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Eljött a szép húsvét reggele, 

Feltámadásunk édes ünnepe. 

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 

Pattognak a rügyek, s virít a virág. 

A harang zúgása hirdet ünnepet, 

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 

Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot 

szedtem, 

Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten. 

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, 

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarkadi Sándor 
Húsvéti mondókák 

 
Birka, barka, berkenye,  
Eljött húsvét reggele:  
Rózsavizet Erzsónak,  
Piros tojást Ferkónak! 
 

Harangoznak Húsvétra, 
Leszakadt a tyúklétra: 
Kezdődik a locsolás  
Nekem is jut egy tojás. 

  
Locsolózni járok,  
Piros tojást várok:  
Ákombákom, mákom  
A húszast se bánom! 
Szabad-e locsolni? 

  

 XI. évfolyam 4. szám  Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója 2010. április 
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MEGEMLÉKEZÉSÜNKET 

A KITELEPÍTÉS 
64. ÉVFORDULÓJÁRÓL 
 

2010. április 17-én (szombaton), 15 
órakor tartjuk 
 
Ágfalván a Luther Téri 
emlékműnél, melyre 
 
szeretettel várunk minden kedves 
érdeklődőt.  
 

A szervezők. 

 

 
 

 
ÁGFALVI KRÓNIKA 
AZ INTERNETEN 

WWW.AGFALVA.HU 

TAVASZI LOMTALANÍTÁS 
ÁGFALVA KÖZSÉG TERÜLETÉN 

 
2010. április 09-től (péntek) 
 2010. április 26-ig (hétfő)  

lomtalanítási akció lesz. 
 
A lomtalanítás során konténereket az 
alábbi helyekre helyeznek el 
folyamatosan: 
 
1. Soproni utca – Kert utca bejárata 

2. Somfalvi u.- Baracsi utca sarok  

3. Fő utca (Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezet mellett) 

4. Soproni utca (ABC parkoló) 
 

5. Patak utca (pap-kert vége) 

6. Hegy utca – Gyógy utca elágazás 

7. Hegy utca 48. előtt 

8. Park utca – Patak utca sarok 

9. Panoráma utca – Fenyő utca sarok 
   

Kérjük a lakosságot, a megtelt konténer 
mellé lomot ne tegyenek!  
 

Ha a konténer megtelt értesítsék a 
Polgármesteri Hivatalt 

(tel: 330-012), hogy a cseréről 
intézkedni lehessen. 

Gaál István 
Polgármester 

 

FELHÍVÁS! 
 

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 
 

Április 22-én (csütörtökön) 13.30-
17 óráig 

 

papírgyűjtést tartunk.  
 

Helyszín: Iskola ebédlő udvar. 
 

Várjuk szíves felajánlásaikat! 
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VIRÁGOS ÁGFALVÁÉRT EGYESÜLET 
BESZÁMOLÓ A 2009. ÉVI 

MUNKÁJÁRÓL ÉS 
GAZDÁLKODÁSÁRÓL. 

 
Ismét egy sikeres évet tudhatunk magunk 
mögött. 
2009-ben is megszépült a falu, ami az 
egyesületünk munkája mellett a lakosság 
érdeme is, hisz sokan hozzáadták 
munkájukat azzal, hogy saját portájukat 
szépítették. Hat év után már 
természetesnek tűnik, hogy minden 
tavasszal virágos közterületeket, 
középületeket találunk. Valószínű, hogy 
ennek már csak a hiánya tűnne fel. 
Visszajelzésekből, a támogatottságból 
úgy látszik, a többség értékeli 
fáradozásunkat. Sajnos évről-évre vannak 
olyan területek, melyeket csak nagyon 
nehéz újra beültethető állapotba hozni, 
mert a téli virágnélküli időszakban az 
autók keményre tapossák. Nem szép 
látvány, de úgy tűnik az egyetlen 
megoldás az, ha cölöpökkel lekerítjük 
azokat. Így jártunk az óvoda előtti 
területtel is, ami nagyon mutatós lett. 
 
Pénzügyi beszámoló: 
Bevétel: 
Pénztár induló összeg: 85 060,- 
Tagdíj bevétel: 291 600,- 
Összesen: 376 660,- 
 
Kiadás: 
Virágföld: 49 500,- 
Virág: 264 280,- 
Működési költség: 3 500,- 
Összesen: 317 280,- 
 
Pénztár záró összeg: 59 380,- 
 
Banki adatok: 
Nyitó: 109 460,- 
Támogatás: 150 000,- 
Banki költség: 1 290,- 
Záró 2009. 12. 31: 258 170,- 
 

Tagjaink létszáma változik, de állandóan 
140 fő körül van. Az ő tagdíjuk jelenti a 
fő bevételi forrást. 2009-ben elköltözött 
3 fő, kilépett 5 fő, de volt 5 új belépő is. 
Az év végi zárásig még 10 fő nem fizette 
be a tagdíjat, 1 fő félévi díjat fizetett. 
Őket még egy alkalommal megkeressük 
és megkérdezzük, hogy továbbra is 
számíthatunk-e a támogatásukra. 
A csapodi Bella Kertészettől 1000 db 
palántát kaptunk, ajándékba. 
Jelentős támogatáshoz jutottunk az 
önkormányzattól is. 2009-ben 150 000,- 
Ft juttatást utaltak a bankszámlánkra. A 
tavaszi beültetéskor átvállalták a 
77 000,- Ft-os számla kifizetését. 
Munkában is sok támogatást kaptunk. 
Segítettek a közmunkások az ültetésben, 
a földmunkában és az öntözést is ők 
végzik. Tehát a szép látvány, közös 
munka eredménye. Ezt a munkát 
szeretnénk folytatni és legalább ilyen 
eredményeket elérni az idei évben is. 
Újra virágosítjuk a megszokott helyeket, 
de anyagi lehetőségeinkhez mérten 
valamit lépnünk kell a Patak utcai 
pihenőpark ügyében is. Bármilyen 
hasznos, megvalósítható ötletet szívesen 
fogadunk. 
Tavasszal újra megtartjuk a virágvásárt, 
melyen hűséges tagjaink ajándékot 
kapnak, de az egész lakosság 
kedvezményes áron kapja a virágot. Az 
ajándék azon tagokra vonatkozik, akik 
április 15-ig befizetik az éves tagdíjat. 
Köszönet illet mindenkit, aki munkánkat 
bármilyen módon segítette, hisz csak 
közös erővel, összefogással érhetjük el 
célunkat. 

Antal Lajosné 
elnök 
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TISZTELT ÁGFALVIAK, 
SZURKOLÓINK! 

 
Sok szeretettel köszöntöm önöket, az 
Ágfalvi Sport Egyesület nevében. 
Csapatunk második éve játszik a megyei 
bajnokság II. osztályában. Sajnos a 2009-
es őszi szezon – különböző okokra 
visszavezethetően - nem úgy sikerült, 
ahogy elterveztük, illetve ahogy a 
szurkolók elvárták tőlünk. A tavaszi 
szezonnak megerősített csapattal vágunk 
neki, és bízunk benne, hogy sikeresebbek 
leszünk és ebben az osztályban 
folytathatjuk a következő idényt is. 
 
Új igazolásaink: 

Jabronka Csaba – kapus 
Halász Ernő – középhátvéd 
Csontos Károly – jobbhátvéd 
Pete István   – középpályás 
Baasi Hugó – balfutó 
Nagy József - középpályás 
Németh Lóránt – középpályás 
Csontos István - csatár 
Gombás Károly – edző, középpályás 

 
Az új edző Gombás Károly, a régi 
csapattagok és az új igazolások reméljük 
garancia arra, hogy szurkolóinknak 
kellemes és eredményes vasárnap 
délutánokat szerezzünk. 
A következőkben szeretném megköszönni 
azoknak a szurkolóknak és támogatóknak 
a segítségét, akik a nehézségek ellenére 
is támogatták a csapatot. A jövőben a 
falu lakosságához és a helyi 
vállalkozókhoz azzal a tiszteletteljes 
kéréssel fordulok, hogy aki teheti, ebben 
a nehéz gazdasági helyzetben támogassa 
a csapatot, hisz sajnos már az amatőr 
bajnokság is rengeteg kiadással jár. 
 
Adószámunk: 19882156-1-08 
Bankszámla számunk: 59100803-10023301     
 
Segítségüket előre is köszönjük! 
 
Az egyesület saját honlappal is 
rendelkezik, melyen napra készen 

megtekinthetik a csapat körül történő 
eseményeket, eredményeket, 
tudósításokat és a meccsek időpontjait, 
helyszínét. 
A chat rovatunkon keresztül üzenhetnek 
sportkörünknek. 
Honlapunk: agfalvase.gportal.hu 
 
Végezetül mindenkihez az lenne a 
kérésem, hogy minél többen 
látogassanak ki a mérkőzéseinkre, és 
buzdítsák csapatunkat, a minél jobb 
eredmény elérése érdekében. 
 

HAJRÁ ÁGFALVA! 
 

Honyák Ferenc 
Ágfalva KSK elnöke 

 

GUMISZERVIZ 
 

SZERELÉS JAVITÁS CENTRÍROZÁS 
Major telep (volt TSZ) 

 
Nyitvatartási idő:  

Hétfő – Péntek: 9 -18h   
Szombat: 9 -13h 

 
Vasvári András vállalkozó 

Időpontfoglalás, ügyelet: +36 
70/5030-120 
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FOTÓPÁLYÁZAT 
 

Az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 
és AMI fotópályázatot hirdet: 

 
„AZ ÉN ÁGFALVÁM ”- „Ágfalva az én 

szememmel” 
(mi az, ami tetszik, mi az, ami nem) 

címmel. 
 

A pályázat témája: Ágfalva bemutatása. 
Természeti, építészeti szépségei. A 
pályaművek lehetnek: műemlékfotók, 
portrék, tájképek, természetfotók, 
hangulatképek. 
 
A pályázók köre: Az ágfalvi iskola volt és 
jelenlegi tanulói. (8-tól 18 éves korig) 
 
A pályázatra fekete-fehér, színes 
papírképek adhatók be, A/4-es 
méretben.  
A pályázatra szerzőnként max. 3 db fotó 
adható be, képsorozat(fotóesszé) esetén 
max. 5 kép. 
 
A pályamű hátoldalán, a jobb alsó 
sarokban kell feltüntetni a kép címét, a 
szerző nevét, életkorát, elérhetőségét 
(telefon, e-mail). 
 
A pályaműveket a következő címre 
kérjük eljuttatni: Váci Mihály Ált. Isk. 
és AMI Ágfalva, Váci M. u. 1. (Dné 
Szemerédy Zsuzsa néni) 
  
A beérkezett pályaműveket „fotós” zsűri 
értékeli. A legjobb pályaműveket 
értékes díjakkal jutalmazzuk. 
 
Eredményhirdetés az iskolai évzárón, 
2010. június 19-én. 
 
Beadási határidő: 2010. május 14.  
A képekből az iskolában kiállítást 
rendezünk. 
Várjuk a szebbnél szebb pályaműveket! 

 
Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 

természetbarát szakkör vezetője 

TAVASZI VERSENYEINK! 
 

Iskolánk nagypályás labdarúgó csapata 
továbbjutott a megyei döntőbe, március 
31-én Csornára utazunk. A csapat tagjai: 
Kovács Dominik, Kurcsics Barnabás, 
Sztrókay Dániel, Török Péter, Varga 
Viktor, Horváth Szabolcs, Pisák Máté, 
Kovács Krisztián, Németh Alex, Farkas 
Dániel, Balogh Tamás, Dominek Mátyás, 
Piskor Richard. 
 

Atlétika mezei futásban Fertődön 
rendezték, a Sopron környéki iskolák 
versenyét. A III. korcsoportban voltunk 
érdekeltek. Az egyéni első 3 helyezett 
jut a megyei döntőbe, melyet Győrben, 
rendeznek. 50 futó versenyzett a 
továbbjutásért.  
 

Az eredmények: 
Varga Viktor:  2. hely 
Kovács Dominik:   8. hely 
Sztrókay Dániel: 20. hely 
Török Péter: 24. hely 
Gratulálunk Viktornak a kiváló 
eredményhez. 

Barcza Attila 
 
 

DUPLA SIKER A REGIONÁLIS NÉMET 
SZAVALÓVERSENYEN 

 

2010. január 29-én iskolánk tanulói (13 
fő) részt vett a német vers- és 
prózamondó verseny megyei döntőjén.  
MUNDART, azaz NYELVJÁRÁS 
kategóriában HOLZHOFER MARTINA 8. 
osztályos tanuló 1. helyezést, PLÖCHL 
ANNA 6. osztályos tanuló 2. helyezést 
értek el, továbbjutva ezzel a regionális 
versenyre. 
2010. március 12-én, Mosonmagyaróváron 
került megrendezésre a regionális 
döntő, melyen mindkét tanuló sikeresen 
szerepelt. 
Anna a 8. helyen, Martina a 2. helyen 
végeztek. Ezen eredményükkel 
mindketten részt vesznek majd (május 
14-én) az ORSZÁGOS megmérettetésen, 
Budapesten. 
GRATULÁLUNK ÉS TOVÁBBI SOK SIKERT 
KÍVÁNUNK! 

Csernus Gáborné 
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KÜLÖNLEGES TANÓRÁK 
 
A határon átnyúló barátság lehetővé 
tette számunkra, hogy a somfalvi 
diákokkal együtt a két iskola osztályai 
további projektnapokon vegyenek részt. 
Az ágfalvi negyedik osztályosok és a 
somfalvi harmadik osztályosok négy 
alkalommal fognak találkozni.  
 
A cél: Közös gyermektáncok és dalok 
tanulása. 
 
A projekt mottója: „ A tánc összeköti az 
embereket.” 
Az első két találkozás már megtörtént. 
Február 25- én Somfalván voltunk, 
amikor horvát gyermektáncokkal és népi 
hangszerekkel ismerkedtünk meg. 
Táncoktatónk Angelika Kornfeind volt, 
aki a horvát néptáncosok vezetője. 
 

 
Fotó: Csoltói József 

 

 
Fotó: Csoltói József 

 

Március 3-án, Ágfalván Csoltói Józsi bácsi 
és Márti néni tanította a somfalvi és az 
ágfalvi diákokat magyar táncokra és 
énekes gyermekjátékokra. A rábaközi 
népviseletet is bemutatták eredeti 
ruhába beöltözve. 
 

 
Fotó: Walter Rossmann 

 
Még két alkalommal fogunk találkozni. 
Április 15-én, Somfalván nemzetközi 
táncok, május 12-én, ágfalván német 
táncok tanulása szerepel a program 
előzetesben. 
A projektnapok másik vonulataként 
mindkét iskola második osztályosai is 
részt vesznek. Régi kézműves 
foglalkozásokkal ismerkedhetnek meg, 
valamint lehetőségük is lesz azok 
kipróbálására. A találkozások időpontja 
májusban lesz Ágfalván, majd Somfalván. 
Ezek a közös napok biztosan maradandó 
élményt nyújtanak a tanulóknak, hiszen 
lehetőségük nyílik megismerni más népek 
kultúráját, népszokásait, s egyben 
részesei is lehetnek ezeknek. 

Kiss Péterné 
német tanító 

 

 
 

„JÖVŐ” Alapítvány Ágfalva 
9423 Ágfalva Váci Mihály u.1. 

Adószám: 18535105-1-08 
Számlaszám: 59500351-10011128 
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LESELKEDŐ 
KÖRNYEZETVÉDELMI VERSENY 

 
Idén is megrendezésre került a Fertő-
Hanság Nemzeti Park szervezésében a 
Leselkedő környezetvédelmi verseny. 
Ezen a 6. osztályosok szerepeltek 
sikeresen. Nagy Brigitta, Kiss Gyula, Pisák 
Máté, Török Péter.  
A március 19-én a döntőben Fertőújlakon 
a tizenegy csapat közül az 5. helyezést 
sikerült elérni! 
 

Gratulálunk! 
 

Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 
felkészítő tanító 

 

 
Fotó: Domonkosné Szemerédy Zsuzsa 

 

 

FŐZZÜNK EGYÜTT JÁTSZÓTERET 
TOVÁBBRA IS A DELIKÁTTAL 

 
2010. április 29-én lesz az első sorsolása 
a Delikát játszótér pályázatnak. Már 
eddig is nagyon sokan küldték be a 
DELIKÁT 8 ételízesítős zacskókat, 344 kg-
nak megfelelő pályázatot beküldtünk, de 
ahhoz, hogy minél nagyobb esélyünk 
legyen a sorsolásnál, kérek mindenkit, 
hozza a gyűjtőhelyekre a kiürült 
zacskókat,  

legkésőbb, 2010. április 10-én, 
szombatig. 

 

Természetesen a gyűjtés továbbra is 
tartani fog, hiszen még az év folyamán 
lesz sorsolás, és nagyon számít a 
beküldött pályázatok darabszáma is. 
Minél több annál jobb! 

FONTOS!  
Lesz egy 9. játszótér sorsolása is! 

Idén a megnyerhető nyolc játszótér 
mellett még egy kilencedik játszótér is 
gazdára talál a SPAR Magyarország 
Kereskedelmi Kft. és a Delikát8 közös 
játékában. 
Vásároljon 1 kg Delikát8 ételízesítőt 
bármely Spar, Kaisers’ vagy Interspar 
üzletben 2010. február 1. és 2010. 
május 31. között. Küldje el a vásárlást, 
igazoló eredeti blokkot és személyes 
adatait (név, lakcím, telefonszám és írja 
fel Ágfalva nevét is, ahová a játszótér 
épüljön!) a következő címre: "Főzzön 
SPAR Játszóteret!" Budapest, 1990. 
Ebben a játékban csak a vásárlást igazoló 
eredeti blokkot kell elküldeni a megadott 
címre. A kiürült Delikát zacskókat, pedig 
hozza le a begyűjtőhelyekre. Így 
egyszerre két játékban is esélyt adunk a 
nyerésre.  
Továbbra is várjuk a begyűjtő helyeken 

a kiürült DELIKÁT 8 ételízesítős 
zacskókat. 

(75 gr-tól az 1 kg kiszerelést tudjuk 
elfogadni!) 

 
Szóljunk barátoknak, rokonnak, 

ismerősnek, vagy akár nagyfogyasztó 
konyháknak, kérjük meg, ha a DELIKÁT 
8 ételízesítőt használja, TOVÁBBRA SE 
DOBJA KI a kiürült zacskókat, hiszen 
nekünk értékes grammokat, dekákat, 
kilókat jelentenek, és segítik a nyerési 

esélyeinket. 
 
„Tőlünk függ minden, csak akarjuk...”    

Széchenyi István 
 

Rozmánné Rudolf Zsuzsanna 
Iskolaszék elnöke 
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HÚSVÉTI ISTENTISZTELETI REND 
AZ ÁGFALVI RÓMAI KATOLIKUS 

TEMPLOMBAN 
Március 28. Virágvasárnap 8- óra 
Április   01. Nagycsütörtök 17 óra 
Április   02. Nagypéntek 16 óra 
Április   03. Nagyszombat 18 óra 
Április   04. Húsvétvasárnap 8 óra 
Április   05. Húsvéthétfő 8 óra 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

Kedves Vencel hitoktató 

 

AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS 
EGYHÁZKÖZSÉG ÁPRILISI 

PROGRAMJAI 

Április 1-én, nagycsütörtökön 17 órakor 
különleges úrvacsorai istentiszteletre 
várjuk a kedves híveket. Ezen az 
alkalommal nem az oltár körül állva, 
hanem a tanítványokhoz hasonlóan, egy 
asztalt körbeülve fogjuk olvasni az 
Evangéliumot és a páska történetét, 
majd igazi kenyérrel és borral –ahogy 
Jézus is tette- ünnepeljük az Úr szent 
vacsoráját. 
  
Április 2-án, nagypénteken 17 órakor 
kétnyelvű istentiszteletet tartunk – idén 
először a templomban. 
  
Április 3-án, nagyszombaton este 20 
órától virrasztást tartunk fiatalok 
számára.  A tavalyi alkalomhoz hasonlóan 
áhitattal kezdünk a templomban, de lesz 
szalonnasütés, tojásfestés, temetői 
istentisztelet és lehetőség egy kis 
pihenésre is. Nagy szeretettel várjuk a 
fiatalokat és az érdeklődő idősebb 
korosztályt is –nem csak az 
evangélikusokat- erre a húsvét éjszakai 
készülődésre. 
  
Április negyedikén, húsvét vasárnapján 
6 órakor hajnali istentiszteletet tartunk 
a templomban. Az istentisztelet a húsvéti 
tűz meggyújtásával kezdődik a templom 
előtt. A tűznél meggyújtjuk a húsvéti 

gyertyát, amit beviszünk a még sötét 
templomba és a gyertya –majd a felkelő 
nap fényénél felolvassuk a húsvéti 
történetet és megemlékezünk  a 
keresztségünkről. Az istentisztelet után 
szeretettel várunk mindenkitegy közös 
reggelire a gyülekezeti terembe.  
  
Április 4-én, húsvét vasárnap 9 órakor 
úrvacsorai ünnepi isteniszteletre várjuk 
kedves híveinket. 
  
Április 5-én, húsvét hétfőn 9 órakor 
német nyelvű ünnepi istentiszteletetre 
hívogatunk minden németül értő 
testvérünket.  
  
Áprils  8-án 17 órakor gitárórát tartunk. 
  
Április 11-én 9 órakor magyar nyelvű 
úrvacsorás istentiszteletet tartunk. 
  
Április 14-én, szerdán 16 órakor 
beszélgetőkörünkbe várunk minden 
kedves érdeklődőt. 
  
Április 18-án, vasárnap 9 órakor német 
nyelvű istentiszteletet tartunk. 
  
Április 22-én, csütörtökön fél háromkor 
Gemeindenachmittagot tartunk, öt 
órától pedig gitárórára várjuk a 
fiatalokat. 
  
Április 25-én, 9 órakor  magyar nyelvű 
istentiszteletet tartunk. 
  
Május 2-án, vasárnap 9 órakor kétnyelvű 
családi istentisztletet tartunk. 
  
Alkalmainkra szeretettel várunk 
mindenkit felekezeti hovatartozástól 
függetlenül. 
 

Eszter Heinrichs 
evangélikus lelkész 
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HÚSVÉTI KÖNNYEK – HÚSVÉTI 
MOSOLYOK 

Van a gyerekeknek egy csodálatos 
képességük, amit felnőtt korukra sajnos 
elfelejtenek, nevezetesen, hogy az egyik 
pillanatról a másikra meg tudnak 
vigasztalódni. Az egyik percben még 
olyan keservesen sírnak, mintha a világ 
összes terhe a vállukat nyomná, aztán 
eltelik pár másodperc, és a 
„bőgőmasinákból“ féktelenül kacarászó, 
nevetgélő, boldog kisgyerekek lesznek. 
Ehhez a 180 fokos fordulathoz nem kell, 
hogy nagy dolgok történjenek, elég, ha 
valaki rájuk mosolyog. Nem így a 
felnőttek. Persze, nekik, nekünk már az 
is nagydolog, ha sírva tudunk fakadni.  
A bibliai húsvéti történet elején úgy 
tűnik, hogy legalább ennyi, a sírás 
képessége megadatik a tanítványoknak 
is. Három evangélista is feljegyezte Péter 
keserves zokogását, de olvashatunk 
jajveszékelő asszonyokról, megrendült 
katonákról és a magukra zárt ajtó mögött 
búslakodó tanítványokról is. János 
evangélista szerint magdalai Mária is 
éppen a könnyeit törölgette Jézus 
sírjánál, amikor a feltámadott odalépett 
hozzá, és megkérdezte: -„Asszony, miért 
sírsz?“ Aztán kicsit később egy zárt 
szobába belépve ezt kérdezte a 
tanítványoktól is:„-Miért rémültetek 
meg, és miért támadt kétség a 
szívetekben?“  

1944 húsvétján Jézus akkori tanítványai 
is összegyültek a dachaui koncentrációs 
tábor 26-os barakkjában. Ki engedéllyel, 
ki anélkül, de mindegyikük rémülten, 
kétségekkel a szívében. Volt köztük egy 
holland lelkész, aki Jézus magdalai 
Máriának feltett rövid kérdéséről 
prédikált:- „...miért sírsz?“  Miért sírsz, 
amikor mosolyog ránk az Isten? Akkor is 
mosolyog, mikor mi csak sírni tudunk. 
Húsvétkor, „a harmadik napon“, a 
kiábrándultság, a nyomorúság és halál 
árnyékában Jézus Mester mosolyogva 

megáll előttünk, és mosolyogni tanít 
minket. Olyan gondtalan és felszabadult 
a nevetése, ahogy csak az tud nevetni, 
aki bizonyos a győzelemben, és tisztában 
van a feltámadás jelentésével. Még ezen 
a nyomorult helyen is ránk nevet az 
Istenfia. Vegyük észre ezt a mosolyt! Bár 
ennyi még nem elég, mert ezt a mosolyt 
tovább is kell adnunk.  Az Úristen 
nevetésének mindenütt vígasztalnia kell, 
ott is, ahol sírnak vagy összeszorított 
fogsorral küzdenek a könnyekkel. Ha 
Isten megáldja Húsvétunkat, akkor ez így 
lesz, még akkor is, ha könnyes lesz a 
mosolyunk. Az 16921-es számú rab 
naplójegyzeteiből tudjuk, hogy Isten 
rámosolygott a barakkban összegyűlt 
tanítványaira is, és azok együtt 
mosolyogtak Vele.  

A Bibliában sehol nem olvashatunk arról, 
hogy Jézus mosolygott vagy nevetett 
volna. Talán, mert nem is olyan fontos. 
Hisz Húsvét maga a válasz a jézusi 
kérdésre: - „...miért sírsz?“ Miért sírtok? 
Miért estek kétségbe? Miért vagytok 
kicsinyhitűek? Gyakran vég nélkül 
tudnánk sorolni a válaszokat. A sírnál 
lévő asszonyok és a tizenegy is 
belekezdtek volna keservük és csalódásuk 
taglalásába, de amikor a Feltámadott 
egyszer csak ott állt előttük, megakadt 
bennük a szó.  

A kisgyerekeknek gyakran elég egy 
mosoly, és máris „megakad“ bennük a 
panasz, elfeledkeznek a bánatukról, 
visszanevetnek arra, aki rájuk nevet. Ha 
úgy tetszik, a Húsvét a legnagyobb 
mosoly. És ez a mosoly nem csak az 
ünnepnapok fényében ragyog ránk, mert 
Húsvét nem egy egyszerű ünnep, hanem 
egy olyan esemény, ami kétezer év óta 
újra és újra megtörténik. Síroknál, 
barakkokban, falvakban, városokban, 
templomokban, tereken és utcákon, 
mindenütt, ahol a feltámadott Úr Jézus 
megáll előttünk, és megkérdezi, „miért 
sírsz?“  
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Kívánok Mindannyiuknak, gyerekeknek és 
felnőtteknek ilyen húsvéti, 
mosolyfakasztó találkozásokat! 

Járja át a Feltámadott Krisztus mosolya 
a világot, és adjon nekünk gyermeki 
hitet, hogy Vele együtt tudjunk mi is 
nevetni, és sok-sok mosolygó emberrel 
együtt szent nevét dicsérni. Ámen.  

Eszter Heinrichs 
evangélikus lelkész 

 
 

 

 
ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 30. RÉSZ 

HIANZISCHE MUNDART 
 

ausrichtn – ausrichten – kiigazít 
bucka – niderbeugen – meghajol 
daunnigä – weggehen – kitérni 

dakäima – erschrecken – megijed 
eppa – vielleicht – talán 
Gada – Gitter – rács 

Gräanzeih – Gemüse – zöldség 
grausli – grausam – kegyetlen 
ollival – immer – mindig 

Strauka – Schnupfen – nátha 
 

gyűjtötte: Böhm András 
 

A VADVIRÁG ÉTTEREM 

április 1-től újra várja kedves 
vendégeit! 

Családi és céges rendezvények 
igényes lebonyolítását vállaljuk. 

Ballagási ebédhez helyigényét az 
alábbi telefonszámon várjuk. 

 

Asztalfoglalás: 06-99/505-780 
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