
 

Az idő országútján 

   

Év vége felé önkéntelenül is 

számvetést készítünk, mintha 

éreznénk: Istenünk számon-

kérő Úr.  Szegényebb lettem-

e lélekben a mögöttem ha-

gyott évben, vagy éppen gaz-

dagabb? Milyen soha vissza 

nem térő idők, elmulasztott 

jótettek, el nem mondott, 

fontos szavak vádolnak? El-

maradtak-e mellőlem Istentől 

mellém rendelt útitársaim az 

idő országútján? Vagy éppen 

hálás szívvel tekintek vissza 

a tőle kapott ajándékokra, és 

rövid pihenő után bátran in-

dulok tovább, hogy az új év-

ben még közelebb kerüljek 

Istenemhez. Isten kérdez, és 

én beszélgethetek vele. 

A mögöttünk maradó év egy-

házközségünk számára a 

megerősödés, az erőgyűjtés 

éve volt. Hálát adunk Istenünknek gyülekezetünkért, a 

benne otthonra találó családokért, az Igével ismerke-

dő, és azzal táplálkozó hittanos gyermekeinkért és fia-

taljainkért. Áldjuk Urunkat, hogy minden jó szolgála-

tunkban Ő vezetett, és Ő adta az áldást imádságainkra 

és munkánkra. Együtt kérjük a minden kegyelem Iste-

nét, Ő vezessen minket az előttünk lévő új évben is. 

A 2017-es év jeles évfordu-

lók időszaka lesz. Négyszáz 

évvel ezelőtt alakult meg 

Pápán az első református 

presbitérium. Négyszázöt-

ven évvel ezelőtt fogadták el 

református eleink Debrecen-

ben, az 1567-es alkotmányo-

zó zsinaton, egyházunk 

egyik hivatalos hitvallását, a 

II. Helvét Hitvallást. És öt-

száz évvel ezelőtt, 1517. ok-

tóber 31-én tette közzé Lut-

her Márton az egyház meg-

reformálását célzó 95 tételét. 

Ezen évfordulók megünnep-

lése minden bizonnyal refor-

mátus hitünkben való meg-

erősödés alkalmai is lesznek, 

mert arra ösztönöznek, hogy 

evangéliumi bizonyságtétel-

lel szolgáljunk városunkban, 

országunkban.  

Amikor tehát megköszönjük Istenünknek megőrző 

kegyelmét, egyúttal kérjük gondviselő szeretetét, ve-

zetését az előttünk lévő új évben. Ő vezessen tovább 

minket az idő országútján. E gondolatokkal kívánunk 

minden kedves egyháztagunknak Istentől megáldott 

boldog új évet! 

Sopron, 2016 decemberében 

A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 
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Január 1. Az új esztendő könyör-
gő istentiszteletén Vladár Gábor 
lelkipásztorunk hirdette Isten Igéjét. 

Január 12. Évkezdő közös va-
csorán vett részt presbitériumunk 
Hutkai László presbiter testvérünk 
szíves meghívására vendéglőjében. 

Január 18-23. Az ökumenikus 
imahéten Vladár Gábor a Szent 
Margit templomban, Filotás Julian-
na beosztott lelkésznő az evangéli-
kus templomban hirdette Isten Igé-
jét. Gyülekezetünkben vendég ige-
hirdetőként Gabnai Sándor evangé-
likus lelkész és Benkó Attila rk. 
iskolalelkész szolgált. 

Január 22. A Magyar Kultúra 
Napján gyülekezetünk is szép 
számmal képviselte magát a NyME 
Közgazdaságtudományi Karának 
Erzsébet utcai aulájában, ahol az 
ökumenikus szervezésű rendezvény 
főelőadója, dr. Maróth Miklós 
oriantalista, az MTA rendes tagja 
„Az iszlám és a kereszténység jö-
vője a migráció tükrében” címmel 
tartott előadást. 

Január 24. Az ökumenikus ima-
hét keretében a kapuvári Szent An-
na plébániatemplomban Vladár Gá-
bor lelkipásztor hirdette Isten Igé-
jét.  

Február 7. Istentisztelet után a 
Diakóniai Szolgálat szervezésében 
idén is véradásra vártuk mindazo-
kat, akik segíteni kívánnak ember-
társaikon. Ezúttal is szép számmal, 
összesen 42-en adtak vért. Hálásan 
köszönjük a véradók segítségnyúj-
tását és a közreműködők munkáját. 

Március 4. Az ökumenikus női 
világimanapi istentiszteletre idén 
evangélikus asszonytestvéreink vár-
tak bennünket az evangélikus nyug-
díjas házba, hogy együtt imádkoz-
zunk a Kubában élő keresztyéne-
kért. 

Március 20. A nagyhetet meg-
nyitó virágvasárnap ünnepi isten-
tiszteletén egyházközségünk Gár-
donyi Zoltán Vegyeskara bűnbánati 
és húsvéti kórusművekkel szolgált 
Kocsis-Holper Zoltán karnagy ve-

zetésével.  
Március 30. Gulácsy Lajos nyu-

galmazott kárpátaljai püspök volt a 
vendége egyházközségünknek a 
Soproni Kálvin Kör szervezésében. 
Hálával gondolunk a november 6-
án mennyei hazába visszatért test-
vérünk szeretetteljes tanítására és 
hitből fakadó bizonyságtételére.   

Április 7. A Berzsenyi Dániel 
Evangélikus Líceumban tanuló hit-
tanosaink számára felekezeti csen-
desnapot tartottunk „Veszteségeink 
és nyereségeink” címmel. Előadónk 
volt dr. Simon Éva kardiológus, 
Koronika Judit földrajz-testnevelés  
szakos tanárnő és Kocsis-Holper 
Zoltán karvezetőnk, valamint a Ma-
gyar Vöröskereszt Sopron Területi 
Szervezetének fiatal önkéntesei Vá-
gó Viktória 12. osztályos berzse-
nyis diákunk vezetésével. 

Április 8-10. Gondnok-presbiteri 
konferencia volt Balatonfüreden, 
amelyen gyülekezetünket Bakó Er-
zsébet presbiter testvérünk képvi-
selte. 

Április 8-10. Gyülekezetünk 
egyetemistákból és fiatal felnőttek-
ből álló köre ifjúsági találkozón 
vett részt a Bükk-hegység déli lej-
tőjén található Várkúton. 

Április 16. Dr. Ács Zsuzsanna 
testvérünktől vettünk végső búcsút 
Székesfehérvárott. 

Május 1. Anyák napi istentiszte-
letünkön a gyermekek énekekkel és 
versekkel adtak hálát Istennek az 
édesanyák és nagymamák gondos-
kodó szeretetéért. 

Május 13. Az évenként esedékes 
egyházlátogatás során Csáfordy 
Julianna egyházmegyei tanácsbíró, 
mosonmagyaróvári lelkésznő láto-
gatta meg egyházközségünket. 

Május 12. Nagy örömünkre szol-
gál, hogy az idei konfirmandusok 
ajándékaként megvalósult a torony-
feljáró kivitelezése. Köszönjük Ko-
mán Szabolcs szervező munkáját. 

Május 15. Összesen 52 fiatal és 
felnőtt tett fogadalmat pünkösd első 
napján, akiknek felkészítését lelki-

pásztoraink Sopronban, Kapuváron, 
Fertődön és Fertőszentmiklóson 
végezték. 

Május 16. A sarródi Kócsagvár-
ban megtartott pünkösdhétfői isten-
tiszteletünkön ez évben is szép szá-
mú soproni és Sopron környéki, 
szórványban élő református ünne-
pelt együtt úrvacsorai közösségben. 
Az istentiszteleten hálát adva a Fer-
tőszentmiklósi Református Szór-
ványközpont 20 éves fennállásáért 
a sarródi együttlét után átlátogat-
tunk a fertőszentmiklósi imaházába, 
ahol a helyi közösség tagjai a test-
véreket szeretetvendégséggel és 
egy igen értékes festménykiállítás-
sal várták. (Lásd a cikket!) 

Május 21. A Zircen megrendezett 
egyházmegyei kispályás focikupa-
bajnokságon csapataink megvédték 
tavalyi címüket: az alsós korosz-
tályban második, a felsős korosz-
tályban első helyezést értek el. A 
helyezésért járó érméket a tanévzá-
rón adta át főgondnok úr a résztve-
vő hittanosoknak. (Lásd a cikket!) 

Május 25. Dr. Gárdonyi Zoltán 
református zeneszerző születésének 
110. évfordulóját ünnepeltük temp-
lomunkban. Ünnepségünk főelő-
adójaként fiát, dr. Gárdonyi Zsolt 
professzort köszönthettük. (Lásd a 
cikket!) 

Június 12. Tanévzáró istentiszte-
leten adtunk hálát Istennek a mö-
göttünk álló esztendőért. Az isten-
tiszteleten a Gárdonyi Zoltán Ve-
gyeskar szolgált Kocsis-Holper 
Zoltán karnagy vezetésével. 

Június 20-24. Egyhetes napközis 
hittantáborunkat tartottuk 31 gyer-
mek részvételével. Hálás szívvel 
megköszönjük a felnőtt és ifjú segí-
tőink szolgálatát, akiknek szeretete, 
figyelmessége és szolgálatkészsége 
nagyban hozzájárult a tábor sikeré-
hez. (Lásd a cikket!) 

Június 24. Katona Sándor presbi-
ter testvérünket kísértük utolsó föl-
di útjára. 

Június 25. A Balatonfüreden 
megrendezett Református Egyházi 

Napról-napra, hétről-hétre 
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Napok Dunántúlon 
(REND) nevet viselő se-
regszemlén kórustalálko-
zót szerveztek, amelyen 
Kocsis-Holper Zoltán kar-
nagy vezetésével egyház-
községünk Gárdonyi Zol-
tán Vegyeskara is részt 
vett. 

Június 26. Istentisztele-
tünkön Pocsai Sándor, a 
kárpátaljai Csongor község 
református lelkipásztora 
hirdette közöttünk Isten 
Igéjét. Gyülekezetünkben 
köszönthettük  Csongor 
község polgármesterét is. 

Július 3-9. Nyári hittanos tábo-
runkat 16 gyermek és 7 felnőtt rész-
vételével Kerkafalván szerveztük 
meg. A segítők szíves és fáradhatat-
lan segítségét ezúton is köszönjük. 
(Lásd a cikket!) 

Július 4-9. Az egyházkerületi 
családos táboron gyülekezetünkből 
idén is több család részt vett Bala-
tonfenyvesen. 

Július 12-én kísértük utolsó földi 
útjára Dávidházy István presbiter 
testvérünket. 

Augusztus 20. Az Eggenberg-ház 
udvarán tartott ünnepi ökumenikus 
istentiszteleten Vladár Gábor lelki-
pásztor imádsággal és zsoltárolva-
sással szolgált az egybegyűlt hívek 
körében. 

Szeptember 1-től Tóth Cseperke, 
a Pápai Református Teológiai Aka-
démia 5. éves hallhatója hitoktatói 
szolgálatot végez gyülekezetünk-
ben. 

Szeptember 8. A kórházkápolná-
ban tartott évenkénti ökumenikus 
életvédő hálaadó istentiszteleten  
Filotás Julianna beosztott lelkésznő 
hirdette Isten Igéjét. Középiskolás 
református gimnazistáink, képvisel-
ve a fiatalságot az imádság óráján, 
elgondolkodtató és megszívlelendő 
gondolatokat olvastak fel hitvallás-
ként az élet szentségéről. 

Szeptember 9. Megtörtént a 
templomtorony ablakainak esedé-
kes cseréje. Megköszönjük dr. Papp 
Gábor, Szekér István és Bényi Béla 
presbiter testvéreink gondos előké-
szítő és szervező  munkáját. Ugyan-

csak köszönjük Hutkai László pres-
biter testvérünknek a toronyablakok 
cseréjéhez adott bőkezű adományát. 

Szeptember 11. Tanévnyitó is-
tentiszteletünkön hittanosainkkal és 
családtagjaikkal együtt kértük Isten 
áldását az új tanévre.  

Október 2-4. Gyülekezetünk fia-
tal felnőttekből álló köre csendes 
hétvégét szervezett Piliscsabán 
mintegy 30 fiatal részvételével. 

Október 11. Diakóniai Szolgála-
tunk jelentős mennyiségű szeretet-
csomagot állított össze a kisgyer-
mekes családoknak. Az adományo-
kat a kárpátaljai Csongor községbe 
juttattuk el. Szívből köszönjük az 
adományokat! 

Október 31. Reformációi isten-
tiszteletünket idén  az evangélikus 
templomban ünnepeltük közös úr-
vacsoravétellel. Igét hirdetett Vla-
dár Gábor lelkipásztor. A közös  
liturgiában egyházközségünk kóru-
sa  énekszolgálattal vett részt Ko-
csis-Holper Zoltán karnagy vezeté-
sével. 

November 1. Az Erdélyi Kapunál 
17 órakor gyertyagyújtással emlé-
keztek erdélyi testvéreink elhunyt-
szeretteikre, templomunkban pedig 
18 órakor istentiszteleten kértük 
Istenünk vigasztalását gyászoló és 
emlékező testvéreink közösségé-
ben. 

November 19. A győrszemerei 
egyházmegyei női konferencián 
Debreczeni Margit, Filotás Julian-
na, Fonthné Bátki Rozália, Kókai-
Szabó Eszter, Pallagi-Téglás Do-

rottya és Czövekné Petes Beáta   
képviselte egyházközségünket. Igét 
hirdetetett Vecsey Katalin zirci lel-
késznő. 

November 26., december 3., 10. 
Adventi délelőtti foglalkozásokat 
tartottunk a hittanos gyermekek 
számára. 

November 27. Advent első vasár-
napján istentiszteletünkön adventi 
és karácsonyi énekeket adott elő a 
Gyulai Erkel Ferenc Kórus Perlaki 
Attila karnagy vezetésével. Orgo-
nán kísért Kuzsner Péter .  

December 9. E napon temettük 
dr. Mollay Jánosné testvérünket, a 
Maller Kálmán  Templom és Iskola 
Alapítvány alapítóját. 

December 11. és 18. Advent har-
madik vasárnapján Vladár Gábor, 
negyedik vasárnapján Filotás Juli-
anna mondott ünnepi köszöntőt a 
Fő téri ünnepi gyertyagyújtáson. 

December 12. Gyülekezetünk  is 
csatlakozott a Magyar Református 
Szeretetszolgálat „Jónak lenni jó” 
országos adománygyűjtéséhez. A 
mintegy hatvan doboznyi szeretet-
adományt Diakóniai Szolgálatunk 
szépen becsomagolta és másnap 
továbbította a központi gyűjtőhely-
re. Köszönjük a testvérek nagylelkű 
adományát!  

December 18. Advent negyedik 
vasárnapján kórusunk az istentisz-
teleten szolgált Kocsis-Holper Zol-
tán karnagy vezetésével. Az isten-
tisztelet után gyermekek műsorával 
kezdődött a már hagyományossá 
vált idősek karácsonya.  
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Ebben a múló esztendőben több olyan kedves szemé-
lyiséget is elveszítettünk, akiknek egyházközségünk-
ben meghatározó szerepük volt.  

Katona Sándor presbiter testvérünket június 24-én 
temettük. Ő egyházközségünk legrégebb óta tevékeny-
kedő presbitere volt: 48 éven át szolgálta hűséggel 
gyülekezetünket. Lapunk 2015. évi számában köszön-
töttük őt 90. születésnapján. Református egyházához a 
nehéz időkben is hűséges maradt. 1956-ban Sopron 
város rendőrkapitánya volt. Nagyrészt neki köszönhe-
tő, hogy 1956 forradalmi eseménye városunkban vér-
ontás nélkül zajlott le. Ezért hátratételt szenvedett, 
majd a rendszerváltás után rehabilitálták. Számos pol-
gári kitüntetés birtokosa volt. 

Dávidházy István presbiter testvérünktől július 12-én 
vettünk végső búcsút.  1923-ban, Sopronban született, 
gyülekezetünkben konfirmált 1937-ben. 1986 óta volt 

a gyülekezet presbitere, illetve gondnoka. 2016-ban 
mondta le a presbiteri tisztségét, és így ő az első, aki-
nek  presbitériumunk a tiszteletbeli presbiteri tisztsé-
get adományozta (ld. a fényképet). Ő javasolta lapunk 
elnevezését, az „ÍGY ÉLÜNK” címet, és minden év-
ben rendszeresen ő szerkesztette a „Napról-napra, hét-
ről hétre” rovatot – még a tavalyi évben is. Fiatalabb 
korában egyházközségünk „külügyeit” irányította, 
amelyre gazdag nyelvismerete (német, angol, francia) 
révén szinte predestinálva volt. Bölcs tanácsaival, ér-
dekes történeteivel még idős korában is ellátott ben-
nünket. 
 
Dr. Mollay Jánosné Madas 
Gabriella testvérünket de-
cember 9-én temettük. Gabi 
néni is Sopronban látta meg a 
napvilágot 1922-ben, erdész 
családban. Maga is az erdő 
szerelmese, erdőmérnök lett. 
Az egyházközség „jótevő-
jének” is nevezhetnénk, hi-
szen annyi „rejtett” adomány-
nyal segítette a legnehezebb időkben egyházközségün-
ket.   

Kezdeményezésére 1990-ben létrejöhetett a Maller 
Kálmán Templom és Iskola  Alapítvány, amelynek 
alaptőkéjét ő biztosította. Az Alapítvány célja az egy-
házközséghez tartozó szülők gyermekeinek református 
középiskolákban és felsőfokú tanintézetekben való 
tanulásának ösztöndíjjal való támogatása. Az Alapít-
vány azóta is eredményesen működik és az adomá-
nyokkal, valamint az 1%-os adótámogatásokkal együtt 
jelentős összeggel járul hozzá egyházközségünk mű-
ködéséhez, valamint templomunk karbantartásának 
segítéséhez.  
 
Dr. Ács Zsuzsanna testvérünkre 
gyülekezetünk jótevőjeként em-
lékezünk. Végrendeletileg min-
tegy 1,5 millió Ft-ot, megtakarí-
tott vagyonát hagyta egyházkö-
zségünkre. Dr. Ács Zsuzsanna 
röntgenorvosként dolgozott nyu-
galomba vonulásáig. Életének 
utolsó szakaszában költözött 
Sopronba, és ekkor kapcsolódott 
be közösségünk életébe. 80 éves 
korában hunyt el. Végakaratának megfelelően Székes-
fehérváron nyugszik, szülei mellett. Eltemettetéséről 
egyházközségünk, mint örökös gondoskodott.  
  

„Az igaznak emlékezete áldott.” 
(Példabeszédek könyve 10,7) 

 
 Emléküket megőrizzük!    
 

Dr. Molnár Sándor főgondnok 
 

A.B.F.R.A.  
 „A Boldog Feltámadás Reménye Alatt.” 

Együtt 2013-ban Dávidházy Pista bácsi 90. születésnap-
ján. A képen balról jobbra: Katona Sándor, dr. Szarka 
László, Csallóközi Béla és dr. Molnár Sándor.  

Húsvét vasárnapján a tiszteletbeli presbiteri cím átadá-
sán. A képen balról jobbra: Debreczeni Margit, dr. 
Molnár Sándor, Vladár Gábor és Dávidházy István. 
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Az elején egyáltalán nem örültem, hogy nekem kell 
teljesíteni édesanyám és nagyszüleim kérését. Szerin-
tem túl díszes, és a mai korban feltűnő, kihívó, szo-
katlan öltözék. Féltem, hogy én leszek a kakukktojás, 
akire mindenki figyel. A kalotaszegi viselet, a ke-
mény szárú csizma és a gyöngyös párta viselése 
egyáltalán nem könnyű feladat, de végül (a nap vé-
gén) büszkeséget és megnyugvást éreztem, amikor 
többen is megdicsérték a ruhám. Azért tettem, mert 
így örömöt okoztam azoknak, akiket szeretek. 
 

Füzi Virág 
 
A nevem Hárs Virág, a soproni református templom-
ban lettem megkeresztelve, amelyet a dédnagypapám 
Hárs György tervezett. Idén ugyanitt került sor a kon-
firmálásomra is. Eleinte fel voltam rá készülve, hogy 
ezen a napon én is, mint mindenki más az általános 
öltözékbe öltözöm, fekete szoknyába és fehér felsőbe. 

De mert gyökereim édesanyám által Erdélybe nyú-
lók, az volt az ötlet, hogy az ottani népviseletet ölt-
sem magamra. Ezek a gyökerek Kalotaszeg peremvi-
dékéig érnek, így a ruha maga, ami az ottani csalá-
dom tulajdona, ezt a környéket, Kolozsvártól 25 km-
re levő Tordaszentlászlót képviseli. 

Eleinte furcsálltam a dolgot, de mivel a családban 
egyetlen lányunoka vagyok, ez az örökségeim egyike. 

A piros gobelinnel kivarrt írásos mintával díszített 
vállfős ing, buggyos ujjával kiemelte a vállamat. A 
gyapjú szövésű kikeményített rakott szoknya a dere-
kamnak adott formát. Majd erre öltöttem rá a 
Bagaziát, a fekete pamut rakott szoknyát, melyet elöl-
ről felhajtva és a derekamhoz fogva a szélét piros 
anyag díszítette. A fekete rakott kötény szegélye ha-
gyományos kalotaszegi mintás pántlika. Majd jött a 
100 éves bőr mellrevaló, melyet cifra varrás díszít. 

Legvégül pedig szintén a közel 100 éves gyöngy 
pártát helyeztük a fejemre, a piros pántlikával befont 
hajamra, mely királynővé koronázott abban a pilla-
natban. 

Mikor a hosszadalmas öltözködés után belenéztem 
a tükörbe, nagyon meglepődtem azon, amit láttam: 
mintha rám öntötték volna. Az utcákon végig sétálva 

hihetetlenül jó érzés töltött el. Ha megnéztek is en-
gem idegenek, büszkén jeleztem feléjük, hogy csodá-
san vagyok. Mikor megérkeztem a családommal a 
templomba, sokan dicsérték meg az öltözékem. Jó 
érzés volt kitűnni a nagy tömegből. Olyan volt mint-
ha megtaláltam volna önmagam és határozottan állít-
hatom, hogy ennél szebb élménnyel még sohasem 
találkoztam. 
 

Hárs Virág 
 

 

Balról jobbra: Füzi Virág és Hárs Virág 

Konfirmáció népviseletben 

 

A Heidelbergi Káté 1. kérdés-felelete 
 

Mi tenéked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod? 
Az, hogy mind testestől, mind lelkestől, mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűsé-
ges Megváltómnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az Ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen 
eleget tett és engem az ördögnek minden hatalmából megszabadított és úgy megőriz, hogy az én mennyei Atyám 
akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt inkább szükséges, hogy minden az én üdvösségemre 
szolgáljon. Ezért Ő, Szentlelke által, az örök élet felől engem is biztosít és szív szerint hajlandóvá és késszé tesz 
arra, hogy ezentúl Őneki éljek.  



 

 6 

Ismét eltelt egy év! Ami-
kor ezeket a sorokat 
írom napközinkben a 
gyerekek az elmúlt év-
hez hasonlóan izgatot-

tan várják már a Mikulást. Tavaly decemberben Mi-
kulás napon minden kisgyerek lelkesen pucolta a kis 
csizmáját és hatalmas volt az öröm, amikor csizmács-
kájukban piros kis csomagokat találtak. Az adventi 
családos játszó délutánunk is meghitt szeretetteljes 
hangulatban telt el. Mézeskalácsot sütöttünk, karácso-
nyi díszeket készítettünk a gyerekekkel és szüleikkel 
közösen. Napközink nevelőivel együtt kis koncerttel 
kedveskedtünk, citeráztunk és énekeltünk. Nagy örö-
münkre énekünkbe bekapcsolódtak a gyerekek és a 
szülők is. Reméljük ebben az évben hasonlóan meg-
hitt, örömteli, szeretetteljes élményeket tudunk egy-
másnak nyújtani.  

Márciusban dr. Józsa Éva, a Benedek Elek Pedagó-
gia Kar tanára látogatott hozzánk. „Okosan szeretni” 
címmel tartott nálunk egy szülői estet. Az előadás 
után a szülők még tovább maradtak, kérdéseket tettek 
fel és beszélgettek a témáról. Fontos dolgokra muta-
tott rá dr. Józsa Éva és hasznos gondolatokat indított 
el a szülőkben. Ha igény lesz rá a jövőben is szeret-
nénk a szülőket gyermekeik nevelésében hasznos ta-
nácsokkal, előadásokkal, beszélgetésekkel támogatni.  

A húsvéti udvari tojáskeresés és nyuszi simogatás 
nagy élmény volt a gyerekeknek. A nyuszik nagyon 
türelmesek voltak, hiszen a gyerekek túlságosan is 

megszeretgették őket. Tavasszal borsót ültettünk, ma-
gokat csiráztattunk és megfigyeltük a virágok, növé-
nyek nyiladozását, növekedését. Az udvaron a gyere-
kek nagyon szeretnek kismotorozni, homokozni, bú-
jócskázni, csigákat, bogarakat keresni. Nekünk, a csa-
ládi napközi nevelőinek csodálatos élmény volt, ami-
kor egy kis csiga körül három-négy gyerek gyűlt ösz-
sze és a kis csigának elkezdtek énekelni. Nagy örömü-
ket lelték a gyerekek a színes krétákkal való rajzolás-
ban is. A szürke aszfalt életre kelt a gyerekek színes 
alkotásai által. Ha az időjárás úgy fordult, hogy nem 
tudtunk kimenni az udvarra, akkor sem keseredtek el 
a gyerekek. Sőt szinte már várták, hogy mikor esik az 
eső, hogy újra mehessünk a tornaterembe. Nagyon 
szeretnek ott játszani, ugrálni, szaladgálni. Nagy ked-
vence a gyerekeknek a tornateremben a labdafürdő, 
örömteli ujjongás közepette játszanak benne. Nyári 
udvari programjaink közül a vízzel való locsolkodás-
nak volt a legnagyobb sikere és természetesen emel-
lett még az udvari családi napunknak. Ahol a gyere-
kekkel és szülőkkel közösen énekeltünk, körjátékoz-
tunk és lehetőséget biztosítottunk egyszerűbb hang-
szerek kipróbálásra is. A „kézműves-sarkunkbanˮ pe-
dig szélforgót, madárkákat és tésztából nyakláncot 
lehetett készíteni. A szülők jóvoltából szendvicsek, 
sütemények és gyümölcslevek kerültek az asztalra. 

Családi nap június elején a templomkertben 

Kerkeniné Mihalkó Edit Eszter 

A Csillag Családi 

Napközi 

2016-os eseményei  
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Örömteli jókedvű délutánt töltöttünk el együtt. Ezúttal 
is nagyon köszönöm a szülőknek, a gyerekeknek és 
munkatársaimnak ezt a szép délutánt. A nyár végén 
ebben az évben is sok kisgyermekünk ment óvodába. 
Nehéz volt tőlük elválni, hiszen nagyon hozzánk nőt-
tek, voltak közülük olyanok, akik két évet is jártak 
napközinkbe. Ősszel pedig nagy örömünkre több új 
kisgyerek érkezett hozzánk. Egy kisgyermek életében 
nagyon nagy dolog a közösségbe való beszokás, az 
alkalmazkodás. Családi napközink nagy előnye, hogy 
kis létszámú csoportjaink vannak, így könnyebben tud-
juk segíteni a gyerekek egyéni ütemben való testi-lelki 
fejlődését. Megpróbáljuk mindazt a gondoskodó szere-
tetet és törődést megadni, amit a gyermek a családban 

mindennap megkaphat. Örömteli dolog látni nap mint 
nap a gyerekek egyéni és közösségbe illeszkedő fejlő-
dését. Szeretném megköszönni munkatársaim szeretet-
teljes, gondoskodó munkáját, a szülők együttműködé-
sét, segítségét, egyházközségünk támogatását és ter-
mészetesen a gyerekek sok-sok szeretetét, ragaszkodá-
sát, jókedvét és huncutságait.  

Isten áldását kérem a következő évben is a gyere-
kekre, a szüleikre, a munkatársaimra és a további 
munkánkra!  

Kerkeniné Mihalkó Edit Eszter, 
a Csillag Családi Napközi koordinátora 

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 

„Bizony mondom nektek, 
aki nem úgy fogadja az Isten országát, 

mint egy kisgyermek, 
semmiképpen nem megy be abba.” 

 
Lukács 18,17 

„Ég a gyertya ég, el ne aludjék, szívünkből a 

szeretet ki ne aludjék’” – éneklik a kis bölcső-

dés gyermekek minden zenei foglalkozás vé-

gén, majd külön-külön mindenki elfújhatja a  

közös gyertyát. 

                        Fent: Megérkezett a várva várt Mikulás! 
 

Lent: „Vigyázat, jövünk!” – Kismotoros felvonulás a  
templomkertben 
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Kerékpártúra ősszel a Szárhalmi erdőbe 

 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 

Egy Veszprém megyei 
kis református faluban, 
Csöglén születtem 1937
-ben, ahol természetes 
volt, hogy vasárnap – 
még a legnagyobb 
„dologidőben” is – 
mindenki templomba 
ment vasárnap. Szüle-
immel és két nővérem-
mel mi is így tettünk. 
Én már négy éves ko-
romtól minden hétköz-
nap nagymamámmal a 
reggeli „könyörgésre” 
siettem. Így nagyon ko-

rán rögződtek bennem a szép református énekek. .... 
Otthon is sokat énekeltünk! Édesanyánk sok szép 
énekre megtanított bennünket, nemcsak az énekes-
könyvből, hanem a Hallelujah könyvből is. .... Minden 
reggel így imádkoztunk: „Én Istenem felébredtem, Te 
őrködtél én felettem. Köszönöm, hogy vigyáztál rám, 
hogy felettem virrasztottál…”,majd édesapánk a bibli-
ából olvasott. Csakhogy őt 1941-ben az orosz frontra 
vitték és csak a háború után 1947-ben jöhetett haza a 
fogságból. Mint a család „férfi” tagja, nekem jutott a 
szerep, hogy erősítsem, vigasztaljam a családot. Ma is 
őrzöm a tábori lapot, amit édesapánk írt a frontról, 
melyben erről a megbízatásról ír és örül, hogy azt ír-
tam neki, hogy én református lelkész leszek! Kis és 
nagyobb székekből raktam össze a „szószéket” és nagy 
komolyan hirdettem az igét nővéreimnek, ahogy 
Parragh Árpád tiszteletes úrtól láttam..... 

 

1950-ben, tizenhárom évesen a Pápai Református 
Kollégiumba vettek fel, ahol teológus hallgatókkal 
lakhattam együtt a templom szomszédságában. Ké-
sőbb közülük Sopronban találkozhattam Simon Kál-
mán egykori őrségi lelkipásztorral, aki nyugdíjas éveit 
töltötte itt. .... Pápán konfirmáltam 1951. május 20-án, 
Olé Sándor nagytiszteletű úrnál. Csakhogy alig egy 
hónap múlva véget is ért a szép kollégiumi élet: meg-
történt az államosítás! ... A tapolcai gimnáziumba irá-
nyítottak, ott is érettségiztem 1956-ban. Ez idő alatt 
csak a szünetekben, otthon járhattam templomba, de a 
hitet megtartottam. A Moszkvai Lomonoszov Egyete-

met jelölték ki számomra, mint tovább tanulási lehető-
séget, azonban ezt visszautasítottam. Magyar egyetem-
re ezért évekig nem vettek fel sehova. Munkába áll-
tam, a postán alkalmaztak, Devecserben voltam gya-
kornok. Itt, a telefonközpontban éltem át az 56-os for-
radalmat!  

  
Nagypiriten ismerkedtem meg az ottani református 

kántortanító lányával Farkas Évával, akivel 1960-ban 
kötöttünk házasságot. Isten megadta, hogy az 50. há-
zassági évfordulónkat ebben a templomban tarthattuk 
és adhattunk hálát a családtagok, rokonok körében és 
soproni lelkészünk Vladár Gábor szolgálatával a fél 
évszázados megtartó kegyelemért. 

  
A jogi egyetem elvégzése után 1970-ben kerültünk 

Sopronba, a Postaigazgatóságra, ahol nyugdíjazáso-
mig, majd nyugdíjasként jelenleg is a jogsegélyszolgá-
latot látom el. Örülök, hogy ezt a szép, segítő szolgála-
tot végezhetem még most is Isten és családom segítsé-
gével. 

  
Sopronba érkezve az első vasárnap a református 

templomba vezetett utunk. Balogh Gábor volt akkor a 
lelkész, majd 1983-ban új lelkipásztor érkezett hoz-
zánk: Vladár Gábor és felesége, Emőke. Alig néhány 
hét múlva lelkészünk felkért a főgondnoki szolgálatra, 
melyet elvállaltam és azóta Isten segítségével folyama-
tosan, jelenleg is végezni tudok. Nagy örömmel tölt el, 
hogy részt vehettem gyülekezetünk építésében, gyara-
podásában. ...  

  
Isten segedelmét nehéz helyzetekben is megtapasz-

taltam. Szívműtét előtt álltam, Papp Lajos professzor 
úr Zalaegerszegen végezte a műbillentyű beépítést. 
Bár már 18 év telt el azóta, de jól emlékszem a műtét 
előtti estére, amikor Pécsről, hóviharban érkezett, én 
pedig tele voltam félelemmel, hiszen előtte olvastam a 
kétoldalas hozzájáruló nyilatkozatot, hogy milyen esé-
lyeim vannak a túlélésre. A professzor úr azt mondta: 
„Ha elolvasta, felejtse el, én tudom a dolgom, Isten 
velünk lesz, nem érhet semmi baj!” Ettől úgy megnyu-
godtam, hogy jól aludtam, s reggel feleségemet is vi-
gasztalva, bátran mentem a műtőbe!  

  
Mindezekért naponta hálát adok! Megköszönve Is-

tennek, hogy így a nyolcvan esztendőmhöz közeledve 
is van erőm, szolgálhatok. Tudom, hogy ez nem „jog”, 
hanem Isten ajándéka, melyet feleségem támasza, se-
gítsége nélkül nem tudnék még mindig végezni. Ju-
hász Gyula szép verse jut sokszor eszembe: „Szép a 
munka, mely templomot épít, És harangszót küld a ma-
gas égig. Szép a munka, mely az Urat áldja, És jutal-
mát csupán tőle várja”. 

  
Most a hála és a remény tölti el szívemet, a zsoltá-

rossal vallom:”Áldjad én lelkem az Urat, és egész 
bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, 
és el ne feledkezzél semmi jótéteményéről.” (Zsolt. 
103,1-2.) 

Dr. Molnár Sándor főgondnok 

A Magyarországi Református Egyház Zsinata a 
2017. évben egy ún. „Bizonyságkönyv” kiadását ter-
vezi, melyben 450 magyar református egyháztag bi-
zonyságtévő írását kívánja megjelentetni. Dr. Mol-
nár Sándor főgondnok testvérünket az a megtisztel-
tetés érte, hogy őt is felkérték bizonyságtételre. Az 
elkészült írásából közlünk néhány részletet. 

  Dr. Molnár Sándor 

http://szentiras.hu/UF/Zsolt103
http://szentiras.hu/UF/Zsolt103


 

 

Ebben az évben a kapu-
vári református gyüleke-
zetben havi rendszeres-
séggel összesen 14 alka-
lommal volt istentiszte-
let, úrvacsoraosztásra 
négyszer került sor. 

Az istentiszteleteken 
dr. Vladár Gábor soproni 

lelkipásztor, egy alkalommal Filotás Julianna beosztott 
lelkésznő szolgált, Szalainé Márta, illetve ifjú Kóródi 
Sándor kántorizált. A közel száz fős gyülekezetből az 
istentiszteleteken általában 30-an vettek részt és átlag 
20-an úrvacsoráztak. Idén az úrvacsorai jegyeket dr. 
Szilágyi Sándor és neje, valamint Szücs Róbert és neje 
ajánlották fel. Köszönjük. 

Az istentiszteletek idején Vladárné Pataki Emőke 
külön foglalkozott a gyülekezet gyermekeivel. Né-
methné Szabó Erzsébet pedig 18 gyermek iskolai hit-
oktatását végzi négy általános iskolában. 

 Gyülekezetünkben idén Márkus Levente Márk 
(március 6.) és Bajka Noémi Luca (június 5.) kereszte-
lőjére került sor. Imatermünkben a pünkösdvasárnapi 
(május 15.) istentisztelet keretében Szabó Attila, a sop-
roni templomban pedig Ambrus  Gellért, Dézsi Andrea 
és Szirmai Daniella konfirmáltak. 

Március 8-án Szabó Sándort református szertartás 
szerint temettük el Babóton. Itt kell megemlékeznünk 
Karcsics Jenő pótpresbiter testvérünkről, aki a tavalyi 
éves jelentés után hunyt el, és akitől szintén a babóti 
temetőben, december 29-én vettünk 
végső búcsút. 

Az egyetemes imahét keretében 
január 24-én a kapuvári Szent Anna 
plébániatemplomban dr. Vladár Gábor 
lelkipásztor hirdette az igét. Az öku-
menikus istentisztelet után Radó Ta-
más plébános vendégei voltunk. 

A soproni anyaegyházzal szoros 
kapcsolatot tartunk, a presbiteri gyűlé-
seken rendszeresen részt veszünk. A 
Soproni Kálvin Kör alkalmait látogat-
juk, egy alkalommal előadást is tartot-
tam. 

A hagyományos pünkösdhétfői 
istentiszteleten a soproni és Sopron 
környéki reformátusokkal Sarród-
Kócsagvárban ismét együtt ünnepel-
tünk, amelyet követően idén megláto-
gattuk a 20 éve működő fertőszent-

miklósi közösséget is. 
A balatonfüredi gondnoki konferencián részt vet-

tem. 
Balatonfüreden június 24-26. között szervezett 

REND találkozón Kapuvárt többen képviseltük. 
Kegyelmi ajándéknak tekintem, hogy az október  

14-én Budapesten megtartott ünnepi zsinati ülésen ma-
gam is, mint zsinati póttag részt vehettem. Még hall-
hattam Gulácsy Lajos nyugalmazott kárpátaljai püspök 
megszívlelendő köszöntését, és átélhettem azt a törté-
nelmi pillanatot, amikor Orbán Viktor miniszterelnök 
bejelentette, hogy nagypéntek hivatalos ünnepnap lesz. 

A reformáció 500. évfordulójának méltó megün-
neplése keretében Szendrei Márton gályarabságra ítélt 
és a kapuvári várbörtönben 1675. március 5-én elhunyt 
hitvalló prédikátor tiszteletére a volt várkastélyban, a 
jelenlegi városházán emléktáblát kívánunk elhelyezni. 
Az emléktábla avatását Steinbach József püspök úr 
végzi majd ígérete szerint. 

Köszönjük a Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőin-
tézet vezetőségének, hogy fenntartja és rendelkezé-
sünkre bocsátja ezt a szép intézeti imatermet. 

A kegyelem Istenének hála, a gyülekezetünk lelki-
pásztorának és minden segítőmnek pedig köszönet. 

Élő gyülekezetünk további megerősödéséhez, lelki-
pásztorunk és tisztségviselőink felelősségteljes szolgá-
latához Urunk további segítségét kérve:  
 Áldás, békesség! 

Dr. Ballagi Farkas főgondnok 
 

9 

Beszámoló a  
Kapuvári Református Leányegyházközség 

2016. évi tevékenységéről 

 

„Légy hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját.” 
(Jel 2,10) 

  Dr. Ballagi Farkas 

Konfirmációi fogadalomtétel Kapuváron. 
A képen balról jobbra Némethné Szabó Erzsébet hitoktató, Szabó 
Attila konfirmandus és Vladár Gábor lelkipásztor  
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20 éves  

a Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont 

Idén ünnepelte a  Fertőszent-
miklósi Református Szórvány-
központ  a 20 éves fennállását. 
Az ünnepi hálaadásra a hagyo-
mányosan Sarródon megtartott 
pünkösdhétfői soproni, Sopron 
környéki és kapuvári reformá-
tusok közös istentiszteletén 
került sor, ahol Sz. Nagy Sán-
dor gondnok köszöntötte be-

számolóját felolvasva az egybegyűlt testvéreket. (Lásd 
a beszámolót alább!) Istentisztelet után szeretetvendég-
séget tartottunk, amelyre gyülekezetünk hölgy tagjai 
finom süteményekkel készültek. Az agapét és a közös 
beszélgetést a sarródi együttlét után tovább folytattuk a 
fertőszentmiklósi imaházban, ahol Berger László gyüle-
kezeti tagunk festménykiállítását tekinthettük meg. A 
kiállítás megnyitón Pap Gyöngyi testvérünk aktuális 
témájú verseket szavalt. Gyülekezetünk tagjai és vendé-
gei kíváncsian szemlélték az ugyancsak kiállított, húsz 
év alatt készült emlékfotókat gyülekezetünk életéből. 

Hálás szívvel köszönjük Testvéreinknek a hálaadó 
ünnep előkészületeiben vállalt szívélyes és áldozatkész 
szolgálatot! 

Egyúttal hadd köszönjük meg mindazok figyelmessé-
gét is, akik az idei évben is oly sokféle módon adták 
jelét közösségünk iránt való szeretetüknek. Köszönjük a 

felajánlásként érkezett 
úrvacsorai jegyeket, a 
szeretetvendégségek-
hez hozott süteménye-
ket és üdítőket, a taka-
rításban vállalt szolgá-
latot, a tűzifa behordá-
sát és a feldíszített 
karácsonyfát. Külön és nagy szeretetettel megköszön-
jük Nagy Ibolyának és családjának, hogy a gyülekezet 
vasárnapról-vasárnapra tiszta és fűtött helyiségben hall-
gathatja Isten Igéjét, valamint Dömös Hajnalkának a 
pénztárosi feladatok precíz végzését.  

2016-ban négy fiatal konfirmált gyülekezetünkben: 
Gergely Kinga, Péntek László, Szűcs Noémi, Emese 
valamint Zemen Máté. A Péntek család konfirmációi 
ajándékaként szép fehér úrasztali terítőt adományozott 
gyülekezetünknek. Köszönjük a szép felajánlást! 

Idén egy kisgyermek részesült a keresztség sákra-
mentumában: Kászoni Dorottya. 

Decemberben vettünk végső búcsút Szabó Erzsébet 
sz. Szilágyi Erzsébet testvérünktől.  Gyászoló szerettei-
nek Isten vigasztalását kérjük! 

 
Sz. Nagy Sándor gondnok 

A beszámoló elhangzott 2016. május 16-án Sarródon a 
pünkösdhétfői istentiszteleten. 
 
Református vallásúak főleg az utóbbi 20 évben költöz-
tek Fertőszentmiklósra és a szomszédos településekre 
Erdélyből és az ország más részéről. Nagy István és 
felesége Bodoni Ibolya Erdélyből jött családjával, és 
itt telepedett le 1996-ban. Mivel itt nem volt reformá-
tus templom, arra gondoltak, hogy református isten-
tisztelet tartása céljából a fiuk Petőfi u 59. sz. alatti 
házában az 5x6 m-es nagyszobát imateremnek rende-
zik be. Egy asztallal és 21 székkel sikerült is egy szé-

pen és ízlésesen berendezett istentiszteleti teret kiala-
kítani. Az első istentiszteletet Vladár Gábor soproni 
lelkipásztor tartotta, aki ettől kezdődően havonta egy-
szer, a hónap 3. vasárnapján rendszeresen tartott isten-
tiszteleteket, és ellátta a szórványgondozás feladatát 
(keresztelés, temetés).  

Vladár Gábor továbbra is ellátta a prédikálóállomás 
felügyeletét, de 1999-től Jakab Katalin soproni beosz-
tott lelkésznő vette át a kis közösség gondozását. 

1998. június 1-én, pünkösdhétfőn du. 3 órakor szép 
ünnepségre gyűltünk össze: haranglábavató hálaadó 
istentiszteletet tartottunk. Sz. Nagy Sándor gondnok 

szervezésében sikerült a kertben, az utcai kerí-
tésen belül felállítani egy fából ácsolt haranglá-
bat, amelyen egy kis alumínium harangocska 
hívogatta a híveket az istentiszteletre. A harag-
lábat Sz. Nagy Sándor gondnok tervezte, a kivi-
telezésben segített Kászoni Róbert és Nagy Ist-
ván. Az új haranglábat dr. Márkus Mihály, a 
Dunántúli Református Egyházkerület püspöke 
avatta fel.  
   2005-ben Biró Tünde soproni segédlelkésznő 

Sz. Nagy Sándor gondnok megnyitja a festmény-
kiállítást a fertőszentmiklósi imaházban. 

„Azt mondom az Úrnak: 
én oltalmam, váram, 

Istenem, 
őbenne bízom.” 

 

(Zsoltárok 91,2) 

 Sz. Nagy Sándor 
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Kovács Lászlónak hívnak, 
Püspökladányból származom. 
Foglalkozásomat tekintve pe-
dagógus vagyok és napközis 
tanárként dolgozom egy oszt-
rák általános iskolában. 
    12 évig énekeltem különbö-
ző énekkarokban, majd több 
évnyi szünet után éreztem, 
hogy valami hiányzik az éle-

temből. Ez pedig nem volt más, mint a zene, a kórus-
éneklés. 

Hamar sikerült felvennem a kapcsolatot a Soproni 
Református Egyházközség Gárdonyi Zoltán Énekkará-
val, amelyben 2016 áprilisa óta erősítem a férfikart a 
basszus szólamban. 

Nagyon jól érzem magam az énekkarban. Nyílt szí-
vű, őszinte, segítőkész emberek vesznek körül. A kó-
ruspróbák hangulata vidám, fel-
szabadult. Mind a választott 
művek, mind a kórusmunka 
színvonala magas, igényes. Bát-
ran felvehetjük a versenyt kép-
zettebb, nagyobb kórusokkal is. 

Főleg négyszólamú kórusmű-
veket éneklünk, amelyek jól 
követhető harmonizáltságuk 
révén könnyebben tanulhatóak, 
ugyanakkor több darab kihívást 
is jelent számomra. 

Remek karvezetőnknek, Kocsis-Holper Zoltánnak és 
az énekkar tagjainak köszönhetően sikerélményhez 
jutok és valóban örömömet lelem a közös éneklésben. 

Gyülekezetünk énekkara nemcsak az egyházi ünne-
peinket, alkalmainkat gazdagítja, hanem más rendez-
vények, kórustalálkozók szereplője is. Így többek kö-
zött részt vehettem 2016 áprilisában énekkarunk név-
adójának Gárdonyi Zoltán születésének 110. évfordu-
lója alkalmából rendezett ünnepségen, valamint 2016 
júniusában a REND kórustalálkozón Balatonfüreden. 

Mindkét alkalommal, olyan élményekkel gazdagod-
tam, melyeket nem fogok elfelejteni. Kívánom, hogy 
minél többen és gyakrabban élhessék át mindazt, amit 
ez az énekkar nyújt a zeneszerető, hívő ember számára. 
Megéri eljönni! 

 
Kovács László kórustag 

Hálaéneket zengve áldozok neked! 

Kórusunk a Gárdonyi Zoltán 

emlékesten a szerző református 

egyházi műveiből ad elő.   

  Kovács László 

vette át Jakab Katalintól a szórvány gondozását. Ekkor 
vetődött fel egy szebben csengő harang öntése. Gyüle-
kezetünk méretéhez szabva egy 30 kg súlyú harangot 
rendeltünk a 8 éve hívogató alumínium harang helyé-
be. A harangot Pap Gyöngyi adományozta édesapja, 
Szabó Lajos kovácsmester emlékére. A harangcsere 
további költségeit gyülekezeti tagjaink áldozatos ada-
kozásának köszönhetően tudtuk megvalósítani. Isten 
segedelméből 3 hónap alatt el is készült a kis harang, 
amelyet 2006 pünkösd hétfőjén Lentulai Attila, a Pá-
pai Református Egyházmegye esperese szentelt fel. Az 
ünnepi szertartás résztvevői voltak továbbá: Vladár 
Gábor soproni református lelkész, Biró Tünde, soproni 
segédlelkész, Gabnai Sándor evangélikus esperes. 

2006 szeptemberétől Filotás Julianna soproni beosz-
tott lelkésznő vette át a szórványgyülekezet gondozá-
sát, aki azóta is hűségesen végzi közöttünk a lelkipász-
tori munkát.  

Református gyülekezetünk tagjai minden évben 
szép számmal részt vesznek pünkösd másnapján a 

sarródi Kócsagvárban megtartott szabadtéri istentiszte-
leten és az azt követő programokon. Az elmúlt 20 év-
ben 4 gyermeket kereszteltünk, 15 gyermeket konfir-
máltunk és 7 testvérünket temettük. Gazdasági ügyein-
ket kezdetben Bieder Erika látta el, majd őt követően 
napjainkig Dömös Hajnalka végzi. Orgonán kísért 
Tóth Béláné Márta, Wittnerné Kovács Enikő és László 
Lóránd. 

Legátusunk is volt 2013-ban: Tóth Cseperke szemé-
lyében a Pápai Református Teológiai Akadémia akkor  
másodéves hallgatóját köszönthettük igehirdetőként.  

2013-tól a kötelezően választható hitoktatás kereté-
ben a fertődi és fertőszentmiklósi általános iskolákban 
8 gyermek hitoktatását kezdtük el Hadarné Bimba Re-
náta hitoktató szolgálatával. 2014 őszétől a hitoktatás 
szerevezési feladatait és az órák megtartását Vladár 
Gábor lelkipásztor és Filotás Julianna beosztott lel-
késznő is végzi. Jelenleg összesen 19 fiatal tanul refor-
mátus hittant. 
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Január 22. - MAGYAR KULTÚRA 
NAPJA a SKK, a KÉSZ Soproni 
Szervezete és a Soproni Luther 
Szövetség szervezésében. Előadást 
tartott: Prof. Dr. Maróth Miklós 
oriantalista, az MTA rendes tagja 
Az iszlám és a kereszténység jövő-
je a migráció tükrében címmel. Az 
esten közreműködött a Fidelissima 
Vegyeskar, Szilágyi Miklós ve-
zényletével és Horváth László a 
Soproni Petőfi Színház színművé-
sze. 

Március 3. - Petrőcz Lászlóné A lé-
lek dallama c. verseskötetének be-
mutatója. Az esten énekelt Veres-
né Petrőcz Mária, zongorán kísért 
Kuzsner Péter orgonaművész. 

Március 30. - Gulácsy Lajos ny. re-
formátus püspök A hit megtartó 
ereje Kárpátalján c. előadása 

Május 25. - Dr. Gárdonyi Zsolt pro-
fesszor, zeneszerző, orgonamű-
vész Hommage à Gárdonyi Zoltán 
c. előadása.  

Május 26. - SKK Közgyűlés 
Szeptember 30. - A Soproni Erdélyi 

Kör és a Soproni Kálvin Kör Sütő 
András halálának 10. évfordulójá-
ra emlékezve koszorúzást tartott a 
költő szobránál 

November 4. - Nemzetközi Gyász-
nap. Az ’56-os mártírok kopjafái-
nak megkoszorúzása az Egyházkö-
zség és az SKK nevében a sopron-
kőhidai rabtemetőben. 

November 7. - Balla Attila és dr. 
Balla Ibolya, a Pápai Református 
Teológiai Akadémia tanárai Nepá-
li keresztyének között jártunk - A 
keresztyénség helyzete a világban 
c. vetített képes előadása. 

November 21. - Dr. Ballagi Farkas 
főorvos, a Kapuvári Református 
Leányegyházközség főgondnoka 
„Én is jártam az Isonzónál” c. 
vetített képes előadása 

December 8. - A Soproni Erdélyi 
Körrel közös szervezésben: 
PéterPál Könyvkiadó Erdély - 
Kárpátok koronája - Keleti-
Kárpátok Szórványmagyarság 2. 
c. fotóalbumának műsoros bemu-
tatása. 

„Nos, melyikkel kezdjem?” – szoktuk kérdezni egy-
mást, ha jó és rossz híreink egyaránt vannak. Én most 
a jó hírrel kezdem, hiszen az túlmutat kis közösségünk 
mindennapjain, ügyes-bajos dolgain, és így erősít, vi-
gaszt nyújt a bánatban. 

Idén, a Magyar Kultúra Napja ünnepi programjába 
szőve ünnepelte a Soproni Kálvin Kör fennállásának 
20. évfordulóját. Hála Istennek, az alapítóknak, az ott-
hont adó Soproni Református Egyházközségnek, vala-
mint a hűséges és főképpen aktív tagoknak, hogy meg-
érhettük ezt a szép jubileumot! Megérhettük, igen, 
„Megfogyva bár, de törve nem…”. Sajnos azonban 
idén is elvesztettünk valakit, aki az alapítás óta lelkes, 
városszerte ismert tagja volt az Soproni Kálvin Kör-
nek. Fényes Mária, Mara néni, életének 82. évében 
költözött „odaátra”, az örökös, Égi Körbe. 

Amikor öccse, dr. Fényes Ákos vette át dr. Szarka 
Lászlótól a Soproni Kálvin Kör elnöki tisztét, testvérét 
támogatandó, még intenzívebb munkába kezdett. 
Rendszeresen voltak ötletei a köri előadások témáit 
illetőn. A javasolt előadások szervezésében is közre-
működött és az előadók körébe tágabb családja tagjait 
is bevonta (dr. Fráter Erzsébet, Fráter Olivér). Az elő-
adásokról szinte sohasem hiányzott, hihetetlenül pon-
tos emlékezetére építve felszólalt, kiegészített. Testvé-
re halála után sem lankadt segíteni az új elnök, dr. 
Papp Gábor munkáját. Vele és feleségével is jó barát-
ságot kötött, szoros munkakapcsolatban volt haláláig. 
De ő nem csak egy volt a lelkes tagok között, hiszen 
roppant pontossággal és lelkiismerettel látta el a pénz-
tárosi feladatokat, könyvelte az Soproni Kálvin Kör 
pénzügyeit. Örömmel vitte azt a terhet, amitől az elnö-

kök általában örömmel szabadulnak. Hallatlan lelkese-
dése, az Kör munkáját dokumentáló fényképei, szere-
tetteljes egyénisége nagyon hiányzik gyülekezetünk-
ből. Sokszor adtunk hálát Istennek, hogy kora ellenére 
fáradhatatlan munkatársunk volt. 

Bakó Erzsébet presbiter és Papp Gábor elnök 

Örömeink és bánataink 
A Soproni Kálvin Kör beszámolója a 2016. év fontosabb eseményeiről 

2015. május 31-én köszöntöttük Mara nénit 80. szü-
letésnapján. A képen: a lépcsőn állva dr. Úry Előd, 
a Soproni Erdélyi Kör elnöke, dr. Molnár Sándor 
főgondnok, dr. Szarka László, a Kör alapító elnöke, 
elől balról a születésnapját ünneplő Fényes Mária 
és dr. Papp Gábor elnök, feleségével Papp Ágnes-
sel. 

A Soproni Kálvin Kör (SKK) 2016. évi eseménynaptára 
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Száztíz évvel ezelőtt, 1906. április 25-én, született, 
és harminc évvel ezelőtt, 1986. június 27-én, hunyt 
el dr. Gárdonyi Zoltán, a 20. századi protestáns egy-
házzene legnagyobb alakja. A magyar zeneóriás, 
Kodály Zoltán tanítványaként végzett a budapesti 
Zeneakadémián, majd a kiváló német zeneszerzőnél, 
Paul Hindemith-nél, Berlinben folytatta zenei tanul-
mányait. Hazatérte után 1931 és 1941 között a sop-
roni evangélikus tanítóképző intézet zenetarára volt, 
innét került a budapesti Zeneakadémiára, hogy Ko-
dály és Bartók tanártársaként a legmagasabb szinten 
oktassa a zeneelmélet alapjait. Zeneakadémiai tanár-
ként a Zeneakadémia 1949-ben megszüntetett pro-
testáns egyházzenei tanszakának utolsó vezetője 
volt, de a legnehezebb időkben is tovább vállalta a 
református egyházzene igényes alakítását. Tanított a 
Budapesti Református Teológia Akadémián, szer-
kesztette és kiadta a református korálkönyvet, és 
életre hívta a református kántorképzést.  

Gárdonyi Zoltán 10 éves soproni tevékenysége, 
valamint fia, az ugyancsak nemzetközileg ismert 
zeneszerző és orgonaművész, zenetudós dr. Gárdo-
nyi Zsolt születésének 70. évfordulója kapcsán egy-
házközségünk Gárdonyi Zoltán nevét viselő kórusa, 
ill. a Soproni Kálvin Kör is örömmel kapcsolódott 
be a magyarországi megemlékezések és hangverse-
nyek sorába. Május 25-én este személyes emlékek-
kel, ill. zenei illusztrációval fűszerezve mutatta be 
Gárdonyi Zsolt a templomunkban édesapja szerte-
ágazó zenei tevékenységét. Hangsúlyozta, hogy 
Gárdonyi Zoltán minden egyes egyházi kompozíció-
ja igényes, magas művészi kidolgozottságú, egyúttal 
szépek és lelkesítők, amelyekből árad az a hit, hogy 

ezek Istennek szentelt darabok. 
Egyházközségünk kórusa Gárdonyi 
Zoltán egyházi kórusműveiből mu-
tatott be egy kisebb válogatást Ko-
csis-Holper Zoltán karnagy vezény-
letével. Orgonán kísért egyházköz-
ségünk orgonistája, Kuzsner Péter, 
hegedűn közreműködött Vargáné 
Magyar Ágnes, szólót énekelt 
Drüszler Edit és Kocsis-Holper Zol-
tán. 
    Különösen szép része volt az ün-
nepségnek a hetven évvel ezelőtt 
(J.S. Bach születésnapján, március 
21-én) született Gárdonyi Zsolt kö-
szöntése. Egyházközségünk lelki-
pásztora Gárdonyi Zoltán soproni 
éveire vonatkozó csokornyi, eddig 

még feltáratlan levéltári dokumentum másolatával 
ajándékozta meg a gyülekezet nevében az ünnepel-
tet. Az énekkarunk Gárdonyi Zsolt „Magyar ének” 
c. kórusművét adta elő születésnapi tisztelgésként, 
majd az egész gyülekezet a 134. zsoltár éneklésével 
mondott áldást az édesapa emlékét példásan ápoló 
zenetudósra. 

Örömünket fokozta, hogy az ünnepségen jelen 
volt Gárdonyi Zsolt felesége, Susanne asszony és 
fiuk, az ugyancsak kiváló orgonaművész Gárdonyi 
Dániel, aki immár unokaként viszi tovább a csodála-
tos egyházzenei örökséget. Méltán vehette át Gárdo-
nyi Zsolt június 18-án a három nemzedéket felvo-
nultató Gárdonyi-család nevében a Magyar Örökség 
Díjat a Magyar Tudományos Akadémia dísztermé-
ben. 
 

Dr. Papp Gábor, 
a Soproni Kálvin Kör elnöke  

Dr. Gárdonyi Zsolt előadása közben (kivetítőn: dr. Gárdonyi Zoltán) 

Soproni megemlékezés Gárdonyi Zoltánról 

„Kész az én szívem, oh Isten, 

hadd énekeljek és zengedezzek; 

az én dicsőségem is kész. 

Serkenj fel te lant és hárfa, 

hadd keltsem fel a hajnalt!” 

 

Zsoltárok 108,2-3 
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Naponta hallhatjuk a hangos 
médiák jóvoltából, hogy 10 
éves a Magyar Református 
Szeretetszolgálat. E tevé-

kenység elismeréseként az MTVA idei karácsonyi jó-
tékonysági kampányával ezt a tevékenységet segíti. 

10 éve annak is, hogy gyülekezetünkben létrehoz-
tuk a Diakóniai Szolgálatot. Induláskor vezérfonalunk-
nak Máté evangéliuma 7,8 tanítását választottuk: 
„Mert aki kér, mind kap; és aki keres, talál: és a zörge-
tőnek megnyittatik.”  

Tevékenységünkről szinte évről-évre beszámoltunk, 
tájékoztattuk testvéreinket. A 10 év tapasztalata alap-
ján megállapíthatjuk, hogy gyülekezetünkben nincs 
jelen a szegénység, a rászorultság olyan foka, mint or-
szágunk egyes területein. Hálát is adhatunk ezért a mi 
Urunknak. Ez azonban nem azt jelenti, hogy feladata-
ink közül hiányozna a hátrányos szociális helyzetben 

élők segítése. 
Az idei évben nagyon látványos tevékenységet nem 

folytattunk, de váltig állíthatom, hogy a Diakóniai 
Szolgálatban tevékenykedő testvéreink szívéből soha 
sem megy szabadságra a segítő szándék és a szeretet. 
Az önzetlen segítésre mindenki motivált. Csendesen, 
folyamatosan jelen vagyunk gyülekezetünk életében. 
Maroknyi csapatunkban olyan nőtestvérek tevékeny-
kednek, akik a jó Isten „pecsétjét” a lelkükben hordoz-
zák, cselekvő követeiként a jónak, mert tudják, hogy 
„jónak lenni jó”! 

Ennek köszönhetően úgy érezzük, hogy minden 
elvégzett munka újabb lehetőséget teremt számunkra a 
jó cselekedetek hordozta feltöltődéshez. 

A legjelentősebb tevékenységünk évről-évre mégis 
az adománygyűjtés, amely nem valósulhatna meg, ha 
nem számíthatnánk gyülekezetünk jó szándékú, adako-
zó kedvű tagjaira.  

    Ilyen volt az idén egy zömében reformátusok 
lakta kárpátaljai település, Csongor gyermek 
lakosai számára városi szinten organizált ado-
mánygyűjtésben való közreműködés. Talán em-
lékeznek a testvérek, hogy a tavalyi év szeptem-
berében már volt számukra egy adománygyűj-
tés, amit az ottani gyülekezet lelkipásztora ve-
zetésével itt járt delegáció élőszóban is megkö-
szönt templomunkban. Az idei hatalmas meny-
nyiségű adományért ezúton mondunk köszöne-
tet. Külön szeretném kiemelni azt, hogy testvé-
reink használható, igényes, tiszta ruhaneműket, 
rengeteg jó állapotú könyvet és játékot adomá-
nyoztak. Alig találtunk olyan holmit, amit nem 
tudtunk továbbítani. 
    Folyamatosan részt veszünk a családi isten-
tiszteletek szeretetvendégségeinek ellátásában, 
segédkezünk az év eleji gyülekezeti véradások 
lebonyolításában, közreműködünk az évi egy-
szeri templomtakarítás munkálataiban, gyerme-
keink táboroztatásában, ha kell, ügyeletben se-
gítünk a lelkészi hivatalban, meglátogatjuk be-
tegeinket. 
    Külön színfoltja volt idei tevékenységünk-
nek, hogy kiállítást rendeztünk néhai Simon 

 

„Lábam előtt mécses a Te igéd, 
ösvényem világossága.” 

 

(Zsoltárok 119,105) 

Dr. Amberger Erzsébet 

A képeken:  A tavalyi karácsonyi szeretetven-
dégségre Diakóniai Szolgálatunk ügyes asszo-
nyai finom ebéddel várták az idősebb testvére-
ket. Az ünnepi együttlétet a hittanos gyermekek 
műsora tette még emelkedettebbé. 
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A Baba-Mama Kör munkáját és a gyermek-
istentiszteleteket ebben az évben is  Fonthné Bátki 
Rozália szervezte, segítője  Márton-Cseh Katalin volt. 
Áldozatkész munkájukért nem csak a szülök, hanem 
az egyházközség vezetősége is hálás. Örülünk annak 
is, hogy a „Fiatal családosok bibliaóráján” havi rend-
szerességgel, szép számmal vesznek részt fiatal szülők 
a gyermekeikkel.  

Kerkeniné Mihalkó Edit, a Csillag Családi Napkö-
zink vezetője, valamint munkatársai magas színvonalú 
és felelősségteljes munkájukkal az egész város tiszte-
letét kivívták. Köszönjük helytállásukat, Isten áldja 
meg szolgálatukat. 

Isten iránti hálaadással köszönjük meg hitoktatóink 
munkáját, akik az elmúlt évben is nagy hűséggel ne-
velték és tanították református hittanra jelentkező 
gyermekeinket. Név szerint is szeretnénk megemlíteni 
őket: Drüszler Edit, Fonthné Bátki Rozália, Hadarné 
Bimba Renáta, Kincses Izabella, Koczka Erzsébet, 
Kuzsner Péter, Márton-Cseh Katalin, Némethné Sza-
bó Erzsébet, Németh-Szabó Helga, Raffainé Biró Ve-
ronika, Tisza Anita, Tóth Cseperke és Vladárné Pataki 
Emőke. A felmenő rendszerű hitoktatás a 2016/17-es 
tanévben lett teljessé. Hitoktatóink nagy terheket 
vesznek le a lelkipásztorok válláról, Isten áldja meg a 
gyermekek között végzett nevelő és tanító munkáju-
kat. 

Istentiszteletünk szentírási részeinek szép felolvasá-
sáért, és lankadatlan hűséggel végzett szolgálatukért 
az egész gyülekezet hálás köszönetet mond Dzurné 
Halasi Mónikának, Varga Viktóriának, valamint Ba-
yer Antalnak. Isten áldja meg őket szolgálatukban. 

Énekkarunk tagjait is köszönet illeti azért, hogy 
szabad idejük egy részét feláldozva, hétről-hétre lelke-
sen készülnek az istentiszteleti énekes szolgálatokra. 
Itt mondunk köszönetet Drüszler Áronnak és családjá-

nak hogy egy értékes, jó minőségű digitális zongorá-
val ajándékozta meg gyülekezetünket, amellyel akár a 
gyermekek, akár az énekkar énekét nagyszerűen lehet 
kísérni. 

Érdekes színfoltja egyházi életünknek, hogy a fiatal 
édesapák kéthetente „református hittanos foci” néven 
edzéseket tartanak a hittanos gyermeknek. Komán 
Szabolcs vezeti és szervezi ezeket az összejöveteleket. 
Köszönjük ügyszeretetét és áldozatos tevékenységét, 
melynek látjuk az eredményeit. A focikupáról lásd a 
cikket.  

Sok feladatot jelent ingatlanjaink  és azok környé-
kének karbantartása, ugyanúgy az egyházközségünk 
által gondozott temetői sírok ápolása. Műszaki érzék-
kel megáldott, segítőkész férfitestvéreink segítsége 
nélkül bizony nem tudtunk volna számtalan feladatot 
megoldani. Köszönjük nekik és a műszaki kérdések-
kel foglalkozó testvéreinknek a sok segítséget. 

Sok testvérünk segített a gyülekezeti élet szervezé-
sében. Idejükkel, anyagi áldozatvállalásukkal, találé-
konyságukkal nem csak a gyülekezeti és a hivatali 
munka volt zökkenőmentes, hanem sok új kezdemé-
nyezést is megvalósíthattunk. Köszönjük az úrvacso-
rai jegyek adományozását, az úrasztalára hozott friss 
virágokat, a karácsonyra kapott fenyőfát. Többen szá-
mon tartották betegeinket, meglátogatták, vagy autó-
val elhozták őket az istentiszteletre. Családi istentisz-
teleteink alkalmával az asztalok szinte roskadoztak a 
finomabbnál finomabb sütemények terhe alatt. Kö-
szönjük a Diakóniai Szolgálat hűséges asszonyainak a 
családi istentiszteleteket előkészítő és azt levezénylő 
munkáját. 

Isten gazdag áldása legyen mindazokon, akik az 
elmúlt évben is szívükön hordozták egyházközségünk 
anyagi és egyéb terheit, imádkoztak azért, hogy gyüle-
kezetünk élete is bizonyságtétel legyen Istenünk ma-
gasztalására. Soli Deo gloria! 

 
Vladár Gábor lelkipásztor  

Kálmán nagytiszteletű úr feleségének, Juci néninek 
kézimunkáiból. 

Tavaly volt újdonság a keresztelő kendőcskék beve-
zetése. Nőtestvéreink azóta is szorgalmasan szabják 
(Belléncs Ildikó), szegik (Asztalos Hajnal Erzsébet), 
rajzolják (Debreczeni Margit) és hímzik (Kámán Gá-
borné) ezeket, hogy minden, templomunkban megke-
resztelt kisgyermeknek emlékbe adhassuk. Hála Isten-
nek szép mennyiségben kell ezekről folyamatosan 
gondoskodni. Az idén közelítünk a negyvenedik ke-
resztelőhöz. 

Az év végén csatlakoztunk a Határok Nélkül Ala-
pítvány által szervezett „Segítő Ádvent Sopronban” 
elnevezésű kampányhoz. Ennek keretében Szántó Má-
ria, Vladárné Pataki Emőke és Filotás Julianna vezeté-
sével fiataljaink karácsonyi ajándékokat készítettek, 

amelyeket a Várkerületen felállított soproni karitatív 
szervezetek pavilonjában értékesítenek. A befolyt ösz-
szegből a dévai árvákat, kárpátaljai gyerekeket és rá-
szoruló soproni családokat támogatnak. 

Bár tudjuk, hogy tevékenységünk nem fordítja ki 
sarkaiból a világot, de ne feledjük, hogy léteznek a 
Remenyik Sándor által megénekelt „Csendes csodák”:  

 
„Ne várj nagy dolgokat életedbe,  

Kis hópelyhek az örömök,  
Szitáló, halk sziromcsodák:  
Rajtuk át Isten szól: Jövök.” 

 
Dr. Amberger Erzsébet, 

a Diakóniai Szolgálat vezetője 

Köszönetmondás 
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Baba-Mama Kör 
 
Nagy szeretettel várjuk a 
kismamákat és az édes-
anyákat kisgyermekeikkel 
együtt az idei tanévben 
kéthetente csütörtökön 
délelőtt 10 órától fél 12-ig 
baba-mama körre. Alkal-
maink célja, hogy az 
édesanyák lelkileg feltöl-
tődve, tapasztalatokkal, 

ismeretekkel gazdagodva, megújult erővel térhesse-
nek vissza 24 órás szolgálatukba, miközben gyerme-
keik vidám játszás és éneklés keretében bekapcsolód-
hatnak Isten dicsőítésébe. 

 
„Nekünk, édesanyáknak is lehetőségünk van job-
ban megismerni egymást, megosztani a problémá-
inkat, a mindennapi életünk kérdéseit gyerekneve-
lésről, családról. Olyan kérdések ezek, amelyekre 
választ csak édesanyák adhatnak. Mindamellett 
erőt merítünk a többiekből és talán kicsit meg is 
nyugtat a tudat, hogy van kitől kérdezni és nem 
vagyunk egyedül a gyermeknevelés feladatával, 
mert egy közösséghez tartozunk. Természetesen a 
baba-mama kör nemcsak az anyák, hanem a ba-
bák részére is biztosítja a szórakozást, egy kis 
énekléssel, gyermektársasággal és persze az önfe-
ledt játékkal.” – Egy édesanya szavai. 

 

Gyermekistentisztelet 
 
Istentisztelet alatt a kisebb gyermekekkel érkező szü-
lőknek sem kell kellemetlenül érezni magukat, ha 
gyermekük még nem tudja csendben, nyugton azt vé-
gigülni (vagy aludni). A gyülekezeti terem egyik szo-
bája ugyanis babaszobaként funkcionál. A kisgyerme-
kekkel kijöhetnek ide a szülők, ahol a gyermekek 
nyugodtan játszhatnak, ismerkedhetnek, közben pedig 
a gyermeküket felügyelő felnőttek is részt vehetnek 
az istentiszteletben azáltal, hogy bekapcsolódnak az 
éneklésbe, imádkozásba, és csendben hallgathatják a 
kihangosított prédikációt, mintha bent lennének a 
templomban. Ezzel egyúttal gyermeküknek is példát 
mutatnak, hiszen a gyermek akkor tanul meg imád-
kozni, énekelni, ha szüleitől is ezt látja. Amit ugyanis 
egy gyermeknek szeretnénk megtanítani, azt először 
magunknak kell megtanulni és alkalmazni, hiszen a 
példaadásunkkal taníthatunk a legtöbbet. 

 
A nagyobb gyermekeket (óvodástól első osztályos 
korig) már a másik terembe hívjuk, ahol a tanév során 
vasárnaponként – a családi istentiszteletek kivételével 
– hitoktatók és óvoda- ill. szociálpedagógusok vezeté-
sével külön foglalkozást tartunk. A gyermekek a 
templomban szüleikkel együtt ülhetnek, majd az ige-
hirdetés előtti (3.) ének alatt – keresztelő esetén, a 
keresztelő utáni ének alatt – két felnőtt kíséretében 
átmehetnek a gyülekezeti terembe, ahol életkori sajá-
tosságaiknak megfelelően, hozzájuk közelebb álló 
módon hangzik Isten igéje. Ezalatt az idő alatt a szü-

lők a templomban vagy a baba-
szobában kihangosítva nyugod-
tan hallgathatják az istentiszte-
letet. 
    Az év első felében az imád-
ság volt a fő témája alkalmaink-
nak, ebben a tanévben pedig 
Róth Jánosné Zsóka néni Fehér-
ke című történetén keresztül 
ismerkedünk Jézussal, a Jó 
Pásztorral. Közösen énekelünk, 
imádkozunk, beszélgetünk Is-
tenről, Jézusról és a gyermeke-
ket foglalkoztató dolgokról, 
problémákról, s ezeknek keresz-
tyéni megoldásáról, lehetőségei-
ről.   
    Ezúton is köszönöm a gyer-
mekistentiszteletek vezetőinek, 
Gribovszki Szilviának, Kókai 
Eszternek, Kománné Kiss Eme-
sének, Kovács Zsuzsannának, 
Márton-Cseh Katalinnak, Palla-

Kisgyermekek a gyülekezetben 
 

  Fonthné Bátki Rozália 

A családos bibliaóra záróéneke után még összeálltunk egy csoportképre. 
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gi-Téglás Dorottyának és segítőtársainknak, Bodnárné 
Kiss Gabriellának, Drüszler Editnek, Halász Andreá-
nak, Hegedűs Katalinnak, Kulcsárné Hegedüs Noémi-
nek és Pallagi Krisztiánnak a szolgálatát! 

 
Családos összejöveteleink: kirándulás... 

 
Az előző tanévben új alkalmaink is indultak azzal a 
céllal, hogy gyülekezetünk családjai jobban megis-
merhessék egymást, és gyermekeink hasonló értékren-
dű családban felnövő gyermekekkel ismerkedhesse-
nek és barátkozhassanak, s emellett lelkileg épülhes-
sünk.  Hála Istennek a kialakult rendben folytatjuk 
idén is ezeket a találkozásokat havi rendszerességgel. 

Általában a hónap második vasárnapján, délután 
három órakor közös kirándulásra indulunk, amelyek 
során beszélgethetünk, közösen játszhatunk. 

Szülők írták: 
 
„Gyakran részt vettünk a havonta szervezett közös 
kiránduláson, ahol mi szülők, és a gyermekek is 
egyaránt jól éreztük magukat. Ezeken az alkalma-
kon lehetőségünk volt hasonló értékrendet szem 
előtt tartó, természetkedvelő családokkal közelebbi 
megismerkedésre, barátságok elmélyítésére. A ki-
rándulások alatt gyermekeinknek közös játékra, a 
környék megismerésére is lehetőségük volt. Az el-
múlt időszakban több helyet is felkerestünk, kisebb-
nagyobb túrákat tettünk, de tartottunk közös pikni-
kezést is. Számomra igazi feltöltődést nyújtott min-
den kirándulás, a közös élmények pedig összeková-
csolnak bennünket.” 

 
… és családos felnőttek bibliaórája 

 
Lelki növekedésünk érdekében családos bibliaórá-

kat szervezünk a gyülekezeti teremben rendszerint a 
hónap utolsó péntekjén, délután ötórai kezdettel. Az 
elején szülők és gyermekek együtt énekelünk, imád-
kozunk, majd a gyerekek felügyelettel a szomszédos 
teremben játszhatnak, irányított tevékenységekben 
vehetnek részt, amíg a szülők Isten igéjét hallgatják, s 
arról beszélgetnek. Ebben az évben bibliaóráink témá-
ja továbbra is a keresztyén család. 

 
„Jó együtt lenni a családokkal, közösen dicsérni 
Istent énekekkel, imádsággal! Az előadások színvo-
nalasak, az utána következő beszélgetésből jobban 
megismerhetjük egymást, tanulhatunk, épülhetünk 
egymás által. A bibliaóra elején együtt énekelünk 
mindnyájan, utána a gyerekek átmennek a másik 
terembe játszani. A gyerekeink pár éneket megta-
nultak már és énekelik is, ez nagy öröm számunkra. 
Hálásak vagyunk ezekért az alkalmakért.” 
 
Együttléteinkre szeretettel várunk minden érdeklő-

dőt! 
Fonthné Bátki Rozália hitoktató 

 
A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány 
Kuratóriumának nevében köszönetet mondok 
azoknak a testvéreknek, akik a 2016. évben jöve-
delemadójuk 1 %-ával támogatták Alapítványun-
kat. 

Ez évben a folyamatosan emelkedő felajánlások-
ból 335.864 Ft érkezett számlánkra. 

 
Köszönjük, hogy éltek az állam által felkínált 

lehetőséggel, mert így tanulmányi támogatást és 
egyéb szociális segítséget tudunk nyújtani reformá-
tus fiataljainknak. 

 
Továbbiakban is várjuk adományaikat  

a 11996004-02200794-00000000 bankszámlára,  
illetve a jövedelemadójuk 1%-át 

a 19112721-1-08 adószámra. 
 

Isten áldását kérem munkálkodásainkra, életünk-
re, karácsonyi ünneplésünkre. 

 
Kámán Gáborné, a Kuratórium elnöke 

Maller Kálmán 
Templom 
és Iskola  

Alapítvány 

 
„Bízzad az Úrra 
a te dolgaidat; 

és a te gondolatid 
véghez mennek.” 

 
(Példabeszédek 16,3) 

 Kámán Gáborné 

Családos kiránduláson adventben 
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Hétről-hétre szerda es-
ténként ifjúsági biblia-
órára gyűlünk össze: 
főiskolások, egyetemis-
ták, friss diplomások és 
már tapasztalt dolgozó 
emberek. A színes társa-
ság lelki táplálékáról 
Filotás Julianna beosztott lelkésznő gondoskodik, aki 
igyekszik az ifi tagok érdeklődését figyelembe véve 
felkészülni az alkalmakra. Mivel a társaság a templom 
falain kívül is szervez baráti összejöveteleket, ezért az 
ifi-alkalmak – ahogyan egymás közt a bibliaórát hív-
juk – kötetlen hangulatban, sok beszélgetés mellett 
zajlanak. 

Nemcsak a társaság, a témák is változatosak. Ami 
nem kérdés, hogy a Biblia az alap, amiről már bár tud-
juk, hogy önmagát magyarázza, mégis örömmel hall-
gatjuk meg egymás gondolatait, véleményét. A Bibliá-
ban megjelenő érzelmekről több alkalommal volt szó, 
ami önismeretünket is mélyítette. A komoly témáktól 
sem riadunk azonban vissza: a legutóbbi alkalmakon 
azt vizsgáltuk, hogyan mutatja be Jézust a Korán. Már 
hagyománynak tekintjük az évente, áprilisban megren-
dezésre kerülő Vifi hétvégét, ahol a Vifi a vezeték nél-
küli internet kapcsolat helyett, a volt ifisek rövidítést 
takarja. Ez egy csendes hétvége, amelynek helyszínéül 
mindig az ország másik pontját választjuk, így segítve 
azt, hogy a távolra elszármazott volt ifisek is tudjanak 

csatlakozni a csapathoz legalább erre a néhány napra. 
Idén tavasszal a Bükkben, Várkúton jártunk. Egy gyö-
nyörű helyen, az erdő közepén gondolkodtunk közö-
sen, meghívott előadóink segítségével arról, hogyan 
tudunk céltudatosabb hívő életet élni. Szeretjük ezeket 
a hétvégéket, ezért nem elégszünk meg évente egy 
ilyen alkalommal. Ősszel is lehetőségünk volt egy ha-
sonló hétvégét együtt tölteni, ezúttal az ugyancsak 
szép fekvésű Piliscsabán. Itt családi életünk, kapcsola-
taink terén vizsgálódtunk. Mindkét hétvégén kihasz-
náltuk a természet közelségét, és egy jóleső túrát is 
tettünk.  

Szeretettel várjuk azokat, akik kedvet kaptak elláto-
gatni az egyik szerda esti összejövetelre. Hálás vagyok 
Istennek, hogy engem is nagyon rövid idő alatt befoga-
dott az ifi közösség. 
 

Halász Andrea, az ifjúsági kör tagja 
 

Soproni Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet  

A piliscsabai őszi  Vifi hétvégén 

Végh Miklós 
lelkipásztorral 
az imádságról 
beszélgettünk 
Várkúton, 
a tavaszi  
csendes hétvégén. 

„Te vagy, Uram, 

reménységem, 

te vagy, Uram, 

bizodalmam 

ifjúkorom óta.” 
 

Zsoltárok 71,5 
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"Fel barátim, drága Jézus zászlaja alatt, 
Rajta, bátran! Megsegít és győzedelmet ad." 

 
Hangzott fel az ének a Pápai Református Egyházme-
gye Toldi Nagy Sándor Hittanos Focikupájának kezde-
tén, amely az idei évben Zircen került megrendezésre. 
A helyszín minden évben változik, a résztvevő gyere-
kek lelkesedése viszont sok év elteltével sem lankadt. 
Az utóbbi években pedig külön öröm a soproni legé-
nyeknek, hogy rendre a dobogón végeznek. Az alsós 

és felsős korosztályban is 
indultak csapataink, akiket 
ragyogó napsütés fogadott a 
zirci sporttelepen. Az alsó-
sokból két csapatra való 
iskolás is eljött, akik az őket 
elkísérő szülők buzdítása 
mellett focizhattak és vég-
eredményben a második 
helyet szerezték meg. Közülük a legkisebbeknek pedig 

még egy barátságos mérkőzésre is lehe-
tőségük nyílt. A felsősök kisebb lét-
számban, de címvédőhöz méltóan ját-
szották végig a délelőttöt, és esélyt sem 
adva az ellenfeleknek, kapott gól nélkül 
szerezték meg az első helyet. Az ebédet 
követő hazaúton most sem maradt el a 
kapuvári fagyizás, ahol már a jövő évi 
tervek is szóba kerültek a gyerekek kö-
zött. Ki az, aki már „kiöregszik” vagy 
éppen az alsósoktól átkerül majd a na-
gyokhoz. 
    Reméljük jövőre is hasonló, élmé-
nyekben gazdag kirándulásban lesz ré-
szünk. Addig is marad a Hunyadi iskola 
tornaterme illetve az Anger réti focipá-
lya a gyakorlásra, ahová továbbra is 
szeretettel várunk mindenkit korra, 
nemre való tekintet nélkül. 
 

Komán Szabolcs edző 

 

Komán Szabolcs 

„...hála legyen Istennek, 
aki Krisztus ereje által 

mindenkor diadalra vezet bennünket, 
és ismeretének illatát terjeszti 

általunk mindenütt.” 
 

2Korinthus 2,14 

Fent: A felsős korosztály játékosai 
nem csak remek csapatjátékukról tet-
tek bizonyságot a pályán: a sportsze-
rűség terén is megmutatták, érdeme-
sek az első helyezésre. 
 

Lent: Az alsós csapat lelkesedése vé-
gig az utolsó fordulóig töretlen ma-
radt. 
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Első lépésként a táborról tőmondatokban, gyerek-
szemmel: mi tetszett nektek a hittan táborban? – kér-
deztem két résztvevőt. 
- „A legjobb Szentgotthárd volt.” „Rókavadászat.” 
„Tök jó volt az egész.” „Finom volt a kaja és a sok 
nutella.” „Pillangóvadászat.” (egy 12 éves gondola-
tai)  
- „Az, hogy ott aludtunk.” „Voltak barátok.” „Jókat 
ettünk.” (egy 9 éves véleménye) 
 
Mindezek után felnőtt szemmel… 

Első alkalommal vettem részt segítőként a tábor-
ban. Először is kicsit magyarázatra szorul a gyerekek 
részéről elhangzott egy-két mondat. Többször vol-
tunk fürdőben, egyik ilyen helyszín volt Szentgott-
hárd élményfürdője, ahol minden gyerek csak jól 
érezheti magát.  A rókavadászat magyarázata már 
kicsit nehezebb, mert ez egy különleges dolog, amit 
nem árulhatok el, csak annyit, hogy nem valódi róká-
kat kergettünk. A pillangóvadászat viszont teljesen 
valóságos, kézzel fogható, pontosabban hálóval fog-
ható élmény volt számukra. Az őrségi nemzeti park-
ban jártunk, ahol a gyerekek pillangóhálóval foghat-
tak lepkéket. Mindenki rettentően élvezte. Természe-
tesen nem bántottuk őket, csak megnéztük az Őrségi 
Nemzeti Park munkatársainak szakértő segítségével 

és beazonosítottuk. Melyik gyerek ne élvezne egy 
ilyen különleges alkalmat. Élményekben bőven volt 
részünk. 

Át is térnék egy kicsit a saját tapasztalataimra. 
Részemről az egyik legcsodálatosabb dolog az volt, 
hogy Kerkafalva hatalmas temploma mellett aludtunk 
egy egész hetet, ahol ugyan már hajnalban megszólalt 
a harang, mégis különleges élményt adott mindenki 
számára. A templom közelsége valahogyan Isten kö-
zelségét is jelentette mindannyiunk számára, hiszen 
nem szokványos dolog, hogy naponta többször belép-
hetünk egy templomba, ahol jól érzik magukat a gye-
rekek. No és valóban a barátságok, amik mindenki 
számára fontosak, hogy van kivel játszani, van kivel 
beszélgetni. Ez volt az a hely, ahol nem vonta el a 
figyelmüket egymásról a számítógép, a telefon, senki 
nem nyomkodott semmilyen eszközt, mivel össze-
szedtünk a telefonokat. Ezt nem hiányként élték meg, 
csak megtanultak élni a lehetőségekkel, figyeltek 
egymásra, játszottak egymással, felfedezték azokat a  
lehetőségeket, amelyeket egymásban megtalálhatunk. 
A foci – ahol játszott velük Gábor bácsi, Emőke néni 
– a számháború, az éneklések, a bibliai történetek, a 

Nyári táborunkat idén július 3-9. között tartottuk Kerkafalván, 16 hitta-
nos gyermek és hét felnőtt kísérő részvételével. 

 Ezúton szeretnénk még egyszer hálás köszönetet mondani mindazoknak 
az adakozószívű testvéreknek, akik anyagi támogatásukkal hozzájárultak a 
gyermekek táboroztatásához. 

Felnőtt és fiatal segítőink munkáját és szeretetteljes jelenlétét is köszön-
jük: Tisza Anita hitoktatónak, Tóth Cseperke teológus hallgatónak, Gyön-
gyösi J. Dávid ifjúsági segítőnek, valamint Hegedűs Katalin egyetemi hall-
gatónak. Az Őrségi Nemzeti Parkban három munkatársuk vezetésével ezen 
a nyáron is érdekes és emlékezetes sétát tettünk felfedezve mind jobban az 
Őrség gazdag élővilágát. Nagyon köszönjük! 

Közösségben Kerkafalván 

Tisza Anita 

Fent: Felfedező úton az Őrségi Nemzeti Parkban 
  

Lent: Az esti áhítaton szolgálók csoportja 
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Kedves Isten! 
 
Nagyon köszönöm Neked az élete-
met, a szüleimet, sőt az egész csa-
ládot! De az egész világ minden 
kincsét. Az erdő zsongását, a ma-
darak vidám énekét, a vizek folyá-
sát, a hangyák nyüzsgését, a napot, 
a felhőt, s a szivárványt, a 
széllengette búzák közt rejlő ege-
rek víg rágcsálását, a baglyok fi-
gyelmeztető huhogását, mondván 
„itt az este huhúhuhú”. A kakas 

szólongató kukorékolását, hogy „Ébresztő, fenn a nap már! 
Kuk, kuku, kukurikú.” Az eget, a földet, a világost, a sötétet, a 
vizet, a szárazföldet. A virágok illatát, a fák gyümölcsét.  

A békét, a szeretet, a kedvességet, s a hálát, s minden jósá-
godat! 

S kérlek szépen, segíts ezt a szép földet tisztán hagyni, meg-
őrizni, és az emberek közt béke, s jóakarat legyen! 

Ámen. 
Raffai Júlia Veronika, 5. osztályos berzsenyis tanuló 

A 2016. évi adóbevallások elkészítése-
kor változatlanul lehetőség nyílik arra, 
hogy a személyi jövedelemadó    1 %-
át a Magyarországi Református Egy-
ház javára, illetve a „második” 1 %-ot 
valamilyen közhasznú szervezet – ala-
pítvány, egyesület – számára felajánl-
juk.  

Egyházközségünknél két közhasznú 
szervezet működik: a Maller Kálmán 
Templom és Iskola Alapítvány és a 
Soproni Kálvin Kör. Mindkét szerve-
zetnek utaltathatjuk adóforintjainkat, 
de hangsúlyoznunk kell, hogy a két 
alapítvány közül választani szükséges, 
mert megosztani nem lehet az 1 %-ot! 

Kérjük, hogy a 2016. évi adóelszá-
molásnál se felejtkezzenek meg erről, 
családtagjaik, ismerőseik körében is 
terjesszék az 1+1 % felajánlásának le-
hetőségét. 

Egyházunk technikai számát, illetve 
alapítványaink adószámát megtalálják 
tájékoztatónk hátoldalán. 

1+1 százalék 

beszélgetések, a kirándulások, a közös étkezések, kö-
zös alvás, vagyis KÖZÖSSÉG. Tehát a legfontosabb, 
amit megérezhettünk mindannyian, én is, hogy jó 
együtt lenni, közösen dicsérni az Istent.  

Nekem kiemelkedő fontosságú volt látni a gyere-
keimet Bibliát olvasni, áldást mondani. Hogyan lehet-
séges ez? Reggelente a gyerekek készültek áhítattal, 3-
4 gyerek, ahol mindenkinek megvolt a saját szerepe. 

Csodálatos látni, ahogy a gyerekek szolgálnak Isten-
nek. Ahogy szívesen vannak a templomban… 

Én személy szerint nem gondoltam, hogy ilyen 
nagy örömben, vidámságban lehetnek együtt azok a 
gyerek is, akik addig nem is ismerték egymást… 

Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket! 
  

Tisza Anita hitoktató 

Utolsó estén a nagyok árnyjátéka foglalta össze a hét témájául választott Jó-
nás történetét. A vidám előadásra meghívtuk a kerkafalvi gyülekezet gondno-
kát, Gergulecz Tiborné Ilonka nénit és Kovács Jenőné Etel nénit. 

Szentgyörgyvölgyön elmen-

tünk a fazekas házába is…  

        Hálaadó imádság 
gyermekhangra 
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Számomra a nyári napközis tábor egy ha-
talmas élmény volt. Új embereket ismer-
hettem meg, közülük lettek barátaim, 
akikkel még most is tartom a kapcsolatot. 
A sok program élménydúsabbá tette az 
egész nyaramat. Ezzel a táborral közelebb 
kerülhettem Istenhez is, mert minden déle-
lőtt volt egy istentisztelet, délutánonként 
pedig történeteket hallgathattunk meg. 
Nagyon örülök, hogy részt vehettem eb-
ben a táborban. Jövőre is biztosan ott le-
szek.  

Halász Elinor, 6. osztályos berzsenyis tanuló 

Június 16-20. között 31 hittanos 
gyermek részvételével és nyolc fiatal 
és felnőtt segítő bevonásával szervez-
tük meg idei napközis táborunkat. 

Hálásan köszönjük a gyermekek kö-
zötti szolgálatot, a jókedvű és vállalko-
zó kedvű segítséget mind a foglalkozá-
sok  idején, mind pedig a háttérben 
végzett kreatív előkészületekben: Ba-
lázs Fanninak, Debreczeni Margitnak, 
Falvai Berillnek, Horváth Boldizsár-
nak, Komán Hubának, Komóczi Sarol-
ta Annamáriának, Réfi Lászlónak. 

 

Ezúton szeretnénk még egyszer 
megköszönni Husztiné Harsányi Eme-
se egyháztagunknak, hogy a tábor idei 
résztvevőinek is alkalma  lehetett arra, 
hogy egy izgalmas történelmi sétát te-
gyenek a fertődi kastélyban.  

 

Külön megköszönjük Bakó Erzsébet  
presbiter testvérünknek, hogy a csapat 
testi-lelki egészségét építendő erdei 
sétára invitálta az ifjúságot. A jó leve-
gő és a sétát záró, erdei tisztáson zaj-
lott számháború feledhetetlen élmény 
volt mindenki számára! 

Napközis tábor 

Fent: Számháborúzni mindenütt lehet, legyen az erdei tisztás, ját-
szótér vagy park. A gyerekek nem ismertek lehetetlent e téren! 
 

Balra: Vidám hangulatban, jó társaságban a színezés és festés is 
gyorsabban ment.  
 

Lent jobbra: A kulisszák mögött Laci, Boldizsár és Huba töretlen 
kedvvel készítik elő festésre a kis ékszeres ládikákat az egyik déle-
lőtti kreatív foglalkozáshoz.  

Fent: A naponkénti foglalkozásokat közös 

énekléssel és áhítattal kezdtük. 
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2016. évi anyakönyvi adatok 

 

„Törvényemet beléjük helyezem, szívükbe írom be.” 
(Jeremiás 31,33)  

Konfirmáltak: 
Ambrus Gellért (Kapuvár); Balázs István Benedek; Ba-
rabás Bence; Blidár Bianka Anna; Cenik Nevzat; Csiszér 
Csongor; Dely Zsófia Zsuzsanna; Dézsi Andrea 
(Kapuvár); Dian Norbert; Fendrik Ákos Marcell; Füzi 
Virág; Gergely Noémi (Fertőszentmiklós); Hárs Virág; 
Horváth Adél Gloria; Ivácson-Pál Étienne Roland; Jáger 
Boldizsár; Kertész Attila Lajos; Kis-Berkes András; 
Koch Auróra Flóra; Komán Huba; Kovács Alexandra; 
Kovács Gergő; Kovács Hunor György; Molnár Lili; 
Nagy Marcell; Péntek László (Fertőszentmiklós); Radics 
Anikó; Rácz Máté Attila; Réfi Zoltán; Schlögl Bence; 
Schwanner Adrienn; Szabó Attila (Kapuvár); Szász Bul-
csú Örs; Szekér Balázs; Szilágyi Gábor; Szirmai Daniel-
la (Kapuvár); Szűcs Noémi Emese (Fertőszentmiklós); 
Tarlós Márk; Tarlós Viktor; Tikosi Fanni; Urszta Sztel-
la; Úry Anna; Varga Renáta; Zemen Máté (Fertő-
szentmiklós); Zsejki Botond; Dian Csaba; Gulácsy Éva; 
Gulyás Ágnes; Szekeres Brigitta; Kun Szabina; Tass 
Emőke Dóra; Urszta János. 

 

„Sokkal jobban van dolga a kettőnek, 
hogynem az egynek.” 

(Prédikátor 4,9)  
 
Házasságkötésükre Isten áldását kérték: 
Baranyai Gábor – Jenei Kinga; Pusker Krisztián – Kokas 
Ildikó; Sipos László – Szekeres Brigitta; Szőke Tamás – 
Bayer Zsófia; Dizseri Barnabás – Kiss Borbála; Hoczek 
László – Doktor Stella Barbara; Borbély Miklós – Hegyi 
Katalin Anna; Koncz Tamás Bálint – Kun Szabina; 
Balazatics Bálint – Heizler Bernadett; Vörös Bálint – 
Szilágyi Réka Ágota; Dávid Bálint Áron – Pásztor Vi-
rág; Fuszik Ákos – Tass Emőke Dóra. 

„A keresztség által ugyanis eltemettettünk vele a halál-
ba, hogy amiképpen Krisztus feltámadt a halálból 

az Atya dicsősége által, úgy mi is új életben járjunk.” 
(Róma 6,4)  

Megkereszteltek: 
2015-ben: Döbrősi Dániel (Petőháza); 2016-ban: 
Wrichovszy Kristóf; Zádori Arlett; Zádori Zóé; Erdős 
Lilla (Ágfalva); Márkus Levente Márk (Kapuvár); Kun 
Szabina; Rozsonits Szonja; Szelei Dániel; Majoros Léna; 
Szilágyi Réka; Bíró Erika; Urszta János; Cenik Nevzat; 
Szilágyi Gábor (Fertőszéplak); Kászoni Dorottya 
(Fertőszentmiklós); Bajka Noémi Luca (Vitnyéd); Ká-
mán Lotte Júlia (Himberg/A); Erdősi Dzsenifer; Erdősi 
Bianka; Csősz Viktória, Vígborfi Hunor (Balf); Szlávik 
Hunor; Ilcsik Álmos; Fehér Márkó; Bella Kende; Elek 
Dorka; Babos Izabella; Szabó Veronika; Dezamits Gré-
ta; Liptay Botond; Liptay Hanna; Kámán Lilien; Kámán 
Mór; Törös Benjamin. 

 

„Mert én tudom, hogy az én megváltóm él...”  
(Jób 19,25)  

Elhunytak: 
2015 decemberében: Karcsics Jenő (Kapuvár); Nagy 
Lajosné sz. Bereczki Ilona (86); 2016-ban: Pálfi Ferenc 
(97); Benedek István (89); Szabó Sándor (Babót); Fonth 
Zoltánné sz. Lohonyai Laura (69); Tarsoly Gyula (83, 
Harka); dr. Ács Zsuzsanna (80); Tulkos Miklós (85, Jo-
baháza); dr. Morvay Ferenc (79, Harka); Katona Sándor 
(91); özv. Németh Imréné sz. Fekete Margit (87); özv. 
Dávidházy István (93); Varga Imre (86); Fényes Mária 
Gizella (81); özv. Rápolti Istvánné sz. Klaber Gabriella 
(101, Budapest); Tirpák Bertalan (79); özv. Kovács Im-
réné sz. Kovács Julianna (83); Balázs Istvánné sz. Po-
gány Malvin (68); dr. Mollay Jánosné sz. Madas Gabri-
ella (94); Szabó Erzsébet (86). 

Konfirmandusaink Sopronban 



 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK 

Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre! 
 

Sopron: 

Istentisztelet vasárnap 10 órakor 

Családi istentisztelet (tanévben) a hó utolsó vasárnapján 10 órakor 

Gyermekistentisztelet (tanévben) az istentisztelettel egyidejűleg (a családi istentiszteletek 

kivételével) 

Konfirmációi előkészítő (tanévben) vasárnap 11 órakor 

Református Fórum (tanévben) hétfőn 17 órakor 

Énekkari próba (tanévben) pénteken 17 órakor 

Baba-Mama Kör (tanévben) kéthetente 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. 59.): 

Hittan óra (tanévben) 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 18-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 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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