ÁGFALVI KRÓNIKA
XV. évfolyam 4. szám

Ágfalva Önkormányzatának tájékoztatója

2014. ÁPRILIS

NAGYHETI MISEREND ÁGFALVÁN A
RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOMBAN

Osterhase
Drunten an den Gartenmauern,
Hab ich sehn das Häslein Lauern.
Eins, zwei, drei: legts ein Ei,
Lang wirds nimmer dauern.
Und nun sucht in allen Ecken,
Wo die schönen Eier stecken
Rot und blau, grün und grau,
Und dan werden sich die Kinder freuen.

Locsolóvers
Húsvét hétfő hajnalán az
jutott eszembe, Egy üveg szagos
vizet vettem a kezembe.
Eljöttem hozzátok,
mosolygós szép lányok, Látom,
elkészültek a szép himes tojások.
Hamar hát előmbe,
mosolygós szép lányok, Szagos
rózsavizem hadd öntözzem rátok !
Nem kivánok mást nyomba':
Tojást a szatyromba, csókot az
arcomra !

Április 17 – NAGYCSÜTÖRTÖK
Esti Szentmise az Utolsó Vacsora emlékére.
Szentmise: 17 óra
Április 18 – NAGYPÉNTEK
Az Úr Jézus szenvedése és kereszthalála.
Keresztút: 17 óra
Április 19 –NAGYSZOMBAT
Húsvéti vigilia: 18 óra
A húsvéti vigilia szertartása: tűzszentelés,
húsvéti gyertya meggyújtása, olvasmányok,
keresztségi fogadalom megújítása, szentmise
a szokott módon,
szentmise végén: feltámasdási körmenet,
ételszentelés.
HÚSVÉTVASÁRNAP - Urunk
feltámadása
SZENTMISE -reggel 8 óra
HÚSVÉTHETFŐ - SZENTMISE –reggel
8 óra

ÁLDOTT HÚSVÉTI
ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK
MINDENKINEK!
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RISUS PASCALI
A középkorban volt egy érdekes szokás, a
„risus pascalis”, azaz a húsvéti nevetés.
Bajor földön a 19. százdig, a húsvéti
istentiszteleteken olyan különösen érdekes,
vicces és szórakoztató igehirdetéseket
mondtak, amelyekkel megnevettették a
gyülekezetet. A böjti napok elmúltával
ezekkel a humoros kis anekdotákkal
juttatták kifejezésre a húsvét örömét.
A húsvéti nevetés egyúttal annak a jele is
volt, hogy Jézus legyőzte a halált, ezért a
hívők is – szó szerint- a halál szemébe
nevethettek. Berlinben néhány mai liturgiai
reformer megpróbálta az elmúlt évek
gyakorlatába is behozni ezt a risus paschalist. Meg kell mondanom, hogy az én
ízlésemnek egy kicsit erőtetettnek hatott, a
berlini dómban mind – a Luther-kabátban- a
szószékről leugró pap, mind a vihorászó
gyülekezet. Ha ilyen attrakciót nem is
tartogatunk a húsvéti ünnepkörre, mégis
nagy-nagy szeretettel várunk mindenkit
alkalmainkra. Szószékről ugrálás nem lesz,
de lesz nagycsütörtöki asztalközösség,
nagypénteki passióolvasás, nagyszombati
virrasztás (!), vasárnap hajnalban fél hatkor
istentisztelet, tűzgyűjtással, utána pedig
reggelivel. Ezen kívül húsvét vasárnapján
lesz
magyar
nyelvű
tradicionális
istentisztelet és hétfőn német istentisztelet.
És remélem, lesz „risus pascalis” is! Szívből
jövő. Olyan, amikor nem tudunk nem
mosolyogni azon a hatalmas örömhíren,
hogy feltámadt Jézus. Risus pascalis, mert
Jézus valóban feltámadt!
Áldott ünnepet és ünnepre való készülést
kívánok mindannyiuknak az Ágfalvi
Evangélikus Egyházközség vezetősége
nevében!
Heinrichs Eszter
AZ ÁGFALVI EVANGÉLIKUS
EGYHÁZKÖZSÉG ÁPRILISI
ALKALMAI
A hónap igéje:„...szomorúságotok örömre
fordul.” Jn. 16, 20 Monatsspruch: „Eure
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Traurigkeit soll in Freude verwandelt
werden.“ Joh 16,20
Április 2-án, szerdán 17 órától konfirmációs
órát tartunk Ágfalván.
Április 4-én, pénteken 15 órakor böjti
áhitatra hívogatunk.
Április 4-én, péntken 19 órától a
„Középnemzedék” elnevezésű beszélgető
beszélgetőkörünkbe hívogatunk minden
kedves középnemzedékhez tartozó, vagy
tartozni kívánó érdeklődőt.
Április 5-én, szombaton egyházmegyei
közgyűlés lesz a gyülekezeti teremben.
Április 6-án, vasárnap 9 órától családi
istentiszteletre hívogatunk nagy szeretettel –
kicsiket és nagyokat.
Április 11-én, pénteken 15 ótától böjti
áhitatot tartunk.
Április
12-én,
szombat
délután
templomunkban lesz megrendezve a
kitelepítési emlékünnepség. Szeretettel
hívogatunk mindenkit erre az alkalomra.
Április 13-án, virágvasárnap 9 órától magyar
nyelvű úrvacsorás istentiszteletet tartunk.
Április 17-én, nagycsütörtökön 17 órától
istentiszteletre hívogatunk.
Április 18-án, nagypénteken 17 órától
istentiszteletre várunk szeretettel mindenkit.
Április 19-én, nagyszombaton a fiatalokkal a
bánfalvi templomban fogunk virrasztani.
Április 20-án, húsvét vasárnapjának
hajnalán 5.30-kor hajnali istentiszteletet
tartunk. Az istentisztelen megjelenteket
szeretettel várjuk reggelire a gyülekezeti
terembe.
Ugyanezen a napon 9 órakor magyar nyelvű
úrvacsorás istentisztelet lesz.
Április 21-én, húsvét hétfőjén 9 órakor
német nyelvű úrvacsorás istentiszteletre
hívogatunk.
Április 27-én, szombaton 15 órától a
közgyűlés és a hittanverseny miatt elmaradt
gyermekdélutánt fogjuk megtartani. Erre az
alkalomra
szeretettel
hívogatjuk
a
hittanosokat és barátaikat.
Április 27-én, vasárnap 9 órakor magyar
nyelvű istentisztelet és párhuzamosan
gyermek-istentisztelet, „Zsibongó” lesz.
Várjuk a kis zsibongókat 3-10 éves korig.
WWW.AGFALVA.HU

2 0 1 4 . Á P R I L I S

ÁGFALVI KRÓNIKA

Árpilis 27-én, vasárnap 16 órától angol
nyelvű istentiszteletet tartunk Bánfalván.
Mindenkinek áldott böjti és húsvéti időt
kívánunk!
Alkalmainkra szeretettel várunk Mindenkit,
felekezeti hovatartozástól függetlenül!
Erős vár a mi Istenünk!
Heinrichs Eszter és Michael

AZ EGYHÁZFENNTARTÓI
JÁRULÉKRÓL
Vannak helyek és helyzetek, amikor az
anyagikaról nem szívesen beszélünk. Azt
hiszem, ilyen hely az egyház és a templom
is, tartozzon az bármelyik felekezethez.
Engedjék meg, hogy mégis előhozakodjam
ezzel a kényes témával, melynek aktualitását
az adja, hogy minimálisan emelnünk kellett
az egyházfenntartói járulék összegén. 2014
márciusában az Ágfalvi Evangélikus
Egyházközség azt a határozatot hozta, hogy
az egyházfenntartói járulék összege a
dolgozóknak ötezer forint, a nyugdíjasoknak
és a „gyeses” kismamáknak pedig négyezer
forint lesz - egy évre. Ezen felül
adományokat elfogadunk.
Tudom, hogy nem mindenkinek könnyű ezt
kifizetni. Tudom, hogy sokan e sorokat
olvasva felsóhajtanak, vagy elhúzzák a
szájukat.
Mégis kérek mindenkit, hogy aki felelős
tagja egyházunknak, fizesse be ezt az
összeget! Nem kell egy összegben. Lehet,
akár havi átutalással is a számlaszámunkra.
Talán többen megkérdezik, hogy mire kell a
pénz a „papoknak”? Ágfalván sajnos az
ingatlanok fenntartása rendkívül sok pénzt
emészt fel. A templom a mi gyönyörű, de
rendkívül drága örökségünk. És ugyanez
elmondható a parókiáról és a gyülekezeti
házról is. Az, hogy ezt a három ingatlant
meddig tudjuk fenntartani, és meddig lesz
önálló és nem Sopronból kijáró lelkésze
Ágfalvának, Önökön is múlik.
Az egyházközség a lelki igényeket kielégítő
funkcióján túl, egy gazdasági egység is.
Költségvetéssel,
zárszámadással,
kiadásokkal (illetmény, rezsi, iroda, autó,
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biztosítás, felújítások...) és bevételekkel
(adományok, egyházfenntartói járulék).
Sajnos a mérleg nyelve afelé hajlik, hogy
kiadásaink sokkal jelentősebbek, mint a
bevételeink.
Ha
a
Magyarországi
Evangélikus Egyház nem pótolná ki a
lelkészfizetést, és a közösség nem kapna az
országos járulékból, akkor gyülekezetünk
nem tudná fenntartani magát. Hiába a szép
templom, hiába a kívülről oly impozáns
parókia, vagy a (pályázati pénzből) megújult
gyülekezeti
terem.
A
megemelt
egyházfenntartó járulék összege –ha csak
egy kicsit is-, de hozzájárul ahhoz, hogy a
mérleg jobban nézzen ki.
Irigykedve nézem a kisegyházakat, ahol
hatvan, hetven ember el tud tartani egy
lelkészt. Irigykedve nézem a nálunk sokkal
szegényebb dél-dunántúli gyülekezeteteket,
ahol 7000-8000 forint egyházfenntartói
járulékot is befizetnek az emberek.
Irigykedve nézem szülővárosomat, ahol az
emberek éves jövedelmük egy százalékát
(azaz 10-20 vagy még több ezer forintot)
befizetnek egyházfenntartásra.
Közben meg azt látom, hogy ők is
irigykedve néznek ránk, hiszen egy sokszínű
gyülekezet vagyunk, ahol vannak színes
programok, a magyaron túl, német nyelvű
istentiszteletek és rengeteg gyermekalkalom.
Olyan jó lenne, ha ez a gyülekezet még
sokáig fennmaradhatna! Kérem, segítsenek
ebben! Azzal is, hogy befizetik az
egyházfenntartói járulékot! Azok is, akik
eddig nem fizettek. Sokan vannak a „húszasharmincas generációból”, akik ilyen-olyan
okokra hivatkozva, nem akarnak fizetni.
Kérem, gondoljanak arra, hogy ez az összeg
havi lebontásban nem kerül egy doboz
cigaretta, két kiló kenyér, vagy két sör árába
sem.
Tudom, senki nem azt várja az egyháztól,
hogy a pénzről beszéljen. Mégis, néha kell.
Köszönöm,
hogy
végigolvasták
gondolataimat.
Heinrichs Eszter
WWW.AGFALVA.HU
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TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK!
Az országgyűlési képviselők választására
2014. április 6-án kerül sor. Az ÁGFALVI
KRÓNIKA februári számában tájékoztattuk
Önöket
a
községben
található
szavazókörökről, a központi névjegyzéket
érintő kérelmekről és a szavazóköri
névjegyzék módosításának eseteiről. A
Krónika II. számában megjelent részletes
tájékoztatón túl az alábbi tájékoztatást adom.
A
Szavazatszámláló
Bizottságok
megválasztott tagjai és póttagjai:
Ágfalva 001. sz. szavazókör (Ágfalvi
Napköziotthon, Ágfalva Soproni utca 1.)
szavazatszámláló bizottsága
Tagok:
Sánta Ferencné Ágfalva, Fő utca 2.
Antal Lajosné Ágfalva, Baracsi utca 6.
Fodor Miklósné Ágfalva, Baracsi utca
62/A szám,
Ágfalva 002. sz. szavazókör (Ágfalvi
Fogadó,
Ágfalva
Daágh
utca
1.)
szavazatszámláló bizottsága
Tagok:
Hoffer Ferencné Ágfalva Hegy utca 18.
Varga Zoltánné, Ágfalva Hegy utca 55.
Kovács Imre Ágfalva, Fenyő utca 9.
Póttagok
Bőhm András, Ágfalva, Baracsi utca 73.
szám alatti,
Nagy Géza, Ágfalva Fő utca 10.
Lang Rolandné Ágfalva,
Panoráma utca 12.
Kovács Zsoltné Ágfalva, Fenyő utca 1.
szám alatti lakost
Helyi Választási Iroda Vezetője:
Szováti Júlia jegyző
Címe: Ágfalvi Közös Önkormányzati
Hivatal (Ágfalva, Soproni u. 3.)
Telefon:
99/330-012,
E-mail: jegyzo@agfalva.hu
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A szavazó helyiségében szavazni 2014.
április 6-án 6:00 órától 19:00 óráig lehet.
A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a szavazókör névjegyzékében
szerepel. Arról, hogy a mely szavazókörben
gyakorolhatja választójogát, a Nemzeti
Választási Iroda által kiállított és legkésőbb
2014. február 17-ig megküldött úgynevezett
értesítőből tájékozódhat.
A szavazás feltétele, hogy a választópolgár
személyazonosságát igazolja a következő,
magyar hatóság által kiállított érvényes
igazolványok(ok) bemutatásával:
 a lakcím igazolására is alkalmas,
érvényes
személyazonosító
igazolvánnyal;
 lakcímigazolvánnyal
valamint
a
személyazonosító
igazolvánnyal,
útlevéllel, vezetői engedéllyel.
A választás fontos tájékoztató adatait a
www.valasztas.hu internetes oldalon is
hozzáférhetőek.
Ágfalva, 2014. március 21.
Szováti Júlia
HVI vezetője

ÁGFALVI NYELVJÁRÁS 78. RÉSZ
HIANZISCHE MUNDART
Buttn – Butte – puttony
Boatwischal – kleiner Besen – pici seprű
Desn – Schmalztonne – zsírosbödön
eintn – drüben – odaát
Holwat – Mitbewoner eines Hofes – egy
udvarban több lakó
Kiwl – Kübel – vödör
Sechta – Eimer zum Melken – sajtár
Stehlau – Aschenlauge – hamu lúg
Ummurkn – Gurken – uborka
gyűjtötte: Böhm András

WWW.AGFALVA.HU
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MEGHÍVÓ
a 68 éve történt kitelepítés
emlékünnepélyére, melyet 2014. április
12-én (szombaton) 15 órakor tartunk az
ágfalvi evangélikus templomban.

Iskolánk
alapítványa a
„JÖVŐ”
Alapítvány
tavaszi
papírgyűjtést
szervez.
Gyűjthető:
vegyes
papírhulladék, karton
Jól átkötve!
Az átvétel időpontja: 2014. április 24.
csütörtök 13 - 17 óráig.
Az iskola napközi udvarán.
TAVASZI LOMTALANÍTÁS
ÁGFALVA KÖZSÉG TERÜLETÉN
2014. március 31-től (hétfő)
2014. április 14-ig (hétfő)
lomtalanítási akció lesz.

ÜNNEPI PROGRAM:
 Himnusz
 A magyarországi németek Himnusza
 Köszöntő Heinrichs Eszter ev. lelkész
 Gaál István Ágfalva polgármesterének
megemlékezése
 Vers /Váci Mihály Általános Iskola /
 Az Ágfalvi Fúvószenekar műsora
 A Morgenröte Énekkar műsora
 Koszorúzás az emlékműnél
Vegyen részt Ön is rendezvényünkön,
mindenkit szeretettel várunk!
Szervezők

Évforduló
1964-ben vezették be a vizet az
óvodába.
1961-ben költözött az óvoda mai
helyére, a volt katolikus parókiába (Fő
utca 1.).
ÁGFALVI KRÓNIKA

Böhm András

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 - Alkotmány utca sarok
6. Hegy utca – Gyógy utca elágazás
7. Hegy utca 48. előtt
8. Park utca – Patak utca sarok
9. Panoráma utca – Fenyő utca sarok
10. Gesztenye sor – Kosbor utca sarok
Kérjük a lakosságot a megtelt konténer
mellé lomot ne tegyenek!
Ha a konténer megtelt értesítsék az
Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatalt
(tel: 330-012), hogy a cseréről intézkedni
lehessen.
Gaál István
polgármester
WWW.AGFALVA.HU

ÁGFALVI KRÓNIKA

6

2 0 1 4 .

Á P R I L I S

Ágfalva KSK tavaszi fordulójának
mérkőzései

„ Tegyünk együtt a holnapért!”
öko-nap keretében
az iskola tanulói, pedagógusai
szemétszedésre
hívják azokat az ágfalvi lakosokat, akik
velünk együtt úgy gondolják, hogy a télen
felhalmozott szeméttől ideje megtisztítani
a közvetlen lakókörnyezetet!
A szemétszedés ideje:
2014. 04. 25. péntek 12 óra
Helyszínei:
Sopron-Ágfalva közút melletti árkok
Temető környéke
Baracsi utca
Soproni utca
Lakótelep, buszforduló
Fajátszótér
Hegy utca
Kerékpárút
Bármelyik helyszínen lehet csatlakozni!
ÓVODAI BEÍRATÁS
Ideje:
2014. április 14-én hétfőn
délután 12-16 óráig,
2014. április 15-én kedden
délelőtt 8-12 óráig.
Helye: Napsugár Óvoda Ágfalva, Fő u.1.
Az óvodába azokat a gyermekeket kell
beíratni, akik 2015. május 31-ig 3.
életévüket betöltik.
A beíratásra kérjük, hozzák magukkal a
következő dokumentumokat:
 A gyermek születési anyakönyvi
kivonatát
 a gyermek TAJ kártyáját
 lakcímkártyát
 személyi igazolványt.
Szeretettel
várunk
minden
leendő
kisóvodást!
Kovács Zsoltné
Óvodavezető
ÁGFALVI KRÓNIKA

Megyei
III.
Soproni
A
2013/2014
fordulók

osztály,
csoport
tavaszi

15. forduló. 2014. 03. 16. vasárnap, 15 óra:
Ágfalva–Agyagosszergény.
16. forduló. 2014. 03. 23. vasárnap, 16 óra:
Fertőd–Ágfalva.
17. forduló. 2014. 03. 30. vasárnap, 16 óra:
Ágfalva–Sopronhorpács.
18. forduló. 2014. 04. 06. vasárnap, 17 óra:
Ágfalva–Répcevis.
19. forduló. 2014. 04. 13. vasárnap, 17 óra:
Sopronkövesd–Ágfalva.
20. forduló. 2014. 04. 20. vasárnap, 17 óra:
Pereszteg–Ágfalva.
21. forduló. 2014. 04. 27. vasárnap, 17 óra:
Kópháza–Ágfalva.
22. forduló. 2014. 05. 04. vasárnap, 18 óra:
Agyagosszergény–Ágfalva.
23. forduló. 2014. 05. 11. vasárnap, 17 óra:
Ágfalva–Fertőd.
24. forduló. 2014. 05. 18. vasárnap, 17 óra:
Sopronhorpács–Ágfalva.
25. forduló. 2014. 05. 25. vasárnap, 17 óra:
Répcevis–Ágfalva.
26. forduló. 2014. 06. 01. vasárnap, 17 óra:
Ágfalva–Sopronkövesd.
27. forduló. 2014. 06. 08. vasárnap, 17 óra:
Ágfalva–Pereszteg.
28. forduló. 2014. 06. 15. vasárnap, 17 óra:
Ágfalva–Kópháza.
Minden érdeklődőt, szurkolót szeretettel
várunk mérkőzéseinkre!
IRODALMI SIKEREK
Így írok én!
Mindig öröm egy pedagógus számára a
szárnypróbálgató
tanítvány
sikere.
Nándorhegyi Anna 6. osztályos diákunk
idén tavasszal is beküldte versét a Pro
Kultúra Sopron Nonprofit Kft. által
meghirdetett irodalmi pályázatra. Vers
kategóriában most is a 3. helyezést érte el,
WWW.AGFALVA.HU
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hasonlóan tavalyi eredményéhez. Nemcsak a
szép sikerhez és a vele járó jutalomhoz
gratulálunk, hanem ahhoz is, hogy mindezt
észreveszi, meglátja a világból!
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amelyben
minden
adófizető
polgár
államának, olyan nagykorú tagja, akinek
joga van dönteni sorsa felett.

Nándorhegyi Anna: Tehetséges emberek
Nézem a művet, vagy olvasom
kedvencemmé válik, hisz szép nagyon.
Lágyan siklott ecsete,
a színeket lazán keverte.
Vagy tollát tintába mártotta,
és sorait nem másról másolta.
Rímeket ő maga faragott,
egyedit akart, hát gondolkodott.
Vagy évekig gyúrta az agyagot,
míg a szobrán dolgozott.
Legbelül mindig ott van a tehetsége,
melyet soha nem vehetnek el tőle.
Mások munkáját se másolta,
így hagyta műveit az utókorra.
Minden ember egyedi,
csak mindig önmagát kell adni!
Megyei Petőfi versmondóverseny
Jurák Pál 6. osztályos és Varga Alex 7.
osztályos tanulók képviselték iskolánkat a
március 13-án megrendezésre kerülő megyei
Petőfi versmondóversenyen. Mindketten
helytálltak, ám Varga Alex
a 7-8.
osztályosok között 3. helyezést ért el
magabiztos, szép előadásával. Szívből
gratulálunk az eredményéhez!

Iskolásaink már történelmi hűséggel
bemutatták a régmúlt eseményeit. Mi az a
legfontosabb jelszó ami ma is hat, aminek a
megléte létkérdés 166 év után is.
Szabadság, egyenlőség, testvériség.
Széchenyi szerint „A szabadság, az Istennek
ezen legszebb ajándéka, mint gyémánt a
bérczek keblében úgy van az emberek előtt
mélyen rejtve, s az, a mi őket
legbizonyosabban boldogítaná, előttök úgy
szólván, isméretlen jó.”

Czinder Tamásné
MÁRCIUS 15.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves
gyerekek! Tisztelt ünneplő közönség!
Holnap lesz 166 éve, hogy elődeink
történelmet írtak 1848. március 15-én.
Azon a tavaszon, a népek tavaszán egész
Európa recsegett ropogott a rajta végig söprő
forradalmi hullám csapásai alatt. Egy új
Európa volt születőben. Egy olyan Európa
amelyben nincsenek születési előjogok,
ÁGFALVI KRÓNIKA

Március 15-e évről évre nagy kérdést ad
elénk, a szabadság nagy kérdését. Mi is
lenne a szabadság? Figyelünk rá? Fontosnak
tartjuk? Megbecsüljük? Vajon boldogít-e
minket a szabadság, vagy csak „mint
gyémánt a bérczek kebelében” - ahogy a
legnagyobb magyar gróf Széchenyi István
mondotta - előlünk mélyen elrejtve van?

WWW.AGFALVA.HU

ÁGFALVI KRÓNIKA

8

Hétköznapjainkat rengeteg gond terheli
meg:
a
megélhetés
bajai,
emberi
konfliktusok, amelyek sokunk életében
napról napra ismétlődnek. Méltán érezhetjük
úgy, hogy sok minden hiányzik az
életünkből.
De: ma még van szabadságunk, szabadság
amely nagyon sok nemzedéknek nem adatott
meg. Vigyázzunk rá!
A szabadságot nem egy arctalan tömeg vívta
ki. A szabadságot az alkotni képes, a közös
célokért tenni tudó és tenni akaró egyének
teremtették meg. A polgári forradalom
lehetőségét az egyes emberek összefogása
vívta ki. Akaratukat összekovácsolta,
erejüket megsokszorozta, hogy tudták: nagy
dolgokra képesek, ha összefognak.
Ők tetteikkel bebizonyították, hogy bár
„egynek minden nehéz; soknak semmi sem
lehetetlen”. Legyen ez a ma és a közeljövő
jelszava is.
Miben nyilvánul meg a szabadság: a
demokráciában.
A demokrácia lényege, hogy a közösség
minden választójoggal rendelkező tagja részt
vehet a közügyek gyakorlásában a
kormányzásban. Az érvényes döntést a
többségi
szavazatokkal
vagy
közös
megegyezéssel hozzák az alkotmány szerint.
A
hatalmi
ágak
szétválasztása
a
demokratikus
hatalomgyakorlás
és
berendezkedés
egyik
fontos
záloga,
biztosítéka. A képviseleti demokráciákban
az alkotmány által behatárolt módon történik
a képviselők megválasztása, és nem egypárt
által létrehozott úgynevezett alaptörvény
szerint.
Mit is akartak elérni a 48-as ifjak.
1.) Sajtószabadságot - amit ma megint
jó lenne
Visszaállítani,
hogy
ne
csak
központilag kiadott híreket lehessen
közölni.
2.) Törvény előtti egyenlőséget - jó
lenne elérni
ma is - bár már tudjuk, mindenki
annyit ér
ÁGFALVI KRÓNIKA
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amennyije van.
3.) Közös teherviselést - na itt is vannak
problémáink, rohamosan nő a
szegények száma
Magyarországon.
4.) Úrbéri viszonyok megszüntetését, a
jelenkor úrbéri viszonyait most
állítjuk vissza Magyarországon.
5.) Törvény előtti egyenlőséget, ez
álom.
Tisztelt Hölgyeim
ünneplő Közönség!

és

Uraim!

Tisztelt

Amikor évente feltűzzük a kokárdát akkor
ezt nem csak büszkeséggel tesszük, hanem
erős reménysugárral is a szívünkben. Mert
reméljük, hogy azt a lelkesedést - ami
mozgatója, motorja minden forradalomnak,
így az 1848-49-es szabadságharcnak is -, azt
a lelkesedést szerezzük vissza, éljük át újra a
kitűzött kokárdával.
Ha erősen él bennünk egy szebb, szabadabb
jövő reménye, és képesek vagyunk együtt,
egymásra támaszkodva nekirugaszkodni a
megvalósításnak, méltók lehetünk, méltók
leszünk 1848 örökségéhez.
Újra kérdezem:
Mi volt a legfontosabb jelszó 1848-ban.
Szabadság, egyenlőség, testvériség, illetve
legyen béke és egyetértés.
Azt hiszem a mai kor emberének a legfőbb
vágya ugyanez. Az újkori rendszerváltást
követően, még 24 évvel később sincs igazi
felszabadult béke, szabadság, testvériség,
egyenlőség.
Ezért április 6-án mindenki menjen el
szavazni, hogy a veszélyben lévő
demokráciát megvédhessük, és ezzel elérjük,
hogy végre béke és félelem nélküli életünk
legyen.
A jelenleg működő az egész Európával
harcoló kormány helyett egy békés építő
kormányt válasszunk. Mert újból Széchenyit
idézve szabadon:
Minden nép azt a kormányt érdemli, amit
választ magának.
Gaál István
polgármester
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ÁGFALVI FARSANG
DUNAHARASZTIBAN
Az ágfalvi Patakugrók Táncegyüttes
Március 2-án a helyi Német Nemzetiségi
Önkormányzat meghívására vendégszerepelt
dunaharasztiban, ahol az Ágfalvi táncokon
kívül, a Farsangi hagyományunkat is
bemutatták.

9

akik a telet jelképező koporsót a szertartás
végén eltemetik, vele együtt a telet is.
Őket követi a medve, aki már kibújt a
barlangjából,
őt
egy
medvehajcsár
táncoltatja.

Fotó: Sir János

Fotó: Bognárné Rózsás Hajnalka
A tánccsoportunk sikerét látva, jó érzés volt
Dunaharasztiban ágfalvinak lenni!
Csoltói József
TÉLTEMETÉS, FARSANGI BOLOND
LAKODALOM
Elődeinkről fennmaradt több száz éves
hagyomány Ágfalván a hamvazószerdai
„bolond lakodalom” jelmezes, tréfás, jó
hangulatú farsangi felvonulása, mely a falu
utcáit járva meglátogatja az eladó sorban
lévő lányos családokat. Ott a tréfás esketés
után süteménnyel, fánkkal, itallal vendégelik
meg a menet tagjait, majd fúvószenei
kísérettel, dalolva, táncolva haladnak a
következő megállóhelyre. Mire beesteledik,
a farsangi időszakot téltemetéssel zárják a
felvonulók, résztvevők.
A Farsangi menetnek
jellegzetes figurái:

megvannak

a

A menet élén halad a pap, öt követi a
mátkapár, utánuk haladnak a koporsóvivők,
ÁGFALVI KRÓNIKA

Érdekes figurája a menetnek a zsidó, aki a
résztvevőktől és a nézelődőktől pénzt
kéreget erszényébe a menet hangulatát
meghatározó fúvós zenekar részére. Majd a
jelmezbe öltözött maskarás gyerekek és
felnőttek vidám sora cikázik Ágfalva utcáin.
Idén 15 órakor indult a Farsangi lakodalmas
menet az Ágfalvi Fogadó előtti térről, fel a
Hegy utcai Falumúzeumhoz ahol a
Morgenröte Énekkar tagjai és a Hegy
utcaiak látták vendégül a több száz
résztvevőt. Majd a Gyógy utca 1. a
Lépesfalvi utca, Baracsi L. utca 95,
megállók után az Egyesületek Háza udvarán
végérvényesen eltemettük a telet, hogy
felkészüljünk a megtisztulásra, a böjti
időszakra, várva a tavasz eljövetelét.

Fotó: Sir János
WWW.AGFALVA.HU

ÁGFALVI KRÓNIKA

10

2 0 1 4 .

Á P R I L I S

Köszönjük az Ágfalvi Fúvós Zenekar
tagjainak hogy muzsikájukkal kísérték a
vidám felvonulást!!
Köszönjük vendéglátóinknak a Morgenröte
Énekkarnak és a Hegy utcaiaknak, a Ferstl,
Csoltói, Gaál családoknak, hogy jól tartottak
és vendégül láttak minket!
Köszönjük mindazon érdeklődőknek
határon innen és túl, akik jelmezbe
öltözve részt vettek rendezvényünkön!
*
Ágfalvi
Német
Nemzetiségi
Önkormányzat *
* Ágfalva Község Önkormányzata *
* Ágfalvi Fúvós Zenekar
* Morgenröte Énekkar *
* Váci Mihály Általános Iskola *
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