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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! 
 
A 2010. október 3-i önkormányzati 
képviselők és polgármester választás 
után a helyi önkormányzat 2010. 
október 13-án megtartotta alakuló 
ülését. 
Az alakuló ülésen a képviselők 
megválasztották az alpolgármestert 
Szimon Zoltán János (Ágfalva, Fenyő 
u.14.) személyében. 
Az alakuló ülés és az azt követő 
következő ülésen megválasztásra 
kerültek a bizottságok és azok tagjai. 
 
Az önkormányzat bizottságai: 
 
Ügyrendi Bizottság:   

Elnök:  Pék Zsuzsánna  
 Ágfalva, Fő u. 26. 

Tagok:  Gálos Mihály  
 Ágfalva, Baracsi L.u. 77. 

 Kirchknopf Günter 
 Ágfalva, Baracsi L.u.51. 
 
Pénzügyi Bizottság:  

Elnök:  Gálos Mihály  
 Ágfalva, Baracsi L.u.51. 

Tagok:  Kiss István  
 Ágfalva, Park u. 4. 

 Horváth Károly 
 Ágfalva, Fő u.44. 
 (nem képviselő tag) 
 
Szociális Bizottság: 

Elnök:  Dudás György 
 Ágfalva, Soproni u. 50. 

Tagok:  Kirchknopf Günter 
 Ágfalva, Baracsi L.u. 51. 

 Csoltó József  
 Ágfalva, Daágh u.3. 
 (nem képviselő tag). 
 
2010. október 3-án a német 
nemzetiségi kisebbségi önkormányzati 
választás is megtörtént. 
A megválasztásra kerülő képviselők: 
Böhm András, Gaál Istvánné, Kirchknopf 
Károlyné, Sir János. 

A német nemzetiségi önkormányzat 
alakuló ülését 2010. október 14-én 
tartotta meg, ahol megválasztásra 
kerültek a tisztségviselők. 
Eszerint: 

Elnök: Böhm András 
 Ágfalva, Hegy u. 1. 

Elnök-helyettes: Kirchknopf Károlyné 
 Ágfalva, Baracsi L.u.51. 
 

Rasztovits Anna 
HVI vezetője 

 

KARÁCSONYI MISEREND AZ 
ÁGFALVI KATOLIKUS 

TEMPLOMBAN 
 

 

December 24: szentmise 
  

- 16.00 órától pásztorjáték 
- 22.30 órakor éjféli 

szentmise 
 
December 25: Karácsony, urunk 
Jézus Krisztus születése 

- 8.00 órakor ünnepi 
szentmise 

 
December 26: szent család 
vasárnapja 

-  8.00 órakor ünnepi 
szentmise 

 
Január 1: Újév, Szűz Mária, Isten 
anyja 

- 8.00 órakor szentmise 
 
Január 2: Vízkereszt, urunk 
megjelenése 

- 8.00 órakor szentmise 
 
ÁLDOTT ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK 

MINDENKINEK! 
Németh Attila 

plébános  
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NÉPSZAVAZÁS 

Az 1920. június 4-i trianoni 
békeszerződés Sopront és vidékét 
Ausztriához csatolta.  
Ebbe Sopron és környékének lakói 
nem nyugodtak bele. Fegyveres 
csoportokat szerveztek és háborút 
viseltek az idejövő osztrák 
karhatalommal szemben. Ebben részt 
vettek egyes csendőralakulatok, 
munkások és tisztviselők. 
Hallgatólagosan támogatta ezt az 
ellenállást a Sopronban, a jelenlegi 
Ruhagyár épületében székelő Antant 
Bizottság olasz és francia tagozata is.  
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. 
 
Brennbergbánya és Görbehalom azért 
nem szerepel a Sopron környéki falvak 
felsorolásában, mert azok akkor is 
Sopron városhoz tartoztak. 
A szavazás időpontját véglegesen a 
következő napra jelölte ki a tábornoki 
bizottság: Sopron december 14, 
Brennbergbánya 15, vidék december 
16. A szavazás idejére a város területe 
nyolc kerületre oszlott, ezeknek, 
valamint a nyolc falunak megfelelően 
szavazatszedő bizottságok alakultak. 
Minden szavazónak kézbesítettek 1921. 
november 25-éről keltezett a "Városi 
Tanács" aláírásával és a tábornoki 
bizottság francia nyelvű bélyegzőjével 
("Commision Militaire Interalliée de 
Odenburg, Sous-Sommision No. 1.", 
illetőleg No. 1-No. 8.) ellátott 

szavazóigazolványt. Ezt egy osztrák és 
egy magyar megbízott ellenjegyezte. 
Minden igazolványra kézírással került a 
szavazásra jogosult teljes neve, pontos 
lakcíme és igazolványszáma. A város 
lakosságát úgy osztrák, mint magyar 
részről bőségesen ellátták "Hogyan 
szavazzunk?" - "Wie wird abgestimmt?" 
című röpcédulákkal. 
 
A szavazás eredménye helységenként: 
 

 
 
Sopronban és a községekben 26. 900 
szavazatra jogosult volt, ebből 24. 063 
szavazott le és 502 volt az 
érvénytelen. A végeredmény 
százalékos megoszlása 65, 1 % 
Magyarország javára. 
 
 
 
(Részlet Böhm András: Ágfalvi Mozaik 
című könyvéből) 
 
 

 

 
 

Meghívunk 
minden kedves 
érdeklődőt 

2010. december 13-án 

16 órakor 

a népszavazási 
emlékműnél  

tartandó koszorúzásra.  
 

. 
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MÁRTON-NAPI FELVONULÁS ÉS 
ÜNNEPSÉG AZ ÓVODÁBAN 

 
November 11-én, Márton neve napján a 
kora esti sötétségbe burkolózott falu Fő 
utcáját vidám gyermekek népesítették 
be, akik saját készítésű lampionjaikkal 
hoztak fényt az óvodától az evangélikus 
templomig.    
A jeles nap kellemes előkészületekkel 
vette kezdetét. Az óvodások szüleikkel, 
az óvó nénik közreműködésével egy-egy 
vidám barkács - délutánon készíthették 
el a lampionjaikat.  
Megismerkedtünk szent Márton 
életével, legendájával. A jeles naphoz 
kapcsolódó népi mondókákat, 
időjóslásokat mondogattunk, 
töklámpásokat faragtunk… 
Mind a négy óvodai csoportunk 
ünnepséggel emlékezett meg szent 
Mártonról valamint a jeles naphoz 
kapcsolódó népszokásokról.  
 
Ki is volt ez a jeles ember? 
Márton 316-ban Saváriában született.  
Katona lett, ahol vitézségével és 
jóságával tűnt ki. A legenda szerint egy 
fázó koldussal osztotta meg 
katonaköpenyét. Megkeresztelkedett, 
és hogy még több jót tehessen pap lett 
belőle. Az emberek püspöküknek 
akarták választani, ám Márton szerény 
volt nem akart püspök lenni, elbújt az 
őt kereső emberek elől a libák óljába. A 
libák hangos gágogással árulták el, hogy 
odabújt. 371 körül Tours püspökévé 
választották.  
Így kapcsolódnak a libás énekek és 
mondókák ehhez a naphoz.  
Ha libát nem is, de a szülők által 
készített finom süteményekből 
kóstolgathattak vendégeink. Az asztalra 
az almából készült liba-figurák kerültek 
dísznek, a töklámpások sejtelmesen 
világítottak… A gazdag népi 
mondókákból-énekekből egy csokorra 
valót énekeltünk, játszottunk el a 
kedves vendégeinknek.  

A német nyelvterületen is él ez a 
legenda, ehhez kapcsolódóan német 
énekeket is tanultunk, mint például: 
Ich gehe mit meiner Laterne… 
Und wenn Sankt Martin ist aus, freuen 
wir uns auf Nikolaus…  
És ahogy véget ért a Márton napi 
ünnepség, már örülünk is a Mikulásnak… 
 

Cséryné Oláh Mária óvónő 
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KIRÁNDULÁS BUDAPESTRE AZ 
ŐSZI SZÜNETBEN 

 

Kriszta néni és Szemerédy Zsuzsa néni 
szerveztek nekünk egy kirándulást 
Budapestre, hogy legyen 
elfoglaltságunk az őszi szünetben. 
November 3-án, szerdán reggel negyed 
hétkor indultunk Sopronból vonattal. Az 
oda út elején nagyon álmos voltam, 
csak Győrnél kezdtem magamhoz térni. 
A Keleti pályaudvarnál várt ránk a 
külön busz. A Természettudományi 
Múzeumban kezdtünk, ahol kitömött 
állatokat, ásványokat, fotókiállítást 
csodálhattunk meg. 
 

 
Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsanna 

 

Ezután utunk a Pálvölgyi-barlangba 
vezetett. Miközben a busszal utaztunk 
Attila bácsi, az idegenvezetőnk érdekes 
városismertetést tartott, így 
megismerkedhettünk a fővárossal. A 
Pálvölgyi –barlang nagyon izgalmas volt 
számomra. Lent állandó 10 Celsius fok 
volt és igen magas páratartalom 
fogadott minket. A levegő nagyon 
tiszta, felfrissítő érzést nyújtott.  

 
Fotó: Dné Szemerédy Zsuzsanna 

A korlát és a barlang fala nagyon 
nyirkos és hideg volt. A vezető 
részletesen elmondott mindent a 
barlang egyes helyiségeiről, majd a sok 
lépcsőmászás eredményeként 28 méter 
mélyre jutottunk le. A több km hosszú 
barlangban kb. 500 métert tettünk 
meg. 
Nagyon érdekes volt ez a program. 
Ezután a Tropicáriumba mentünk. Ott 
mindenféle vízi és szárazföldi állatot 
láthattunk. A legjobban a nyílméreg 
békák, valamint a cápák tetszettek. 
Rájákat is simogathattunk, de olyan 
lusták voltak odajönni, inkább a 
medence alján pihengettek. 
 
Ezután a busszal a Keleti pályaudvarra 
siettünk, ahol gyorsan tudtunk még 
venni némi apróságot, majd 
felszálltunk a vonatra. A hazafelé úton 
Mátéval, Norbival és Csabival 
UNOztunk. 
Ez a kirándulás feldobta a szünetem 
hangulatát. 
 

Kiss Bence 8. osztályos tanuló 
 

GYŰJTSÜK EGYÜTT, A MÁSRA IS 
FELHASZNÁLHATÓ 
HULLADÉKOT! 

 
Bizonyára furcsán hangzik a fenti cím, 
gyűjtsük össze azt, amit már szemétbe 
szántunk. Vannak azonban olyan 
„szemetek”, amiket ha összegyűjtünk 
és minél többet, akkor abból értéket 
tudunk teremteni. Csokorba szedtem, 
mik is ezek a nem kidobandó, hanem 
gyűjtendő „szemetek”. 
Tekerd le a kupakot, majd taposd 
laposra és hozd a suliba! 

A korábban már sokszor használt, 
kicsit kiegészített szlogennel, továbbra 
is szeretnénk a falú lakosságát arra 
buzdítani, hogy az otthon felhalmozódó 
műanyag palackokról a kupakokat 
letekerve és összegyűjtve, azt az 
Evangélikus Templom bejárata mellett 
elhelyezett gyűjtőrekeszbe tegyék 
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bele. Schöberl Zsófi gyógyulásáért 
minden egyes kicsi műanyag kupak egy 
további pici segítség.  

A műanyag flakonokat, pedig 
tapossuk laposra, (mert így sokkal 
kevesebb helyet foglalnak el), majd 
bármilyen zsákba téve hozzuk el a 
suliba. Zsákokat lehet kérni az 
iskolában az iskolatitkárnál Sánta 
Ferencné Gertinél. Az iskola udvarán a 
kerékpártároló melletti lebetonozott 
területen gyűlnek a flakonokkal teli 
zsákok. Iskolánk az összegyűjtött 
műanyag flakonok súlya után pénzt 
kap, ami nagy segítséget jelentene a 
gyerekek Erdei Iskolai táboroztatásánál 
és más programok szervezésénél. 
Gyűjtsük és hozzuk az iskolánkba a 
kiürült flakonokat, mert több zsák 
műanyag flakon, több pénz az 
iskolánknak! 

Zöld színű SULIPONTOK! 
Az UNIVER Majonéz, Mustár és 

Ketchup különböző kiszerelésű 
flakonjain és tubusain „SULIPONT” 
feliratú zöld színű matricák 
találhatóak. Iskolánk benevezett a 
játékba, ha 200 Sulipontot sikerül 
összegyűjtenünk, akkor automatikusan 
5 db kosárlabdát kapunk. A játék 
végén, pedig sorsolással dől el melyik, 
iskola nyeri meg a pénznyereményeket. 
Minél több pontot küldünk be, annál 
nagyobb a nyerési esélyünk. A 
Sulipontok leadhatóak az iskolában és a 
COOP boltban is. A gyűjtögetés 2011. 
április 22-ig tart! 
 
Főzzünk együtt JÁTSZÓTERET 
továbbra is a DELIKÁT-tal! 

Nem adjuk fel! Többen 
kérdezték, gyűjtjük-e még a Delikát-8 
ételízesítős zacskókat. Igen, továbbra is 
folytatjuk a gyűjtést, kérek mindenkit 
ne dobja el a kiürült zacskókat, bízunk 
benne, hogy jövőre is elindul a játék az 
újabb játszóterekért. Ebben az évben 
7. helyen végeztünk 856 pályázott 
település közül. Továbbra is várjuk a 
begyűjtő helyeken (COOP Bolt, Iskola, 

Óvoda, Védőnő, Polgármesteri Hivatal) 
a kiürült DELIKÁT 8 ételízesítős 
zacskókat. (75 gr-tól az 1 kg kiszerelést 
tudjuk elfogadni!). Szóljunk 
barátoknak, rokonnak, ismerősnek, 
vagy akár nagyfogyasztó konyháknak, a 
kiürült zacskókat ne dobják el, hiszen 
nekünk értékes grammokat, dekákat, 
kilókat jelentenek, és segítik jövőre is a 
nyerési esélyeinket. 
 
 A fenti dolgok gyűjtése, - 
természetesen, ha a családban 
használjuk is ezeket a termékeket, - 
nekünk nem kerül semmibe, mert mint 
hulladékot kidobnánk, viszont ha együtt 
gyűjtjük, iskolánknak, falunknak egy 
nagyobb lehetőséget, Schöberl 
Zsófinak, pedig nagy segítséget 
jelentene. Gyűjtsünk továbbra is 
együtt! 
 

Rozmánné Rudolf Zsuzsanna 
Iskolaszék elnöke 

 

FELHÍVJUK A LAKOSSÁG FIGYELMÉT, 
 

hogy a szelektív hulladékgyűjtő edényekbe csak 
olyan hulladékot helyezzenek el, ami az edényen 

feltüntetve látható. 
A szállítónak az a kérése: a továbbiakban 
fordítsunk nagyobb figyelmet arra, hogy a 

szelektív gyűjtőkben a megfelelő hulladékot 
helyezzük el. 

 

Köszönjük! 
Rekultív KFT. 

 

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 38. RÉSZ 
HIANZISCHE MUNDART 

 

auftettschn – knacken (Nüsse) – feltör (dió) 
Busal – Küken – csibe 

drucka – drucken – nyomtat 
Farl, Fadl – Ferkel – malac 

Glosara – Glasermeister – üveges 
Gramml – Grammel – töpörtyű 

Häitz– Gaudi – vígasság 
Krogn – Hals – nyak  

Louhdibbal – kleine, wilde Äpfel – berkenye 
Oarmut – Armut, Elend – szegénység 

 
gyűjtötte: Böhm András 
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WEIHNACHTEN 
 

Bruder, Schwester, wer du auch bist, 
armes Menschenkind, lass mich ein. 

Ich komme und bringe vom heiligen Christ  
Frohbotschaft herein. 

 
Ich trag in den Händen ein heiliges Licht, 

angezündet an Betlehems Stern, 
und am Herzen des Kleines Gottes herrn, 
lass es leuchten in all deine Nacht hinein! 

 
Wärm Hände und Herz an seinem Schein, 

hat dich gut und froh gemacht. 
Licht und Lieder, muß dir auch 

Weihnacht sein. 
 

 

TŰZRE, VÍZRE VIGYÁZZATOK, 
HOGY LE NE ÉGJEN A HÁZATOK! 

 

Tisztelt ágfalvi lakosok! 
 

Hamarosan itt a november vége, 
Ádvent első vasárnapja. Az ádventi 
koszorún meggyújtjuk az első 
gyertyát. 
Azután jön a december, sorban 
gyújtjuk a gyertyákat. 
A közelgő ünnepek, a gyertyagyújtás 
időszaka indokolja, hogy felhívjam a 
figyelmüket néhány fontos 
dologra.  
Az égő gyertya, ha nem vagyunk elég 
elővigyázatosak, koszorútüzet 
okozhat. A tűz továbbterjed és 
meggyújthatja a k ö zelben lévő 
éghető anyagokat. 
A kis tűzből komoly, nagy tűz 
keletkezhet, elég, ha csak pár percre 
távoznak a helyiségből. 
Az utolsó gyertyagyújtás után itt a 
Karácsony, ami szintén indokolja, hogy 
óvatosak legyünk. 
Vigyázzunk, nehogy karácsonyfatüzet 
okozzunk. Ügyeljünk rá, hogy a 
csillagszórót ne teljesen a fa ágáig 
tekerjük fel, mármint az izzó részét, 
mert meggyújthatja a karácsonyfát. 
Az e lektromos égősorok, vezetékek 
zárlatosak is lehetnek. A felrakás 
előtt vizsgáljuk át, hogy a vezeték 
nincs-e megtörve, nem sérült-e? Csak 

így lehetünk biztosak benne, hogy 
nem okoz tüzet. 
Soha ne hagyjuk felügyelet nélkül az 
égő gyertyát, égősort, csillagszórót. 
Ha elmegyünk otthonról, oltsuk el a 
gyertyát, húzzuk ki az égősort, 
díszvilágítást. Így megelőzhetjük a 
lakástüzet.  
A felnőttek elővigyázatos 
magatartását bizonyítja,  hogy 
az elmúlt években Ágfalván 
karácsonyfatűz nem történt.  
Nagyon fontos még, hogy a gyerekek 
csak szülők, fe lnőttek jelenlétében 
legyenek az égő gyertya, csillagszóró 
közelében! 
Minden ágfalvi lakosnak tűzmentes, 
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és 
Eredményes, Boldog Új Esztendőt 
kívánok. 
 

Dudás György ny.tüo.szds. képviselő 
Ágfalva tűzvédelmi tanácsnoka 

 

TISZTELT ÁGFALVIAK! 
 

Keddenként, minden páros héten, 17 
órakor várunk minden érdeklődőt a 

Kézimunkakör következő foglalkozásaira! 
 

Szeretettel várunk mindenkit! 
Helyszín: Községi Könyvtár 

 
Schey Gabriella 
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 AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG HÍREI ÉS ALKALMAI DECEMBERBEN 

 A hónap igéje: „Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa!“ (Mt.3,2) 
  
December 3-án, 17 órakor konfirmációi előkészítőt tartunk. 
December 4-én 15 órától „gyerekdélutánra“ várjuk a hittanos gyerekeket és barátaikat. 
December 5-én, advent második vasárnapján, 9 órakor kétnyelvű családi istentiszteletre 
várunk kicsiket és nagyokat. 
December 8-án, szerdán 16 órakor adventi áhitatot tartunk. 
December 10-én, pénteken 15 órától adventi barkácskörre várunk kicsiket és nagyokat. 
December 12-én, advent harmadik vasárnapján -  magyarnyelvű, úrvacsorás istentiszteletet 
tartunk. Ezen az istentiszteleten Halász Alexandra, negyed éves teológiai hallgató fog 
szolgálni közöttünk.  
December 15-én, szerdán 16 órakor adventi áhitatot tartunk. 
December 16-án, csütörtökön 14.30-tól „Gemeindenachmittag“-ra várjuk németajkú 
testvéreinket. Ezen az alkalmon vendégeink lesznek a bánfalvi testvérek is. 
December 16-án csütörtökön 17 órától gitárórát tartunk. 
December 17-én, pénteken 15 órától ismét adventi barkácsolásra hívogatunk minden kedves 
érdeklődőt. 
December 17-én, pénteken 17 órától „kiskarácsonyt“ ünnepelünk az ágfalvi és a bánfalvi 
konfirmandusokkal közösen, a bánfalvi gyülekezeti teremben. 
December 19-én, advent negyedik vasárnapján 9 órakor német nyelvű istentiszteletet 
tartunk. 
December 22-én 18 órakor a békeláng átadására kerül sor a lépesfalvi és az ágfalvi határon 
található békehídnál. Az áhitat után mindenkit szeretettel várunk teára és forralt borra. 
December 24-én, szenteste 18 órakor várunk mindenkit, nagy-nagy szeretettel 
istentiszteletre. 
December 25-én, karácsony első napján 9 órakor német nyelvű úrvacsorás istentiszteletet 
tartunk a „Morgenröte“ énekkar szolgálatával. 
December 26-án, 9 órakor karácsony másnapján magyar nyelvű úrvacsorás istentiszteletet 
tartunk a gyerekek karácsonyi műsorával. 
December 31-én, 17 órakor óévi istentiszteletetre várunk mindenkit. 
Január 1-én 16 órakor újévi áhitatot tarunk. 
Január 2-án, vasárnap  9 órakor családi istentiszteletre várunk kicsiket és nagyokat. 
Január 8-án és 9-én, szombaton és vasárnap családi hétvégét szervezünk Sarródra. Aki 
szeretne eltölteni egy családias, hangulatú hétvégét gyülekezeti tagok közösségében, azok 
kérjük részvételi szándékukat jelezzék a lelkészi hivatalban! 
  
Honlapunkat is ajánljuk figyelmükbe: agfalva.luhteran.hu     
  
Gyülekezeti alkalmainkra szeretettel várunk mindenkit felekezeti hovatartozástól 
függetlenül! 
  
Kérjük, hogy mindazok, akik magukat evangélikusnak tartják, önálló keresettel bírnak 
és az idén még nem fizették be az egyházfenntartói járulékot, akkor ezt minél 
hamarabb tegyék meg! Pénztári hivatali óráinkat keddenként, 18-19 óra között tartjuk. 
Egyházadójukat a hivatali órán kívül befizethetik Stadler Károlynénál és Prinner 
Mátyásnénál. Az egyházfenntartói járulék összege nyugdíjasoknak, a 
munkanélkülieknek és a gyesen lévő anyukáknak 3000 forint, a keresőknek pedig 4000 
forint – évente. Köszönjük! 
  
Az Ágalvi Krónika minden Kedves Olvasójának áldott adventi időt és meghitt 
ünnepnapokat kívánunk! 
  

Heinrichs Eszter és Michael 
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KIS MESE? NEM MESE 
 

Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy 
öreg király, aki két felnőtt fiával élt 
Fényország legfényesebbik palotájában. 
A király már öreg volt, ezért el kellett 
döntenie, hogy melyik gyerekére hagyja 
a birodalmát. Sokat törte a fejét, 
hiszen nagyon szerette mindkét fiát.  
Gondolkodott erősen, és arra jutott, 
hogy próbára teszi a gyerekeit. 
Egyszer csak hívatta fiait és Fényország 
bölcseit a palota trónterembe. Ez a 
terem olyan hatalmas és olyan 
gyönyörűséges volt, hogy oda egyszerű 
földi halandó be sem tehette a lábát.  
Ezt mondta nekik: -Mindkettőtöknek 
adok öt ezüstpénzt, gazdálkodjatok jól 
vele! Azt kívánom, hogy ebből a 
pénzből vásároljatok valamit, amivel 
ma estig meg tudjátok tölteni ezt az 
óriási termet! 
A bölcsek bólogattak, és bajszuk alatt 
ezt mondogatták: -Igen, igen, ez méltó 
feladat a dolog eldöntéséhez.    
Az elsőszülött királyfi el is indult, hogy 
végrehajtsa a feladatot. Ment, 
mendegélt. Amikor a palota melletti 
hatalmas parkhoz ért, és látta, hogy 
kertészek az avart gereblyézik. Fejéhez 
kapott és így szólt: - Megvan. 
Falevelekkel fogom feltölteni a termet. 
Szétosztotta az öt ezüstpénzt az 
emberek között, és megbízta őket, 
hogy hordják be a trónterembe a 
leveleket. 
A rengeteg falevél hamar megtöltötte a 
tróntermet. Örült a királyfi, és örült a 
király is.  
Már majdnem beesteledett, de a 
kisebbik királyfi még nem volt sehol. 
A nagyobbik fiú mondta is az apjának, 
hogy most már akár ki is adhatja neki 
az örökséget, mert az öcskös nincs 
sehol. 
-Várjunk csak fiam, még tart az este! – 
mondta a király. 
Aztán megérkezett a kisebbik fiú is. 
Úgy tűnt, nincsen nála semmi.  

Megkérte a  szolgákat, hogy hordják ki 
a teremből a faleveleket és 
takarítsanak ki. 
Mikor már minden ragyogott a 
tisztaságtól, kérte, hogy sötétítsék el a 
termet. Behúzták a függönyöket és 
eloltották a rengeteg gyertyát. A 
királyfi pedig elővett a kabátja 
zsebéből egy vaskos gyertyát, a terem 
közepére állította és meggyújtotta. 
A gyertya fénye  lassan minden 
tekintetet magához vonzott és 
betöltötte az egész díszteremet. 
Nagy csönd lett. A király megszólalt: - 
Kedves fiam! Neked adom mindazt, 
amim van. A bátyád öt ezüstpénzért 
teleszóratta ezt a gyönyörű termet 
falevéllel, te pedig egy fillér elköltése 
nélkül valami olyasmit tettél, amire 
mindannyiunknak szüksége van: - 
Meleget és fényt teremtettél a 
sötétségben. 
Ezt hallva a bölcsek is bólogattak:- 
Igen, igen, ő legyen a mi királyunk!  
 
Karácsonykor is király született. Nem 
királyi palotában, hanem egy 
istállóban. 
 
Az istálló fölött pedig kigyulladt egy 
csillag. Ha nagyon szemléljük az eget, 
s ha szeretettel fordulunk egymás felé, 
akkor ma is megláthatjuk ezt a fénylő 
csillagot egymás szemében és az égen 
is. 
Jézus egy olyan Király volt, akinek még 
gyertyára sem volt szüksége ahhoz, 
hogy meleget és fényt hozzon sötét 
világunkba. 
„Én vagyok a világ világossága…“ - 
mondta magáról. És nem véletlenül 
mondta ezt, hiszen Jézus olyan fényt 
hozott az életbe, amely nemcsak egy 
szobát, egy termet, hanem a sötét és 
szomorú temetőket és az egész világot 
be tudja tölteni és ragyogni a  
fényével. 
  
Keressük ezt a fényt mi is! Ne a villogó 
reklámok, vagy a díszesen kivilágított 
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utcák és fenyőfák között, hanem 
egymás szemében, a szobák néma 
csendjében, egy-egy sírnál megállva, és 
nem utolsósorban keressük ezt a fényt 
Isten Igéjében, istentiszteleteinken és -
a reménység szerint áldott- karácsonyi 
ünnepnapjainkon is! Mindenkinek  
ragyogó adventi fényeket és 
fényességes, ünnepnapokat kívánok! 
 

Heinrichs Eszter evangélikus lelkész 
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