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Lelki dóm
Kilencven évvel ezelőtt, 1929.
künk, vagy tett velünk, mi pedig
december 1-én, advent első vameg nem érdemelt szeretetéből
sárnapján szentelték fel reforúj lehetőségeket kaptunk a szemátus eleink Isten szolgálatára
retteink közötti szolgálatra.
szép templomunkat, és iktatták
Most, amikor ezen az ünnepen
be első lelkipásztorukként Malkörbeálljuk a karácsonyfát, és a
ler Kálmán volt győri segédlelgyertyalángok imbolygó fényékészt. A mögöttünk lévő 90
ben megképzenek előttünk a
évért december 1-én, advent
letűnt napok szép, vagy szomoelső vasárnapján, bensőséges
rú emlékei, akkor jusson
istentiszteleti közösségben adeszünkbe, hogy Krisztus Urunk
tunk hálát megtartó Istenünkszületése óta minden karácsony
nek. Emlékezésünket a templomeghódít e rideg és sötét világmunk alapkövében elhelyezett
ból egy kis darabot. Az életet
„emlékokirat” szavai is irányíegyetlen alapérzéssel lehet boltották. Eleink annak idején azdogan leélni, mégpedig a hála
zal a hittel emeltek templomot
érzésével. Így tekintsünk a möés alapítottak egyházközséget
göttünk hagyott esztendőre. De
itt Sopronban, hogy e kicsiny
így bízzuk magunkat Istenünk
egyház „felséges misszióját”
vezetésére is az új évben. Az
minden egyes tagja ágyazza be- Az 1945-ben készült úrasztali terítő ke- első karácsony óta nincs már
le abba a lelki kövekből épülő, hellyel, valamint Alfa és Ómega motí- éjszaka Isten világossága nél„csodálatos lelki dómba, mely vummal. A terítőt egyházközségünk kül, mert ama szent éjszaka
láthatatlanul épül e földön”. egykori tagja, Tolcsvai Nagy Géza rajz- olyan világosságot hozott, hogy
Küldetésünket, Istentől kapott tanár, festőművész tervezte és készí- még a megpróbáltatásaink völhivatásunkat ma sem tudnánk
gyébe is bátorító fény hull alá.
tette.
ennél szebben, pontosabban
Nincs már magány, veszélyes
megfogalmazni.
életút hűséges kísérő nélkül. Ő
Igyekeztünk a mögöttünk lévő évben is ezt a kül- a kezdet, az Alfa, és ő a vég, az Ómega. BÚÉK, azdetést valóra váltani. Istennek adunk hálát azért, az „bízd újra életedet Krisztusra”!
hogy ő jóságos mennyei Atyaként terelgette életünKívánunk minden kedves Olvasónknak megszenket, és egy munkás év után hálás szívvel mondha- telt ünnepet és Urunk vezetését az új évben.
tunk köszönetet gondviselő szeretetéért. Köszönjük
a megtartatást, családunkat, a mindennapi kenyeret,
Sopron, 2019. december 15-én
a munkát, amelyet napról napra végezhettünk. Jó
volt mindaz, amit ő gondolt felőlünk, mondott neDr. Jáger László
főgondnok

Vladár Gábor
lelkipásztor

Filotás Julianna
beosztott lelkipásztor

Stummerné Nagy Ágnes
beosztott lelkipásztor
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Napról-napra, hétről-hétre
egyházközségünk fennállásának 90. évében
Január 1-én istentiszteleti közösségben kértük Isten áldását a
beköszöntő új évre. Isten Igét lelkipásztorunk, Vladár Gábor hirdette közöttünk.
Január 20. Az ökumenikus
imahét kezdő napjának istentiszteletén a kapuvári Szent Anna plébániatemplomban Vladár Gábor
lelkipásztor imádságot mondott.
Január 21-26. Az ökumenikus
imahéten Vladár Gábor lelkipásztor a Szentlélek templomban,
Stummerné Nagy Ágnes beosztott
lelkipásztor az evangélikus templomban hirdette Isten Igéjét. Gyülekezetünkben vendég igehirdetőként Méry László rk. diakónust és
Tóth Károly evangélikus lelkészt
köszönthettük.
Január 22. A három történelmi felekezet városunkban működő
civil szervezeteinek szervezésében ebben az évben is megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját.
Meghívott előadónk volt: dr. Bogárdi Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház
Zsinatának lelkészi elnöke. Előadását „A keresztyénség a keresztyénség utáni korban” címmel
tartotta meg a Soproni Egyetem
Erzsébet utcai aulájában.
Február 3. Diakóniai Szolgálatunk és a Véradó Állomás újra
megszervezte szokásos véradó
akcióját egyházközségünk gyülekezeti termében. Ezúttal 44-en
jelentkeztek véradásra. Hálásan
köszönjük a véradók hasznos segítségnyújtását és a közreműködők munkáját.
Március 9. A hajléktalanok és
a nehéz körülmények között élők
számára meleg ételt osztottunk ki
a Kristály Üzletház földszintjén.
A szolgálatot vállaló Fiatal Felnőttek Körének ezúton is megköszönjük az önzetlen segítségét.
Áprlis 14. Virágvasárnapi ünnepi istentiszteletünkön egyház-

községünk énekkara bűnbánati és
húsvéti kórusművekkel szolgált
Kuzsner Péter orgonistánk vezetésével.
Május 5. Anyák napján istentiszteleti közösségünkben hittanosaink énekszóval és versmondással adtak hálát Istennek az édesanyák és nagymamák szerető gondoskodásáért.
Május 19. Bánfalvi hősi temető. A városi megemlékezésen egyházközségünket Stummerné Nagy
Ágnes beosztott lelkipásztor képviselte.
Június 2. Az áldozócsütörtök
és pünkösd közé eső vasárnapon,
egyházközségünk Gárdonyi Zoltán Vegyeskara ünnepkörhöz kapcsolódó énekekkel szolgált a gyülekezet istentiszteleti közösségében.
Június 9. Pünkösd első napján, a vasárnapi istentiszteleteinken 42 fiatal és felnőtt tett konfirmációi fogadalmat. Felkészítésüket lelkipásztoraink Sopronban,
Kapuváron és Fertőszentmiklóson
végezték.
Június 10. Pünkösd ünnepének másodnapján idén is megtartottuk szabadtéri úrvacsorai isten-

tiszteletünket a sarródi Kócsagvár
udvarán. A soproni és Sopron környéki, fertőszentmiklósi, kapuvári, valamint a szórványban élő reformátusok testvéri közösségében
Igét hirdetett Filotás Julianna beosztott lelkésznő.
Június 16. Istentiszteletünkön
örömteli énekekkel adtak hálát
hittanosaink a mögöttük lévő tanévért.
Június 17-23. között 24 hittanos gyermek és fiatal, valamint 9
felnőtt kísérő részvételével egyhetes táborozáson vettünk részt a
Felső-Tiszavidéken. A Tivadar
községben lévő „Ház az Élő Vízhez” nevű, református ifjúsági
szálláshely volt a központunk, innen jártuk be az irodalmi és egyháztörténeti emlékekben gazdag
vidéket. Egy napra átruccantunk
Kárpátaljára, ahol a Kárpátaljai
Református Egyház vendégei lehettünk. (Lásd a cikket!)
Június 23. Lentulai Attila ny.
esperes-lelkipásztor hirdette templomunkban Isten Igéjét.
Június 24-28. Napközis hittantáborunkon idén 25 gyermek vett
részt 5 felnőtt és 13 fiatal vezetésével. Hálás köszönetet mondunk
ezúton is segítőink szolgálatáért,
szeretetéért és segítőkészségéért.
(Lásd a cikket!)
Július 1-5. Balatonfenyvesen,
az egyhetes egyházkerületi csalá-

Május első vasárnapjára hittanos gyermekeink köszöntővel készültek.
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dos tábor életébe idén két család
kapcsolódott be gyülekezetünkből.
Július 12-én este a székesfehérvári Ars Musica Zenbarátok
Egyesületének énekkara szép
hangversenyt adott templomunkban Szabó Adrienn vezényletével.
Augusztus 12-23. között megtörtént a templom ablakainak cseréje, és az ezzel összefüggő helyreállítási munkálatok. Ezúton is
köszönjük mindazon Testvéreink
szíves segítségét, akik a munkák
utáni takarításban részt vettek.
Augusztus 19. A Páneurópai
Piknik 30. évfordulója alkalmából
az evangélikus templomban ökumenikus istentiszteletre került sor,
amelyen részt vett Németország
kancellárja és Magyarország miniszterelnöke is. Gyülekezetünket
kisebb küldöttség képviselte az
istentiszteleten.
Augusztus 20. Az Eggenbergház udvarán tartott ünnepi ökumenikus istentiszteleten Stummerné
Nagy Ágnes beosztott lelkipásztor
imádsággal és zsoltárolvasással
szolgált az egybegyűlt hívek körében.

Szeptember 8. Tanévnyitó istentiszteletünkön hittanosainkkal
és családtagjaikkal együtt kértük
Isten áldását az új tanévre.
Október 16. Egyházközségi
bölcsődénk udvari foglalkoztatójának hivatalos átadás-átvétele.
Október 31. A templomunkban megtartott közös reformációi
istentiszteletünket úrvacsorai közösségben ünnepeltük evangélikus
testvéreinkkel. Igét hirdetett Tóth
Károly evangélikus lelkipásztor.
November 1. Az Erdélyi Kapunál 17 órakor gyertyagyújtással
emlékeztek erdélyi testvéreink
elhunyt szeretteikre, templomunkban pedig 18 órakor istentiszteleten kértük Istenünk vigasztalását
gyászoló és emlékező testvéreink
közösségében.
November 30. A Győrszemerén
megrendezett egyházmegyei női
konferencián egyházközségünket
7 nőtestvérünk képviselte. (Lásd a
cikket!)
December 1. Ezen az istentiszteleten emlékezett egyházközségünk arra, hogy 90 évvel ezelőtt,
ugyancsak december 1-én volt az
első istentisztelet felépült templomunkban. Az eseményre szép műsorral és a gyülekezeti teremben megrendezett kamarakiállítással emlékeztünk.
December 1. A
Jereván lakótelep
advent első vasárnapi gyertyagyújtá-

Fent: A templom korhadó ablakait állami pályázat keretében hőszigetelt ablakokra cseréltettük
ki.
Jobbra: Sopron várossal közös pályázattal sikerült a mögöttünk lévő évben egy tároló helyiséget építeni a templomkertben, amit a gyermekek
nagyszerűen ki tudnak használni majd az udvari
foglalkozások idején.

si ünnepségén Stummerné Nagy
Ágnes beosztott lelkipásztor mondott köszöntőt.
December 7. Az Erdélyi Kör
fennállásának 30. évfordulóját
ünnepelte a volt megyeháza dísztermében.
December 9. Gyülekezetünk
az idén is elkészítette karácsonyi
adományát a „Nyilas Misi Pakk”
és „Szeretet-doboz” elnevezésű
akció keretében. Az nagyméretű
dobozokba tartós élelmiszert, mosó- és tisztítószert, illetve higiénés
cikket helyeztünk. A gyerekeknek
szóló kisebb dobozokat is sikerült
gazdag tartalommal megtölteni.
Hálásan köszönjük adományozó
Testvéreink szívből jövő segítőkészségét.
December 14. A hittanosok
számára szervezett adventi foglalkozáson hittanosaink örömmel
vették ki részüket a mézeskalács
sütemény készítéséből.
December 15. Advent har madik vasárnapján, istentiszteletünk
után ismét megtartottuk gyülekezeti termünkben úrvacsorai közösségben az „idősek karácsonyát”.
A gyermekek és fiatalok kedves
műsorral örvendeztették meg idősebb testvéreinket.
December 15. és 22. Advent
harmadik vasárnapján este, a Fő
téri ünnepi gyertyagyújtáson Filotás Julianna, a negyedik vasárnapján pedig Stummerné Nagy
Ágnes beosztott lelkipásztor mondott ünnepi köszöntőt.
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Egyházközségünk születésnapi ünnepe
December 1-én, advent első vasárnapján ünnepelte egyházközségünk megalakulásának 90. évfordulóját. 90 évvel ezelőtt ugyancsak
december 1-re esett advent vasárnapja, amikor ünnepi istentisztelet
keretében avatta fel dr. Antal Géza dunántúli református püspök
jelenlegi szép templomunkat, a pápai református egyházmegye esperese, Jakab Áron, pedig beiktatta tisztségébe egyházközségünk
első lelkipásztorát, Maller Kálmán volt győri segédlelkészt.
A mostani emlékező istentiszteletünkön lelkipásztorunk a napi
ige, a Timóteushoz írt 1. levél 3. fejezetének 14-16. versei alapján
hirdette Isten Igéjét. Az énekkar szolgálata után rövid, vetített képes
áttekintést kaptunk a gyülekezet történetéről, majd az egyházközség
korábbi főgondnoka, dr. Molnár Sándor emlékezett meg az egyházközség történetének főbb eseményeiről. Az istentisztelet dr. Jáger
László főgondnok beszédével zárult, aki egyúttal megnyitotta a gyülekezeti teremben megrendezett gyülekezettörténeti kiállítást. Az itt
következő, alábbi összeállításban ebből a gazdag anyagból kapunk
némi ízelítőt.
dr. Jáger László főgondnok
Dr. Jáger László főgondnok (fent)
köszönti a jubiláló gyülekezetet (lent).

Lent: Dr. Molnár Sándor tiszteletbeli
főgondnok ünnepi gondolatait foglalja
össze köszöntő szavaiban.

Egyházközségünk megalakulásáról és a
templom megépüléséről hallhattunk egy
rövid összeállítást igefelolvasóink szolgálatával.

A szeretetvendégséggel egybekötött kiállítás megtekintése a gyülekezeti
teremben.
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Szemelvények egyházközségünk történetéből
A Soproni reformátusok
fiókegyházközséggé alakulása —
Végh Kálmánné
született Tschurl-Takács Rozália
adománya
Idézet a soproni református vallású hívek
első közgyűlésén készült jegyzőkönyvből,
1913. december 14-e:
„A közgyűlés tárgya:
1. A Sopronban és Sopron környékén lakó református vallású híveknek fiókegyházzá való alakulása.
Elnök [Kis József pápai esperes-lelkész] beszédében
kifejti, hogy Sopronban és környékén 600 református vallású egyén van, akik közül igen sokan nem
részesülhetnek vallásuk erkölcsi tanításában. Méltatta a valláserkölcs nagy jelentőségét a társadalom
minden vonatkozásában, annak kihatását a közre, és
az egyén jellemének kialakítására. Kifejtette, hogy
mily nagy veszteség az elzárt és idegen vallású hívek közt élő reformátusok hitéletének elhanyagolása, élénken festette az előnyt, amely a fiókegyház
megalakulásával az egyetemes reformátusságot, a
megalakuló fiókegyházat éri, s hogy az az alakulás
helyi vonatkozásában a magyarságra is mily nagy
hatással lesz. Ezután felhívta a közgyűlést, hogy határozzon a megalakulás kérdésében.
A jelenlévő hívek nagy lelkesedéssel és örömmel
egyhangúlag elhatározták, hogy a Sopronban és
környékén élő reformátusok fiókegyházközséggé
alakulnak. (…)
2. Elnök ezután jelentést tesz arról, hogy laki Végh
Kálmánné született Tschurl-Takács Rozália Sopronban fekvő több ingatlanát (...) a soproni református
fiókegyházközségnek ajándékozza. Egyúttal azt a
kötelezettséget rója az egyházra, hogy a Deák téri
ingatlanon 15 év alatt református istentisztelet céljaira templom építtessék. (…)
A közgyűlés az ajándékozást hálás köszönettel elfogadja. Az ajándékozás tényében megnyilatkozó
jóságos szív, az ajándékozás lélekből fakadó gondolata, isteni sugallatra életre fakasztotta, és létalapját
vetette meg a soproni református fiókegyházközségnek. Az evangéliumi egyház ezzel a megalakulással
új erősséget nyert az Úr Jézus Krisztus szolgálatára,
az önzetlen hazafiúi szeretet és édes anyanyelvünk
ápolására.

A Lackner Kristóf u. 7. szám alatt álló, egykori soproni
törvényszék épületében (a mai Roth Gyula Kollégium)
tartották istentiszteleteiket a soproni reformátusok, míg
1929-ben el nem készült templomunk. /Képeslap. Kép
forrása: sopronanno.hu/

Az adományozó Végh Kálmánné és férje aláírása az
ajándékozási szerződésen.

Fiókegyházközségből
anyaegyházközséggé alakulunk
Idézet a 1918. október 19-i
presbiteri jegyzőkönyvből:

Kis József, a pápai egyházmegye esperese az 1918.
október 19-én tartott presbiteri gyűlésen „bejelenti,
hogy a soproni református fiókegyház anyaegyházzá
lett, minek folytán a lelkészi állást betöltheti.”

„A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által.”
(2Timóteus 1,14)
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Idézet A templom alapkőletételének
Emlékokiratából 1927. január 16-án.
„Emlékokirat az Úrnak 1926-1927. évében
Főméltóságú nagybányai vitéz Horthy Miklós úr
kormányzósága és Nagyméltóságú gróf Bethlen
István úr miniszterelnöksége idejében épült
soproni magyar református templom
alapkövébe.” - Részlet.
A Presbitérium „mély belátással, lángoló lelkesedéssel, a gazdasági viszonyok minden szálának
mérlegelésével, a gyülekezet teherbíró képességének szem előtt tartásával
válogatott az eléje tárt
ideák között mindaddig,
míg Hárs György, eszterházai hercegi uradalmi
építészmérnök tervében
megtalálta azt a kivitelre
alkalmasat, mely úgy
gondolatainak, mint a
Hárs György (1898-1971) gyülekezet nagyságának,
eszterházai hercegi
vagyoni helyzetének, a
uradalmi építészmérnök
nagynevű
adományozó

tetszésének, a város által támasztott esztétikai szempontoknak is legjobban megfelel, s melynek alapján
most Isten iránti mélységes hálával, az adakozó nevének áldásával, főpásztorunk: dr. Antal Géza dunántúli református püspök úr jelenlétében, általa
végzett ünnepélyes istentisztelet keretében tesszük
le mindnyájunk leghőbb vágyát, legnagyobb álmát:
kicsiny egyházunk templomának alapkövét, s örömmel adjuk át a felettes hatóságok által is jóváhagyott
legszebb tervet a Schneider és Straner soproni építővállalatnak kivitelre.
Mindezt abban a rendíthetetlen meggyőződésben
cselekedjük, hogy ennek a kicsiny egyháznak, s ez
alapkövön felépülő templomának felséges misszióját, Isten által eleve meghatározott küldetését, a predestináció vastraverzei tartják, s minden egyes tagjával, (...) ezek ágyazzák bele egy másik templomba,
abba a csodálatos lelki dómba, mely láthatatlanul
épül e földön (...)
Épül pedig ez a dóm élő kövekből: a Jézus Krisztusból születendő lelkek fénylő rajából szintén a
Nagy Építész terve szerint szép renddel – egészen a
csúcsig, mikor Ő, az Isten lesz minden mindenekben!, – (…) Ott van a seregben a soproni kicsiny
református gyülekezet is, (…) s az örökkévalóság
szenvedélyes szerelme által teljesíti itt magasztos
hivatását.”

Az 1929-ben felépült templomunkat dr. Antal Géza
dunántúli püspök szentelte fel 1929. december 1-én.
Ezen a napon iktatták be lelkipásztori tisztébe
Maller Kálmán volt győri segédlelkészt,
anyaegyházközségünk első lelkipásztorát.
Részlet Maller Kálmán lelkipásztor prédikációjából,
amelyet a 84. zsoltár alapján tartott
„Soproni református testvérek és ünneplő gyülekezet, – hogy megérthessük
ezeket a szavakat, kedves testvérem, nézz a szíved szemével, és nézd az otthont. A családi otthon szeretete nem a bútorok szeretete, az otthon
szeretete mindig a személyek szeretete. Az Isten
– nem általában szeret. Az Isten engem, téged
szeret, – az Isten – személyesen szeret bennün- Maller Kálmán (1904-1965)
ket. Így ebben a gyülekezetben az Isten akar talelkipásztor
lálkozni a gyülekezettel, annak minden tagjával.
Csodálatos dolog az, ami történik, – az Isten szólni fog hozzátok, az Ige fog
szólni a templomban, az a szeretet, amely Ágostont, Ferencet, az assisit hívta el, Luthert hívta el és elhívta Kálvint, – hogy hirdessék az Igét. Így hívattam el én is erre a helyre, hogy hirdessem az Igét, a zsoltáron keresztül. És
én nem akarok más lenni, csak egy ablak. Egy ablak csak, amelyet senki
sem vesz észre, az én kicsiségemben, gyarlóságomban csak egy ablak vagyok, amely csak sugarakat, meleg sugarakat, a szeretet sugarait engedi keresztül és szórja széjjel. Azért ne lássatok senki mást, mint csak azt, aki ezen
az ablaküvegen keresztül szórja sugarait, lássátok, érezzétek az Istent. És
hogy én, gyarló ember megtehessem, kérlek, benneteket testvéreim – imádkozzatok értem.”
Az elkészült templom
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Az ezután következő 10 évben
elkészülnek a templom
berendezései,
a harangja és az orgonája
A szószék, az úrasztala, a keresztelő asztal, valamint
a Mózes-pad Müller György soproni asztalosmester
munkája.
Harangot 1938-ban kapott a templom, az öntő: a
soproni Seltenhofer Frigyes Fiai műhely. A harang
súlya 408 kg, "A" hangú, felirata: „Dicsőség a magasságos mennyekben Istennek, és e földön békesség és az emberekhez jóakarat!” „A Soproni Református Szent Gyülekezet adományából készült az
1938. esztendőben.”

Tisztelt Ünneplő Gyülekezet!
Kedves Testvéreim! Egyházközségünk első lelkipásztora, Maller Kálmán, beiktatásakor a 84. zsoltárt választotta igehirdetése alapigéjeként: „Boldogok, akik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen!” 90 esztendő alatt mennyien találtak
ezek között a falak között lelki békére, megnyugvásra, hiszen ez a gyülekezet akkor is, és azóta
többször, a trianoni trauma következtében otthonuktól elszakadt magyarok menedéke, lelki otthona és
közössége lehetett. Maller Kálmán és Balogh Gábor
után 1983-ban a gyülekezet új lelkipásztort választott Vladár Gábor lelkipásztor személyében, aki azóta hűséggel szolgál gyülekezetünkben. Ebben az
évben választott meg a gyülekezet engem is főgondnoknak. Ezt a szolgálatot Isten segítségével 35
éven keresztül 2018. év végéig láthattam el. Elődeim voltak: laki Végh Kálmán, dr. Domonkos Sándor, Papp András, Veres Károly, Soós Vince, Bugár
Árpád.
A rendszerváltás után, 1995-ben a kapuvári reformátusok közössége leányegyházközséggé szerveződött, főgondnoka: dr. Ballagi Farkas igazgatófőorvos. 1996-tól Fertőszentmiklós szórványközponttá
vált, gondnoka: Sz. Nagy Sándor festőművész. Az
anyaegyházközséggé alakulás 75. évfordulóján
mintegy kilencszáz egyháztag adott hálát Istennek
megtartó kegyelméért és emlékezett meg első lelkipásztoráról, a száz évvel ezelőtt született Maller
Kálmánról. A 2004. október 23-i ünnepi istentiszteleten dr. Márkus Mihály, a Dunántúli Református
Egyházkerület püspöke hirdette Isten Igéjét, és ő
avatta fel Maller Kálmán – Kutas László szobrászművész által készített – emléktábláját. Az emléktábla elkészítését támogatta az egyházközség két közhasznú alapítványa/egyesülete: a Maller Kálmán
Templom és Iskola Alapítvány, illetve a Soproni
Kálvin Kör. Ugyancsak Kutas László alkotta azt a
Kálvin János mellszobrot, amely a templom előtt áll
(felavatva 2001. március 4-én). 1983-ban a gyüle-

A Rieger cég által készített orgonánkat Gárdonyi
Zoltán református zeneszerző, orgonaművész avatta fel 1940. december 2
-án hálaadó istentisztelet
keretében, művészi orgonajátékkal. Erre az ünnepi
istentiszteletre írta "Kész
az én szívem, oh Isten!"
című szerzeményét a 108.
zsoltár Károli Gáspár által
fordított szövegére, magas
énekhangra, orgonakísérettel.

Harangot kap a templom
(1938)

kezet villamosította harangját és padfűtéssel látta el
a templomot. 1985-ben megtörtént a templom és a
lelkészlakás külső és belső renoválása, 1986-ban
bővítettük gyülekezeti termünket. 2009-ben a város
jelentős összegű támogatásával külsőleg teljesen
megújulhatott templomunk és épületegyüttesünk.
2014-ben pályázat segítségével létrejöhetett a Csillag Családi Bölcsőde. 2016-ban a toronyablakokat
újítottuk fel a műemlékvédelmi előírásoknak megfelelően.
De nem csak anyagiakban, hanem létszámban is
jelentősen gyarapodtunk. Míg a 80-as években az
istentiszteleteken alig 40-en vettünk részt, ma már
Istennek hála vasárnaponként sokszor kicsinynek
bizonyul templomunk. Különösen jelentős volt a
gyarapodás az 1990-es évektől a határon túlról és az
ország más területeiről hozzánk érkező testvérek
beilleszkedésével. Jelentősen nőtt a keresztelők,
házasságkötések száma is. A korábbi években csak
néhány konfirmandus volt, ma már 30-40 ez a létszám. Örvendetes, hogy minden évben nemcsak
fiatalok, hanem idősebbek is jelentkeznek református hitük megvallására. Jelentősen megnőtt a hitoktatásban résztvevők száma, s ma már eléri a négyszázat, akiket lelkészeink, hitoktatóink jelentős áldozattal járó munkával tanítanak.
Áldjuk Istent hitbeli elődeinkért, akik Jézus Krisztus szeretetében bízva – és ezért semmilyen áldozathozataltól nem félve – 90 évvel ezelőtt templomot
építettek itt, a Deák tér sarkán. Magasztaljuk Istent
e mai ünnepen minden egyes itt megtartott keresztelőért, házasságkötésért, igehirdetésért, úrvacsorai
közösségért, vigasztalásért és jó szóért. Neki mondunk köszönetet a hűséges lelkipásztorokért, gondnokokért, presbiterekért, hitoktatókért és az egész
gyülekezetért, és kérjük Őt, tartsa meg továbbra is
szeretetében e gyülekezetet Krisztus Urunk ama
végső adventjére.
Dr. Molnár Sándor tiszteletbeli főgondnok
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Mi történt ebben az évben
a Csillag Családi Bölcsódében?
Ebben az évben is nagyon
sok örömet, vidámságot,
ragaszkodást, de ugyanakkor sok megoldandó feladatot is kaptunk a gyermekekKerkeniné
től. Újdonság volt, hogy a
Mihalkó Edit Eszter nyári és az adventi családi
napok mellett húsvét előtt is
szerveztünk családi napot.
Minden család egy levendula palántát hozott, amit
közösen elültettek az udvarunk virágos kertjébe. Ezután kézen fogva körbejártuk az udvart, és tavaszköszöntő dalokat énekeltünk. „Kiszézést”, illetve
„villőzést” játszottunk közösen a gyermekekkel és
szüleikkel. Nagyon szép, élményekben gazdag délutánt töltöttünk együtt, amihez – nagy örömünkre –
a jó idő is hozzájárult. Bölcsődénk egész évben teljes létszámmal működött. Szeptemberben az óvodába induló gyermekek helyét is szinte azonnal sikerült
betöltenünk. Bölcsődénk jó hírét, a hozzánk való ragaszkodást jelenti, hogy ugyanazon családokból,
ahol a nagyobbik gyermek már hozzánk járt, viszonylag sok kisgyermek érkezett. Ez azt mutatja,
hogy a szülők úgy érezték, hogy gyermekük biztonságos, jó helyen volt nálunk.
Néhány szülőt megkértem, hogy röviden írják le
véleményüket bölcsődénkről:

Levendulát ültetünk a bölcsődei udvar egyik virágágyásába a húsvét előtti családi napon.

Pokorny Viktória:
„2015-ben kerestünk az akkor 20 hónapos kisfiúnknak, Benettnek, bölcsődét Sopronban. Akkor költöztünk haza Hamburgból, ezért nagyon fontos volt számunkra, hogy egy családias, hagyományokat megőrző bölcsődét találjunk. Nagyon sok magánbölcsődét
megnéztünk, de amikor a Csillag Családi Bölcsődét
megtaláltuk, tudtuk, hogy ez az, amit keresünk. Mindenki nagyon kedves és gondoskodó ebben a bölcsődében. A környezet nagyon családias és barátságos.
Tökéletes a pici gyerekeknek. Ami nekünk nagyon
fontos volt, hogy ne legyenek nagy létszámú csoportok, ez a Csillag Bölcsődében szintén tökéletesen
megoldott, hiszen csak maximum 7 fős csoportok
vannak.
Nagyon szimpatikus az is, hogy a fa játékokat részesítik előnyben, nem pedig a műanyagot. Az egészséges táplálkozásra is nagy hangsúlyt fektetnek. Azóta eltelt 4 év, és miután 2017-ben megérkezett második kisfiúnk, Lenox, biztosan tudtuk, hogy őt is a
Csillag Családi Bölcsődébe fogjuk beíratni. 2018
januárjától ő is ide jár, és most sem tudok mást mondani, ő is imádja. Itthon is egész nap énekel, mondókázik. Nagyon megszerette a különböző hangszereket.”
Hosinnerné Makalicza Ágnes:
„A Csillag Családi Bölcsőde kiváló választás volt
gyermekeim számára, hiszen egy igazi családi bölcsőde, igazi értékekkel. A munkatársak, bölcsis-, dadus nénik, nevelők figyelmesek, közvetlenek, akikre
rá mertem bízni a szemem fényeit, akik tanácsaikkal
segítették a nevelésem is. Rengeteg a mondókázás,
énektanulás, hangszerismeret, kézügyességi feladat,
sőt a gyerekek mindennapos mozgását a friss levegőn is fontosnak tartják. Minden van, amire a gyermekeknek szükségük lehet.
Szeretet, figyelem, élmény, biztonság, csak ajánlani tudom!”
Németh Zsanett:
„Második gyermekünk jár a Csillag Családi Bölcsődébe. Igényes környezetben, szeretetteljes, odaadó
személyzet foglalkozik a gyermekeinkkel. Élményekkel telve jönnek haza nap mint nap. Zenész család
vagyunk, mindkét gyermekem örökölte a muzikalitást, ezért nagyon fontos a napi, professzionális zenés foglalkozás.
Egészségre nevel a bölcsőde, naponta esznek a
gyerekek zöldséget, gyümölcsöt, és a kézműves foglalkozásokon is természetes anyagokkal dolgoznak.”
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„Szeresd azért az Urat, a te Istenedet
teljes szívedből, teljes lelkedből
és teljes erődből!
Maradjanak a szívedben
azok az igék,
amelyeket ma parancsolok neked.
Ismételgesd azokat fiaid előtt,
és beszélj azokról,
akár a házadban vagy, akár úton jársz,
akár lefekszel, akár fölkelsz!”
5Mózes 6,5-7
Varga Csaba:
„Kedves, családias, gondoskodó helyet ismertünk
meg a Csillag Családi Bölcsődében, ahol kisfiúnk,
Szabi kapcsán sok odafigyelést, szeretetet, törődést, –
és igen, hisz szükség volt bizony arra is – türelmet
tapasztaltunk meg. Szabi szívesen járt a bölcsődébe.
Mi, szülők is folyamatosan részesei voltunk az ottani
történéseknek, napi visszajelzéseket, javaslatokat,
tanácsokat kaptunk, közvetlen és őszinte kommunikáció épült fel. Fontos számunkra az is, hogy kis létszámú csoportok vannak, az egy gyermekre jutó idő lehetőséget ad a nevelőknek arra, hogy a gyermekekkel
egyénileg is sokat tudjanak foglalkozni, jut idő zenés
foglalkozásokra, kézműves programokra, egyéb kellemes és hasznos elfoglaltságokra.
Nagyon pozitív tapasztalataink okán már Szabi
óvodába kerülésekor eldöntöttük, hogy kisebbik fiúnkat, Ádámot is a Csillag Családi Bölcsibe íratjuk.”
Kis Levente családja:
„Boldogsággal töltött el, hogy fiúnk felvételt nyert a
Csillag Családi Bölcsődébe, hiszen pár nap elteltével
megbizonyosodtunk róla, hogy nagy örömmel, szívesen megy, jól érzi magát a közösségükben. Számunkra ez a legfontosabb visszaigazolás. Elismeréssel tartozunk a bölcsőde összes dolgozójának, amiért kifogyhatatlan türelemmel, hozzáértéssel, olykor játékosan adnak útmutatást a gyerekeknek és szülőknek
egyaránt. Személyre szabottan foglalkoznak a kicsikkel, mégis jó csapatként működnek együtt. A nevelők
folyamatosan tájékoztatnak minket, szülőket a történésekről, változásokról, és szükség esetén velünk
együtt keresnek megoldást is. A zene, az ének, a játék,
és kézműves foglalkozás mindennapi része a bölcsődei életnek, ezt mi sem igazolja jobban, minthogy
minden egyes nap újabb és újabb dalokkal, mondókákkal, műalkotásokkal és élményekkel tér haza gyermekünk. Családunk mindennapjait még színesebbé
teszi, hogy a bölcsiben, a kis barátai körében szerzett
élményeivel örvendeztet meg minket nap mint nap.

„Mi már ügyesebbek vagyunk,
ha csoportképet készítenek rólunk, mint a nagyok!”
Ennek köszönhetően rengeteget tanulunk mi is a
gyermekünktől, és ami még fontosabb, a gyermekünkről. Köszönjük, hogy részesei lehetünk!”
Szabadosné Gelencsér Gabriella:
„Nehéz döntésnek találom a bölcsőde kiválasztását,
hiszen kisgyermekes családként most éltem át először, hogy „idegen” emberekre kell a kisfiamat bízni.
Mindkettőnknek nagyon nehéz volt az elválás, de sokat segített, hogy személyre szabott gondoskodást,
figyelmet és végtelen türelmet kapnak itt a gyerekek.
Az itt töltött idő alatt, rengeteget fejlődött és nagyon
sokat tanult a kisfiam. Pozitívnak találom, hogy mindig van idő, hogy a nevelők és szülők beszélgetni,
egyeztetni tudjanak pár mondat erejéig. Ez nagy
megnyugvást jelent számomra, hiszen így mindig tudom, mi történt adott napon a kisfiammal.”
Hálásan köszönöm a Szülőknek, hogy időt fordítottak
véleményük, tapasztalataik megírására, és arra, hogy
azokat megosszák velünk. A leírtak szívet melengető
és felemelő érzéssel töltenek el bennünket. Hálásan
köszönöm minden Munkatársamnak a türelmes, odaadó és szeretetteljes munkát! Nagyon köszönjük az
Egyházközségünk által nyújtott támogatást! A jövőben ehhez a felelősségteljes feladathoz kérek erőt,
kitartást, megértést, és ha szükséges segítséget! A Jó
Isten áldása kísérje további tevékenységünket!
Kerkeniné Mihalkó Edit Eszter,
a Csillag Családi Bölcsőde Hálózat koordinátora

A Csillag Családi Bölcsőde Hálózat
elérhetőségei:
Cím: 9400 Sopron, Csatkai u. 11.
Telefon: +36-30/529-6054
E-mail cím:
csillag.csanaref@gmail.com
Honlap: www.csillagcsana.refdunantul.hu
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Beszámoló a
Kapuvári Református Leányegyházközség
2019. évi tevékenységéről
A Kapuvári Református Leányegyházközségben havi rendszerességgel történt istentisztelet,
Dr. Ballagi Farkas négy alkalommal úrvacsoraosztásra is sor került Vladár Gábor
soproni lelkipásztor szolgálatával, Szalainé Márti,
illetve ifj. Kóródi Sándor kántorizálásával.
Az istentiszteletekkel párhuzamosan Vladárné
Pataki Emőke a gyülekezet gyermekeivel foglalkozik. A kapuvári és a kapuvári gyülekezetünkbe járó
szárföldi és mihályi református tanulók hitoktatását
Vladár Gábor 3, felesége heti 2 órában, Némethné
Szabó Erzsébet heti 11 órában végzi.
Az istentiszteleteken a nyilvántartásba vettek
egyharmada – átlag 32 fő – vett részt, és alkalmanként 20 fő úrvacsorázott. Az úrvacsorai jegyeket
ebben az évben dr. Vincze Eszter biztosította, amelyekért köszönet illeti.
Februári perselypénzünket (42.300 Ft) a Károli
Gáspár Református Egyetem Ráday utcai Kollégiumának tűzkárosultjainak, júliusi perselypénzünket
(7.500 Ft) pedig a tiszántúli viharkárosultak megsegítésére ajánlottuk fel.
A kapuvári imateremben május 5-én kereszteltük
Sepely Hannát, pünkösdkor Rákóczi Laura és
Szűcs Márta Villő konfirmáltak. Gyülekezetünkből
ifj. dr. Benedek Zoltán és Linda Gabriel augusztus
24-én Sopronban kötöttek házasságot. A boldog

feltámadás reményében február 7-én Csökmei István 71 évesen, március 27-én Perge István 79 évesen és november 12-én Czanik Tibor 90 évesen adták vissza lelküket Teremtőjüknek.
Az Egyetemes Imahét keretében január 20-án a
kapuvári Szt. Anna plébániatemplomban ökumenikus istentiszteletre került sor. Tubán József evangélikus lelkész prédikált, Vladár Gábor imát mondott.
Az istentisztelet után testvéri beszélgetésre és vacsorára Radó Tamás plébános úr vendégei voltunk.
A márciusi balatonfüredi Gondnoki Konferencián, a soproni evangélikus templomban megtartott
augusztus 19-i hálaadó ökumenikus istentiszteleten, a jánossomorjai felújított imaterem és az újrónafői parókia november 8-i felszentelésén, valamint a soproni református anyaegyházközség fennállásának 90. évfordulóján tartott december 1-i ünnepi istentiszteleten dr. Ballagi Farkas képviselte
gyülekezetünket.
Lelkipásztorunk hűséges szolgálatára, kántoraink,
hitoktatóink, tisztségviselőink fáradozásaira, gyülekezetünk lelki gyarapodására Isten áldását kérjük.
Végezetül: „Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhivatva az egy testben. És legyetek háládatosak.” (Kol 3,15)
Soli Deo Gloria!
Dr. Ballagi Farkas főgondnok

körében is terjesszék az 1+1 % felajánlásának lehetőségét.
Egyházunk technikai számát, illetve alapítványaA 2019. évi adóbevallások elkészítésekor változat- ink adószámát megtalálják tájékoztatónk hátoldalanul lehetőség nyílik arra, hogy a személyi jövede- lán.
lemadónk 1 %-át a Magyarországi Református
Egyház javára, illetve a „második” 1 %-ot valamilyen közhasznú szervezet – alapítvány, egyesület –
számára felajánljuk.
Egyházközségünknél két közhasznú szervezet
működik: a Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány és a Soproni Kálvin Kör. Mindkét szervezetnek utaltathatjuk adóforintjainkat, de hangsúlyoznunk kell, hogy a két alapítvány közül választani szükséges, mert megosztani nem lehet az 1 %-ot!
Kérjük, hogy a 2019. évi adóelszámolásnál se
felejtkezzenek meg erről, családtagjaik, ismerőseik

1+1 százalék
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A Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont
2019. éve
Fertőszentmiklósi imaházunkban idén is megtartottuk istentiszteleteinket szokott rendünk
szerint a hónap első és harmadik vasárnapján délután 15 órakor. Az igehirdetői szolgálatot,
Sz. Nagy Sándor
az istentisztelet előtti hittan
órákat és a konfirmációi előkészítőket rendszeresen Filotás Julianna beosztott lelkésznő tartotta. Május 5-én Stummerné Nagy Ágnes
beosztott lelkésznőt és augusztus 4-én Vladár Gábor
lelkipásztort köszönthettük istentiszteleti közösségünkben, akik Isten Igéjét hirdették közöttünk.
Úrvacsorai istentiszteletre öt alkalommal, nagyünnepeken, illetve újkenyér és újbor ünnepén gyülekeztünk egybe.
Öröm számunkra, hogy istentiszteletről istentiszteletre szépen megtelik imaházunk, és hogy újabb
egyháztagok is bekapcsolódnak közösségünk életébe.
A fertőszentmiklósi, petőházi és fertődi általános
iskolákba járó református gyermekek összevont hittan óráján és a konfirmációi előkészítőkön szeptembertől összesen 16 hittanos vesz részt.
Közösségünkben – nagy örömünkre – idén háromszor is kereszteltünk: március 17-én Hadar Lucát,
április 21-én Döbrösi Botond Olivért és december 1én Módis Vanillát, két 7. osztályos fiatal pedig pünkösd első napján konfirmációi fogadalmat tett: Beri
Kristóf Ferenc a fertőszentmiklósi imaházban, Berger Rebeka pedig a soproni templomban.
A pünkösdhétfői sarródi
istentiszteleten kis gyülekezetünkből is többen részt
vettek, ahol az úrvacsorai
közösség által is megerősödhettünk hitünkben.
Gazdasági ügyeinket továbbra is Dömös Hajnalka
testvérünk vezette, amelyért ezúton is nagy hálával
mondunk köszönetet.
Egyházunk
adománygyűjtő akcióiba ebben az
évben is bekapcsolódtunk.
Köszönjük az adakozó
Testvérek nagylelkű segítségét!
Az egyik szeptemberi
hittanórán az imateremben

„Semmiért se aggódjatok,
hanem imádságban és könyörgésben
mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket
Isten előtt..”
(Filippi 4,6)

Az előttünk álló esztendőben tervünk, hogy az erősen meggyengült és elkorhadt harangláb helyébe
újat állítsunk istentiszteleti helyünk előkertjében.
Reméljük, hogy a leszerelt, most néma harang hamarosan újból istentiszteletre hívogató jellé lehet,
jelzőjévé a minősített, Isten magasztalására rendelt
időnek.
Ebben az éves, rövid összefoglalóban hadd mondjunk ismét köszönetet azoknak a Testvéreknek, akik
gondviselő szeretettel fordultak gyülekezetünk felé.
Hálát adunk a felajánlott úrvacsorai jegyekért, a feldíszített szép karácsonyfáért, az úrasztali terítő tisztításáért, az imaterem kitakarításáért, tisztán tartásáért. Köszönetet mondunk mindazon Testvérünknek,
akik hűséggel és szeretettel nyújtottak segítséget
abban, hogy az idősebb testvérek és a gyermekek
istentiszteleteinkre, hittanóráinkra eljöhessenek.
Nagy szeretettel mondunk köszönetet Nagy Ibolya
testvérünknek és családjának a hűséges fáradozásért, amellyel évről-évre sokat tesznek istentiszteleteink ékes rendben történő megtartásáért. Isten gazdag áldását kérjük egész életükre!
Sz. Nagy Sándor gondnok
és Filotás Julianna beosztott lelkésznő
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A Soproni Kálvin Kör 2019-ben
A Soproni Kálvin Kör nevű
civil egyesület 1995-ös megálmodásának célja a magyar református keresztyén értékrend
soproni jelenlétének erősítése
volt. Mindmáig legnagyobb
éves rendezvényünk a Magyar
Dr. Szarka László Kultúra Napja soproni ünnepi
estjének megszervezése, együttműködésben a helyi
római katolikus és evangélikus testvérekkel. 2019ben a Soproni Kálvin Kör közel negyedszázados
működésének negyedik szakaszához érkezett: 19962003 között dr. Szarka László, 2003-2011 között dr.
Fényes Ákos vezette a Kört, utánuk pedig dr. Papp
Gábor, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa lett az elnök.
2019. június 11-től pedig ismét az alapító elnök
(mint nyugalmazott főigazgató, az MTA rendes tagja) irányítja az egyesület működését.
A 2019. január 22-i ünnepi előadást Bogárdi Szabó
István püspök, a Magyarországi Református Egyház
zsinati elnöke tartotta „A keresztyénség a keresztyénség utáni korban” címmel. Közreműködött Orbán
Júlia versmondó, valamint a Fidelissima Vegyeskar
Szilágyi Miklós vezetésével. Az ünnepi estről sajtóhír is született (https://www.sopronmedia.hu/cikkek/
a-magyar-kultura-napjat-unnepelte-a-kesz-sopronicsoportja).
A tavasz a Győri Törvényszék által indított − jogszabályokban előírt − törvényességi felügyeleti eljárásban megfogalmazott adminisztratív előírások teljesítésével telt. A Soproni Kálvin Kör (Kuzsnerné
dr. Bereczi Éva ügyvéd vezetésével, dr. Papp Gábor
és dr. Szarka László, valamint Bognár Béla, a Sopron-Fertőd Kistérség Civil Szervezetek Szövetségének elnöke közreműködésével) határidőig eleget tett
a törvényszéki levélben megfogalmazott követelményeknek. A 2019. június 11-i taggyűlés elfogadta a kötelezően megújítandó alapszabályt, valamint –
tekintve, hogy dr. Papp Gábor elnöki
tisztéről lemondott – új elnököt és új
elnökséget választott. A vezetőség
tagjai: dr. Szarka László elnök, dr.
Úry Előd, dr. Cseke István, dr. Mózsa Gábor elnökhelyettesek és Bakó
Erzsébet titkár.
A gyülekezeti teremben az első
félévben, június 11-én, Eötvös LoA Kálvin Kör „Föld és ember” c.
előadásán

ránd hite címmel volt előadásunk (előadó: dr.
Szarka László, az Eötvös Loránd Emlékév koordinációs elnöke). Programunkat azóta úgy alakítjuk,
hogy − a nyári hónapok és december kivételével −
általában a hónap utolsó hétfőjén találkozunk. Őszi
előadásaink sora: Föld és ember (dr. Szarka László,
szeptember 30.); Keskeny úton járjunk (Végh László atomfizikus, október 28.); V allás, felekezetek,
értékek és közösségek Magyarországon, különös tekintettel Nyugat-Magyarországra (dr. Csanády
Márton, november 25.)
A december 16-án, 18 órakor kezdődő adventi
programunk a Beszélgetések a Szentföldről címet
viseli. A gyülekezet szentföldi zarándokúton járt
tagjai (Bakó Erzsébet, dr. Ballagi Farkas, Debreczeni Margit, dr. Simon Éva, dr. Szarka László, Vladár
Gábor és mások) számolnak be élményeikről, a
megérzett és megértett összefüggésekről, sok-sok
vetített fényképpel.
A 2020. január 22-i, 18 órakor kezdődő Magyar
Kultúra Napja ünnepi estjének főszereplője Gryllus
Dániel lesz. Ő elsősorban a Kaláka együttes alapítójaként ismert, de most – mint evangélikus vallású
értelmiségi – ünnepi szónokként fog szerepelni. Január 27-én dr. Úry Előd (fog)orvosi témájú előadást
tart, február 24-én pedig előreláthatólag Kuzsner
Péter lesz az előadó. Ő a francia egyházi orgonamuzsikával ismerteti meg a hallgatóságot. Április 27-ei
és május 15-ei, valamint júniusi programunk még
alakulóban van. 2020. július 23-26. között
(csütörtöktől vasárnapig) a vajdasági reformátusoknál teszünk látogatást, kirándulásokkal egybekötve.
Erre a nagy autóbuszos útra majd Bakó Erzsébetnél
lehet jelentkezni. Az útiprogram és a költség még a
januári ülésünk előtt tisztázódni fog.
Dr. Szarka László, a Soproni Kálvin Kör elnöke
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„Ők pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban,
a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban.”
Ezt olvassuk az első gyülekezetről és kétezer év
után, mai keresztyén emberként felsóhajtva mondjuk:
de jó volt nekik, hogy volt idejük mindezekre, és már
rohanunk is a következő nagyon sürgős dolgunk elintézésére.
A régiek mesélik, hogy volt idő amikor az emberek
úgy mentek a mezőre dolgozni, kora hajnalban, hogy
előbb a templom falának támasztva a szerszámokat,
betértek imádkozni. Változnak az idők, de minden
korban szükség volt és van arra, hogy az igazán fontos dolgokra – Istenre és az Ő Igéjére – odafigyeljünk, és a mindennapokban időt szorítsunk rájuk.
Ritkán akad alkalmunk más keresztyén férfiakkal
együtt Igét hallgatni, a hallottakat megbeszélni,
őszintén elbeszélgetni a minket foglalkoztató dolgokról, megosztani a tapasztalatainkat, élményeinket,
együtt imádkozni és énekelni, keresni Isten akaratát,
egymást erősíteni és bátorítani. Ezért is olyan értékesek a férfikör alkalmai.
Jó megtapasztalni azt is, hogy ki amivel tud, azzal
segíti a kör összejövetelein: éneklésvezetéssel,

gitározással,
pogácsával,
tea
készítéssel, no meg a végén mosogatással, hogy ezek által is al- Márton Sándor
kalmaink szebbek, teljesebbek
legyenek.
Minden hónap első keddjén 19 órakor találkozunk
a gyülekezeti teremben, a hónap harmadik hetének
keddjén ugyancsak 19 órakor, otthonunkban. Köszönettel tartozunk Vladár Gábor bácsinak és a meghívott előadóknak, dr. Barta Zsolt rédei és dr. Szabó
Előd tatai lelkipásztornak, az igemagyarázatért.
A „Hol a helyem Isten előtt?” témát hét különböző
ó- és újszövetségi rész alapján beszéltük meg. „A
Férfi a Biblia tükrében” könyv fejezetei segítségével
az 1Tim 3,1-7 és a Tit 1,5-10 alapján tanulmányozzuk az érett keresztyén férfi tulajdonságait.
Nagy szeretettel várjuk gyülekezetünk férfi tagjait
a férfikör összejöveteleire.
Márton Sándor, a férfi bibliakör tagja

Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány
A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapít„...ne szóval szeressünk, ...hanem
vány Kuratóriumának nevében köszönöm a
cselekedettel és valóságosan.”
Testvéreknek, hogy a 2019. évben is támogat(1János 3,18)
ták alapítványunkat.
Az 1 %-os felajánlásokból 320.670 Ft érkezett a számlánkra, mely összeget templomunk hangerősítő berendezésének cseréjére kívánjuk fordítani.
2002. évtől vagyok felelős gazdája az Alapítvány pénzgazdálkodásának. A teljesség
Kámán Gáborné
igénye nélkül röviden, számot adok a vállalt feladatok teljesítéséről. A Kuratórium
döntése alapján az alábbi célokra használtuk fel az évek során kapott pályázati juttatásokat, valamint az
1%-os adó támogatást:
 Támogattunk 12 közép és felsőfokú református intézményben tanuló diákot.
 Hozzájárultunk templomunk állagmegóvási, renoválási költségeihez. Ezek voltak: orgonajavítás mun-

kabére, a templom fűtési, világítási, hangosító berendezéseinek szerelési és karbantartási költségei.

 Az egyházi adminisztráció segítésére másológép és számítógép beszerzését finanszíroztuk.

Isten áldását kérem mindazokra, akik a jövőben is fontosnak érzik és a szívükön viselik alapítványunk
célkitűzéseit és szolgálatát.
Munkálkodásunkhoz továbbra is várjuk adományaikat
a 11996004-02200794-00000000 bankszámlára,
illetve a jövedelemadó 1%-ának felajánlását a 19112721-1-08 adószámra.
Isten áldását kérem Alapítványunk szolgálatára, életünkre, karácsonyi ünneplésünkre.
Kámán Gáborné, a Kuratórium elnöke
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A Diakóniai Szolgálat beszámolója
Kedves Testvérek! Egy évvel
ezelőtt a Diakóniai Szolgálat
vezetőjét egy felekezetünkön
kívüli embertársunk arra kérte,
hogy egy nagyobb összegű
adomány felhasználását felkarolja. Nagytiszteletű lelkipászDr. Amberger
torunk, Vladár Gábor támogaErzsébet
tásával, örömmel vállaltuk a
feladatot.
Még Karácsony előtt egy összegben átutalásra került egyházközségünknek a 400.000 Ft céladomány
a Tómalom utcai Fogyatékossággal élők Intézete
számára. Az év vége Diakóniai Szolgálatunk számára mindig nagyon mozgalmas, hiszen már november
végén rákészülünk adományokat gyűjteni, azokat
rendszerezni, csomagolni és eljuttatni azok számára,
akiknek talán a mi adományunk jelenti a gondoskodó szeretet valóságát. Így a céladomány felhasználásával nem tudtunk foglalkozni.
Tavasszal aztán a Diakóniai Szolgálat néhány tagja, Bakó Erzsébet, Bayerné Halász Valéria, Szántó
Mária és én látogatást tettünk az intézetben. Látogatásunk célja az volt, hogy az adományozó házaspár,
az intézményigazgató főorvos és munkatársai segítségével pontosítsuk a kapott összeg felhasználását.
Nagyon kedves, szívélyes fogadtatásban volt részünk, amit ezúton is hálásan köszönünk.
Az intézetben jelenleg 170 súlyos, veleszületett
vagy szerzett, maradandó fogyatékossággal, önálló
életvitelre képtelen embertársunk gondozását végzik,
akiknek átlag életkora 45 év körül van. Speciális
szükségleteik vannak, amelyeket családon belül biztosítani szinte lehetetlen. A legfiatalabb ellátott 3
éves. Sajnos az ellátásukat végző szakszemélyzetre
hatalmas felelősség és teher nehezedik, de azt is érzékeltük, csak azért tudnak a minden napokban újra

és újra munkába állni, mert „a kis herceg” szavaival
élve ők a szívükkel látnak.
Gyakran halljuk, hogy egy társadalom fejlettségének egyik mércéje az, hogy hogyan képes viszonyulni a fogyatékossággal élőkhöz. Látogatásunk alapján
mindegyikőnkben megfogalmazódott, hogy a fogyatékosság nélkül élőknek szélesebb körben kellene
látni és megismerni a fogyatékossággal élő embereket, azok közösségeit, azokat a különlegesen nehéz
körülményeket, amelyek között ellátást kapnak,
hogy ki-ki tehetsége és képessége szerint támogathassa őket. A fogyatékosság nélkül élő ember, ha
ilyen intézményben még nem járt, eszébe sem jut,
mekkora ajándék számára az egészség, amiért nem
tudunk eléggé hálásak lenni teremtő Urunknak.
A szemle során az adományozó szándékainak
megfelelően a lakóotthon „előkészítő egységét”
néztük meg tüzetesebben, ami a kezdetekben nem
erre a célra szolgált. Ahhoz hogy ez a részleg az elnevezésének megfelelni tudjon, többször 400.000 Ft
-ra lenne szükség.
Első körben listát készítettünk, mi az, ami égetően
kellene, de a következő látogatásunk idején már nem

Fent: Mint minden évben,
Diakóniai Szolgálatunk
idén is terített asztalokkal
és nagy szeretettel készült
az idősek karácsonyára.
Balra: A szép számmal
érkező karácsonyi adományokat rendszerezik és
csomagolják egyházközségünk asszonytestvérei a
Diakóniai Szolgálat szervezésén belül.
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volt kétséges, hogy klimatizálni kell az itt elhelyezettek szobáit, hogy a nyári nagy meleg idején egyáltalán élni lehessen itt.
Vállalkozót kerestünk, aki felmérte a helyszínt és
árajánlatot készített. Hamar kiderült, hogy a rendelkezésünkre álló összeg mindössze két szoba klimatizálására is csak úgy elég, hogy a vállalkozó, a Hűtő
Klima Szerviz pár ezer Ft híján 100.000 Ft-tal meg-

toldotta az összeget. Isten áldását kérjük a jó szívvel
adakozó Szabó Gábor életére és munkájára.
A közelmúltban elhunyt Vekerdy Tamás pszichológus írta: „Aki jól szeret, az megismer és elfogad –
saját világát kitágítja a másik felé”.
Ezt a gondolatot szeretném így karácsony előtt
testvéreink szívére helyezni.
Dr. Amberger Erzsébet,
a Diakóniai Szolgálat vezetője

Egyházmegyei Női Konferencia Győrszemrén
Isten kegyelméből 2019. november 30-án,
szombaton, női konferencián vehettünk részt
Győrszemerén.
A programsorozat áhítattal kezdődött, ahol
Baráth Julianna lelkésznő, a pápai református
gimnázium igazgatónője arról beszélt, hogy
nem elég csak félig követni Istent, hanem teljes szívvel, forrón kell vágyakoznunk utána.
Ez különösen fontos az adventi időszakban,
hiszen várjuk a szeretet megtestesülését.
Ezután egy leplezetlenül őszinte, mély bizonyságtétel következett, ahol Prikryl Edina,
a 2019. évi Csillagpont református ifjúsági
találkozó koordinátora mesélte el, hogyan találkozott Jézussal. Párkapcsolati témában is A női konferencia résztvevői balról: Filotás Julianna,
útmutatást kaphattunk. Kövér Emese párkap- Bakó Erzsébet, Máté Izabella, Petes Beáta, Könyves Borcsolati tanácsadó elmondta, miként segíthe- bála, Halász Andrea, dr. Gribovszki Katalin.
tünk társunknak a mélyből a világosságra jutni.
Számomra Móriczné Bátki Anna előadása körülöttünk lévőket ), kevesebb figyelmet fordítva
(„Rémkarácsony helyett meghitt ünnep”) volt elgon- az igazi lényegre: Jézus emberi testet öltve eljött a
dolkodtató és tanulságos. Ugyanis a sok praktikus világra, hogy megváltásunk legyen! Szánjunk időt
tanács mellett elmondta, hogy miről is kell szólnia a saját magunkra, és az áldott csöndben lehet igazi,
karácsonyi ünnepnek. Mi, nők hajlamosak vagyunk meghitt ünnepünk!
az év ezen időszakában túlhajszolni magunkat (és a
Máté Izabella

Miért remek advent első hétvégéjén
egy hosszabb fél napot
női konferencián tölteni?
Aki gyermekként vagy fiatalként megtapasztalhatja,
hogy milyen egy összetartó, egymást megismerő és
szeretetben elfogadó közösség részeként egyházmegyei alkalmakon részt venni, annak későbbi élete
során is fontos lehet ez.
Bár a december sok nőnek – akár családanya, akár
egyedülálló – a rohanásról szól, jó alkalom egy női
konferencia a megállásra, feltöltődésre. Győrszemere ideális helyszínt biztosított arra, hogy elgondolkodtató megállapításokat halljunk sokgyermekes
lelkész édesanyától az ünnepi készülődés lelki és

praktikus oldalairól. A műhelyek egyikében párkapcsolati tanácsadó osztott meg hasznos gondolatokat
a házastársak közti kommunikáció fontosságáról –
advent idején is. Decemberben is fontosak a közös
étkezések, az együtt töltött minőségi idő. A közös
étkezésekhez inspiráló lehetett az otthoni kenyérsütés megismertetése egy másik műhely keretében. Az
érdeklődők a meghívott pékmester bemutatójáról
kovászt vihettek haza magukkal.
A női konferencia egyik erőssége, hogy évről-évre
visszatérően „kényesebb” kérdéseket is érint. Fontos, hogy a témák közt idén kifejezetten gondoltak
az egyedül élőkre is.
Az adventi időszakra jó feltöltődés lehet egy női
közösség. Ezért is érdemes volt részt venni.
Petes Beáta
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Köszönetmondás
A hívő ember számára minden jótett, amit elvégezhet, Istentől kapott kegyelmi ajándék. Egy helyén
mondott jó szó, néhány forint, baráti kézszorítás,
biztató tekintet, vagy segítés egy nehéz élethelyzetben önmagában véve is nagy jutalom annak, aki
tudja, hogy Isten meg nem érdemelt szeretetéből él.
Minden szeretetnek hűséggé kell formálódnia, hogy
ne csak követeljen, hanem tudjon adni is. Pál apostol azt írja: „Minden dolgotok szeretetben menjen
végbe” (1Kor 16,14).
Sok testvérünk vallotta az elmúlt évben is ezt a
gyönyörű életelvet, és vállalt szolgálatot gyülekezetünk közösségében. Elsőként említjük hitoktatóinkat, akiknek gyönyörű, de egyáltalán nem könnyű
munkát végeznek az iskolákban. Ők: Drüszler Edit,
Koczka Erzsébet, Komán Szabolcsné, Márton-Cseh
Katalin, Máté Izabella, Némethné Szabó Erzsébet,
dr. Paárné Bátki Rozália, Raffainé Biró Veronika és
Vladárné Pataki Emőke. Isten áldja meg a
gyermekeink között végzett szolgálatukat.
Hasonlóan szép feladatot végeznek a vasárnapi
gyerekistentiszteleteket tartó munkatársaink, akik
szeptembertől júniusig foglalkoznak az óvodás és
első osztályos, illetve a 2-4. osztályos gyermekekkel az istentisztelettel párhuzamosan. Szívből jövő
köszönetünket fejezzük ki Halász A ndreának, Kománné Kiss Emesének, Kovács Zsuzsannának, Máté
Izabellának, Pallagi-Téglás Dorottyának, Varga
Juditnak, Drüszler Editnek, Márton-Cseh Katalinnak, Márton Sándornak, Bodnárné Kiss Gabriellának és Morán Nikolettnek. Nagyon örülünk gimnazista segítőiknek is, Csillag Jázminnak, Dely Dorkának, Domonkos Petrának, Halász Elinornak, Hegedűs Anikónak, Horváth Emmának, Mózsa Iringónak és Németh Fanninak. Köszönjük odaadó szolgálatukat.
Jól esett az is, hogy a gyülekezeti napközis táborozásunk és a tivadari hittanos táborunk idején felnőtt kísérők is támogatták munkánkat. Nekik is köszönjük a fiataljainkért való fáradozásukat.
Isten Igéjének istentiszteleti felolvasását hűségesen végezte ebben az évben is Bayer A ntal, Dzurné
Halasi Mónika, Horváth Boldizsár és Varga Viktória. A Jelenések könyvében ezt olvassuk: „Boldog,
aki felolvassa, és boldogok, akik hallgatják ezeket a
prófétai igéket” (Jel 1,3). Úgy legyen!
Az úrvacsorai jegyeket Bereczki Miklós, Lesták
Domonkosné és Szőnyi Gábor testvérünk adományozta 2019-ben. Soli Deo Gloria!
A keresztelőkön a megkereszteltek zászlós báránnyal kihímzett kendőt kapnak emlékül. Emellett
a templomi használatra újonnan kihelyezett énekeskönyvek is rendre borítót kapnak. A hímzések elké-

szítése dr. A mberger Erzsébet, Bakó Erzsébet, Debreczeni Margit, Dzurné Halasi Mónika és Kámán
Gáborné keze munkáját dicséri.
A fiatal családosok számára szervezett vasárnap
délutáni kirándulások hűséges szervezője Márton
Sándor és Pölz Balázs, Komán Szabolcs pedig a
fiatal édesapák és gyermekeik számára szervezett
„református foci” elnevezésű edzéseket vezeti. Ezúton is köszönjük önzetlen tevékenységüket.
Az ünnepi istentiszteletek és összejövetelek fényképes megörökítését Debreczeni Margit testvérünk
végezte. Köszönjük a megörökített pillanatokat.
Bényi Béla testvérünk munkatársaival 2018-ban
szép karácsonyfát állított fel templomunkban. E sorok írásakor már kiszemelték a 2019. évi karácsonyfát dr. Gribovszki Katalin presbiter testvérünk kertjében. Fáradozásuk jutalma a sok csillogó gyermekszem.
Konfirmandus gyermekeink szülei (a gyerekekkel
együtt) az idén is derekasan kivették a részüket a
pünkösd előtti templomtakarítási munkákból. Hasonlóan nagy takarító munkát végeztek az új ablakok augusztusi beszerelési munkálatai után a hívó
szóra érkező testvérek. Nélkülük nem tudtuk volna
a vasárnapi istentiszteletet (és előtte szombaton egy
esküvőt) megtartani. Köszönet érte! Ugyancsak köszönjük Hevesi Margit testvérünknek, hogy rendszeresen gondoskodik a templom és a gyülekezeti
terem tisztántartásáról.
Ács János testvérünk szakértő csapatával kicserélte, illetve megerősítette a Mózes-szék alsó, már
korhadó részét. Bereczki Miklós testvérünk a bölcsődénk kerítését javította meg. A műszaki csoport
tagjai, Fonth Zoltán, Kiss Gyula vezetésével sok
logisztikai feladatot megoldottak Köszönjük önzetlen munkájukat.
Egyházközségünk 90 éves évfordulójára a gyülekezettörténeti kiállításhoz a Grubitsdekor Kft., jelesül Grubits Ildikó ingyen nyomtatta ki a színes tablókat. Köszönet érte!
Fiataljaink (a kisifi) halottak napja előtt szépen
rendbe hozták az evangélikus temetőben nyugvó,
neves református testvéreink (pl. Végh Kálmánné)
sírját. Minden dicséretet megérdemelnek.
Köszönjük azon testvérek autós szolgálatát is,
akik a nehezen mozgó, idősebb testvéreinket elhozzák templomi istentiszteleteinkre, összejöveteleinkre.
Nem hagyhatjuk ki a köszönetmondásból azokat
sem, akik családi istentiszteleteinkre hoztak finom
süteményeket gyermekeink nagy örömére. Köszönjük figyelmességüket és szeretetüket.
A Diakóniai Szolgálat szorgalmas asszonyai az
idén is hűségesen végezték a vendéglátás szolgálatát a családi istentiszteleteken és az idősek karácsonyán. Az adventi szeretetakciók keretén belül re-
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kordmennyiségű tartós élelmiszert, tisztálkodószert
csomagoltak össze (46 db – mintegy 700 kg). A
gyermekeknek 94 cipősdoboznyi ajándékot készítettek. Szívből fakadó munkájukat áldja meg Istenünk.
A nagy bajban kétszer ad, aki gyorsan ad. Így
tudtunk segíteni a leégett budapesti Ráday kollégiumon, a nágocsi református anyaotthonon és a
szabolcsi viharkár károsultjain. De segítettük a kalocsai templom építését, és a szerecsenyi gyülekezet
munkáját. Meghatóan szép adomány érkezett az sma
-s „Levente” megsegítésére is. Isten gazdag áldása
legyen a jókedvű adakozókon!

Köszönjük énekkarunk tagjainak a hűséges szolgálatot. Legszebb ajándékunk az volna, ha új tagokkal is bővülne kórusunk. Ezúton bátorítunk és
hívogatunk mindenkit Istenünk énekes dicséretére!
A hálaadás mellet kívánom az apostol szavaival,
hogy az új évben „minden dolgunk szeretetben menjen végbe”, és így lehessen gyülekezetünk élete bizonyságtétel az Isten szeretetéről, amely megjelent a
mi Urunk Jézus Krisztusban.
Vladár Gábor lelkipásztor

Visszatérés Kerkafalvára
Idén éppen húsz éve annak, hogy
1999 júliusában először jártam a
zalai kis faluban, Kerkafalván. Gábor bácsi és Emőke néni invitálására két húgommal együtt váltam a
hittantáboros csapat tagjává, és maradtam is az 2003-ig, a számunkra
utolsó kerkafalvi táborig.
Persze a soproni református fiatalok (kisebb kihagyás után) jártak
még néhányszor az Őrségben, de
mi közben felnőttünk: érettségi,
diploma, költözés, munka, család.
Mégsem felejtettük el azokat a
csodás nyarakat; a rengeteg szép
emlék még úgy sem fakult meg, a
régi barátságok még úgy sem múltak el, hogy közben akár évekig
nem is találkoztunk egymással.
Izgatottan láttunk hozzá tehát a
szervezéshez, hogy a régi társaságot
összehozzuk, és augusztus 23-25.
között egy pár nap erejéig megidezzük hittanos táborozásaink hangulatát. Hogy megnézzük, még mindig
olyan hideg-e a Kerka, jól van-e a
szomszédban Etel néni, állnak-e
még a ligeti tekebábuk, és kaphatóe még házi méz a kereszteződésben.
Nagy örömünkre velünk tartott
Vecsey Katalin, egykori soproni
beosztott lelkészünk, hittantanárunk, a zirci gyülekezet lelkipásztora, aki szombaton áhítatot is tartott
számunkra. Fiatal és még fiatalabb
felnőttek, úgy ültünk ott a templompadban megint, mint annak idején: gyermekként. Hallgattuk az
alkalomra kiválasztott igeszakaszt,
a Magvető példázatát, és a nekünk

szóló gondolatokat. Énekeltük a „Tüzed Uram, Jézus”t, a „Hálá”-t, az „Itt van Isten köztünk”-et. Gyermekek
voltunk pár percig, igazán.
Csak így, visszatérve fogtuk fel igazán, mennyire sokat jelentettek számunkra a
közös tábortüzek, a bográcsozások. A bibliai történetek Mózesről, Józsefről, Pálról (melyeknek alig vártuk a
folytatásait, pedig kívülről
tudtuk őket amúgy is), és az
esti séták a csendben kihaló Első sorban balról: Kiss Dávid, Kiss Mófalu utcáin, amely valahogy nika, Kiss Kitti, Vecsey Katalin, középső
mégsem volt üres, mert az sorban balról: Csákvári Csaba, Bércesi
Isten jelen volt, jelen van András, hátulsó sorban balról: Fekete
Maja, Bércesi Dániel, Kocsis Éva.
most is Kerkafalván.
Örömmel tapasztaltuk ennek a jeleit úgy is, hogy ismét saját
Ebben az alkalmi kerkafalvilelkipásztora van a Kerka-mente soproni-zalaegerszegi gyülekezetgyülekezetének. Szakál Zoltán szó ben kicsit mindannyian átéltük teszerint építő munkát végez, meg- hát a hazatérés csodás élményét. S
újult a parókia, a pajta, az udvar, miközben gitárral
kezünkben,
friss virág várt minket is a temp- könnbe lábadt szemmel énekeltük
lomban.
az Úr asztalánál: „Atyám, két keKérésére ének- és gitárszóval mi zedben, csak ott lakhatom, biztonis részt vettünk a vasárnapi isten- ságot csak Tőled kapok”, a tékozló
tisztelet szolgálatában. Épp „lel- fiú történetére gondoltam. „Tékozkészcsere” folyt, így ő Zalaegersze- lóként éltem, tárva most karod.
gen prédikált aznap, míg Kerkafal- Hűtlenségem nem hánytorgatod.”
ván a megyeszékhely lelkésze, HoÉs arra, hogy a sok éve Soprondánics Péter hirdette Isten Igéjét, ban és Kerkafalván elvetett magok
aki kisebb egerszegi küldöttséggel mégis csak jó földbe hullhattak.
jött vissza Kerkafalvára. Vissza,
Visszatértünk. Köszönet érte!
mert előtte épp itt teljesített szolgáKiss Dávid
latot maga is. És hozzánk, soproniakhoz is vissza, hiszen ő korábban a
mi egyházközségünk tagja volt.
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Gyerekistentisztelet
Nagy szeretettel várjuk az óvodásokat és kisiskolásokat gyerekistentiszteletre. Nagy örömünkre
szolgál, hogy ebben az évben már
két csoportban fogadhatjuk a
gyermekeket, akik a szüleikkel
együtt közösen vehetnek részt az
istentisztelet elején, majd a harmadik ének alatt átvonulhatnak a
korosztályuknak megfelelő csoportba: az óvodás és első osztályos gyermekek a gyülekezeti terembe, a 2-4. osztályos gyerekek
pedig a hivatal melletti nappali
szobába. A családi istentiszteletek
alatt csak a kisebbek számára tartunk gyerekistentiszteletet, ilyenkor a hivatal melletti szobában
van nekik a foglalkozás.
Mindkét csoportban a „Nyisd ki
a szíved” című áhítatos könyv téma- és igejavaslatai alapján szervezzük a gyerekistentiszteleteket.

hozzák magukkal az énekeskönyvüket a templomba.
A gyerekistentiszteleteket mindkét korcsoportban közös imádsággal kezdjük és zárjuk. A nagyobbaknál lehetőség van arra, hogy
aki szeretne, a saját szavaival is
imádkozzon. Többen rendszeresen élnek ezzel a lehetőséggel.
Felemelő, áldott pillanatok ezek a
számunkra is.
Nagyon érdeklődőek és nyitottak a gyerekek.
Hiszem, hogy a gyerekistentiszteletek segítenek nekik abban,
hogy jobban megértsék Isten Igéjét, és már most fontossá váljon
számukra, hogy járjanak templomba. Imádkozom azért, hogy a
vasárnapi templomi együttléteink
jó alapot nyújtsanak ahhoz, hogy
később aktív gyülekezeti tagokká
váljanak.

Vidám gyerekcsapat
az advent harmadik
vasárnapi gyerekistentiszteleten

A kisebbekkel gyakran kézműveskedéssel, játékkal, énekkel dolgozzuk fel az adott témát, a nagyobbakkal azonban már jobban
követjük a felnőtt istentisztelet
liturgiáját, így pl. a gyermek- és
ifjúsági énekeken túl mindig
éneklünk a református énekeskönyvünkből is. Boldogan látjuk,
hogy többen már rendszeresen

Hálásan köszönjük a gyerekistentiszteletek vezetőinek, Halász
Andreának, Kománné Kiss Emesének, Kovács Zsuzsannának,
Máté Izabellának, Pallagi-Téglás
Dorottyának, Varga Juditnak, a
nagyobbaknál Drüszler Editnek és
Márton-Cseh Katalinnak, Márton
Sándornak, valamint segítőinknek, Bodnárné Kiss Gabriellának,

A KISIFI
Lassan másfél éve, hogy elkezdődött a kisifi a már konfirmált,
18 év alatti fiatalok számára.
Minden héten pénteken, délután
4 órakor jövünk össze. Az öszszejövetelek rendszeresen rövid
áhítattal kezdődnek, majd kötetlenebb együttlét következik.
Sokat beszélgetünk, játszunk,
éppen aszerint, mihez van kedve a társaságnak. Voltak az évben másabb jellegű délutánjaink is. Februárban pl. farsangoztunk, tavasszal egyikünk
elmesélte vetített képek kíséretében, milyen volt Jeruzsálemben járni, és más olyan helyeken, ahol Jézus élt és tanított.

Morán Nikolettnek, és gimnazista
segítőinknek Csillag Jázminnak,
Dely Dorkának, Domonkos Petrának, Halász Elinornak, Hegedűs
Anikónak, Horváth Emmának,
Mózsa Iringónak és Németh Fanninak odaadó szolgálatát.
Köszönjük a felső tagozatos fiúk
segítségét is a teremrendezésben!
A templomi istentisztelet alatt
babaszoba is működik a gyülekezeti teremben. Külön gyermekfelügyeletet nem tudunk biztosítani,
de a szülők kisebb gyermekeikkel
együtt, kihangosítva hallgathatják
az istentiszteletet, miközben gyermekük játszik. Bátorítom az ide
érkező szülőket, hogy az imádságokba, énekekbe ők maguk is
kapcsolódjanak be, ezzel is példát
mutatva a gyermekeknek. Nagy
örömömre szolgál, amikor többen
is éneklünk, a gyerekek is mondják az Úr Jézustól tanult imádságot és együtt, fennállva énekeljük
a Himnuszt.
Dr. Paárné Bátki Rozália
hitoktató

19

KÉPEKBEN
A gyülekezeti szolgálatokba is rendszeresen bekapcsolódunk. Ezek mindig újabb lehetőséget teremtenek
arra, hogy egy igazán jó, baráti társaságban együtt
legyünk.
Ha olvasod ezt a cikket, és konfirmáltál már, közöttünk a helyed! Várunk szeretettel!
A Kisisfisek

Fent: a templomkert rendezése után töretlen jókedvvel.
Balra: Az idősek karácsonyára idén is mi készítettük el az
ajándékcsomagokat.

Bejártuk a Felső-Tiszavidéket
Itt van a tábor, itt van újra,
S szép, mint mindig, énnekem.
Tudja Isten, hogy mi okból
Szeretem? de szeretem.
Egyszer volt hol nem volt,
volt egyszer egy hittanos csapat, akik egy eseménydús táboron vettek részt, bár ezt
akkor – amikor nekivágtak az
útnak – még nem tudták. A
hittanosok és a kísérő felnőttek egy szép júniusi reggelen,
17-én, korán reggel keltek,
minthogy a vonat köztudottan
nem vár...
Nagyobb
csomagjainktól
megszabadulva, azokat Gábor
bácsiékra és a velük külön
kisbuszban utazó Joó családra
bízva, szálltunk fel a vonatra.
A korai indulás és a fáradtság szerencsére nem
nyomta rá bélyegét a társaságra, és már a vonatút
alatt elkezdtünk megismerkedni egymással. Sokat
beszélgettünk és társasoztunk. Sajnos egy kis késéssel érkeztünk meg Nyíregyházára, mivel a pesti csatlakozást – önhibánkon kívül – sikeresen lekéstük,
noha az átszállás eredményes kivitelezéséhez László
Lóránd – aki soproni egyetemistaként most Buda-

Útunk elején a nyírbátori református templomban.

pesten tanul – megvette nekünk előre a metró jegyeket, és külön eljött értünk Kelenföldre, hogy átkísérjen a Nyugati pályaudvarra. Keménytáblás, vastag
könyvvel a kezében várt minket: a másnapi vizsgájára készült. Később a táborban hallottuk az örömhírt, hogy jó eredménnyel sikerült a vizsgája!
Nyíregyházán, miután megtörtént az örömteli csapategyesítés Gábor bácsiékkal, a kisbusz mellett egy
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Beregszászban, a Kárpátaljai
Református
Egyházkerület Diakóniai Központjának udvarán kedves vendéglátóinkkal:
balról
Nagy Béla egyházkerületi főgondnok, Zán
Fábián Sándor püspök,
valamint jobbról a hátulsó sorban idegenvezetőnk.

kőkorszaki „Frédi-Béni” járat (egy maximum alig
40 km/óra sebességgel haladó régi busz) repítette a
csapatot tovább Nyírbátorba, ahol rengeteg látnivaló
várt minket. Először megnéztük a Báthoriak templomát és az előtte álló haranglábat, majd a várkastélyt
is, az ott található kiállítással. Megfáradt csapatunk
a nyári hőségben egy frissítő fagyizás után felszállt a
„csodabuszra”, ami tovább vitt minket Tivadarra, a
szállásra, amely két épületből (a fiúk és a lányok
lakhelyéből) állt. Este sor került a szemben lévő
templomban szokásos esti áhítatunkra, amelyet a hét
folyamán aztán naponta más-más csapat tartott. Vacsora után ismerkedős játékokkal zártuk a napot,
majd mindenki aludni tért.
Mit nekem te zordon Kárpátoknak
Szúnyogmentes vadregényes tája!
Tán csodállak, ámde nem szeretlek,
S képzetem inkább Tivadart járja.
Lenn Tiszának tengersík partjain
Ott vagyok honn, ott az én világom
Sopron-honból szabadult bús lelkem,
Felvidul, amint Tivadart látom.

A munkácsi vár kapuja előtt a fahídon kicsit kifújtuk magunkat, mielőtt bejártuk volna a várat.

A második nap reggelén már a falu templomának
harangja ébresztett minket. A reggeli készülődés
után gyalog először Kisar, majd Nagyar felé vettük
az irányt (ami nem kis távolság...). Megnéztük a Petőfi-fát, utána meglátogattuk a Luby-kastélyt, ahol
egy gyönyörű rózsakert és pálmaház látványa fogadott minket. Hazafelé a nagy hőség hatására az
„igazi, nagy” focista sportoló fiúk elfáradtak, és a
kisbusszal szállíttatták magukat vissza a szállásra.
Pár igazán kitartó fiatal azonban a gyaloglást választotta. A kiadós ebéd és a megérdemelt pihenés után
(már aki megérdemelte) a délutánt számháborúzással, az estét pedig kedvenc gyilkosos játékunkkal
töltöttük.
Nyári napnak alkonyúlatánál
Megállék a kanyargó Tiszánál
Ott, hol a kis Túr siet beléje,
Mint álmos Tirza szekrény belsejébe.
A harmadik napon rengeteg program várt ránk.
Első állomásunkon, Szatmárcsekén felkerestük Kölcsey Ferenc sírját, és elszavaltuk a Himnuszt, utána
megnéztük a különleges kopjafás temetőt. Ezután
felgyorsultak az események: jártunk a sonkádi templomban, a túristvándi vízimalomnál és a penyigei
lekváriumban. A megérdemelt lazítás után a vásárosnaményi strandon töltöttük a délutánt, ahol szuper csúszdák és egy hullámmedence várt ránk. Hazafelé olyannyira jól utaztunk, hogy el is felejtettünk
leszállni: a buszsofőr figyelmeztetésére hagytuk el a
járművet. Időközben eleredt az eső, és egy kisboltban találtunk menedékre. A napot áhítattal és játékokkal zártuk.
Csapatunkat felhozád
Cseke községére,
Általad nyert szép emlék
Táborunknak képe.
A negyedik nap egy izgalmas utazással kezdődött.
Elindultunk a „csodabusszal” Kárpátalja felé. A határon az ellenőrzés után egy modern buszt kaptunk
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Az egykori szolyvai gyűjtőtábor helyén álló Szolyvai
Emlékparkban megrendülve hallgattuk a szovjet megtorlás magyar áldozatainak tragikus történetét, akiket
elhurcoltak „egy kis munkára”, málenkij robotra. Közülük sokan már soha nem térhettek haza.

idegenvezetővel, aki végigvezetett minket Beregszászon. A gyönyörű és egyben hatalmas református
templomhoz is ellátogattunk. A kirándulás során
megéheztünk, és kedves vendéglátóink, a Kárpátaljai Református Egyház püspöke, Zán Fábián Sándor
és főgondnoka társaságában finom ebéddel vártak
minket a helyi református diakóniai központban.
Ezután ízelítőt kaptunk a kárpátaljai utakból, amelyek nagy meglepetésünkre még a magyar utaknál is
rosszabb állapotban voltak. A busz megfürödhetett a
medencenagyságú kátyúk pocsolyáiban. Munkácsra
érkezve a várban jó alaposan körülnéztünk, láttuk a
Turul-szobrot, és a hősies Zrínyi Ilona szobrát is. A
várban tett látogatásunk után, hazafelé jövet a szolyvai emlékműnél is megálltunk, hogy megemlékezhessünk a málenkij robot áldozatairól. A határ túlsó
oldalára érve, a „csodabuszba” visszaülve barkochbázással telt az út egészen Tivadarig.
Tüzesen süt le a nyári nap sugára
Az ég tetejéről a hittancsapatra.
Fölösleges dolog sütnie oly nagyon,
Csapatunknak úgyis nagy melege vagyon.
Az ötödik napon Tarpára utaztunk, ahol a szárazmalmot tekintettük meg, de a legérdekesebb látnivaló csak ezután következett: a hattyúnyakú csarodai
templom kazettás mennyezetének mintázatai. A következő állomás Beregdaróc volt, ahol a biciklis táborozókkal (akikkel egy szálláson osztoztuk) is találkoztunk, akikkel megküzdöttünk azért, hogy ki
ehessen előbb ebédet. A biciklisek győztek, de mi
jártunk jobban, ugyanis addig az udvaron játszottunk. A nap utolsó programja a strandolás lett volna,
de a rossz idő miatt a vásárosnaményi Szilva Fürdőbe mentünk, ami mindenkinek tetszett. Este a finom
vacsora majd az alvás mindenkinek jól esett.
Péntek van, péntek van: kiki nyúgalomba!
Feketén bólingat az eperfa lombja,
Zúg az cseles szúnyog, bejutott szobánkba,
Felkel a hittanos, azonnal lecsapja.
A szombatot Tivadaron töltöttük sok-sok színes
programmal. A délelőtt számháborúzással, festéssel
és társasozással telt, délután pedig a környéken elrejtőzött papír „rókákra” vadásztunk, vagyis rókáztunk. A sikeres keresés után jégkrémmel jutalmazták
a csapatokat. Estefelé elsétáltunk a Tisza partjánál
található árvízi emlékműhöz, de nem maradtunk sokáig, az éhes szúnyogoknak köszönhetően. Ezekkel
a vérszívókkal az egész tábor alatt hadilábon áll-

tunk, ezért Balázs bácsi, Zsóka néni és Emőke néni
– még a hét közepén – szúnyoghálókat szerelt fel az
ablakokra. Az esti, táborzáró vetélkedőn mindenki
megmutathatta, mennyit jegyzett meg az elmúlt hét
során a látottakból és hallottakból. Mint minden nap
végén, ezen az estén is leadtuk telefonjainkat, és alváshoz készülődtünk... látszólag. Valójában felszerelkeztünk ketchuppal, mustárral, vízilufikkal és dezodorokkal, azaz mindennel, ami egy jó tréfához
kell, és megkezdődött a fiú-lány harc, amiben természetesen a lányok nagy fölénnyel győztek. (És persze utána ők is takarítottak.) Így az utolsó esténk is
vidáman telt.
Még nyílnak a völgyben a kerti virágok,
Még zümmög a szúnyog az ablak előtt,
De látod amottan az új szúnyoghálót,
Mely íme kizárja a szúnyogokat?
Utolsó reggel mindenki fáradtan kelt. Összepakoltunk, megreggeliztünk és megittuk az utolsó pohár
„pincésünket”, egy narancssárga italt, amit a szálláshelyünk egy lépcsőfok mélyre lévő pincéjéből hozott fel nekünk mindig az egyik ott dolgozó néni.
Így lett a neve „pincés”. Miután bepakoltuk nehéz
táskáinkat a kisbuszba, búcsút intettünk szálláshelyünknek, a templomnak és végül Tivadarnak is.
Budapesten, átszállásra várva a Keleti-pályaudvaron, lépcsőre felállva ifjúsági énekeket énekeltünk
a járókelők legnagyobb örömére. A hazaút gyorsan
eltelt a társasoknak, a barkochbának és a jó társaságnak köszönhetően. Kissé fáradtan, de vidám hangulatban és jó emlékekkel értünk vissza Sopronba.
Egész úton – hazafelé –
Azon gondolkodám:
Mennyi minden történt velem
Elmúlt hetünk során.
S jutott eszembe számtalan
Szebbnél-szebb gondolat,
Mig állni látszék az idő,
Bár a vonat haladt.

Domonkos Petra és Horváth Emma,
9. osztályos berzsenyis tanulók
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Napközis tábor
Idén nyáron is megrendezésre került a hittanos napközis tábor, ami
nemcsak a résztvevő gyerekek számára, de a fiatal segítőknek is
nagy élmény volt.
A tábor egy hete alatt nemcsak sokat játszottunk, de tanultunk is.
A csapatépítő játékokon túl nagyon jó vidám programok is voltak.
A táborban a gyerekek csapatokra voltak osztva, a csapatokra pedig mindig egy-egy felügyelő diák vigyázott, és segített nekik, ha
bármi gond volt, de a programok mindig zökkenőmentesen, és főként vidáman zajlottak le.
A táborban mindig megtervezett, változatos programok váltották
egymást. Minden nap új program következett, de a kreatív saját
program ötleteket is szívesen fogadták a szervezők.
Nekem személy szerint nagy öröm volt hogy tudtam segíteni és
hogy ilyen jó társaságban tölthettem egy hetet, mindenképpen megyek jövőre is.
Dely Dorottya, 9. osztályos széchenyis tanuló

Az egyházközségünk gyülekezeti
termében megrendezett napközis táborunkat június 24-28. között tartottuk meg 25 hittanos gyermek részvételével.
Hálásan köszönjük a hét során
nyújtott szolgálatkész és sokoldalú
segítséget, amelyet mind a felnőttek,
mind a gimnazista fiatalok részéről
megtapasztalhattunk. Felnőtt segítőink voltak: Drüszler Edit, Komán
Emese, Raffainé Biró Veronika és
Vladárné Pataki Emőke. Fiatal szolgálattevőink voltak: Bakonyi Zsófia,
Csillag Jázmin, Dely Dorottya, Filotás Dominika, Gribovszki József,
Hegedűs Anikó, Horváth Boldizsár,
Kis-Berkes András, Mózsa Iringó,
Peitl Berta, Peitl Rudolf, Raffai Júlia, Tisza Donát.
Balra: Készülnek a csapatzászlók

A képen jobbra: Csapatversenyen a római kor emlékei után kutatva a városközpontban. – Pál apostol missziói útjainak egyegy eseményével foglalkoztunk a hét során, és a tanult bibliai
történetek mentén foglalkoztunk a Római Birodalommal és az
ókori keresztyének világával is.
„Táborzáró” csoportkép
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2019. évi anyakönyvi adatok
Konfirmandusaink Sopronban

„Az én tulajdonommá lesznek – mondja a Seregek URa
– azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek
hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához...”
(Malakiás 3,17)
Megkereszteltek:
Nagy Tamás; Ortó Dániel Géza (Agyagosszergény);
Szelei Zsófia (Harka); Nagy Patrik; Bögi Anna; Hadar
Luca (Petőháza); Gombos Dávid (Bécsújhely), Petruc
Bence; Varga Borbála; Döbrösi Botond Olivér
(Petőháza); Kiss Bence; Sepely Hanna (Kapuvár); TóthNagy Valentina (Bécs); Nyéki Tamás Norbert; Pápa
Kristóf Bálint; Csirmaz Emilia Anett; Németh Kamilla;
Kelemen Luna; Kovács Dávid Csaba; Tóth László Bence (Sopron-Görbehalom); Tóth Petra Napsugár (SopronGörbehalom); Mészáros Tibor; Szabó Panna Bernadett;
Baltigh Ibolya Blanka; Baltigh András Ede; Szabó Bendegúz János (Győrújbarát); Lingli Larion Loris (Bécs);
Nagy Márton; Dóczi Máté Benjámin; Hutkai-Hettlinger
Lionella; Hutkai-Hettlinger Lionel; Hutkai-Hettlinger
Lola; Gelencsér Zoé; Gelencsér Helga; Molnár Rebeka
(Tényő); Paár Hannaróza; Földvári Attila Nimród
(Nagycenk); Bors-Miszti Noémi; Bors-Miszti Helga;
Galambos Laura; Huszáros Luca; Sárdi Estella Katica;
Komáromi Dóra; Módis Vanilla (Fertőszentmiklós);
Padwal Arush (Bécs).
„Isten pedig, aki minket veletek együtt Krisztusban
megerősít és felken, pecsétjével el is jegyzett minket,
és a Lélek zálogát adta szívünkbe.”
(2Korinthus 1,21-22)
Konfirmáltak:
Horváth László, Szántó Judit, Ács Mónika, Berger Hanna, Beri Kristóf Ferenc (Fertőszentmiklós), Császár Alíz,
Cseke Sarolta Borbála, Csóka Emese, Csomós Nikoletta
Adrienn, Fekete Lóránt, Guba Áron, Homoki-Farkas
Eszter, Joó Balázs, Kádár Eszter, Kassai-Schmuck Bence, Kiss Zoltán, Kocsis Renáta, Kovács Dávid Csaba,
Major Dóra, Molnár Anna Zsuzsa, Molnár Dóra, Mózsa

Kristóf Oros, Nagy Ánizs Csinszka, Németh Marcell,
Nyéki Tamás Norbert, Oláh Dániel, Pavisa Olivér, Raffai Júlia Veronika, Rákóczi Laura (Kapuvár), Sohler Dusán, Szabó Brigitta, Szabó Panna Bernadett, Szűcs Márta
Villő (Kapuvár), Tóth Hedvig Adél, Tóth László Bence,
Úry Hunor, Varga Tamás, Zrínyi Zoltán, Baltighné Diós
Etelka, Horváth András, dr. Kamarás Péter, Mészáros
Tibor.
„...hűséges az Úr, aki megerősít titeket,
és megőriz a gonosztól.”
(2Thesszalonika 3,3)
é
Házasságkötésükre Isten áldását kérték:
Szert Gábor István – dr. Petráskó Veronika; Horváth
László – Szántó Judit; Sági Barnabás – Astrid Schab
Julia; Bayer Levente – Lukács Szabina; Preiner Zsolt –
dr. Máthé Melinda; Dr. Benedek Zoltán – Linda Gabriel;
Németh Lajos – Somogyi Éva Zsuzsanna; Molnár Milán
– Wéber Kornélia; Szöllősi Balázs – Nagy Erzsébet.

„Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk,
hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.”
(2Korinthus 4,10)
Elhunytak:
Pataki Gábor (58, Ágfalva); Golnerits Jánosné sz. Pisák
Margit (67, Harka); Kurdi Józsefné sz. Hegyi Julianna
(91, Sopron); Kander Károly Ernő (70, Sopron); Perge
István, (79, Kapuvár); Delbó Györgyné sz. TárczyHornoch Katalin (87, Sopron); Horváth Árpádné sz.
Varga Katalin (81, Sopron); Bagoly Sándor (90, Sopron); Gábor András Csaba (68, Sopron ); Simon Istvánné
sz. Vári Gabriella (84, Sopron); Komjáthy Gyula (64,
Kőszeg); Tóth József János (66, Sopron-Tómalom); Járay Zoltán (67, Lövő ); Tóth Kálmánné sz. Dávidházy
Erzsébet (89, Budapest); Bagoly Attila (48, Sopron);
Horváth Krisztián (43, Sopron); Czanik Tibor (90, Kapuvár); Kósa Lujza sz. Incze Lujza (87, Veszkény).
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Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre!
Sopron:
Istentisztelet
Családi istentisztelet (tanévben)
Gyermekistentiszteletek (tanévben)
Konfirmációi előkészítő (tanévben)
Református Fórum (tanévben)
Énekkari próba (tanévben)
Fiatal Felnőttek Köre (tanévben)
Bibliaóra (téli ill. nyári időszámítás szerint)
Férfi bibliakör
Diakóniai Szolgálat összejövetele
Családos kirándulás
Baba-Mama Kör

vasárnap
10 órakor
hónap utolsó vasárnapján
10 órakor
az istentisztelettel egyidejűleg
vasárnap
11 órakor
hétfőn
17 órakor
hétfőn
18.30-kor
szerdán
19 órakor
csütörtökön
17 ill. 18 órakor
hónap 1. keddjén
19 órakor
hónap 2. csütörtökén a bibliaórával egybekötve
hónap 2. vasárnapján
15 órakor
szerda
9.30-11.00

Fertőszentmiklós (Imaterem, Petőfi u. 62.):
Istentisztelet

minden hónap 1. és 3. vasárnapján 15 órakor

Kapuvár (Lumnitzer Kórház, Imaterem):
Istentisztelet

minden hónap 1. vasárnapján

17.30-kor

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK

ADOMÁNYOZÓINK
FIGYELMÉBE:

December 22-én, Advent IV. vasárnapján, de. 10 órakor
December 24-én, Szenteste 17 órakor a gyermekek műsorával
December 25-én, Karácsony I. napján
de. 10 órakor (úrvacsorai istentisztelet)
December 26-án, Karácsony II. napján
de. 10 órakor (úrvacsorai istentisztelet)
December 29-én 10 órakor istentisztelet
December 31-én 17 órakor óévi hálaadó istentisztelet
Január 1-én 10 órakor újévi könyörgő istentisztelet

Az egyházközség
adószáma:
19885135-1-08
Bankszámlaszám:
59100803-10016226

Református Fórum
A tanév ideje alatt csütörtökönként tartott Református Fórum
a felnőtteket keresztelőre, konfirmációra és házasságkötésre
készíti fel.
A Fórum azok számára is nyitott, akik református hitünk
alapvető kérdései iránt érdeklődnek.

A Soproni Református Egyházközség időszaki kiadványa
Megjelenik évente egyszer. Felelős kiadó: Vladár Gábor. Cím: Sopron, Deák tér 2.,
Tel./Fax.: 06-99/523-308, e-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com.
Nyomdai felelős: FORENO Foglalkoztatási. és Rehabilitációs Nonprofit Kft., Sopron

A Magyarországi
Református Egyház
technikai száma:
0066
Maller Kálmán
Templom és Iskola Alapítvány
adószáma:
19112721-1-08
Bankszámlaszám:
11996004-02200794
Soproni Kálvin Kör
adószáma:
18535318-1-08
Bankszámlaszám:
59500351-10009048

Egyházközségünk évenként megjelenő újságját honlapunkon színesben is megtalálhatják és olvashatják
az „Így élünk – Gyülekezeti újság” link alatt. Honlapunk címe: www.sopron.refdunantul.hu

