártam. 

Kislányunk született április havában,  

ő lett szemünk fénye éltünk napsugára. 

Családi örömünk nem tartott sokáig, 

fogságba kerültem, mint sok ezer másik. 

 

Zenész nem lehettem Határőrnek mentem, 

Ágfalva községben őrsparancsnok lettem. 

Múlt az idő szeptember lett újra, 

és a kis Petikét meghozta a gólya.” 

A Kirchknopf család élete összeforrt a 

vassal, hiszen Károly, Hansi és Günter is a 

vas megmunkálásával keresi a kenyerét. 

Mint őslakosok szinte minden 

megmozdulásban kiveszik a részüket. Hansi 

már rendszerváltás előtt, mint tanácstag 

tevékenykedett, majd új hazájában is 

támogatta, támogatja az ágfalviakat. 

Nélkülük nincs karácsony az óvodában, az 

evangélikus egyház nem kötött volna 

együttműködési megállapodást az 

oberriexingeni evangélikus gyülekezettel, de 

a Luther-téren sem lobognának a zászlók a 

segítségük nélkül. 

Kirchknopf Károly már az első 

önkormányzat munkájában részt vett, mint 

képviselő, majd a német nemzetiségi 

önkormányzat képviselője, az énekkar 

alapító tagja Lizivel együtt. 

A család motorja, összetartója a mindenki 

Lizije, aki az énekkar egyesületének elnöke, 

tagja és motorja, a Virágos Ágfalváért 

Egyesület alapító tagja. Az óvoda, az iskola 

fő támogatója. 

De természetesen a gáz, szennyvíz 

kiépítésekor is járta a falut aláírásokat 

gyűjtve. Ha kellett harangjátékra, ha kellett 

defibrillátorra, egyéb orvosi műszerekre 

gyűjtött és adományozott. Amíg a falu 

csatornahálózata el nem készült a falu 

közkútjait is ők tisztították ingyen, 

bérmentve. 

Nagy öröm, hogy az ifjabb nemzedék is 

örökölte a felmenői jó tulajdonságait. 

Günter, mint képviselő folyamatosan 

támogatja az intézményeket. Ifj. Károly 

pedig, mint építészvállalkozó veszi ki a 

részét az óvoda, iskola támogatásában, az 

útjaink javításában. 

 

Összegzés 

Sopron az utolsó magyar város a megyén 

áthaladó nagyjelentőségű tranzittengely 

mellett, országhatár keretezte nyúlványon. 

Ágfalva tőle még nyugatabbra, a város 

„árnyékában” a Soproni-hegység északi 

lejtőjén és lábánál fekszik a nyúlvány 

belsejében. Csak Sopronon keresztül van 

közúti kapcsolata az ország belsejével. 

Közepes falusias település kategóriába 

tartozó nagyságrendjéhez képest jó 

intézményi felszereltséggel, teljes 

alapellátással rendelkező község. A város 

emeltszintű funkcióit, magas szolgáltatási 

színvonalát kihasználva, de a fizikai 

összeolvadást elkerülve fenn kívánja tartani 

az önálló települési létet. A népesség 

alakulása 2325 fő – 2625 fő között várható. 

Országos közúthálózati helyzetét tekintve 

Ágfalva zsáktelepülés. Közúthálózat-

fejlesztés szempontjából, fontos feladat a 

szomszédos ausztriai Somfalva 

összeköttetésének megteremtése volt. 

További fejlesztési feladat az Ágfalvát 

Görbehalommal összekötő községközi út, 

valamint a Sopron-Ágfalva-Lépesfalva 

kerékpárút továbbépítése a napi kapcsolat 

biztosítására. Ágfalva falusias település 

rendezett községképpel, utcavezetése, 

telekszerkezete szervesen fejlődött.  

Földrajzi elhelyezkedés 

Tájföldrajzi szempontból a település 

igazgatási területe a nyugat-magyarországi 

peremvidék nagytájban, az Alpokalja 

középtájban és a Soproni-medence kistájban 

helyezkedik el. 

Igazgatási terület összesen:   1308 ha 

Ezen belül: belterület:      86 ha 

                   külterület:   1130 ha 

                   zártkert:      90 ha 

Közigazgatási terület használata: 

            Mezőgazdasági terület     65 % 

            Erdőgazdasági terület     15 % 
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Nagylétszámú állattartással a településen 

nem foglalkoznak. 3-4 családnál van 

szarvasmarha. A település igazgatási 

területének 15 %-át erdők borítják. Ez kb. 

200 ha terület, amely teljes egészében 

védett. 

 

A település zöldfelületi ellátottsága 

Jellegzetesnek mondható a Luther téren 

kívüli területeken a zöldfelületek (fasorok, 

út menti fás terek, közpark, közkert stb.), 

elaprózottsága és ezzel összefüggő 

kihasználhatatlansága. 

A gázhálózat kihasználtsága 64 %-os, így 

télen a fűtésből eredően csak minimális 

mértékű légszennyezéssel kell számolni.  

A csatornahálózat kihasználtsága 98 %-os. 

A szennyvíz tisztítására Sopronban kerül 

sor. 

A községben 1996 óta van szervezett 

hulladékszállítás, három helyen szelektív 

hulladékgyűjtésre alkalmas konténerek 

vannak kihelyezve.  

A csapadékvíz elvezetése nyílt 

árokrendszerrel történik, amelynek fő 

befogadója a település tengelyében húzódó 

Liget-patak, amely a Kapuvári 

Vízgazdálkodási Társulat kezelésében lévő 

helyi jelentőségű közcélú vízfolyás.  

A belterületi csapadékvíz elvezetés 

nagyrészt megoldott. Az utcák 

aszfaltburkolattal ellátottak és zömében 

kétoldali útárok, vagy beton folyóka került 

kiépítésre. A legrosszabb állapotban a Dózsa 

utca van, ahol nincs burkolat, és a 

csapadékvíz-elvezetés sincs megoldva. 

 

Igazgatási intézmények: 

a) Önkormányzati Hivatal (Ágfalva, 

Soproni u. 3.): A településen társult 

jegyzőség működik. 

b) Posta (Ágfalva, Baracsi L. u. 14.) 

c) Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 

(Ágfalva, Fő u. 74.) 

 

Egyházi intézmények: 

Az evangélikus plébánia hivatal a Fő u. 89. 

szám alatt található. Római katolikus 

templom van a községben, de plébániája 

Bánfalván található. Mindkét felekezet 

rendszeresen tart istentiszteletet.  

Civil szervezetek:  

a) Ágfalvi Földtulajdonosi Vadászegylet 

Egyesület 

b) Önkéntes Tűzoltó Egyesület: jelenleg 

nem funkcionál 

c) Községi Sportkör Ágfalva 

d) Ágfalvi Lovas Sport Egyesület  

e) Virágos Ágfalváért Egyesület  

f)  Ágfalvi Fúvószenekar Egyesület  

g) Hajnalpír Énekkar Egyesület 

h) Soproni Juhászkutya Egyesület Ágfalvi 

Szervezete 

i) Soproni Galambász Egyesület Ágfalvi 

Szervezete 

j) Óvodai és iskolai tánccsoportok 

 

Alapítványok:      Jövő Alapítvány – iskola 

                          Lachen Stiftung 

Alapítvány - óvoda 

Oktatási intézmény: 

 a) Óvoda: 

   A Napsugár Óvoda a Fő u. 1. szám alatt 

működik. 

  

 b) Általános Iskola 

    A Váci Mihály Általános Iskola a Váci 

M. u. 1. szám alatt működik. Államosították. 

 

Művelődési intézmények:  

- Művelődési ház jelenleg nincs a faluban. 

- Könyvtár a Soproni u. 18. szám alatt 

található 

- Ágfalvi Tájház a Hegy u. 8-9. szám alatt 

áll 

- Ágfalvi Fogadó a Daágh u. 1.-ben 

 

Egészségügyi intézmények:  

- Felnőtt háziorvosi ellátás: J+J Gyógyító 

Bt., a helyi háziorvos rendel a hét minden 

napján a Soproni u. 18-ban. 

- Házi gyermekorvosi szolgálat: J+J 

Gyógyító Bt., Soproni u. 18. 

- Fogászati ellátás: Sopronhoz tartozik 

- Állatorvosi ellátás: a faluban állatorvos 

rendel. 

- Falugazdász tart fogadóórát a településen 
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- Gyógyszertár működik a községben. 

- Orvosi ügyeleti ellátás Sopronhoz tartozik 

- Védőnői Szolgálat működik a faluban. 

- Házi segítségnyújtási rendszer, valamint 

közétkeztetés működik a településen. 

 

A füves labdarúgópálya a 640 hrsz-on 

található. Az előírt felszerelésekkel, 

termekkel rendelkezik. 

A temető gondozására az önkormányzat 

temetőgondnokot alkalmaz.  

A közterületeket az önkormányzat tartja 

rendben, falugondnokot, valamint fizikai 

dolgozókat foglalkoztat erre a feladatra.  

 

Célok:  

 

A községfejlődés évszázados folyamatában 

törés nélkül illeszthető szerkezeti 

növekedés, valamint a modernizáló 

átépítések biztosítása mellett a hagyományos 

településkép megőrzése. 

 

Az elmúlt esztendőkben az Önkormányzat 

és intézményei számtalan pályázatot 

készítettek. Ezek közül a nyertes pályázatok 

éves szinten kb. 60-80 millió forint 

támogatást jelentettek, melyet kb. 10 millió 

forint saját erővel egészítettünk ki. Az 

értékelésből is láthatóan igyekeztünk ezeket 

úgy válogatni, hogy az önkormányzat 

törvényben előírt feladatait, a lakosság 

igényeivel összevetve végrehajtsuk. 

 

A kézzel fogható és látható fejlődés 

élhetőbbé és igényesebbé tette falunkat, 

ezzel természetesen tovább növelve az itt 

élők elvárásait. Csökkentve a különbségeket 

a határ túloldala és köztünk. 

 

Törekvéseinket a lakosság zömében 

pozitívan fogadta, munkánkkal kiérdemeltük 

őszinte és jóindulatú 

véleménynyilvánításukat, elismerésüket. 

 

Tehát megállapítható, hogy írásom elején 

feltett három kérdésre, úgymint: 

- Sikerült-e a legfontosabb feladatokat 

megtalálnunk? 

- Lépést tudtunk-e tartani a Sopron 

környéki falvak szintjével? 

- Megbízatásunk végeztével javítani 

tudtunk-e az itt élők életminőségén? 

igennel válaszolhatunk. 

 

Ágfalva, 2015. január 15. 

 

Gaál István 
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