
 

És a földön békesség… 

   

Egész társadalmunkat megmoz-

gatta, és bizony félelemmel 

töltötte el az a tömeges népván-

dorlás, amely a világ szegé-

nyebb területeiről indult ki, és a 

nyár közepére elérte hazánkat 

is. Ugyanúgy sokkolta egész 

Európát ősszel az a párizsi ter-

rortámadás, melynek során sok 

ártatlan ember pusztult el. És 

noha mi magyarok befogadó 

nép vagyunk, és azoknak is kell 

maradnunk, ezek az események 

szinte kikövetelik tőlünk, euró-

pai és magyar keresztyénektől, 

hogy szembe nézzünk olyan 

alapvető kérdésekkel, hogy kik 

is vagyunk mi, melyek a mi 

keresztyén gyökereink, meg 

akarunk-e maradni magyarnak 

és keresztyénnek. Mindig is 

hitvallástételre készen kell él-

nünk, most azonban mi magunk is beláthatjuk ennek 

szükséges voltát. 

Magunkra, szűkebb közösségünkre fordítva a szót, 

Istennek adunk hálát a mögöttünk lévő 2015-ös esz-

tendőért. Sok jót tett velünk Isten. Jó volt látni, hogy a 

tanítási év során vasárnapról-vasárnapra zsúfolásig 

megtelt templomunk az istentiszteleteken, nyáron pe-

dig abban a hitben engedtük útjukra fiataljainkat, hogy 

felkeresik a kirepítő fészket, ahonnan elszármaztak: 

nagyszüleiket, rokonaikat. Igyekeztünk ebben az év-

ben is minden korosztályt megszólítani, és elvinni 

hozzájuk a Krisztusban való élet örömét. Családi nap-

közinkben, a bölcsődénkben, 

meghitt szeretetben nevelik a 

legkisebbeket munkatársaink. 

Hitoktatóink hősies erőfeszítés-

sel végzik munkájukat az isko-

lákban. A felnőtt, családos fiata-

lok az Igével való találkozás új 

lehetőségei után kutatnak, fel-

nőtt egyháztagjaink, a presbité-

riummal az élen hordozzák a 

gyülekezeti munka különféle 

terheit. 

      Köszönjük a gyermekeik 

hitbeli nevelését felelősen válla-

ló szülők hűségét és áldozat-

készségét. Hálát adunk Istennek 

minden egyes templomba járó, 

gyülekezetünket anyagilag is 

támogató egyháztagunkért. Va-

sárnaponkénti puszta jelenlétük 

az istentiszteleten hatalmas bi-

zonyságtétel városunkban arról, 

hogy Istenünk él és uralkodik, formálja mindannyiunk 

jövőjét. Isten angyalai az első karácsonykor a betlehe-

mi mezőn arról énekeltek, hogy ott, ahol Istent dicsőí-

tik, ott megvalósul a földi béke is, az Isten békéje. Lá-

tok magam előtt egy hívő népet, amely Istent magasz-

talja, róla tesz bizonyságot, őt szolgálja. 

Így kívánunk minden kedves Testvérünknek áldott 

karácsonyünneplést, Istenünk vezetését az előttünk 

álló új évben. 

Áldás, békesség! 

   Sopron, 2015 decemberében 
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Január 1. Gyülekezetünk – ha-

gyományainknak megfelelően – az 

újévet könyörgő istentisztelettel 

kezdte. Igét hirdetett Vladár Gábor, 

a gyülekezet lelkipásztora. 
Január 10-11. Hajléktalanok és 

nehéz körülmények között élők szá-

mára osztottunk meleg ételt a do-

monkos plébánia közösségével ösz-

szefogva. Köszönjük az ifjúsági kör 

és a bekapcsolódó felnőttek szolgá-

latkész segítségét. 

Január 19-24. Ökumenikus ima-

hét. Vladár Gábor a Szent Lélek 

templomban, Filotás Julianna be-

osztott lelkésznő az evangélikus 

gyülekezet templomában hirdetett 

Igét. A mi gyülekezetünkben ven-

dég igehirdetőként Tóth Károly 

újonnan választott evangélikus lel-

készt és Butsy Lajos rk. plébánost 

köszönthettük. 

Január 25. Az ökumenikus ima-

hét keretében Vladár Gábor a kapu-

vári Szt. Anna templomban isten-

tiszteleten imaszolgálatot végzett. 

Január 22. A Magyar Kultúra 

Napján idén is gyülekezetünk  több 

tagja részt vett a NyME Közgazda-

ságtudományi Karának Erzsébet 

utcai aulájában. A rendezvény fő-

előadója, Dr. Pápai Lajos római 

katolikus megyés püspök volt, aki 

„Magyar nemzet, magyar kultúra a 

kereszténység jegyében” címmel 

tartotta meg ünnepi előadását. 

Február 8. Az istentisztelet utáni 

véradáson idén is szép számmal, 

összesen 43-an adtak sikeresen 

vért. Köszönjük a véradóknak az 

önzetlen segítséget, valamint min-

dazok odaadó fáradozását, akik a 

helyszín biztosításában (ki- és be-

pakolás, teremrendezés, vendéglá-

tási és szervezési munkák) közre-

működtek. Öröm volt látni a közös-

ségünkben erősödő kapcsolatokat, 

igazán szép, összeszokott csapat-

munka van kialakulóban, amelyért 

hálával tartozunk. 

Február 14. Hittanosok részére 

rendezett farsangi összejövetel. 

Február 27-28. Gondnoki konfe-

rencia Balatonfenyvesen. Gyüleke-

zetünket Bakó Erzsébet presbiter 

testvérünk képviselte. 

Március 1. Az újonnan épült rk.  

Szt. Margit templom felszentelésén 

egyházközségünket Vladár Gábor 

lelkipásztor képviselte.  

Március 6. A Nők Ökumenikus 

Világimanapja idén nálunk került 

megrendezésre. Az imanap liturgiá-

ját a bahamai keresztyén asszonyok 

állították össze. Köszönjük a Dia-

kóniai Szolgálatnak a kedves szere-

tetvendégséget és a fiatalok közre-

működését, szolgálatát! 

Március 13. Családi Napközink 

munkatársai önkéntes kézműves 

foglalkozást szerveztek gyülekeze-

tünk idősebb és fiatalabb tagjainak. 

Március 18. Felekezeti csendes-

napot tartottunk a Berzsenyi Dániel 

Evangélikus Líceumban tanuló hit-

tanosaink számára. Előadónk volt 

dr. Fazekas Ildikó pszichológus és 

Oláh Emil református tábori lel-

kész, alezredes. 

Március 21. Az egyházmegyei 

ifjúsági találkozónak idén a zirci 

egyházközség adott otthont.  Az 

egész napos programon az Eötvös 

József Evangélikus Gimnázium és 

Egészségügyi Szakközépiskola ér-

deklődő református diákjai vettek 

részt Vladár Gábor lelkipásztor ve-

zetésével. (Lásd a cikket!) 

Március 29. A virágvasárnapi 

istentisztelet áhítatát gyülekezetünk 

Gárdonyi Zoltán Vegyeskarának 

éneke is növelte. 
Április 10-12. Gyülekezetünk 

ifjúsági köre Bakonyjákón „Kon-

fliktusaink a társadalomban, család-

ban és hitéletben” címmel megren-

dezett ifjúsági találkozón vett részt.   

Április 29. „Élet? De milyen! - 

Ahogyan élni érdemes…” volt a 

mottója annak a felekezeti csen-

Napról-napra, hétről-hétre 
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Dávidházy István 

A március 18-i berzsenyis diákok-

nak szervezett csendesnapon  



 

desnapnak, amit az Eötvös József 

Evangélikus Gimnázium és E-

gészségügyi Szakközépiskola refor-

mátus tanulói számára  tartottunk 

gyülekezeti termünkben.  

Május 3. Anyák napi istentiszte-

letünkön a gyermekek édesanyjuk 

és nagymamájuk iránt érzett szere-

tetükről és hálájukról megható éne-

kükkel és versmondásukkal tettek 

tanúbizonyságot. 

Május 9. A Tápon megrendezett 

egyházmegyei kispályás focikupa-

bajnokságon két csapatunk is in-

dult. Nagyszerű eredményekkel 

zárhattuk a napot: az alsós korosz-

tályban a második, a felsős korosz-

tályban első helyezést érték el csa-

pataink. A helyezésért járó érméket 

a tanévzárón kapták meg a résztve-

vők. (Lásd a cikket!) 
Május 10. Érettségi előtt álló di-

ákjaink adtak hálát istentiszteletün-

kön. Bibliát olvasott Szekér Aliz és 

Horváth Noah Gergely 12. osztá-

lyos berzsenyis tanulók. 

Május 24. A május 21-i sikeres 

vizsgát követően konfirmációi fo-

gadalmat tett 25 fiatal: Balogh Bri-

gitta Tímea (Fertőszentmiklós), 

Bakay Vincent Adam Boris, Bella 

Anett, Bór Anikó; Császár Adél, 

Cserpán Dávid, Csiszér Zalán, Fal-

vai Berill, Falvai Vivien, Faragó 

Ádám, Fehér Dániel, Horváth Bol-

dizsár, Kiss Tímea, Majoros Márk, 

Molnár Fanni Emőke, Nagy Ádám, 

Nagy Zsanett, Nyeső Lázár, Pataki 

Péter Gergely, Peitl Berta, Schwan-

ner Aliz Anna, Szűcs Vilmos (Ka-

puvár), Tisza Panna, Turi Sára és 

Vajda Fanni Rebeka, valamint 5 

felnőtt: Fehér István, Pallagi Krisz-

tián, Schön Bernadett, Soronits Gá-

bor (Fertőszentmiklós) és Szabó 

Eszter. 

Május 25. A pünkösdhétfői isten-

tiszteletünket idén a Kapuvári Re-

formátus Leányegyházközség meg-

alakulásának 20 éves évfordulója 

alkalmából a Vitnyédhez közeli 

Göbösmajorban tartottuk a leány-

egyházközség vezetőségének kez-

deményezésére. Szép számú sopro-

ni és Sopron környéki, szórványban 

élő hívő vett részt az ünnepi isten-

tiszteleten és az azt követő szeretet-

vendégségen. Az igei szolgálatot 

Filotás Julianna beosztott lelkésznő 

végezte. Köszönjük dr. Ballagi Far-

kas és Kóródi Sándor kapuvári test-

véreinknek a kitűnő szervezést! 

Június 7. Tanévzáró istentisztele-

ten adtunk hálát Istennek a mögöt-

tünk álló esztendőért. Az istentisz-

teleten a Gárdonyi Zoltán Vegyes-

kar szolgált Kocsis-Holper Zoltán 

karnagy vezetésével. 

Június 15-19. Egyhetes napközis 

hittantábort tartottunk 25 gyermek 

részvételével. A tábor sikeréhez 

nagy mértékben hozzájáruló felnőtt 

és ifjú segítőink szolgálatát ezúton 

is köszönjük. (Lásd a cikket!) 

Június 28-július 4. Nyári hitta-

nos táborunkat 34 gyerek és 8 fel-

nőtt részvételével Kerkafalván szer-

veztük meg. A segítők szívességét 

ezúton is köszönjük. (Lásd a cik-

ket!) 

Július 7. A Csillag Családi Nap-

közink a pályázati támogatás  lejár-

tával önfenntartó lett. Köszönjük 

Kincses Zsolt egyháztagunk és dr. 

Kovács Róbert menedzserek mun-

káját. 

Július 7. A kórház új gyógyköz-

pontjának felavatásán Filotás Juli-

anna beosztott lelkipásztor képvi-

selte egyházközségünket. 

 Július 12. Isten Igéjét hirdette 

közöttünk Hadházi Antal nyugal-

mazott nyíregyházi lelkipásztor. 

Augusztus 20. Az Eggenberg-ház 

udvarán tartott ünnepi ökumenikus 

istentiszteleten Vladár Gábor lelki-

pásztor imádsággal és zsoltárolva-

sással szolgált az egybegyűlt hívek 

körében. 

Szeptember 6. Tanévnyitó isten-

tiszteletünkön hittanosainkkal és 

családtagjaikkal együtt kértük Isten 

áldását az új tanévre.  

Szeptember 8. A kórházkápolná-

ban tartott évenkénti Életvédő Za-

rándoklaton Filotás Julianna beosz-

tott lelkésznő hirdette Isten Igéjét. 

Szeptember 12. Bakonyszent-

királyon egyházmegyei kórustalál-

kozón vett részt egyházközségünk 

Gárdonyi Zoltán Vegyeskara Ko-

csis-Holper Zoltán karnagy vezeté-

sével. 

Szeptember 28. Győrben kísér-

tük utolsó földi útjára Simon Kál-

mánné nagytiszteletű asszonyt. A 

vigasztalás Igéit Vladár Gábor lel-

kipásztor hirdetette a gyászoló gyü-

lekezetnek. 

Október 3. A Magyarországi 

Egyházak Ökumenikus Tanácsa női 

konferenciát szervezett a Győr-

Kossuth utcai református templom-

ban. Egyházközségünket dr. Am-

berger Erzsébet és Bakó Erzsébet 

presbiter testvéreink képviselték.  

Október 2-4. Gyülekezetünk fia-

tal felnőttekből álló köre csendes 

hétvégét szervezett Ravazdon min-

tegy 30 fiatal részvételével. 

Október 9. Diakóniai Szolgála-

tunk jelentős mennyiségű szeretet-

csomagot állított össze tartós élel-

miszerekből, valamint gyermekek-

nek és ifjúságnak szánt könyvek-

ből. Az adományokat a kárpátaljai 

Csongor községbe juttattuk el. 

Szívből köszönjük az adományo-

kat! 

Október 10. 450 éves jubileumát 

ünnepelte a Soproni Evangélikus 

Egyházközség. A Szt. Mihály 

templomban tartott istentiszteleten 

Vladár Gábor lelkipásztor képvisel-

te gyülekezetünket. 

Október 17. Egyházmegyénk 

Pázmándfalun megtartott presbiteri 

konferenciáján egyházközségünk-

ből dr. Amberger Erzsébet, Bakó 

Erzsébet, Kóródi Sándor, Vladárné 

Pataki Emőke és Vladár Gábor lel-

kipásztor vettek részt. Lelkipászto-

runk „Gyülekezetépítés” címmel e-

lőadást is tartott az egybegyűltek-

nek. 

Október 22.  Pro Pannonia 

Reformata-díjjal tüntették ki dr. 

Ballagi Farkas kapuvári főgondnok 

urat. (Lásd a cikket!) 
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Október 31. Reformációi isten-

tiszteletünket idén  templomunkban 

ünnepeltük. Igét hirdetett Tóth Ká-

roly evangélikus lelkipásztor. 

November 1. Templomunkban 

10 órakor istentiszteleten kértük 

Istenünk vigasztalását az emlékező 

és gyászoló testvéreink számára és 

vettük magunkhoz a vigasztalás 

jegyeit az újbori hálaadó úrvacsorai 

közösségben. Az Erdélyi Kapunál 

17 órakor gyertyagyújtással emlé-

keztünk elhunyt szeretteinkre. 

November 7. Az egyházmegye 

felső tagozatos hittanosai számára 

szervezett pápai találkozón lelki-

pásztorunk kíséretével gyülekeze-

tünk fiataljai is képviseltették ma-

gukat.  

November 7. A Mihályházán 

megvalósult egyházmegyei női 

konferencián Allaga Gáborné, Bakó 

Erzsébet és Filotás Julianna képvi-

selte egyházközségünket. 

November 9. A Szt. Mihály te-

metőben vettünk végső búcsút And-

rássy István presbiter testvérünktől. 

Isten vigasztalását kérjük a gyászo-

ló család számára. 

November 29. Énekkarunk Ko-

csis-Holper Zoltán karnagy vezeté-

sével  advent első vasárnapján, az 

istentisztelet keretében adventi és 

karácsonyi énekek előadásával 

szolgált. 

December 6. Advent második 

vasárnapján első és második osztá-

lyos hittanosok énekeltek Drüszler 

Edit hitoktatónk felkészítésével. 

December 7. Gyülekezetünk  

idén adventben is csatlakozott a 
Magyar Református Szeretetszolgálat 

által meghirdetett adománygyűjtés-

hez. Diakóniai Szolgálatunk kis-

buszra való szeretetcsomagot állí-

tott össze az adakozó hívek által 

hozott ruhaneműkből, tartós élelmi-

szerekből és játékokból: 78 doboz 

„Nyilas Misi Pakkot”, 30 család szá-

mára összeállított élelmiszercsoma-

got az ún. „Kék Vödör”-akcióhoz 

csatlakozva, valamint egy mázsa ru-

haneműt. A Tómalom utcai Fogyaté-

kos Gyermekek Otthona számára is 

szerveztünk gyűjtést, ahová másfél 

mázsa ágyneműt és ruhaneműt juttat-

tunk el. Köszönjük az adományokat!  

December 13. és 20. Advent har-

madik vasárnapján Vladár Gábor, 

negyedik vasárnapján Filotás Juli-

anna mondott ünnepi köszöntőt a 

Fő téri ünnepi gyertyagyújtáson. 

December 20. Gyülekezeti ter-

münkben tartottuk az istentisztelet 

után az idősek karácsonyát, ahol 

átéltük a testvéri közösség áldásait. 

 

 

 A szokásos éves beszámolót ismé-

telt átolvasás után azzal a meg-

nyugtató érzéssel adjuk gyülekeze-

tünk tagjai kezébe, hogy világosan 

kirajzolódik belőle azon egy cél felé 

vezető két út, amelyen Isten népe-

ként járunk. Először is az, hogy há-

laadással valljuk magunkat magyar 

reformátusoknak, másodszor pedig, 

hogy közösséget vállalunk Krisztus 

követőivel, éljenek bárhol. 

  

Dávidházy István presbiter  

In memoriam 

Andrássy István 
(1957-2015) 

 

Szeretett presbiter testvérünktől Andrássy 

Istvántól búcsúztunk 2015. november 9-

én. Hosszú szenvedés után szólította ma-

gához Teremtő Urunk. 

Andrássy István Tokajban született 

1957-ben református családban. Kazinc-

barcikán konfirmált. Sopronba kerülése 

után, 1983-ban lett gyülekezetünk tagja, 

majd 1986-tól haláláig hűséges presbitere. Gépészmérnöki végzettségét 

gyülekezetünkben sokoldalúan hasznosította, a presbitérium műszaki 

gondnokká választotta. Egyházközségünk épületeinek, műszaki berende-

zéseinek állapotát figyelemmel kísérte és hasznos javaslatokat tett a fel-

újítási, karbantartási munkákra. Így segítette a templom, a gyülekezeti 

terem megújulását, a Csatkai utcai és a Vadász utcai épületeink karban-

tartását. 

Sajnos hosszú betegsége miatt már egyre ritkábban láthattuk templo-

munkban. Istenbe vetett hitét, reményét azonban nem veszítette el!  Halá-

la előtt néhány nappal telefonbeszélgetésünkben is erről tett bizonyságot. 

Azt mondta: „Még mindig reménykedem… Jézus velem van!” Bizonyára 

az örökélet reménységével távozott körünkből! 

Sopronban kísértük utolsó útjára, ahol a családtagok, barátok, isme-

rősökön kívül gyülekezetünk tagjai is búcsúztak tőle. Lelkipásztorunk Pál 

apostol Rómabeliekhez írt levelének 14,7-8 versei alapján hirdette Isten 

vigasztalását: „Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal 

önmagának: mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak 

halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” 

Családjának, feleségének és gyermekeinek ezúton is kifejezzük őszinte 

részvétünket és kívánjuk, hogy Isten vigasztaló szeretetét érezzék e nehéz 

időben. 

Köszönjük Urunknak Andrássy István gyülekezetünkben közel 30 esz-

tendőn át végzett hűséges szolgálatát! 

 

Dr. Molnár Sándor főgondnok 
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1995 novemberében költöztünk férjemmel Sopronba, 
azóta vagyunk a soproni református gyülekezet tagjai. 

Budaörsről jöttünk ide (kis kitérővel), rögtön meg-
kerestük, hol található a városban református egyház, 
testvéri közösség. 

2008-ban a „Biblia Éve” kapcsán megrendezésre 
került "24 órás Biblia-felolvasás"-on vállaltam én is - a 
többiekkel együtt - szerepet a Széchenyi téren. Nagyon 
izgultam, szerettem volna úgy olvasni, hogy az minden 
hallgató számára érthető legyen, ne csupán monoton 
felolvasás. Lelkipásztorunktól, Vladár Gábortól az elő-
zetes megbeszélésen sok hasznos tanácsot kaptunk 
ezzel kapcsolatban, amit igyekezett mindegyikünk al-
kalmazni. Velünk olvasott Bayer Antal is, aki a későb-
biekben csatlakozott felolvasói körünkhöz. 

Néhány év elteltével Vladárné Emőke keresett meg 
telefonon, vállalnám-e egy másik egyháztagunkkal, 
Varga Viktóriával a vasárnapi istentiszteleteken az ép-
pen aktuális igeszakasz felolvasását. Örömmel mond-
tam rá igent, s további öröm számomra, hogy Vikivel 
ez által szorosabb kapcsolat alakult ki kettőnk között. 
Úgy éreztük, hiányzik a csapatból egy erős férfihang, 
ekkor kerestük meg Bayer Tónit, akivel teljessé vált a 
mi kis körünk. Azt, hogy melyik hétvégén ki olvas fel, 
magunk beszéljük meg, osztjuk be egymás között. 

A Szentírás felolvasása nem volt új keletű dolog az 
életemben, Budaörsön is heti rendszerességgel tettem 
ezt Berkesi Gábor lelkipásztor mellett. Akkor még 
nem is gondoltam, milyen nagy feladatot jelent ez szá-
momra. Mostanra tisztában vagyok azzal, nem csupán 
arra kell törekednem, hogy érthető legyen a 
„beszédem”, hanem az igeszakaszt úgy kell felolvas-
nom, amiről valóban szól és hogy üzenete minden 
hallgatóhoz eljusson. Előfordult már, hogy más hang-
súllyal olvastam, értelmeztem egy-egy részt, mint aho-
gyan a későbbiekben azt a lelkipásztor hirdette. Ettől 
egy kicsit a mai napig is félek. Szeretném, ha mindenki, 
aki hallja, azt hallaná ki az igerészből, amit számunkra 
aznap Isten üzenni kíván, s a felolvasás ne az én dicső-
ségemre, hanem az Övére történjen. 

 
Dzurné Halasi Mónika 

„Írás-olvasás” 

"Aki beszél, az Isten szavait közvetítse. 

Ha valaki szolgál, azzal az erővel szolgáljon, 

amelyet az Isten ad neki, 

hogy így minden az Isten dicsőségére váljék." 
 

1Péter 4,11 

Dzurné Halasi Mónika Isten Igéjét olvassa 
a pünkösd vasárnapi istentiszteleten 

Mint ismeretes, hazánkban a 2013/14-es tanévtől, felme-

nő rendszerben bevezették az állami általános iskolák 1. 

és 5. osztályaiban, valamint a gimnáziumi 7. osztályban a 

kötelezően választható hitoktatást (felekezeti hit- és er-

kölcstan). Az ilyen osztályokat megkezdő gyermekek 52 

százaléka választotta Magyarországon valamelyik feleke-

zet hittanoktatását, a kötelezően választható etika helyett. 

A 2016/17-es tanévtől teljesen kiépül a felmenő rendszer, 

azaz mind a nyolc évfolyamon választható lesz a refor-

mátus hittan. 

 Idén, a 2015/16-os tanévben Sopronban és a hozzánk 

tartozó soproni és kapuvári kistérségben nagyon sok szü-

lő döntött úgy, hogy gyermeke református hit- és erkölcs-

tant fog tanulni. Mintegy száztizenhárom gyermek tanul 

már ezen új formában hittant. 

Köszönjük a Szülők megelőlegezett bizalmát, és kér-

jük, hogy a ránk következő tanévben ismét írassák be 

gyermekeiket az iskolákban református hittanra. Termé-

szetesen igyekszünk őket segíteni döntésük meghozatalá-

ban. Kérem, keressenek meg bennünket személyesen, 

vagy telefonon. Várjuk jelentkezésüket. 

Vladár Gábor lelkipásztor 

Szülők figyelmébe! - Hitoktatás az állami iskolákban 
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Napközink életében 2015 a harmónikus nevelő 

munka biztosítása mellett, eseményekben 

bővelkedő, jelentős évnek számít. 

A három napközis csoportunkban 7-7 kis-

gyermeket tudtunk fogadni. A jövőben is ezt a 

létszámot fogjuk tartani, hiszen ez teszi 

lehetővé a nyugodt, vidám, családias légkör 

megteremtését. 

Csoportjaink mindennapi élete előre megter-

vezett program alapján zajlik. A kicsik talán 

legkedveltebb tevékenysége a sok szabadidős 

játék mellett, az éneklés, a táncolás, a 

kézműves foglalkozás volt. A gyerekek hatal-

mas alkotókedvvel rendelkeznek, mindent 

szívesen kipróbálnak, legyen az festés, 

gyurmázás, ragasztás, gyűrés, tépés… Alko-

tásaik szépek, színesek, sok örömet okoznak nekik és eközben észrevétlenül alakulnak a finommotorikus 

képességeik, a figyelmük, a koncentráló 

képességük és a szépérzékük. Napi szinten 

hangsúlyosan jelen van nálunk a zene, a mag-

yar népi mondókázás és a mese. Mindamellett, 

hogy ezek nagy élményt jelentenek a gyereke-

knek,  rendkívül jó hatással vannak lelki, ér-

zelmi, értelmi, anyanyelvi fejlődésükre. Ezek 

mellett a legkisebbek számára talán a legfonto-

sabb a szabad mozgás. Sokat vagyunk kint a 

szabad levegőn, ahol futkározhatnak, ugrándo-

zhatnak. Az udvarunkat a kerti játékok és ho-

mokozó mellett kerti padokkal és asztallal 

bővítettük, így lehetőség van arra, hogy jó 

időben a tízórait is már a kertben kapják meg a 

gyerekek. Tavasszal a gyerekekkel közösen 

veteményeztünk és örömmel figyeltük a 

növények, virágok növekedését. Hamarosan 

tornaszobával is gazdagodik napközink, ami a 

A bölcsődés kisgyermekek az újonnan kialakí-

tott tornaszobában élvezik a mozgás örömét 

Kerkeniné Mihalkó Edit Eszter 

A Csillag Családi 

Napközi 

2015. évi 

főbb eseményei 

 

Mondókás, éneklős foglalkozáson az egyik csoportban 
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napokban kerül átadásra. Nagyon örülünk neki és kös-

zönjük az egyházköz-ségünknek. Így lehetőségünk 

lesz arra, hogy rossz idő esetén a gyerekek a tornas-

zobában játszanak és mozogjanak. 

Megemlítem még, hogy a mindennapos foglalko-

zásaink mellett, június elején családi gyermeknapot 

rendeztünk az udvarunkon, ahol a kisgyermekekkel és 

szüleikkel közösen énekeltünk, játszottunk, táncoltunk, 

finomakat ettünk és ittunk. Ezúttal is szeretném meg-

köszönni a szülőknek és a munkatársaimnak is az 

együttműködést, a segítséget és az általuk is teremtett 

jó hangulatot. Nagyon jó volt látni az örömöt, a moso-

lyt és a jókedvet a gyerekek arcán.  

Napközink gazdálkodásában a nyár folyamán válto-

zás történt, mivel a pályázati forrásból történő finan-

szírozása megszűnt. Napközink fenntartását ezután az 

állami normatív támogatásból és a szülők által fize-

tendő térítési díjból tudjuk csak biztosítani. Az átala-

kulás miatt jelentősen megnövekedtek az adminis-

ztrációs feladataink, aminek nem annyira örülünk, his-

zen ezt az időt is inkább a gyerekekkel szeretnénk 

tölteni. Sajnos, azonban a zökkenőmentes működés 

érdekében ezeket a feladtokat is el kell végeznünk. 

Minden nehézség ellenére kárpótol minket a gyerekek-

kel való örömteli együttlét, a gyerekek ragaszkodása, 

szeretete. 

 

Szeptembertől 14 kisgyermekünk ment óvodába, 

könnyes szemmel búcsúztunk el tőlük. Hiszen akiket 

megszerettünk, akikkel átéltünk örömöt, bánatot, 

azoktól nehezen válunk el. Az élet viszont már csak 

ilyen, mindig tovább kell lépni. A felelősségteljes fela-

datunk nekünk felnőtteknek pedig az, hogy a 

gyermekeinknek erős érzelmi gyökereket adjunk, hogy 

később ezekre építkezve szárnyalni tudjanak. Nagyon 

megható volt olvasni azokat a kedves sorokat, amiket a 

búcsúzó gyermekektől és szüleiktől kaptunk: 

„Köszönjük a sok kedvességet és mosolyt, a meséket, a 

zenét, a dalokat, a sok különleges hangszert, amivel 

megismertettél minket. Nagyon fogsz hiányozni!ˮ, 

„Köszönjük a vigasztaló öleléseket, a nyugtató szava-

kat és a szerető gondoskodást! Veletek otthon éreztük 

magunkat.ˮ  

Decemberben adventi családi délutánunkra készü-

lünk, ami remélem, a gyerekeknek és szüleiknek is 

hasonló élményt fog jelenteni. 

 

Isten áldását kérem a gyermekekre, családjaikra, 

munkatársaimra és a további munkánkra! 

 

Kerkeniné Mihalkó Edit 

Csillag Családi Napközi koordinátora 

 

 

A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány 

Kuratóriuma nevében megköszönöm támogatóink-

nak, hogy 2014. évi jövedelemadójuk 1 %-át Ala-

pítványunknak adták. Az így kapott összeg 

280.782 Ft. Ebből az összegből tudjuk támogatni 

fiataljainkat, akik egyházközségünkből református 

iskolában tanulnak. 

Hálásan köszönöm az elmúlt év Adományozói-

nak áldozatkészségét, és kérem, hogy a továbbiak-

ban, akinek van lehetősége, adománnyal vagy adó-

ja 1%-val támogassa Alapítványunkat. 

Adományaikat a 11996004-02200794-00000000 

számlaszámra, a jövedelemadó 1%-ának felajánlá-

sát alapítványunk adószámára 19112721-1-08 fo-

gadjuk. 

Karácsony ünnepén és az újév kezdetén Isten 

áldását kérem a kuratórium nevében minden kedve 

korábbi és leendő Adományozónkra! 

 

Kámán Gáborné, a Kuratórium elnöke 

 

Maller Kálmán 
Templom 
és Iskola  

Alapítvány 

 
 

„Mert semmit sem 
Hoztunk a világra, 

világos, 
hogy ki sem vihetünk 

semmit.” 
(1Timóteus 6,7)  Kámán Gáborné 

A Csillag Családi Napközi 

elérhetőségei: 

Cím: 9400 Sopron, Csatkai u. 11. 

Telefon: +36-30/529-6054  

E-mail cím:  

csillag.csanaref@gmail.com 
Honlap:  www.csillagcsana.refdunantul.hu 

„Engedjétek, és ne akadályozzátok, 

hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, 

mert ilyeneké a mennyek országa.” 
 

Máté 19,14 



 

 

Az idén 20 éves kapuvári református gyülekezetben az 

évek alatt kialakult havi rendszerességgel istentisztelet, 

a nagy egyházi ünnepeken úrvacsora osztás történt. Az 

istentiszteleteken általában dr. Vladár Gábor soproni 

lelkipásztor, három alkalommal Filotás Julianna beosz-

tott lelkész szolgált. Szalainé Márta, illetve ifjú Kóródi 

Sándor kántorizált. Az istentiszteleteken megjelentek 

száma az előző éviekhez képest fokozatosan nőtt, átla-

gosan 30-an vettek részt, de időnként a 40 férőhelyes 

kórházi imaterem szűknek bizonyult.  

Az istentiszteletek idején Vladárné Pataki Emőke 

külön foglalkozott a gyülekezet gyermekeivel. Né-

methné Szabó Erzsébet 12 gyermek hitoktatását végzi 

a kötelező hitoktatás keretében, közülük hárman kon-

firmálni fognak jövő év pünkösdjén. 

Gyülekezetünkben március 1-én kereszteltük 

Tövissi Dominikot (Vadosfa), május 24-én konfirmált 

Szücs Vilmos (Kapuvár), és július 13-án temettük 

Bernád Katalin Margit sz. Fülöp Katalin Margit Osli-i 

lakost. 

Ebben az évben január 25-én az ökumenikus isten-

tiszteleten a kapuvári Szt. Anna templomban vettünk 

részt, amely után Radó Tamás plébános vendégei vol-

tunk. 

A Sopron-környéki reformátusság Pünkösd hétfői 

találkozója idén a Vitnyéd közelében lévő Göbös-

majorban történt, ahol a 20 éves kapuvári gyülekezet 

látta vendégül a református testvéreket. 

Kóródi Sándor az erdészet igazgatója biztosította a 

helyet, a programot és ő főzte a vadpörköltet. Köszönet 

a felejthetetlen szép és tartalmas nap megszervezéséért. 

Hálát adtunk Istennek, hogy 1995-ben Némethné 

Szabó Erzsébet tanárnő ösztönzésére, 5 család 17 tag-

jával a kapuvári Ipari iskola egyik tantermében megtar-

tott húsvéti istentisztelettel megindulhatott gyülekeze-

tünk szervezése. Immár eljutottunk oda, hogy a jelenle-

gi leányegyházközségnek közel 100 tagja van, és isten-

tiszteleteinket a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-

Rendelőintézet szép, modern imatermében tarthatjuk. 

Anyagi helyzetünk stabil, rezsi költségünk minimá-

lis. Az úrvacsorai jegyeket ebben az évben Ispán Imré-

né testvérünk ajánlotta fel, amelyet ezúton is köszö-

nünk. 

A kegyelem Istenének hála, a gyülekezetünk lelki-

pásztorának és minden segítőmnek pedig köszönet. 

Gyülekezetünk további gyarapodásához, lelkipász-

torunk és a tisztségviselőink szolgálatához Isten segít-

ségét és áldását kérem.  

 

 Áldás, békesség! 
Dr. Ballagi Farkas főgondnok 
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Beszámoló a Kapuvári Református Leányegyházközség 
2015. évi tevékenységéről 

 

„Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” 
(Róma 9,16) 

Esőben is jól esik a szekerezés Göbösmajorban 
 
 
 

Az úrvacsorázó és éneklő gyülekezet 
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Nagy megtiszteltetésben részesült a Ka-

puvári Református Leányegyházközség 

főgondnoka, a Pápai Református Egy-

házmegye főjegyzője, dr. Ballagi Farkas 

kórházigazgató-főorvos úr. A Dunántúli 

Református Egyházkerület legmagasabb 

fokú kitüntetésével, a „Pro Pannonia 

Reformata”-díjjal jutalmazta egyházke-

rületünk vezetősége a Dunántúl refor-

mátusságáért végzett önzetlen, hűséges, 

magas szintű szolgálatait. Ballagi fő-

gondnok úr nem csak a Kapuvári Refor-

mátus Leányegyházközség élén munkál-

kodik nagy odaadással, hűséggel, a jó 

gazda gondosságával, hanem egyúttal a 

pápai egyházmegye és az egyházkerület 

életében is fontos feladatokat lát el. 

Szolgálatát áthatja Krisztusba vetett erős 

hite, derűs személyisége. Mindig szá-

míthatunk önzetlen segítségére. A meg-

érdemelt díjat Steinbach József püspök 

úr adta át Pápán, 2015. október 22-én, 

ünnepi istentisztelet keretében. 

  Dr. Ballagi Farkas 

 
Katona Sándor presbiter test-

vérünket december 13-án kö-

szönthettük 90. születésnapja 

alkalmából. 

Katona Sándor testvérünk 

48 éve gyülekezetünk tevé-

keny presbitere, ezzel a legré-

gebb idő óta szolgáló presbitere. 

Református egyházunk iránti 

hűségét a legnehezebb időkben 

is megtartotta. 

Betegsége ugyan már nem teszi lehetővé, hogy fel-

keresse templomunkat, ahogy korábban minden vasár-

nap tette, de amint mondta, lélekben velünk van. Va-

sárnaponként szinte már vár bennünket és kedvesen 

integet, amikor ablaka alatt megyünk el az istentiszte-

letre. Ilyenkor kedves szavai Isten házáig kísérnek 

minket. 

 

Gyülekezetünk közössége és a Presbitérium nevé-

ben szeretettel köszöntjük Sándor bácsit ezen a szép 

évfordulón a 90. zsoltár szavaival: „Szolgáidon láttas-

sad dolgaidat, dicsőségedet ezeknek fiain…” 

Isten gazdag áldása kísérje további életútját! 

 

Dr. Molnár Sándor főgondnok  

Dr. Ballagi Farkas 

kapuvári főgondnok úr kitüntetése 

Katona Sándor presbiter testvérünket köszöntöttük otthonában 
(A képen balról jobbra: dr. Molnár Sándor, Katona Sándor, Vladár Gábor, 

Filotás Julianna, Bakó Erzsébet és Vladárné Pataki Emőke 

Kilencven 

esztendő 

A 2015. évi adóbevallások elkészítésekor változatlanul 

lehetőség nyílik arra, hogy a személyi jövedelemadó 1 

%-át a Magyarországi Református Egyház javára, illet-

ve a „második” 1 %-ot valamilyen közhasznú szervezet 

– alapítvány, egyesület – számára felajánljuk.  

Egyházközségünknél két közhasznú szervezet műkö-

dik: a Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány 

és a Soproni Kálvin Kör. Mindkét szervezetnek utaltat-

hatjuk adóforintjainkat, de hangsúlyoznunk kell, hogy a 

két alapítvány közül választani szükséges, mert meg-

osztani nem lehet az 1 %-ot! 

Kérjük, hogy a 2015. évi adóelszámolásnál se felejt-

kezzenek meg erről, családtagjaik, 

ismerőseik körében is terjesszék az 

1+1 % felajánlásának lehetőségét. 

Egyházunk technikai számát, 

illetve alapítványaink adószámát 

megtalálják tájékoztatónk hátolda-

lán. 

1+1 százalék 
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A Fertőszentmiklósi Reformá-

tus Szórványközpont imaházá-

ban az elmúlt 19 év hagyomá-

nyaihoz hűen minden hónap 

első és harmadik vasárnapján, 

illetve nagy egyházi ünnepe-

ken délután 15 órakor tartunk istentisztelet. Évi öt alka-

lommal úrvacsorai közösségben is vagyunk. Istentiszte-

leteink előtt és után hittan órát, illetve konfirmációi elő-

készítőt tartunk. 2015 pünkösdjén egy fiatal, valamint 

egy felnőtt konfirmált, és kapta Isten megerősítését, ál-

dását: Balogh Brigitta Tímea és Soronits Gábor.  

Az istentiszteleteinken átlagosan 15-20 fő vesz részt, 

illetve úrvacsorázik. Az igei szolgálatot rendszeresen az 

anyaegyházközség beosztott lelkésze, Filotás Julianna 

tartja. 

Ez év őszétől Fertődön és Fertőszentmiklóson  

összesen 19 gyermek részesül hitoktatásban. A hitokta-

tást Fertődön Vladár Gábor lelkipásztor végzi, Fertő-

szentmiklóson pedig Filotás Julianna beosztott lelkész-

nő. 

A hittanosok szüleikkel együtt vettek részt a tanévnyi-

tó istentiszteletünkön. 

Gazdasági ügyeinket továbbra is pénztárosunk, Dö-

mös Hajnalka vezeti, akinek lelkiismeretes és pontos 

munkáját ezúton is hálásan megköszönjük. A Kárpátal-

jai nehéz sorsú családok megsegítésére adományokat 

gyűjtöttünk. 

Idei évben eltérően a hagyományoktól, nem Sarródon, 

hanem a Göbösmajorban tartottuk a pünkösdhétfői is-

tentiszteletünket a kapuvári leányegyház meghívására, 

ahol szeretetebéden vettünk részt vendéglátóinkkal. Lo-

vas fogaton körbejártuk a majort, megtekintve a major-

ság látványosságait.  

Mikuláskor hittanosainkat apró édességgel ajándékoz-

tuk meg. 

Karácsonyi ünnepi istentiszteletünket gyülekezetünk 

hittanos gyermekei verses műsorukkal teszik meghitteb-

bé, a gyülekezet által állított karácsonyfa mellet. Az idei 

évben is a gyülekezeti tagjaink gyermekei között kará-

csonyi ajándékcsomagok kerülnek kiosztásra. 

Hálás szívvel köszönjük meg Testvéreinknek, hogy 

ebben az évben is nagy szeretetben hordozták gyüleke-

zetünket, közösségünket. Megköszönjük a mindenkor 

felajánlott úrvacsorai jegyeket, a szeretetvendégségek-

hez hozott süteményeket, üdítőket, a mindig szépen fel-

díszített karácsonyfát. Nagy hálával és szerető szívvel 

köszönjük meg Nagy Ibolya és családja állhatatos és 

gondoskodó szolgálatát, melynek révén a gyülekezetet 

vasárnapról-vasárnapra tiszta és fűtött imaterem várja, 

hogy méltóképpen megünnepelhesse istentiszteletét.  

Isten áldása legyen gyülekezetünkön és gyülekeze-

tünk valamennyi tagján az előttünk álló új esztendőben 

is. 

Sz. Nagy Sándor gondnok 

Beszámoló a Fertőszentmiklósi Református 
Szórványközpont 2015. évi tevékenységéről 

Konfirmáltjaink a pünkösdvasárnapi 
ünnepi gyülekezet körében 

„Én azért születtem és azért jöttem a világra, hogy bizonyosságot tegyek az igazságról.  
Mindaz, aki az igazságból való hallgat az én szómra.” 

(János evangéliuma 18,37) 

 Sz. Nagy Sándor 
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Református egyházunk Gár-

donyi Zoltán kórusához tar-

tozni megtiszteltetés és fele-

lősség. Előbbit a komoly, 

szakmai műhelymunka, u-

tóbbit az egymásra és má-

sokra való figyelés jelenti, 

mindez a zenén keresztül 

egy rendkívüli kórusvezető 

szárnyai alatt. 

     

 Több mint egy évvel ezelőtti elhatározásomat, hogy 

kórusban énekeljek rengeteg kétely kísérte. Az iskolában 

szerzett kórus-tapasztalataim megkoptak, zeneelméleti, 

kottaolvasási ismeretem nem volt és hangszeren sem ját-

szom, de a vasárnapi istentiszteleten hallott énekkari elő-

adások erőt sugároztak és – számomra – hatalmas él-

ményt nyújtottak. Úgy éreztem, felemelő volna egy ilyen 

valódi közösséghez tartozni. Féltem, de megpróbáltam és 

egy pillanatig sem bántam meg. Az elején nehéz volt fel-

venni a ritmust, néha nem a megfelelő hangok hagyták el 

az torkomat, de amint lehetőségem nyílt felnőtt szolfézs 

órára járni, érzem, hogy fejlődöm. 

 

Mindig is nagyra tartottam a művészeket, mert alkotó 

képességük számomra csoda. Én is szerettem volna egy 

ilyen kisebb csodának részese lenni (amiről kiderült nem 

is olyan parányi). Az énekkar minden egyes tagja egyéni-

ség, lelkes zeneművelő, befogadó személy, aki minden 

kezdőt segítőkészen fogad.  

 

Karnagyunk, Ko-

csis-Holper Zoltán 

személye, egyénisé-

ge, hatalmas tudása 

fundamentuma en-

nek a csapatnak. 

Pedagógiai és zene-

tanítási képessége 

példaértékű, őszinte-

sége és humora pe-

dig törekvésre és 

tanulásra sarkall 

bennünket. Az e-

gyütt éneklés nagy-

szerű élmény minda-

zok számára, akik 

részt vesznek benne, 

de felkészítőnk szerint előadásmódunkban arra kell töre-

kednünk, hogy főleg azoknak okozzon katarzist, akik 

hallgatják. 

Köztudott, hogy a kórusban éneklés örömteli tevé-

kenység, nyugtató hatású, ugyanakkor energiával tölt fel, 

pozitív érzelmeket kelt, segít legyőzni a stresszt és min-

den egyes találkozás, gyakorlás, tapasztalatcsere hozzáse-

gít az egészségesebb önértékeléshez, a nagyobb önbiza-

lomhoz.  

Ez az énekkar fejlődésre éhes, adni tudó, megújulni 

képes, barátságos, támogató és összetartó. Ünnepekre 

készülve, a hétfői alkalmak magas szintű gyakorlással 

telnek, igazán családias légkörben. Köszönet ezért társa-

ságunk mozgatórugójának, lelkipásztorunknak Vladár 

Gábornak és kedves feleségének, Emőkének. Szíves ven-

déglátásuk, erejük és lelki energiájuk olyan hátteret bizto-

sít, ahol jó lenni, és ahol szívesen gyakorol, énekel, be-

szélget az ember. 

42 évesen fedeztem fel újra a zene pozitív hatásait, a 

közös éneklés varázsát, a kórus összetartó erejét és tu-

dom, hogy ez segít és feltölt a mindennapokban. Hálás 

vagyok és boldogsággal tölt el, hogy ennek a lélekformá-

ló közösségnek a tagja lehetek.  

 

Az énekléshez nem kell anyagi befektetés, az ének-

hang mindenkinek a saját hangszere. És meg tudom erő-

síteni: aki szereti használni, az örömét leli benne.  

 

Füziné Vincze-Minya Mária, kórustag 

A zene mindenkié 

A bakonyszentkirályi 

kórustalálkozón 

 

  Füziné Vincze-Minya Mária 
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Istentiszteleteink alkalmával 

nem egyszer hallunk az élő 

egyházról, amit egyetlen mó-

don lehet elképzelni, úgy, ha 

azt gyülekezetünkben életben 

tartjuk. A tiszta igehirdetés, a 

sákramentumok kiszolgálása, az egyházfegyelem betartá-

sa mellett a szeretetszolgálati tevékenység nélkülözhetet-

len pillérei az igaz egyháznak. 

A szeretetszolgálati munka, amelyet gyülekezetünk-

ben önzetlenül végzünk, úgy gondolom, hogy valós jó-

szolgálati tevékenység. Abból a szeretetből táplálkozik, 

amelyet Pál apostol a korinthusiakhoz írt I. levelében 

olyan gyönyörűen megfogalmaz: a szeretet jóságos, ta-

pintatos, nem keresi a maga javát. Ennek jegyében igyek-

szünk minden tevékenységünket végezni, bár tudjuk, 

hogy sok még a hiányosságunk. 

Folyamatosan részt veszünk a családi istentiszteletek 

szeretetvendégségeinek ellátásában, segédkezünk az év 

eleji gyülekezeti véradások lebonyolításában, közremű-

ködünk az évenkénti templomi nagytakarítás munkálatai-

ban, gyermekeink táboroztatásában. Ha szükséges, ügye-

letet tartunk a lelkészi hivatalban, meglátogatjuk betege-

inket. 

Képviseltük gyülekezetünket október 3-án Győrben a 

Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa női terü-

leti találkozóján, amelynek témája a keresztyén nevelés 

volt, a mondanivalója pedig a 119. zsoltár 66. verse köré 

fonódott; „Taníts engem az ismeretre, és a helyes felis-

merésre, mert hiszek parancsolataidnak.” A közel 100 

nőtestvérünkkel együtt hittel énekeltük: 

 

Nyiss ma ajtót, nézz az égre fel!  
Van jövő, s remény, Benned ég a jel!” 

„Itt a perc, földre száll az ég, 
Zárt ajtót talál, vagy nálad lakhelyét?...  

Benne bízzál, irgalmából élsz! 

Van jövő s remény, oltalom, ha félsz!” 

 

Az idén szeptember 

végén városi felhívásra 

rendkívüli adomány-

gyűjtésben vettünk 

részt. Ennek során egy 

kárpátaljai, nagyobb-

részt reformátusok lak-

ta település, Csongor 

község rászorulóinak 

gyűjtöttünk adományo-

kat. Az eredmény min-

den várakozásunkat 

felülmúlta: mintegy 1 

mázsa cukor, 60 kg 

liszt és búzadara, fél 

mázsa száraztészta, 30 

konzerv, 40 liter étolaj, sok édesség és közel 800 kötet, 

kitűnő ismeretterjesztő könyv gyűlt össze, amit nagy 

igyekezettel és szeretettel csomagoltunk be. Egyik testvé-

rünk azt mondta, hogy csomagolás közben mindig arra az 

ismeretlen emberre gondol, aki majd megkapja, s milyen 

jó lenne, ha sikerülne az adománnyal együtt elküldeni 

abból a szeretetből is, amit az adományok csomagolása, 

rendszerezése során érzünk. 

Szokásos adventi adományozásnak tekinthető a Nyilas 

Misi Pakk programunk, 

amelynek során kisgyer-

meket ajándékozunk meg 

egy cipős doboznyi nekik 

szóló játékkal és édesség-

gel. Ehhez társult az idén 

az ún. "Kék Vödör" akci-

ónk. Egy műanyag vödör-

nyi tartós élelmiszert ké-

szítünk el így harminc ha-

táron túli családnak, ame-

lyet a Magyar Református 

Szeretetszolgálaton ke-

resztül juttatunk el a szük-

Néhány gondolat diakóniai tevékenységünkről 
„Dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jóakaratú embereknek” 

(Lukács 2,14) 

Dr. Amberger Erzsébet 

A karácsonyi adományok 
rendszerezése, csomagolása 
a gyülekezeti teremben 

A megtelt kék vödrök 



 

 13 

Kerékpártúra ősszel a Szárhalmi erdőbe 

ségben szenvedőknek. Minden évben gyűjtünk ágyneműt 

és pizsamát a soproni Tómalom utcai fogyatékkal élő 

gyermekek számára. Az adventi gyűjtés során mintegy 

400 ezer Forint értékű adományt tudtunk becsomagolni 

és továbbítani. Hálás köszönetünket fejezzük ki minden 

jókedvű adakozónknak. 

Ez évi „újdonság”, hogy hófehér, keresztelő kendőcs-

kéket készítünk, amelynek mintáját Bakó Erzsébet 

tervezte. Belléncs Ildikó és Feldider Hajnal Erzsé-

bet vállalta a szabást és azok beszegését, Debre-

czeni Margit a minta megrajzolását és Kámán Gá-

borné a hímzést. Ezeket a kendőcskéket a kereszt-

ség sákramentumában részesülők, a keresztvíz fel-

itatását követően ajándékba kapják. A kendőcské-

ken láthatatlanul is ott marad a jel, amit a kendőcs-

kével óhatatlanul letörölt hámsejtek DNS-e, mint a 

megkeresztelt biológiai mintája és a keresztvíz 

együttesen hordoz.  

Kívánjuk, hogy ez a kendőcske emlékeztetesse a 

megkereszteltet arra, hogy megkeresztelésének napjától 

református egyházunk tagja, amelynek szándéka szerint 

őt Isten, megkeresztelésének pillanatában gyermekévé 

fogadta. 

Dr. Amberger Erzsébet, 

a Diakóniai Szolgálat vezetője 

A keresztelő kendőkön a halálon győztes Jézus Krisztus 

szimbóluma: a „zászlós Bárány”   

Köszönetmondás 
 

Két éves lett a Csillag Családi Napközink, vagyis a 

„bölcsődénk”. Hálásan köszönjük a napközi vezetőjé-

nek, Kerkeniné Mihalkó Editnek, valamint munkatársa-

iknak a felelősségteljes, magas színvonalú és áldozat-

kész munkát. 

Hálásak vagyunk azért is, hogy a megnövekedett hit-

oktatási feladataink végzésében hitoktatókat is kaptunk 

Istenünktől. Így segíti munkánkat Drüszler Edit, Fonthné 

Bátki Rozália, Kincses Izabella, Koczka Erzsébet, Né-

methné Szabó Erzsébet, Németh-Szabó Helga, Raffainé 

Bíró Veronika, Tisza Anita, valamint Kuzsner Péter test-

vérünk. Isten áldja meg a gyermekek között végzett min-

den jó szolgálatukat. 

Nagy öröm, hogy a fiatal édesapák kéthetente remek 

futballedzéseket tartanak a hittanos gyermekek számára. 

A közkedvelt, és a fiatal édesapák körében is népszerű 

programot Komán Szabolcs szervezi, vezeti, nagy szere-

tettel és kitartással.  Munkájuk eredményességét mutat-

ják az egyházmegyei kupán elért szép eredmények. 

Hálásan köszönjük Fonthné Bátki Rozáliának, hogy a 

Baba-Mama Kör és a gyermek-istentiszteletek koordiná-

lása mellett újabb feladatokat is vállalt: október óta a 

kisgyermekes családok számára közösségépítő kirándu-

lásokat és családos bibliaórát szervez. 

Köszönjük figyelmes egyháztagjaink lelkes munkáját: 

ingatlanjaink és azok környékének karbantartását, temp-

lomunk korlátjának mázolását, a padozat hiányosságai-

nak javítását, valamint a temetőkertben az egyházközsé-

günk által gondozott sírok rendbetételét, a tábori szállás-

hely előkészítését. 

Nagy segítséget jelent vasárnap és ünnepnapjainkon  a 

presbiterek és a bibliafelolvasó kör szolgálata istentiszte-

leteink idején. 

Sok kedves testvérünk vállalt feladatot a gyülekezet 

életének szervezésében. Idejükkel, anyagi áldozatválla-

lásukkal, jelenlétükkel, ötleteikkel nem csak zökkenő-

mentessé tudtuk tenni a gyülekezet életét, a hivatali 

munkát, hanem sok kezdeményezést is megvalósíthat-

tunk. Köszönjük az úrvacsorai jegyek adományozását, 

az úrasztalára hozott virágokat, a karácsonyra kapott 

gyönyörű fenyőfát,  betegeink meglátogatását, a nehezen 

járók istentiszteletre való elhozatalát. A családi istentisz-

teleteken finomabbnál finomabb süteményeknek örül-

hetnek gyermekeink, köszönet érte a szorgos háziasz-

szonyoknak. A családi istentiszteleteken rendszeresen 

feladatokat vállalt a Diakóniai Szolgálat, amelybe kezd 

bekapcsolódni az ifjúság. 

Az idei év konfirmandus csoportja két persellyel aján-

dékozta meg templomunkat. Köszönjük nekik és szüle-

iknek a nagyon hasznos adományt, valamint azt is, hogy 

a konfirmációra gyönyörűen kitakarították, és ünnepi 

díszbe öltöztették a templomot.  

Isten áldása legyen mindazokon, akik az elmúlt évben 

is szívükön hordozták gyülekezetünk minden gondját-

baját, imádkoztak érte, és áldozatvállalásukkal gazdagí-

tották egyházközségünket. Szívből köszönjük hűséges 

munkájukat! 

 

Vladár Gábor lelkipásztor        
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A Soproni 

Kálvin Kör  

2015. évi 

eseménynaptára 
 
Január 22. Magyar Kultúra 

Napja ünnepség (Dr. Pápai 

Lajos megyés püspök: Magyar 

nemzet, magyar kultúra a ke-

reszténység jegyében) SKK, 

Keresztény Értelmiségiek 

Soproni Szervezete, Soproni 

Luther Szövetség közös pro-

gramja 

Március 16. SKK Közgyűlés 

Április 23. Prof. Dr. Ritoók Zsigmond, az MTA rendes 

tagja: Mi történt a két szövetség között?  

Április 29. Szaniszló Ferenc újságíró: Helyünk itthon és 

a nagyvilágban (SKK, Soproni Erdélyi Kör közös 

programja) 

Október 26. Szőnyi Gábor egyháztag: A reformációról, 

református szívvel. Ünnepi beszélgetés a Luther c. 

film vetítése után.  

November 30. Magyar zsoltár – Dsida Jenő. A Péterpál 

Könyvkiadó könyvbemutató irodalmi estje 

Dr. Ritoók Zsigmond professzor előadásán 

A Soproni Református 

Egyházközség mellett 

működő civil egyesület-

ként 1995 őszén alakult 

meg a Soproni Kálvin 

Kör (SKK) azzal a céllal, 

hogy rendszeres kulturális 

programot kínáljon a re-

formátus értékrend iránt 

érdeklődő soproniak és 

Sopron környékiek szá-

mára. Legkiemelkedőbb (összmagyar jelentőségű) ren-

dezvényünket 2002 júniusában tartottuk: itt Sopronban, a 

mi szervezésünkben megrendezett ünnepség keretében és 

Mádl Ferenc köztársasági elnök jelenlétében köszöntötte 

Magyarország Sütő András írófejedelmet 75. születés-

napja alkalmából. Sütő halála után e rendezvény emléke 

formálta szilárd elhatározássá azt a lokálpatrióta ökume-

nikus kezdeményezést, hogy az erdélyi írófejedelem em-

lékét Sopronban szobor őrizze. A templomunkra néző, de 

a Kárpát-medence túlsó felére is visszatekintő mellszobor 

2011 óta áll a Deák tér nyugati végében. A Soproni Kál-

vin Kör eddigi, két évtizedes tevékenységének nemcsak 

két szobor (Sütő és a templom melletti Kálvin) az ered-

ménye, hanem két könyv megjelentetése (A Kárpát-

kanyartól a Cevennekig, Soproni párbeszéd), két külföl-

di, távolabbi országba szervezett, 30-40 fős társasutazás 

(a reformáció hugenotta - franciaországi - és valdens - 

olaszországi - emlékhelyeinek felkeresése; az országhatár 

túlsó oldalára tett testvéri látogatásokat nem számítjuk a 

külföldi utak közé), összesen csaknem kétszáz színvona-

las program. A 20 évvel ezelőtti alakuló ülésen elhatároz-

tuk, hogy a Magyar Kultúra Napján (himnuszunk - a re-

formátus Kölcsey Himnusz c. művének - születésnapján) 

minden évben ünnepi estet rendezünk, egy-egy közérdek-

lődésre számot tartó közéleti-kulturális kérdéskört meg-

világító előadó meghívásával, a KÉSZ és a Luther Szö-

vetség helyi szervezeteivel társszervezésben. 

Az eddigi húsz magyar kultúra napi rendezvényünkön 

vendégünk volt többek között Nagy Gáspár költő és Szo-

kolay Sándor zeneszerző, akiknek emlékét éppúgy a szí-

vünkben őrizzük, mint minden, azóta elhunyt előadónkét 

és Fényes Ákosét, aki 2003-2010 között volt elnökünk. 

Az immár huszonegyedik Magyar Kultúra Napi ünnepi 

est is igazán időszerű kérdést feszeget: Maróth Miklós 

akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia volt alel-

nöke az iszlám és a keresztyénség jövőjéről osztja meg 

gondolatait mindazokkal, akik 2016. január 22-én 18 óra-

kor eljönnek a kulturális műsorral színesített, Papp Gá-

bor, az SKK jelenlegi elnöke által szervezett előadóülé-

sünkre, a NYME Közgazdasági Kar Erzsébet utcai előa-

dótermébe. 

 

Szarka László (az SKK elnöke, 1995-2003)  

A Soproni Kálvin Kör 20 éve 

Dr. Szarka László 
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December 17. Kuzsner Péter orgonaművész, egyháztag: 

Bach a tudós – A teológia, zene és matematika 

összefüggései egy életműben 

 

Az Erdélyi Kör kezdeményezésére közösen lebonyolított 

április 29-i rendezvényünk során dr. Úry Előd javaslatára 

gyűjtést szerveztünk a szép számú, kb. 100 fős, jobbára 

nem egyházközségünkhöz tartozó hallgatóság soraiban. 

Az a tény, hogy ezzel a programmal és egy református 

előadóval egyházon kívüli személyeket is a templomunk 

falai közé tudtunk hozni, önmagában is örvendetes. Az 

már csak ráadás volt erre, hogy sikerült 55.049 Ft-ot 

összegyűjtenünk, amelyet az egyházközség a Magyar 

Református Szeretetszolgálaton keresztül a kárpátaljai 

magyarok megsegítésére utalt át közösen a két Kör nevé-

ben. Köszönet az adakozóknak, Istennek pedig dicsőség 

mindezért! 

 

Dr. Papp Gábor, a Kálvin Kör elnöke 

Tisztelt Eljövetel-váró Gyülekezet, 

Kedves Barátaim! 
 

Engedjék meg, hogy mondandóm bevezetéseképpen 

felolvassak egy rövid verset Nikiforosz Vrettakosz gö-

rög költőtől, édesapám, Papp Árpád fordításában. 

 

A tulipán 

 

Mert hát megeshet, hogy az éj kellős közepén 

betoppan hozzám Jézus Krisztus. Vagy első 

unokaöccse. Esetleg 

édesanyja húga, vagy édesapja. 

Avagy egy bőrig ázott hegyipásztor, 

akire ráesteledett. Kell hát ez a tartalék 

fekhely otthonomban. 

Bérleti díját egy életre előre kifizette nékem 

maga az Isten: 

belémültetett egy fehér tulipánt – 

a szeretetet. 

 

Kedves Barátaim! 

Az a virág, mint az igaz isteni szeretet szimbóluma 

nagyon is helyénvaló. Olyan virág ez, amely az igazság 

humuszában gyökeredzik és az igazság fénye élteti. Mi 

mindannyian, egyen-egyenként megkapjuk ezt a virá-

got, mert az Isten, jó kertész módjára plántálja belénk. 

Ráadásul az isteni szeretet 2000 évvel ezelőtt megteste-

sült közöttünk, most is éppen az erre való emlékezésre, 

a Karácsonyra készülünk. Ennek ellenére mégsem va-

gyunk képesek a Földet, mely nekünk adatott, gyönyö-

rű, virágzó tulipánkertté varázsolni. Vajon miért? 

Kedves Barátaim! 

Az Istentől kapott szeretetet nem zárhatjuk magunk-

ba, mert nem ezért kaptuk. Ha nem árasztjuk maradék-

talanul szét az embertársainkra, a világra, hanem csak 

jobb esetben is ímmel-ámmal, valódi hit nélkül, módjá-

val osztogatjuk, akkor csak 

amolyan mindennapi sze-

retet lesz belőle, amely 

bizony halvány, sokszor 

igen torz árnyéka, eseten-

ként groteszk karikatúrája 

az igaznak, a feltétlennek. 

Az igaz szeretet csak egy 

másik szeretet kölcsönha-

tásában érvényesül, így 

sokszorozza erejét, teszi 

jobbá a világot. Ezért értel-

metlen lakat alatt tartani. 

A mi mindennapi szere-

tetünk legfeljebb rózsát teremhet, ami szép is, illatos is, 

de tövisei is vannak. A mi mindennapi szeretetünknek 

mindig van alanya, tárgya, célja és oka: azért szeretem 

ezt vagy azt, mert… A mi mindennapi szeretetünk idő-

be vetett, van kezdete és vége: valamikor szerettem, de 

hol van már az? A mi mindennapi szeretetünk eseti, 

kampányszerű. (…) 

Kedves Barátaim, a belénk plántált isteni szeretet 

esendőségeink és gyengeségeink szelepei és szűrői mi-

att torzul mindennapi, kölcsönhatásra szinte képtelen 

szeretetté. Pedig az Isten számtalan példát adott nekünk 

a maga teremtette anyagi világban arra, hogy az össze-

adható dolgok micsoda erőt jelentenek és így micsoda 

rendet képesek a káoszba hozni. Példaként itt van a gra-

vitációs vonzás, mint az ismert fizikai kölcsönhatások 

leggyengébbike. Kicsiny anyagi egységekre, atomokra 

és molekulákra vonatkoztatva kimutathatatlan. Azon-

ban, ha valamilyen oknál fogva ezek a parányi építőele-

mek planétákká és csillagokká tömörülnek, akkor az 

összevisszaságba rend költözik, pályák alakulnak ki, 

fény gyúl a sötétségben, csillagrendszerek jönnek létre 

és a nagy mű eljár kerekén évmilliókig. 

Nyissuk hát meg szívünket, ne zárjuk magunkba az 

igaz szeretetet, ha terméketlen aknamezők helyett, vi-

rágzó tulipán mezők után áhítozunk. 

Dr. Papp Gábor, a Kálvin Kör elnöke 

Dr. Papp Gábor 

A beszéd, amit itt részleteiben közlünk, elhangzott  
december 6-án, a Fő téri adventi gyertyagyújtáson: 
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Baba-Mama Kör 
 

A 2015/2016-os tanévben 

csütörtökön délelőttönként 

10 órától fél 12-ig baba-

mama kört tartunk, amely-

re nagy szeretettel várjuk 

a kismamákat és az édes-

anyákat kisgyermekeikkel 

együtt. Alkalmainkat é-

nekléssel, imádsággal 

kezdjük s az el-

hangzó, rövid, igei 

alapú bátorító üze-

netek kapcsán be-

szélgetünk az anyai 

érzésekről, felada-

tokról, az időbeosztásról, keresztyén gyermeknevelésről, 

illetve aktualitásokról miközben gyermekeink szabadon 

játszhatnak. Igyekszünk őket is bevonni Isten dicsőítésé-

be, ezért gyermekénekeket is tanulunk, amelyeket nagy 

érdeklődéssel figyelnek, még ha énekelni nem is tudnak. 

 

Gyermek-istentisztelet 
 

A gyülekezeti terem egyik része az istentisztelet alatt 

babaszobaként funkcionál. A legkisebb gyermekekkel 

kijöhetnek ide a szülők, s kihangosítva hallgathatják az 

istentiszteletet, amíg 

a gyermekek csend-

ben játszanak. Sze-

retném bátorítani 

valamennyi, a baba-

szobában kisgyermekére felügyelő szülőt, hogy nyugod-

tan kapcsolódjon be az éneklésbe, közös imádságba, 

ugyanúgy, mintha bent lenne a templomban. Ezzel is 

Istent dicsőítjük és gyermekeinknek példát mutatunk. 

A másik teremben a tanév során vasárnaponként – a 

családi istentiszteletek kivételével – az óvodás és 1. osz-

tályos gyermekek számára az istentisztelet ideje alatt 

külön foglalkozást 

tartunk. A gyerme-

kek az istentisztelet 

kezdetén a temp-

lomban vannak szü-

leikkel, majd az 

igehirdetés előtti (harmadik) ének alatt átmehetnek a 

gyülekezeti terembe, ahol két felnőtt foglalkozik velük. 

Az előző évhez hasonlóan idén is az imádság a fő té-

mánk. Ismételjük, s az új gyerekek is megtanulhatják az 

előző évi imákat, illetve újakat is tanulunk. Minden 

imádsághoz elmondunk egy-egy történet Bandiról, egy 

óvodás kisfiúról, aki hasonló helyzetekbe kerül, mint a 

mi gyermekeink. 

Ezúton is köszönöm az istentiszteletek vezetőinek, 

Gribovszki Szilviának, Kománné Kiss Emesének, Ko-

vács Zsuzsannának, Szabó Eszternek és segítőtársaink-

nak, Drüszler Editnek, Hegedűs Katalinnak, Kulcsárné 

Hegedüs Noéminek, Márton-Cseh Katalinnak, Téglás 

Dorottyának és Varga Juditnak a szolgálatát! 

 

Családos felnőttek bibliaórája 
 

Keressük a lehetőségét annak, hogy gyülekezetünk csa-

ládjai jobban megismerhessék egymást, és gyermekeink 

hasonló értékrendű 

családban felnövő 

gyermekekkel is-

merkedhessenek és 

barátkozhassanak. 

Ezért havi rendsze-

rességgel közös ki-

rándulásra indu-

lunk, általában a hónap második vasárnapján, délután 

három órakor. A kirándulás során a beszélgetések mel-

lett közös játékra is sort kerítünk. Lelki 

növekedésünk érdekében családos biblia-

órákat tartunk a gyülekezeti teremben a 

hónap utolsó péntekjén, délután öt órai 

kezdettel. Együtt énekelünk, imádko-

zunk, majd a gyerekek felügyelettel a 

szomszédos teremben játszhatnak, amíg a 

szülők Isten igéjét hallgatják, és arról 

beszélgetnek. Ebben az évben bibliaórá-

ink témája a keresztyén család. Az első 

ilyen együttlétünket november 27-én tar-

tottuk meg. 

      Összejöveteleinkre szeretettel várunk 

minden érdeklődőt, családtagjaival e-

gyütt! 

Fothné Bátki Rozália hitoktató 

Kisgyermekek a gyülekezetben 

 

Kirándulás a Hubertusz-

kilátóhoz október 4-én 

 

  Fonthné Bátki Rozália 

Baba-Mama Kör 
a tanév során csütörtökön 

délelőttönként 
10 órától fél 12-ig 

„A gyülekezeti terem egyik része 
az istentisztelet alatt 

babaszobaként funkcionál.”  

Gyermek-istentisztelet a 
tanév során vasárnaponként az 

óvodás és 1. osztályos 
gyermekek számára  

Közös kirándulás a hónap 
második vasárnapján 

 
Családos bibliaóra a hónap 
utolsó péntekén 17 órakor 



 

Fent jobbra: A győztes felsős csapat 
focikupa eredményhirdetésén 
 

Lent balra: Az alsós korosztály játé-
kosai 9 nullra győztek az egyik mér-
kőzésen! 
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„Nem a győzelem, hanem a részvétel a fontos!" − tartja 

az ismert mondás. Felnőttként ezt már belátja az ember, 

de gyermekként még más a véleménye. Ezért is nagy-

szerű érzés, ha a részvételhez még a győzelem öröme is 

társul. Ebben a kivételes helyzetben lehetett részük má-

jus 9-én az Egyházmegyei Kispályás Focikupán részt-

vevő focistáinknak. A Tápon megrendezett bajnoksá-

gon az alsósok és felsősök is képviseltették magukat. 

Szerencsére mindkét korosztályban több csapat is indult 

az egyházmegyéből, aminek köszönhetően sok meccsen 

bizonyíthatták a fiatalok focitudásukat. 

A kora délutánig tartó megmérettetésen mindkét csa-

patunk a végsőkig versenyben maradt. Ennek eredmé-

nyeként az alsósok és a felsősök az első helyezésért 

játszhattak. A gyerekeket elkísérő szülők, 

nagyszülők, testvérek egyszerre szurkol-

hattak mindkét csapatunkért, aminek meg 

is lett az eredménye. A felsősök elhódí-

tották a vándorkupát, míg az alsósok a 

második helyen végeztek. A közös ebé-

det és az eredményhirdetést követően a 

hazaúton nem maradhatott el a már ha-

gyományosnak mondható kapuvári 

fagyizás sem. 

Bár minden résztvevő kapott névre 

szóló emléklapot, arról hogy a későbbi-

ekben még inkább maradandó emlék le-

gyen ez a nap, a soproni templomban 

átadott érmek gondoskodtak. 

A jövő évi tornán a nagyok részére 

immár a kupa megtartása, a kicsik részé-

re pedig annak megszerzése lesz a cél, de 

reméljük, akkor sem lesznek szomorúak,  

ha ez majd nem sikerül ma-

radéktalanul. Addig is kéthe-

tente a Hunyadiban, illetve 

nyáron az Angeren újra és 

újra átélhetik a részvétel és a 

győzelem örömét. Ha valaki 

pedig kedvet kapna ehhez, 

akkor ezeken az alkalmakon 

szívesen látjuk és nem csak 

a gyerekeket, hanem szüleiket is. 

E-mail elérhetőségem: 
                       szabolcs.koman@skk.nyme.hu 

 

Komán Szabolcs edző 

 

Komán Szabolcs 

 

„...hiszen azért fáradunk 

és küzdünk, 

mert az élő Istenben reménykedünk, 

aki üdvözítője minden embernek, 

de leginkább a hívőknek.” 

1Tim 4,10 
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Minden hét szerdáján este hét óra-

kor ül össze az egyetemi ifikör 

Filotás Juli vezetésével. Felmerült 

ugyan a gondolat, hogy „egyetemi”-

ről „egyetemes”-re kereszteljük át, 

miután az egyetemisták a kisebbsé-

get képviselik, az alkalom neve mé-

gis – hagyománytisztelő módon – 

„egyetemi” maradt. Jár ide egyete-

mista, ex-egyetemista, már végzett 

hallgató, családapa, családanya, 

komoly dolgozó ember, komolyta-

lan dolgozó ember, egyszóval min-

denki, aki ifjúnak érzi magát. 

A körnek számos sikere és érde-

me van és volt a 2015-ös évben (is).   

Érdemünk például, hogy szere-

tünk megtévesztő neveket adni az 

alkalmainknak. Tartottunk az évben két ifjúsági hétvégét 

„Vifi” (=Volt Ifisek) néven, ahol jelenlegi, volt és soha-

se-volt ifisek is részt vettek. Az első alkalom tavasszal 

Bakonyjákón volt „Konfliktusaink” címmel, a második 

ősszel, Ravazdon „Odaadó és elfogadó élet” címmel. 

Mindkét alkalmon három-három előadó segítette a témá-

ban való elmélyülést, közös programok, kirándulás a csa-

patépítést.  

     Ha már a csapatépítésnél tartunk, az ifikör nagy 

öröme, hogy idén is egy jó csapatot tudhat a magáénak 

régi és új emberekkel, akik nem csak a gyülekezet kerete-

in belül járnak össze, hanem azon kívül is baráti kapcso-

latok szövődtek, illetve nem elhanyagolható, hogy ez a 

közösség 2015-ben három házasságkötést is kitermelt 

magából. Ezen kívül két felnőtt keresztség és három kon-

firmáció is történt az ifisek körében ebben az évben.  

Hálásak vagyunk Istennek a gyülekezeti ifikörért! 

 

Nagyné Végh Csenge 

egyetemi hallgató 

Soproni Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet  

„Ige szól a romok felett”—Reggeli áhítat Ravazdon 
a  Szt. Villebald-templom rekonstruált alapjainál 

„Bajnokcsapat!” – ez volt a 

mottója az idei Dunántúli 

Református Egyházkerület 

Családos Hete táborának. 

Balatonfenyvesen az Úr 

áldásával közel háromszá-

zan töltöttünk egy feledhe-

tetlen hetet július 13-a és 18

-a között. Sopronból négy 

család – Fonth, Gribovszki, 

Pöltz és Joó család – vett részt az Egyházkerület progra-

mokban gazdag rendezvényén.  

Gyerekek és felnőttek egyaránt várták a napot, ami-

kor elindultunk Balatonfenyvesre. A tábor szervezői 

minden évben előadásokkal készülnek, melyeket egyhá-

zi vezetők, gyülekezeti lelkészek vagy elismert világi 

előadók tartanak. A családos hét programjai a szervező 

lelkipásztorok által jól kialakított napirend szerint zaj-

lottak. Ébredés után reggeli, majd kilenc órától közös 

reggeli áhítat következett. Tíz órától a gyerekeknek há-

rom éves kortól korcsoportonként hittanos foglalkozá-

sok zajlottak. Ez alatt a felnőtteknek előadásokat tartot-

tak ismert előadók. Előadás után kisebb csoportokra 

oszlott a hallgatóság, és lelkészi irányítással megbeszél-

 

Joó Lilla 

„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok…” 

Ézsaiás 40,31 

REFORMÁTUS TÁBOR BALATONFENYVESEN 
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A 2015/2016-os 

tanévben tíz hó-

napot töltök zsi-

nati ösztöndíjas-

ként Genfben. A 

kinti életemet 

két dolog ha-

tározza meg: a 

tanulás és a 

lelkipásztori 

munka.  

     Az előbbit 

illetően azt tap-

asztalom, hogy a 

pápai teológián 

eltöltött eddigi négy év kitűnő alapot nyújt számomra az 

itteni képzéshez. A Genfi Egyetemen saját magam által 

összeválogatott órarend szerint hallgatom a kurzusokat.  

A tanítás francia nyelven történik, de a diákság össze-

tétele rendkívül sokszínű. Bár az első kiselőadásom előtt 

félénk voltam, a tanárom azzal bíztatott: „Ne aggódjon! 

Mi sokkal rosszabbul beszélünk magyarul, mint Ön fran-

ciául.” – És valóban kezdek belejönni: két hónap után 

már komolyabb teológiai vitákban is részt vettem az órák 

vagy konferenciák keretén belül. 

A lelkipásztori munka a Genfi Magyar Protestáns 

Gyülekezetben történő szolgálatot jelenti. Egy 

alapítványnak köszönhetően körülbelül tíz éve működik 

a lelkipásztori szolgálat ellátása a jelenlegi formában: az 

aktuálisan egy-egy évet itt töltő teológushallgatók vagy 

lelkipásztorok által. Korábban hosszú ideig főállású 

evangélikus lelkésze volt a gyülekezetnek, aki mellett az 

ösztöndíjasok besegítettek a teendőkbe.  

Magyarok a reformáció kora óta folyamatosan jelen 

vannak a városban, de szervezett magyar élet, és nagy 

létszámú magyar csoport a második világháborút, illetve 

az 1956-os forradalmat követően jött létre Genfben. Van 

magyar iskola és óvoda, könyvtár, magyar alapítású ze-

neiskola, és nem utolsó sorban katolikus és protestáns 

gyülekezetek. A katolikus gyülekezet létszáma megha-

ladja a 100 főt, a Genfi Magyar Protestáns Gyülekezet-

ben körülbelül 70-en vagyunk. A gyülekezet törzsét azok 

a idősebb gyülekezeti tagok alkotják, akik még a 

világháború vagy a forradalom alatt érkeztek. A közösség 

másik fele pedig a fiatalabbak, akik a CERN-ben, vagy 

nemzetközi cégeknél, esetleg egyetemi kutatások terén 

dolgoznak. Havonta két istentiszteletet és ugyanennyi 

bibliaórát tartunk. Minden hónap végi istentiszteleten 

úrvacsorai közösségben vagyunk együtt.  Legalább 

kéthetente-havonta igyekszem meglátogatni betegségben 

szenvedő gyülekezeti tagjainkat. Tavasszal ketten (egy 

gyerek és egy felnőtt) szeretnének konfirmációi fogadal-

mat tenni. 

 

Tóth Cseperke, a PRTA hallgatója,  

genfi ösztöndíjas 

(Majdnem) Kálvin nyomában 

tük az elhangzottakat. Az ebéd után szabad program 

következett, majd sportfoglalkozásokon vettünk részt: 

volt foci, méta, kosárlabda, gokart. A gyerekek az ugrá-

ló várat hódíthatták meg, kézműves foglalkozáson, vagy 

arcfestésen vehettek részt. 

A legkisebbeket anyukájukkal együtt közös ringató 

foglalkozás várta. Vacsora után zenés esti áhítat követ-

kezett, majd fél nyolctól esti program vette kezdetét. Az 

érkezés napján játékos ismerkedési est keretében min-

den család bemutatkozott: kik ők, honnan érkeztek, mi-

vel foglalkoznak. A többi napokon este koncerten, tánc-

házas programon vagy bábszínházas előadáson vettünk 

részt. Fakultatív program keretében este tíz órától ima-

közösség ült össze beszélgetésekre. 

A felnőttek az előadók segítségével hiteles képet 

kaphattak a mai református egyház helyzetéről, felada-

tairól, lehetőségeiről. Idén – a tábor elején – Steinbach 

József püspök úr ellátogatott hozzánk és az egyházi ve-

zető szemével beszélt arról, hogyan értelmezhető a baj-

nokcsapat az egyházban és a vallásgyakorlás tekinteté-

ben. Az előadók között szerepelt még Lenkey István 

paksi református lelkipásztor, aki többek között a pres-

biterek kiemelkedő segítő szerepét hangsúlyozta. Elő-

adást hallottunk még Mocsai Tamás egykori válogatott 

kézilabdázótól, Felsőmocsolád jelenlegi polgármesteré-

től.  

„Bajnokcsapat az intézményvezető szemével” cím-

mel előadást hallottunk Dr. Velkey György úrtól, a Ma-

gyarországi Református Egyház Bethesda Gyermekkór-

házának főigazgatójától. 

Napfényes, boldog hetet töltöttünk együtt a reformá-

tus táborban régi és új ismerősökkel együtt. A tábor 

mindannyiunk számára emlékezetes marad, mivel sok 

új ismerettel is gazdagodtunk hitünkről, önmagunkról 

illetve kapcsolatunkról az Úr Jézussal. 

 

„Dicséri, áldja szüntelen Jézust a szívem, ajkam! 

Amit Ő művelt énvelem, amit Ő végzett rajtam, 

Azt némán el nem hallgatom, kijártam könnyes utakon, 

Csodáit zengem vígan, hirdetem boldogan.” 
 

Joó Lilla 
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A kerkafalvi tábor már hagyomány-

nyá vált a református gyerekek éle-

tében. Mi a testvéremmel azonban 

először vettünk rajta részt. Először 

is magával ragadott az őrségi táj 

hangulata, a maga egyszerűsége és 

nyugalma.  

Kíváncsian vártam, mit tartogat 

majd az a hét, amit a falu református 

parókiáján töltünk. Első pillantásra a 

szobák zsúfoltnak tűntek, később 

azonban rá kellett jönnöm, hogy 

ettől csak még családiasabb lett a 

hangulat. Én szinte senkit nem is-

mertem, de pár óra elteltével ez már 

fel sem tűnt. Hamar jó közösség 

lettünk, és annak ellenére, hogy a 

legtöbbeknél idősebb voltam, jól 

kijöttem mindenkivel.  

Az időjárás nagyon kegyes volt 

hozzánk, így többször is elmehet-

tünk a szomszéd falu kis tavához 

fürdeni. Mivel sokan voltunk, és 

csak két kisbusz állt rendelkezé-

sünkre az utazáshoz, ezért - utólag 

elárulhatjuk - a kicsik a csomagtar-

tóban utaztak. Szerintem sokkal job-

ban élvezték, mintha az üléseken 

ültek volna.  

A tó bár elsőre hidegnek tűnt, 

miután megszoktuk, épp kellemesen 

lehűtött minket. Vízi csatáztunk, 

labdáztunk, és mindenekelőtt na-

gyon jól éreztük magunkat.  

Persze akkor sem unatkoztunk, 

amikor épp nem fürödtünk, hisz 

minden napra akadt valami program. 

Ilyen volt például a rókavadászat, 

ahol négy csapatot alkotva papírból 

kivágott rókafejeket kellett össze-

gyűjtenünk.  

A napokat áhítattal nyitottuk és 

zártuk. Minden nap sor került cso-

portbeszélgetésre is, amin a korunk 

alapján vettünk részt. Mi, a legna-

gyobbak érdekes témákról beszél-

gettünk, arról is például, hogy mit 

várunk majd a jövőben a házastár-

sunktól. Nem nagyon lepett meg az 

a tény, hogy míg mi lányok rengeteg 

mindent felsoroltunk az elvárások-

nál, addig a fiúknál a legfőbb szem-

pont a főzés tudománya volt. Hiába 

tervezték azonban úgy, hogy a jövő-

ben nem lesz gondjuk ilyesmire, a 

tábori étkezéseknél ugyanúgy kellett 

segíteniük a terítésnél.  

Egyik nap eljött hozzánk az Őr-

ségi Nemzeti Park négy munkatársa, 

hogy bemutassák a minket körülve-

Idei nyári táborunkat június  28-

július 4. között tartottuk Kerkafal-

ván, 34 hittanos gyermek és nyolc 

felnőtt kísérő részvételével. 

 Ezúton még egyszer szeretnénk 

kifejezni köszönetünket minda-

zoknak a felnőtteknek, akik anya-

gi támogatásukkal hozzájárultak a 

gyermekek táboroztatásához. 

Köszönjük felnőtt és fiatal segí-

tőink szíves munkáját, jelenlétét 

is: Drüszler Edit és Schlögl Noé-

mi  szülőknek, Tóth Cseperke és 

Kocsis Ábel teológusoknak, vala-

mint Hegedűs Katalin egyetemi 

hallgatónak. Hálásak vagyunk az 

édesapáknak, hogy a tábori emele-

tes ágyakat érkezésünk idejére 

feljárókkal és korlátokkal látták 

el. 

Hasonlóképpen köszönjük az 

Őrségi Nemezti Parktól hozzánk 

érkező dr. Szentirmai István osz-

tályvezetőnek és három munkatár-

sának az élvezetes és tartalmas 

bemutatót. Szakszerű vezetésük-

kel a gyermekek megismerkedhet-

tek az őrségi táj természeti szépsé-

geivel. 

ISMÉT KERKAFALVÁN 

Ismerd meg Kerkafalvát! - Séta a faluban 
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„Madarat lehetett volna 

velünk fogatni” 
  

Élménybeszámoló a református hittantáborról 

 

Az idei tábor Kerkafalván volt megrendezve. A 

soproni református templomtól indulva érkeztünk 

a kerkafalvi parókiára, majd elfoglaltuk szobáin-

kat. 

Minden reggel fél órás áhítatot tartottunk, majd 

reggeli után különféle programokkal folytattuk a 

napot. Különleges élmény volt, amikor megláto-

gattak minket a természetvédelmi park szakembe-

rei, akikkel lepkét foghattunk, vízi élőlényeket 

gyűjthettünk és megnézhettük, hogyan fognak 

madarat. 

Az egyik legklasszabb élményünk a zalaegerszegi 

élményfürdőben töltött idő volt. 

Egy szép délután ellátogattunk a közeli faluban 

lévő biofarmra is, ahol rengeteg állat fogadott 

minket. A méhészkedésből sem maradtunk ki, 

mivel Olgi néni, a méhészszakértő adott nekünk 

jó tanácsokat. Tőlük mézet is vásárolhattunk. A 

tábor legmelegebb napján rókavadászatra indult a 

csapat, ami a falu utcáin volt megszervezve. 

Ezeket a csodás napokat strandolással zártuk le. 

Nagyon szuper volt a hittantábor, mindenkinek 

ajánljuk, mert jól fogtok szórakozni! 

 

Jancsó Dorottya & Csillag Jázmin, 

6. osztályos hittanosok 

Március 21-én reggel indultunk Zircre Gábor bácsival a 

Pápai Református Egyházmegye ifjúsági találkozójára, ami-

nek két fő témája volt: a barátság és a párkapcsolat. Soha 

nem voltunk még ebben a városban, de még ilyes fajta ren-

dezvényen sem. Izgatottan indult a reggel, a viszonylag 

hosszú utat pedig elképesztően hamar átvészeltük.  

Zircen egy fogadóban volt a találkozó. Mikor bemen-

tünk, nagyon kedvesen fogadtak. Egy kosárkában színes cé-

dulák, egy másikban pedig madzagok voltak. Sejtettük, hogy 

ezek színek szerinti csapatok lesznek később. Ezért mindhár-

man egyforma színű cédulát – sárgát – választottunk. A kis 

papírlapokon a nevünk, a gyülekezetünk és egy ige szere-

pelt: „Közeledjetek az Istenhez, és Ő közeledni fog hozzá-

tok…” (Jak 4,8) 

Miután mindenki megérkezett, és teljes volt a létszám 

(közel 70 fiatal és 30 felnőtt), a zirci gyülekezet lelkésznője, 

Vecsey Katalin és az esperes úr köszöntője után  zenés áhítat 

keretében elkezdődött a találkozó programja. A győri Kos-

suth utcai gyülekezet ifjúsági zenekara játszott nekünk, és 

egy gyönyörű hangú lány énekelt mellé Isten és ember kap-

csolatáról, arról, hogy addig senki nincs egyedül, amíg Isten 

velünk van. 

Ezután két előadást hallhattunk egy fiatal lelkészházas-

pártól, Bella Pétertől és Bella Violettától. Jó előadással ké-

szültek, közvetlenek, kedvesek, viccesek és nagyon intelli-

gensek voltak. A lelkész a barátságról, a felesége pedig a 

szerelem témában beszélt nekünk, hol példákkal, hol kérdé-

sekkel vezetve bennünket a témában.  

A zenekar és egy kis szünet után már „színek szerint” 

ültünk asztalhoz, hogy ebédeljünk. Az ebéd finom volt, köz-

ben már meg is ismertünk néhány velünk megegyező színű 

kártyát viselő református fiút és lányt. Ebéd után egy honis-

mereti tesztet kaptunk, melynek végén négysoros verset  

kellett írni, amivel szinte mindenki jól megküzdött, mire 

végül sikerült. 

A délután további részében csoportonként külön he-

lyekre sétáltunk a fogadótól nem messze, hogy szűk kis kör-

ben bemutatkozhassunk, beszélgessünk az előadásról, meg-

hallgassuk egymás véleményét, esetleg választ kapjunk vala-

mely kérdésünkre. Mi az előadó lelkésszel voltunk, és ez 

alkalommal is kiderült, igazából milyen jól megértik a fel-

nőttek a mi problémáinkat, így, hogy ők is átéltek már dol-

gokat. Visszaérve a fogadóba a találkozó zárásaként sütivel 

és egy ismert zenekarral vártak minket, a Kávészünettel, 

akik magyar költők verseit zenésítik meg. Táncolva és egy 

fotót készítve távoztak. 

Jó emlékekkel kilépve a fogadó ajtaján lassan mi is 

„Áldás, békesség”-et mondtunk, és fáradtan, boldogan kocsi-

ba ülve utaztunk haza, azzal a mondattal, hogy jövőre is jö-

vünk! Köszönjük, hogy ott lehettünk! 

Nagy Ádám és Vincze Kitti, 

10. osztályos eötvösös gimnazisták 

vő élővilágot. Vadásztunk lepkére, megismerked-

tünk hasznos gyógynövényekkel, meghallgattuk 

egy madarász előadását és halásztunk apró állato-

kat a Cupi-patakból. 

Csütörtökön elmentünk Zalaegerszegre. Elő-

ször a göcseji falumúzeumot jártuk körbe, majd 

megtartottuk a reggel elmaradt áhítatunkat az otta-

ni református templomban. Ebéd után pedig me-

hettünk fürdeni az AquaCitybe. Ez a nap volt ta-

lán az egyik legjobb program a héten. Kedven-

cünk a hullámmedence lett, és persze az ugróme-

dence is mindenkinek tetszett. 

    Vidám hangulatban teltek el a napok, így azok 

számára, akik részt vettek a táborozáson, azt hi-

szem, nem kell népszerűsíteni a jövőben, hiszen 

az ottani élmények magukért beszélnek.  

Ezúton is köszönjük a szervezést, és a felnőttek 

gondoskodását. 

 

Balázs Fanni, 

9. osztályos berzsenyis hittanos 
 

Kapcsolatban… 
Élménybeszámoló a zirci ifjúsági napról 
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Reggeli áhítat, délelőtti foglalkozás, 

kézműveskedés és sok játék alkotta 

az idei napközis tábor napjainak 

rendjét, amelynek során Pál apostol 

életének történeteivel ismerkedhet-

tünk meg. A nyár szinte görög világ-

gá változott körülöttünk. Megtanul-

tunk a görög abc betűivel írni és 

nyomdáztunk velük. Athéni olimpiát 

rendeztünk, ahol volt futás, lovas 

kocsiverseny (ember lovakkal :-), 

birkózás és sok más versenyszám. 

Batikoltunk is: görög mintákkal dí-

szítettük fel a rövid ujjú pólókat. 

Minden nap, amikor csak tudtunk, 

számháborúztunk. Papírhajó eregeté-

si versenyt is rendeztünk a Deák téri 

kis patakon. 

Kedden Fertődre mentünk kirán-

dulni, ahol megnéztük Emese néni 

vezetésével a kastélyt. Korhű ruhák-

ba öltözve, mint az udvartartás tagjai, 

királylányos, királyfis ruhákban men-

tünk végig a palotán és a palotaker-

ten. Egy kör alakú szobában nagyon 

jó filmet láttunk az operáról, amely 

egy gyertya lángja okozta tűzvészben 

pusztult el. Még táncot is tanultunk 

itt. Mivel az egész napot itt töltöttük, 

a szemközti vendéglőben mindenki 

nagy örömére pizzát rendeltünk 

ebédre. 

Csütörtökön Sopronkövesdre ki-

rándultunk vonattal. Anna a vasúti 

kocsiban hagyta a pulcsiját, de egy 

telefonhívás és a lelkiismeretes vasu-

tasok segítségével sikerült visszakap-

nia. A Fehér Csárdában ebédeltünk, 

majd a szélkerekekhez mentünk au-

tós és gyalogos túrával. Pityu bácsi-

éknál voltak cseresznyefák is, amik-

ről ehettünk, a fiúk közben még a 

búzatáblába is bekalandoztak. A fo-

cipályán uzsonnáztunk és számhábo-

rúztunk. Bár a tervezett strand rossz 

idő miatt elmaradt, mégis rengeteg 

mindent csináltunk. 

Az okos programok során sokol-

dalú, az élet más területén is használ-

ható dolgokat tanultunk meg, hitbeli 

légkörben. 

 

Cseke Sarolta, 4. osztályos tanuló 

Az iskolai szünet legelső hetében – 

június 15-19. között – szerveztük 

meg idén is a napközis táborunkat. 

A táborban 25 hittanos gyermek 

vett részt, tizenkét fiatal és felnőtt 

segítő bevonásával. Hálásan kö-

szönjük az ő jó kedvű és hatékony 

segítségüket mind a gyermekekkel 

való foglalkozásokban, mind pedig 

a háttérben végzett lelkes és kreatív 

előkészületekben! 

Ezúton szeretnénk még egyszer, 

külön is kifejezni köszönetünket 

szíves „vendéglátóinknak”: Huszti-

né Harsányi Emese egyháztagunk-

nak, aki meghívott bennünket a fer-

tődi kastélyba egy egész napos inte-

raktív foglalkozásra, valamint Pén-

tek Istvánnak és kedves feleségé-

nek, akik nagy szeretettel fogadtak 

bennünket sopronkövesdi otthonuk-

ban, megismertetve bennünket Ka-

lotaszeg csodálatos népművészeti 

emlékeivel. 

A héten segítőink voltak: Bakó 

Erzsébet, Bayerné Halász Valéria, 

Debreczeni Margit, Drüszler Edit, 

Dzur Botond, Filotás Julianna, Ju-

hász Béla, Mészáros Gergő, Pintér 

Korinna, Varga Judit, Vincze Kitti, 

Vladárné Pataki Emőke. 

Pál apostol görög földön - a gyülekezeti teremben és környékén 

A nyári napközis tábor bemutatása Cseke Sarolta emlékei alapján 

Múltidéző séta a fertődi Esterházy-kastélyban 

Egyházközségünk vezetősége, a Presbitérium az anyagi 

alapokat, a bevételeket és azok felhasználását éves 

költségvetésben határozza meg. Sokan úgy gondolják, 

hogy az egyházközségünk valamiféle állami támogatás-

ból, vagy központi juttatásokból szerzi a kiadások fede-

zetét. Pedig ez nem így van! Csak azt tudjuk felhasz-

nálni, amit egyháztagjaink befizetnek perselypénz, egy-

házfenntartói járulék, vagy ahogy régen mondták 

„egyházadó”, vagy külön céladomány formájában. 

Egyházkerületi elvárás a jövedelem 1 százaléka, tehát a 

minimálbér szerint számolva évi tízezer forint. Köszön-

jük azoknak az egyháztagoknak a segítő támogatását, 

akik évek óta lelkiismeretesen szívükön hordozzák 

egyházközségünk anyagi terheit, és buzdítjuk azokat, 

akik eddig még nem tették ezt. 

Kérjük egyháztagjainkat, hogy anyagi kötelezettségü-

ket lehetőségük, anyagi helyzetük figyelembe vételével 

híven teljesítsék! 

Ki tartja fenn az egyházközséget? 
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2015. évi anyakönyvi adatok 

 

„Én vagyok a világ világossága: 

aki engem követ, nem jár sötétségben ...” 

(János 8,12)  

Konfirmáltak: 

Balogh Brigitta Tímea (Fertőszentmiklós); Bakay Vin-

cent Adam Boris; Bella Anett; Bór Anikó; Császár Adél; 

Cserpán Dávid; Csiszér Zalán; Falvai Berill; Falvai Vi-

vien; Faragó Ádám; Fehér Dániel; Fehér István; Horváth 

Boldizsár; Kiss Tímea; Majoros Márk; Molnár Fanni 

Emőke; Nagy Ádám; Nagy Zsanett; Nyeső Lázár; Palla-

gi Krisztián; Pataki Péter Gergely; Peitl Berta; Schön 

Bernadett; Schwanner Aliz Anna; Soronits Gábor 

(Fertőszentmiklós); Szabó Eszter; Szűcs Vilmos 

(Kapuvár); Tisza Panna; Turi Sára; Vajda Fanni Rebeka. 

 

„Ismeri az Úr az övéit.” 

(2Timótheus 2,19)  

Megkereszteltek: 

Mihályi Lilla; Mihályi Fanni; Tövissi Dominik 

(Vadosfa); Szabó Eszter; Kertes Adél; Hajdu Vilmos 

Bálint; Hara Noémi; Mótyán Milán (Harka); Tóth Ka-

milla; Onódi Marcell; Onódi Norbert; Onódi Csenge 

Réka; Molnár Vendel; Bors Máté; Bors Lilla; Erdei Jo-

hanna; Schön Bernadett (Hövej); Simon Levente László; 

Vajda Fanni Rebeka; Rabatin Dorina (Fertőd); Módos 

Márk Bálint (Sopronhorpács); Nagy Andrea Irén 

(Nagycenk); Márkus Lénárd (Nagycenk); Balogh 

Benett; Sárdi Bence Péter; Módos Lehel; Galló Patricia 

Réka (Budapest); Jenei Florian (Bécs); Réthy Dóra; Sza-

bó Alíz; Lábdy Regina Anna (London); Bognár Vendel; 

Horváth Norbert; Gelencsér Léna (Fertőhomok); Bene-

dek Noel; Farkas Eszter Szofi; Bodor Attila; Kránitz 

Márk Flórián. 

„Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, 

meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat 

a Krisztus Jézusban.”  

(Filippi levél 4,7)  

Házasságkötésükre Isten áldását kérték: 

Dóczi Lajos – Váradi Sintya Bettina; Tóth Szabolcs – 

Győrffy Erzsébet; Dr. Németh Bence – Albert Erzsébet; 

Dr. Beyer Dániel Ernő – Dr. Józsa Éva; Lucas Gwilym 

John – Kovács Juliette Rae; Nádasdy Ádám – Schön 

Bernadett; Babos Gergő György – Józsa Mónika; Kul-

csár György – Hegedüs Noémi; Dulitz Árpád – Kovács 

Lilla Margitta; Kula Radoslaw – Bátki Katalin; Takács 

Csaba – Radácsi Rita. 

 

„Ha vele együtt haltunk meg, vele együtt fogunk élni is.” 

(1Timótheus 2,11)  

Elhunytak: 

Szalai István (84, Sarród); özv. Pinterits Sándorné sz. 

Bernát Erzsébet (92); Wilfing Györgyné sz. Szoboszlai 

Zsuzsanna (66); Szabó Zsuzsanna (57); dr. Hartai István-

né sz. Bánrévi Judit (73, Balf); dr. Vecsey Dénesné sz. 

Gámán Mária (80); Tóth Kálmán (93, Budapest); Mikecs 

Ferenc (78, Rezi); Szabó József (68); Csomós András 

(50); Csokonai Gyula (88); Böőr Ferencné sz. Balla 

Etelka (93); Tóth Károly (76); özv. Bernád Katalin Mar-

git sz. Fülöp Katalin Margit (78, Osli); Májer Andrásné 

sz. Juhász Margit (85); Futika Istvánné sz. Tóth Julianna 

(89); özv. Simon Kálmánné sz. Boros Julianna (92); 

Andrássy István (58, Sopronkőhida); Keméndy Zsig-

mond (72); dr. Simonfi György Ferencné sz. Virágos 

Lídia Mária (73, Kisbér).  

 

Konfirmandusaink Sopronban 



 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK 

Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre! 
 

Sopron: 

Istentisztelet vasárnap 10 órakor 

Családi istentisztelet (tanévben) a hó utolsó vasárnapján 10 órakor 

Gyerekistentisztelet (tanévben) az istentisztelettel egyidejűleg (a családi istentiszteletek 

kivételével) 

Konfirmációi előkészítő (tanévben) vasárnap 11 órakor 

Református Fórum (tanévben) hétfőn 17 órakor 

Énekkari próba (tanévben) hétfőn 18.30-kor 

Baba-Mama Kör (tanévben) csütörtökön 10 órakor 

Fiatal Felnőttek Köre (tanévben) szerdán 19 órakor 

Bibliaóra (téli ill. nyári időszámítás szerint) csütörtökön 17 ill. 18 órakor 

Diakóniai Szolgálat összejövetele a hó 2. csütörtökén a bibliaórával egybekötve 

Családos bibliaóra (tanévben) a hó utolsó péntekén 17 órakor 
 

Fertőszentmiklós (Imaterem, Petőfi u. 62.): 

Hittan óra minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor 

Istentisztelet minden hónap 1. és 3. vasárnapján 15 órakor 

Konfirmációi előkészítő (tanévben) minden hónap 1. és 3. vasárnapján 16 órakor 
 

Kapuvár (Lumnitzer Kórház, Imaterem): 

Istentisztelet minden hónap 1. vasárnapján 17.30-kor 

Gyülekezeti hittanóra (tanévben) minden hónap 1. vasárnapján 17.30-kor 

December 20-án, Advent 4. vasárnapján 
úrvacsorával egybekötve idősek karácsonya 

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 27-én 10 órakor vasárnapi istentisztelet 
December 31-én 17 órakor óévi hálaadó istentisztelet 

Január 1-én 10 órakor újévi könyörgő istentisztelet 

Református Fórum 

A tanév ideje alatt hétfőnként tartott Református Fórum 

a felnőtteket keresztelőre, konfirmációra és házasságkötésre 

készíti fel. A Fórum azok számára is nyitott, 

akik református hitünk alapvető kérdései iránt érdeklődnek. 
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