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Megemlékezés, morzsaszedegetés és 

a rózsaszínruhás hölgy Ágfalván 
 

Tizennyolc éve -a németek kitelepítésének 

ötvenedik évfordulója óta-, minden év 

áprilisában megemlékezés keretében fejet 

hajtanak Ágfalván a faluból 1946-ban 

elűzött több, mint ezer ember emléke előtt. 

Nagy dolog, hogy idén is több százan, 

magyarországi németek, magyarok, 

osztrákok, és többen az elűzöttek közül 

eljöttek a rendezvényre. Nagy dolog, hiszen 

évtizedekig emlékezni sem nagyon 

szabadott, és németül beszélni is szinte csak 

titokban lehetett. Arról meg aztán igencsak 

hosszú ideig főben járó bűn lett volna szót 

ejteni, hogy mennyi-mennyi 

törvénytelenség, embertelenség és 

kegyetlenség lengte be az 1946-os áprilisi 

eseményeket Sopronban és környékén.  

 

 
Fotó: Sir János 

 

Virágvasárnap előtt egy nappal, április 12-én 

az ágfalvi evangélikus templom adott 

otthont a falu megemlékezésének, ahol a 

német és magyar nyelvű rendezvény 

keretében megszólaltak a polgármester, a 

helyi lelkész, és az iskola képviselői. 

Németül szavaltak a diákok, német énekeket 

énekelt a népviseletbe öltözött énekkar és a 

helyi fúvószenakar is eljátszotta a 

magyarországi németek himnuszát. Az 

elűzöttek emlékére állított Luther téri 

emlékmű megkoszorúzása után a 

hagyományos ágfalvi babrétes és az 

elmaradhatatlan kékfrankos mellett a 

gyülekezeti ház udvarán folytatódott az 

emlékezés. Arról, ami elmúlt, és arról, ami 

megmaradt. A hosszúra nyúlt délután olyan 

volt, mint a táborokból jól ismert 

„morzsaszedés”. Jó volt az emlékmorzsákat 

közösen szedegetni az Isten házában és a 

terített asztalok mellett is. Az pedig igazán 

megrendítő volt, hogy többeket körünkben 

köszönthettünk hatvannyolc év után a 

kitelepítettek közül is.  

 

 
Fotó: Claudia Söder 

 

Nem az idén törént, mégis, mintha ma lett 

volna. Soha nem fogom elfelejteni azt a 

rózsaszín kosztümös asszonyt, akivel pár 

évvel ezelőtt akkor találkoztam, amikor 

hazajött Németországból az ágfalvi  

búcsúba. Hetekkel, hónapokkal jövetele előtt 

készült már a templomszentelési 
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istentiszteletre, a táncosok bemutatójára és a 

nagy jövés-menésre a faluban. Elmondta, 

hogy betöltötte már a nyolcvanadik évét, a 

férje nemrégiben halt meg. És arról is 

beszélt, hogy tudja jól, most van itt utoljára. 

Azért jött haza -mondta-, hogy elbúcsúzzon 

Ágfalvától, ami a felhőtlen gyermekkort és 

élete talán legszebb éveit jelentette számára. 

Többet már nem jön, mert megöregedett. 

Most, még utoljára szeretne elköszönni 

emberektől, épületektől, helyszínektől, és 

ezért jó egy hetet itt is maradt a faluban. 

Megrendítő élmény volt látni, ahogy ez az 

idős asszony napokon keresztül ráérősen fel 

és alá sétált a Fő utcán. És búcsúzkodott. A 

volt lakóházától, amit csak úgy, a „törvény 

nevében” elvettek tőlük. Templomától, régi 

iskolájától, a temetőben hagyott 

nagyszüleitől, a máig itt élő 

unokatestvéreitől és osztálytársaitól. 

Mindentől és mindenkitől. És mindig 

rózsaszín ruhában volt. Mintha ruhája 

színével -talán tudat alatt- tizenhat éves kori 

rózsaszín álmainak a nyomába eredt volna. 

Mintha tinédzserkori kettévágott életét, 

itthon hagyott szerelmét kereste volna hat 

évtized után. Hét napon át, nyolcvan évesen, 

csupa-csupa rózsaszínben. 

 

Az ünnepségen többször elhangzott, hogy 

kötelességünk az emlékezés. Azt meg már 

csak én teszem hozzá nagyon halkan, hogy 

nem csak addig, amíg rózsaszínben vagy 

talpig feketében néhányan még 

hazalátogatnak a hazájukból elűzöttek közül.  

 

Heinrichs Eszter 

(Megjelent az Evangélikus Élet 2014. április 

20-i számában.) 

 

Iskolánk névadójára emlékeztünk 
(részlet a Váci nap megnyitójából) 

 

Iskolánk 1972-ben vette fel a Váci Mihály 

nevet. Akkor Alexits Tamás volt iskolánk 

igazgatója, magyar tanára Kőbányai 

Károlyné, Ildikó néni, akinek nem kis része 

volt az előkészítő munkákban. Váci Mihály 

költészetéről ma is csak elérzékenyülve tud 

beszélni. Gerti néni ekkor még kisdiák volt, 

ő is többször szavalta a „Még nem elég…” 

című versét, a felsősök emlékezhetnek is a 

2009-es iskolai évfordulóra, amikor 

kérésünkre ismét elszavalta. Én is ezzel a 

Váci verssel találkoztam először. 

Úttörőnyakkendősen,  összeszorult 

gyomorral szavaltam a fertőszentmiklósi 

kultúrház színpadán egy községi ünnepélyen 

kb. 1970-ben. Még ma is vissza-vissza cseng 

az örök érvényű mondanivaló: 

 

Nem elég a jóra vágyni  

a jót akarni kell! 

És nem elég akarni, 

De tenni, tenni kell: 

A jószándék kevés! 

Több kell az értelem! 

Mit ér a hűvös ész?  

Több kell az érzelem! 

 

Ebben az időben az ország legfelkapottabb 

költője volt, pedagógusköltő. József Attilát 

szoktuk úgy emlegetni, hogy egész népét 

tanította nem középiskolásfokon. Úgy 

gondolom, hogy Váci Mihály versein 

keresztül ugyanezt tette, csak sajnos keveset 

ismerünk belőle. A mai nap arra szolgál, 

hogy közelebb kerüljön hozzánk, jobban 

megismerjük. 

Ezt tettük az előzetes feladatokon 

keresztül. Sokan készítettetek illusztrációt a 

verseihez, ezzel részt vehettek a 

rajzversenyen, amiből itt az iskola 

folyosóján egy kiállítást rendeztünk. Többen 

készültetek a szavalóversenyre. Hetek óta 

tart a készülődés az emlékműsorra… 

 

 
Fotó: Czinder Tamásné 

 

Most itt állunk a Váci emlékfalnál, és 

elgondolkodom, vajon milyen gyakran 

pillantotok rá? Elolvastátok-e már az itt lévő 
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életrajzot? Ezt az idézetet, ami itt található? 

Ugye ismerős? Az ország számos helyén 

választják ballagási idézetként. 

 

„ És érezzék egy kézfogásról rólad, 

hogy jót akarsz, és te is tiszta, jó 

vagy; 

S egy tekintetünk elhitesse véled: 

hogy szép dolgokért élsz- és érdemes 

élned”  

(A tiszta és jó című verséből) 

 

Váci Mihály rövid, de tartalmas életet élt, 

olvashatjuk életrajzában.  

Nyíregyházán született 1924-ben 

tanítóképzőt végzett, majd tanyasi tanító lett. 

Sokat írt verseiben a tanyasi gyermekek 

nehéz sorsáról, természetszeretetéről. A 2. 

világháborút ő sem kerülhette el. 

Segédszolgálatos katonaként végighurcolták 

egész Magyarországon. Egészsége 

leromlott, tüdőbajt kapott. Felépülése után 

bekerült a városba tanítani, kollégiumi 

igazgató lett. Ez örömmel töltötte el hisz 

azokon a gyermekeken segíthetett, akiket jól 

ismert tanyasi tanító korából. 

Az 1950-es években a Művelődési 

Minisztériumba került. Sokat utazott, a világ 

számos országában járt. Hazájához mindig 

hű maradt.  

 

 
Fotó: Czinder Tamásné 

 

Sokan szerették, szeretik ma is, sikere abban 

áll, hogy olyan érzéseket és gondolatokat 

szólaltat meg, mely az emberek széles 

rétegeit érinti.  

Egy idézetet választottam befejezésül, 

remélem többen értitek mondanivalóját. 

Benne a kritikát és a pozitív szemléletet is. 

Ha érdemes, ha nem című versből: 

 

„Ma sem volt könnyű élni 

Nem lesz könnyű sosem 

De érdemes volt! s mindig érdemes lesz, - 

hiszem.” 

 

  Baltigh Csabáné 

  intézményvezető 

 

 
Fotó: Czinder Tamásné 

 

Váci-nap az iskolában 
 

 
 

12. 30 –kor az ünnepélyes 

eredményhirdetésen a következő tanulók 

vehették át az okleveleket és ajándékokat: 

 

A rajzverseny helyezettjei: 

1-2. osztályos kategóriában: 

I. Németh Kata 1.o.  

II. Tauber Veronika  

III. Zenzius Sebastian 

3-4. osztályos kategóriában: 

I. Kiss Vince Titán 4.o. 

II. Plájer Johanna 3.o. 

III. Várallyay Zsófia 3.o. 

5-6. osztályos kategóriában:  

I. Tóth Veronika 6.o. 

II. Fazakas Kinga 6.o. 

III. Kiss Ágnes 6.o. 

7-8. osztályos kategóriában: 

I. Nagy Beáta 8.o 

II. Forgács István 8.o. 

III. Büki Zsófia 7.o. és Horváth Dávid 7.o. 
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A mesemondó verseny helyezettjei: 

1-2. osztályos kategóriában:  

I. Kőhalmi Alíz 2.o. 

II. Tauber Veronika 1.o. és Kirchknopf 

Kevin 2.o. 

III. Varga Petra 2.o. 

3-4. osztályos kategóriában: 

I. Plájer Johanna 3.o. 

II. Akácos Kíra 4.o. és Varga Nóra 4.o. 

III. Kiss Vince Titán 4.o. 

5-6. osztályos kategóriában:  

I. Fazakas Kinga 6.o. 

II. Jurák Pál 6.o. 

III. Kiss Martin 5.o. 

7-8. osztályos kategóriában:  

I. Giczi Balázs 8.o. 

II. Godó Zsolt 8.o. 

III. Forgács István 8.o. 

 

Bár a zivatar elmosta a kosárlabda 

mérkőzéseket, mindenki élményekkel 

gazdagon mehetett haza. 

Czinder Tamásné 

 

Mesemondó versenyen voltunk 
 

Iskolánk 4. osztályos tanulói, bejutottak a 

„Hétmérföldes csizma” mesemondó verseny 

területi versenyére, amit Sopronkövesden 

rendeztek. Szépen szerepeltek, gratulálunk 

nekik: 

Akácos Kíra 

Böröndy Réka 

Tóth Luca 

Varga Nóra 

Lang Rolandné 

Oszt. f. 

 

Gyönyörű eredmény a német vers-

és prózamondó versenyen 
 

2014. március 28-án iskolánk négy tanulója 

szavalt a regionális döntőben 

Mosonmagyaróváron:  

Zenzius Sebastian 1. osztályos tanuló 

(Hochdeutsch) 

Plájer Johanna  3. osztályos tanuló 

(Mundart) 

Varga Nóra  4. osztályos tanuló 

(Mundart) 

Varga Alex  7. osztályos tanuló 

(Mundart) 

Mind a négy tanuló kiválóan szerepelt, s 

bejutott az ORSZÁGOS DÖNTŐBE, 

melyet 2014. május 16-án rendeznek 

Budapesten. A tanulóknak gratulálunk, 

további sok sikert kívánunk. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani 

Szüleiknek, akik gépjárművükkel lehetővé 

tették az utazást, valamint a Német 

Önkormányzatnak, akik támogattak 

bennünket. 

Csernus Gáborné 

 

 
Fotó: Walter Rossmann 

 

 
Fotó: Walter Rossmann 

 

 
Fotó: Walter Rossmann 
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Séta Ágfalván 
 

Április elején, három alkalommal ismét 

találkoztak az alsó tagozatos gyerekek a 

draßburgi iskolásokkal. A MULTILING 

projekt keretén belül a közös iskolai 

program témája Ágfalva megismerése volt.  

Iskolánk tanulói tavaszi dallal köszöntötték 

a vendégeket, amit mindkét nyelven 

elénekeltek. Az iskola bemutatása után 

elkezdődött a faluséta. Öt állomáson 

keresztül ismerhették meg községünket. Az 

útirányt és a feladatokat is tartalmazó füzetet 

állomásról állomásra töltötték ki a tanulók. 

Az Ágfalvi Fogadóban tízóraizásra és 

pihenésre is volt lehetőség. 

A Tájházban a látottak feldolgozása többféle 

feladat segítségével valósult meg. Rajzolni, 

kutakodni, kérdezni, keresgélni kellett 

csapatokban. Így bepillantást nyerhettek 

elődeink életébe, megismerve szokásaikat, 

hagyományaikat. 

Itt szeretném megköszönni Lang Jánosné, 

Teri néni segítségét a Tájháznál. 

A közös délelőtt során néhány magyar szót 

is megjegyeztek vendégeink. 

 A falu nevezetességeiről képeslapok is 

készültek. A sok szép alkotást, valamint a 4. 

osztályos tanulók makettjeit a község 

fontosabb épületeiről iskolánkban 

megtekinthetik. 

Remélem, hogy a faluséta lehetőséget adott 

a gyerekeknek, hogy még jobban 

megismerhessék Ágfalvát, az ágfalviak 

pedig büszkék lehessenek lakóhelyükre. 

 

Kiss Péterné/Erika néni  

német tanító 

 

 
Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 

A draßburgi óvodás gyerekekkel 

nagycsoportosaink márciusban Lackenbach-

ban voltak, április 23-án pedig Nagycenken 

kirándultak a Multiling projekt keretében. 
 

 
Fotó: Kovács Zsoltné 

 

 
 

Nemzetiségi hét az Óvodában 
 

A nagy sikerrel megtartott Munkácsy-hét 

után Német Nemzetiségi hetet szerveztünk. 

Az idei tanév második projekt hete 2014. 

március 31- április 4-ig tartott. 

Hol is kezdődhetett volna máshol, mint a 

hegyen, a Tájháznál? A nagycsoportosokkal 

felgyalogoltunk, hogy együtt ismerkedjünk 

azokkal a tárgyakkal, melyek a régi 

„bányász, világból” ránk maradtak. Lang 

Teri néni volt a vezetőnk. Ezúton is 

köszönjük kedvességét, türelmét, amivel 

végig kísért minket a szobákon, és minden 

kérdésünkre választ adott! 

 

 
Fotó: Kovács Zsoltné 

 

A második napon „kékfestő terítőket” 

készítettünk, mindenki a saját maga által 

választott technikával. Volt aki kék anyagra 
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nyomdázott fehér mintát, de volt olyan 

csoport is akik a viaszolással próbálkoztak. 

Harmadik napon rongybabákat készítettünk. 

Csütörtökön babos pogácsát sütöttünk, és a 

környéken gyűjtött népmesékből meséltek 

az óvónénik németül. 

Pénteken a középső-, és a nagycsoportosok 

két turnusban ismerkedhettek a „lábukra 

való” környékbeli táncokkal. 

 

Ovisok az uszodában  
 

Minden évben szervez óvodánk úszó 

tanfolyamot. Idén 2 alkalommal 5 hetet 

úsztak nagycsoportosaink, Gabi néni 

segítségével. A tanfolyam végén mindenki 

le mert bukni a víz alá, megtanult siklani és 

még a 2m-es vízbe is bemerészkedett! 

Büszkék vagyunk a résztvevőkre!  

 

 
Fotó: Beszprémi Csilla 

 

Megújul az ágfalvi Napsugár Óvoda 

homlokzata 
 

Óvodánk épülete az elmúlt években számos 

átalakításon, felújításon esett át, kezdve a 

tetőtérben csoportszobák kialakításán, mely 

két ütemben történt. 

Aztán folytatódott a földszinti csoportszoba 

és tornaterem átalakításával, mely 

munkálatokra pályázatból elnyert pénzből 

teremtettük elő a forrást. 

Elérkezett a felújítás negyedik üteme, a 

külső homlokzat szigetelése, földszinti 

nyílászárók cseréje, és hő kondenzációs 

gázkazán üzembe állítása. 

A Napsugár Óvoda épületenergetikai 

korszerűsítés projektre a KEOP 

(Környezet és Energia Operatív Program) 

pályázati finanszírozásában nyert bruttó 

20.908.808,- Ft áll rendelkezésre. 

A munkálatok április végén elkezdődnek, és 

várhatóan június elején befejeződnek. 

Ezzel a beruházással egy régóta dédelgetett 

álmunk válik valóra, hogy a gyönyörűen 

felújított és korszerű óvodánk ne csak 

belűről mutasson impozánsan, hanem 

kívülről is megszépüljön, és ez által fűtési 

rendszere is korszerűbb, 

energiatakarékosabb lesz. 

Csoltói József 

 

 
 

Megújult az Önkormányzat 

épületének külső homlokzata 
 

Mint ahogy februári számunkban is írtuk, 

falumegújításra és fejlesztésre a 

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 

által kiírt, LEADER Helyi Akciócsoportok 

közvetítésével 2013. évben pályázatot 

nyertünk. 

 

 
Fotó: Csoltói József 

 

Az Ágfalvi Német Nemzetiségi 

Önkormányzat által benyújtott pályázatban a 
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Polgármesteri Hivatal épületének külső 

homlokzat szigetelése és nyílászáróinak 

cseréje valósul meg fűtéskorszerűsítéssel.  

Mindezen munkálatokra elnyert pályázat 

összege: 9.482.383,- Ft. 

A nyílászárók cseréje már decemberben 

megvalósult, azt követően a hivatal 

épületének belső festése készült el a téli 

hónapokban. A homlokzat felújítása a 

tavaszi időszakban folytatódott, és április 

közepén fejeződött be. 

Fűtéskorszerűsítésre és megújuló energia 

felhasználására apríték tüzelésű kazán 

beüzemelésére kerül sor a pincehelység és a 

kémény felújítása után. 

Ez a beruházás május végére befejeződik. 

 

Csoltói József 

 
 

Évforduló (10 évvel ezelőtt történt) 
 

2004. május 1-én az EU csatlakozási 

ünnepség keretében helyezték el az alábbi 

„emlékköveket”: 

 B.19. Ö. osztrák oldalon 

 B.19. M. magyar oldalon 

Wágner Géza, Ágfalva egykori 

polgármestere kezdeményezte a három 

település (Ágfalva, Somfalva, és Lépesfalva) 

közös találkozási pontján az emlékkövek 

felállítását. 

Sajnos az avató ünnepségen már nem tudott 

részt venni. Kegyelettel adózunk 

munkásságának, emlékét a B19 ponton 

felállított kövek is őrzik. 

Böhm András 

 

Ágfalvi táncok a Magyarországi 

Táncháztalálkozón 
 

Minden évben megszervezésre kerül tízezres 

látogatói létszámmal a Világörökség címet 

elnyert rendezvény, a Magyarországi 

Táncháztalálkozó. 

 

 
Fotó: Muharay Néptánc Szövetség 

 

A Papp László Budapest Sportarénában a 

néptáncosok legnagyobb ünnepén két napig 

szólt a muzsika, kézműves kirakodóvásár, és 

tánctanítás várta az ide látogató érdeklődő 

közönséget. 

A rendezvény gálaestjén a Fülöp Ferenc 

díjas táncosok adtak teltház előtt nagy sikerű 

műsort, ahol a Csoltói házaspár ágfalvi, 

német nemzetiségi táncokkal aratott 

közönségsikert. 

 

Ágfalviak sikere a soproni általános 

iskolai KI MIT TUD? vetélkedőn, a 

GYIK-ban. 
 

A előző években néptánc kategóriában 

többszörösen díjazott Bognár Adrián, idén 

ikertestvérével, Bognár Botonddal lépett fel 

a pódium deszkáira. 

Adrián és Botond különdíjat kaptak a német 

néptáncokban akrobatikusnak számító 

„Banktanz” (pados) táncukkal. 

Kovács Borbála szólóének kategóriában 

„Marry Poppins: Mosolyogni kell” című 

musical részlet előadásáért különdíjat 

kapott, míg Ír sztepp táncban 

csoporttársaival 3. helyezést értek el. 
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Fotó: Bognárné Rózsás Hajnalka 

 

 
Fotó: Kovácsné Kuszák Gabriella 

 

Büszkék vagyunk rájuk, és további 

sikereket kívánunk Nekik! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Ágfalvi krónika 
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Busal – Kücken – csibe 

 

Bülioa – stinkendes Ei – záptojás 

 

Herrgautspotschn – Sandalen – szandál 

Moach – Maische – cefre 

 

Schalu – Schalusinen – 

zsalugáter 

Schiazn – Schürze – 

kötény 

Transpatierer – Sparherd – 

kályha 

Treiwan – Treber – 

szőlő törköly 

tessn – eggen – 

boronál 

Woari – Sensengriff – 

kaszanyél 

 

gyűjtötte: Böhm András 


