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Ötszáz év
A mögöttünk lévő év reformáAz óév utolsó napjaiban
tus egyházunkban az évforduáldjuk Istent a személyes élelók éve volt. Hálás szívvel emtünkben, vagy családi kapcsolékeztünk meg Isten anyaszentlatainkban megmutatkozó veegyházának ötszáz évvel ezelőtt
zetéséért, a naponta megtaelindult reformációjáról. Nem
pasztalt kegyelemért. Ritkán
csak országos méretű ünnepségondolunk bele, hogy a kegek voltak, hanem mi is, Sopgyelem nem mindig jelent siron városának három történelmi
kert, vagy e világ szerinti sifelekezete, püspökeinkkel és a
keres életet. Néha csak erőt
város vezetőségével együtt gonad a terhek, a csapások elhordoltuk végig a reformáció Isdozásához. Hiszen még kéztentől kapott ajándékait és felazelfogható eredményeink mödatait. Reméljük, hogy az üngött is gyakran annyi fáradnepségek és megemlékezések a
ság, türelmetlenség, elégedethitbeli megerősödésünket szollenség húzódik meg. A kegálták.
gyelem az, ha mindezek elEmellett szinte észrevétlen
lenére az Urat tudjuk áldani
maradt a 2017-es év másik háés magasztalni. Ez a magarom fontos eseménye. 450 évtartás illik hozzánk, ez adhat
vel ezelőtt fogadták el reformáegyedül reményt az új esztus eleink az 1567-es debreceni
tendőre is. Mert a reménység
alkotmányozó zsinaton egyhánem feltétlenül az a meggyőzunk két hivatalos hitvallásának
ződés, hogy valami jóra foregyikét, a II. Helvét Hitvallást.
dul életünkben, hanem annak
Ugyancsak ebben az évben ema bizonyossága, hogy valamiA reformáció 500. évére elhelyezett emléktábla.
lékeztünk meg arról, hogy 400
nek értelme van, függetlenül
(Szövegét lásd dr. Molnár Sándor főgondnok úr
évvel ezelőtt, 1617-ben alakult
az emberi szemmel látható
avató beszédében a 15. oldalon.)
meg Pápán az első református
kimenetelétől. Ha a helyzepresbitérium. Ehhez kapcsotünkön nem is tudunk változlódik a harmadik fontos esemény: református egyházunk tatni, van Valaki, aki igaz és változhatatlan Valóság. Ő
gyülekezeteiben az idén választottunk új presbitériumo- Jézus Krisztus. Eddig is, az elmúló évben is Ő volt minkat, újabb hatéves ciklusra. Egyházközségünkben októ- denünk. Őbenne éltünk. Az előttünk álló év: a jövő.
ber 22-én volt a presbiterválasztás. Így Isten kegyelmé- Hisszük, hogy az eljövendő idő, a következő ötszáz év is
ből és gyülekezetünk bizalmából tizenhat presbiter és hét Krisztusé, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.
pótpresbiter állhat 2018-2023 között ismét és újra közösE gondolatokkal kívánunk minden kedves Olvasónkségünk szolgálatába. Isten áldása kísérje presbiter testvé- nak, régi és újonnan hozzánk csatlakozott Testvérünknek
reink felelősségteljes munkáját.
Istentől megáldott, boldog új évet!
Sopron, 2017 decemberében

Dr. Molnár Sándor
főgondnok

Filotás Julianna
beosztott lelkipásztor

Vladár Gábor
lelkipásztor
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Január 1. A beköszöntött újesztendő első istentiszteletén lelkipásztorunk, Vladár Gábor hirdette
közöttünk Isten Igéjét.
Január 10. Pr esbitér iumunk évkezdő közös vacsorán vett részt
Hutkai László presbiter testvérünk
baráti, kedves meghívására vendéglőjében.
Január 16-21. Az ökumenikus
imahéten Vladár Gábor a Szent Imre templomban, Filotás Julianna az
evangélikus templomban hirdette
Isten Igéjét. Gyülekezetünkben vendég igehirdetőként Pelikán Andrást,
az új evangélikus lelkészt és Marics
Istvánt, a Szt. Margit-templom új
plébánosát köszönthettük.
Január 20. A három tör ténelmi
felekezet városunkban működő civil
szervezeteinek szervezésében idén
is megünnepeltük egyházközségünk
tagjainak szép számú részvételével
a Magyar Kultúra Napját. A Soproni Egyetem Erzsébet utcai aulájában
egybegyűlt ünneplő hallgatóság
előtt dr. Hafenscher Károly ev.
lelkész, a Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős
miniszteri biztos tartott előadást „A
reformáció és a magyar kultúra”
címmel.
Január 22. Az ökumenikus imahét záró napján a kapuvári Szent
Anna plébániatemplomban Vladár
Gábor lelkipásztor imaszolgálatot
végzett.
Január 29. Hajléktalanok és nehéz körülmények között élők számára osztottunk ki 120 adag meleg
ételt a Kristály Üzletház földszintjén. Megköszönjük a Diakóniai
Szolgálatnak, az egyetemisták és
fiatal felnőttek körének és a bekapcsolódó gimnazistáknak a szolgálatkész segítséget.
Február 5. Istentisztelet után a
Diakóniai Szolgálat idén is véradást szervezett gyülekezeti termünkben. Ezúttal is szép számmal,
összesen 47-en adtak vért. Hálásan

köszönjük a véradók segítségnyújtását és a közreműködők munkáját.
Március 3. Az ökumenikus női
világimanapon a Szt. Imre Plébánia
asszonytestvérei vártak bennünket
közös imádságra gyülekezeti házukba, hogy együtt könyörögjünk a Fülöp-szigeteki asszonyok által összeállított liturgia szerint.
Március 5. A Kapuvári Református Leányegyházközség emléktáblát avatott a kapui vár börtönében elhunyt gályarab prédikátor,
Szendrei Márton emlékére. (Lásd a
cikket!)
Március 10-11. A balatonfür edi
Siloám Otthonban megtartott gondnoki konferencián soproni anyaegyházközségünk mindennapjairól Bakó Erzsébet presbiter testvérünk és
Debreczeni Margit testvérünk, a
kapuvári leányegyházközség életéről dr. Ballagi Farkas kapuvári főgondnok számolt be az egybegyűlteknek.
Március 30. Az évenként esedékes egyházlátogatás során Eszlinger
András adászteveli lelkipásztor,
egyházmegyei tanácsbíró látogatta
meg egyházközségünket.
Április 6. A Ber zsenyi Dániel
Evangélikus Líceumban tanuló hittanosaink számára felekezeti csendesnapot tartottunk a reformáció
500. évfordulója jegyében.
A balatonfüredi gondnoki
konferencia
résztvevői.
Jobbról az
első sorban
harmadik és
negyedik Bakó Erzsébet
és Debreczeni
Margit
testvérünk.
Dr. Ballagi
Farkas fent,
balról
a második.

Április 9. Vir ágvasár napi ünnepi istentiszteletünkön egyházközségünk énekkara, Kocsis-Holper Zoltán karnagy vezetésével, bűnbánati
és húsvéti kórusművekkel szolgált.
Április 27. Fiataljaink a költészet napja jegyében verses-zenés
műsorral állítottak emléket az idén
ünnepelt három nagy magyar református költőnek, az idén 200 éve
született Arany Jánosnak és Tompa
Mihálynak, valamint az 50 éve elhunyt Áprily Lajosnak.
Május 5-7. Gyülekezetünk fiatal
felnőttekből és egyetemistákból álló
köre találkozón vett részt Piliscsabán.
Május 7. Anyák napi istentiszteletünkön hittanosaink énekszóval és
versekkel adtak hálát Istennek az
édesanyák és nagymamák szerető
gondoskodásáért.
Május 13. A Pápai Refor mátus
Egyházmegye Pápán megrendezett
presbiteri találkozója állított emléket az idén 400 éve megalakult első
magyar presbitériumnak „400 éves
örökség - Példaadó örökhagyók.
Méltó örökösök?” címmel. A találkozón egyházközségünket Filotás
Julianna beosztott lelkésznő, dr.
Simon Éva presbiter és Kóródi Sándor kapuvári testvérünk képviselte.
Június 4. Pünkösdvasárnapi istentiszteletünkön 49 fiatal és felnőtt
tett konfirmációi fogadalmat. Felkészítésüket lelkipásztoraink Sopronban, Kapuváron, Fertődön és Fertőszentmiklóson végezték.
Június 5. A sar r ódi Kócsagvár ban megtartott szabadtéri pünkösdhétfői istentiszteletünkön ez évben
is szép számú soproni és Sopron
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környéki, szórványban élő református ünnepelt együtt úrvacsorai közösségben.
Június 10. A Csetényben megrendezett egyházmegyei kispályás
focikupa-bajnokságon csapataink
ezúttal kupa nélkül, de jól megérdemelt éremmel és élményekkel gazdagodva jöttek haza. (Lásd a cikket!)
Június 11. Hálaadó tanévzáró
istentiszteletünkön
egyházközségünk Gárdonyi Zoltán Vegyeskara
zsoltárokkal és dicséretekkel szolgált Kocsis-Holper Zoltán karnagy
vezetésével.
Június 17-24. Fiataljainkkal
egyhetes körúton jártunk Erdélyben.
(Lásd a cikket!)
Június 18. Vasár napi istentiszteletünkön Igét hirdetett Mészáros
Sándor ny. református lelkipásztor.
Június 26-30. Napközis hittantáborunkat idén 44 gyermek részvételével tartottuk meg. Hálásan köszönjük a felnőtt és ifjú segítőink
szolgálatát, akiknek szeretete, figyelmessége és szolgálatkészsége
nagyon sokat hozzátett a tábor sikeréhez. (Lásd a cikket!)
Július 3-8. Balatonfenyvesen a
„Reformáció 500” köré szerveződő
egyházkerületi családos táboron
ezúttal is több család részt vett gyülekezetünkből. (Lásd a cikket!)
Augusztus 18. Az augusztus 20-i
állami ünnep alkalmából Áder János köztársasági elnök kiemelkedő
tudományos és tanári munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend
Középkeresztje polgári tagozat kitüntetésben részesítette lelkipásztorunkat, Vladár Gábort. Szívből
gratulálunk lelkipásztorunknak, és
Istenünk gazdag áldását kérjük életére és további szolgálatára!
Augusztus 20. Az Eggenberg-ház
udvarán tartott ünnepi ökumenikus
istentiszteleten Vladár Gábor lelkipásztor imádsággal és zsoltárolvasással szolgált az egybegyűlt hívek
körében.
Augusztus 25. Gyülekezeti kirándulás keretében a nagyigmándi
reformátusok látogattak el hozzánk
Sopronba. A kedves találkozás emlékéül faragott úrvacsorai kelyhet
kapott ajándékba egyházközségünk.
Szeptember 8. A kór házkápol-

nában megtartott ökumenikus
életvédő hálaadó istentiszteleten Filotás Julianna beosztott lelkésznő hirdette Isten Igéjét.
Szeptember 9. A Tápon
megrendezett egyházmegyei
reformációi ünnepségen egyházközségünket Filotás Julianna beosztott lelkésznő, dr.
Amberger Erzsébet, Bakó
Erzsébet és dr. Gribovszki
Katalin Eszter presbiterek
képviselték.
Szeptember 10. Tanévnyitó istentiszteletünkön hit- „Hiszed, hogy volna olyan-amilyen magyarság,
ha nincs – Kálvin? Nem hiszem.”
tanosainkkal és családtagja–
Zengett
fel Illyés Gyula hitvallása
ikkal együtt kértük Isten álreformációi
ünnepi
istentiszteletünkön,
dását az új tanévre.
Ács
Tamás
színművész
tolmácsolásában.
Szeptember 20. Sopr on
város, valamint a helyi evangélikus és református egyházközségek szervezésében egész 23 személy került megválasztásra,
napos ünnepi megemlékezést tartot- főgondnok újra dr. Molnár Sándor
tunk a reformáció 500. évfordulója testvérünk lett. Köszönjük Debrealkalmából a Liszt Ferenc Konfe- czeni Margit és Szőnyi Gábor
rencia- és Kulturális Központban. A testvérünknek, a Választási Jelölő
délelőtti előadássorozatot este a há- Bizottságban végzett felelősségtelrom történelmi egyház elöljárói kö- jes munkáját. (Lásd a cikket!)
zött zajló kerekasztalbeszélgetés Október 26. A r efor máció jubizárta. A református egyházat Stein- leuma jegyében egyházközségünk
bach József dunántúli püspök kép- irodalmi esttel emlékezett meg a
viselte az esten.
magyar reformátorok hitéről, küzSzeptember 29-október 1. Gyü- delmeiről, és adott hálát a kor leglekezetünk egyetemistákból és fiatal nagyobb ajándékáért, a magyar
felnőttekből álló köre csendes hét- nyelven olvasható Bibliáért. Az esvégén vett részt Piliscsabán mintegy ten közreműködött egyházközsé25 fiatal részvételével.
günk kórusa és ifjúsága.
Október 7. Az évenként megtar - Október 29. Családi istentisztetott egyházmegyei női konferencia letünkön a reformáció 500. évforduidén Zircen került megrendezésre. lójára emléktáblát avattunk. BeszéEgyházközségünkből Filotás Julian- det mondott dr. Molnár Sándor főna beosztott lelkésznő, dr. Am- gondnok úr. Megköszönjük Faragó
berger Erzsébet, Bakó Erzsébet és Zsolt testvérünknek a tábla szakBodáné Bánya Julianna, a Diakóniai szerű falra illesztését. (Lásd a cikSzolgálat tagjai vettek részt a ta- ket!)
lálkozón. (Lásd a cikket!)
Október 29. A tatai egyházmeOktóber 16. A Pedagógusok gye meghívására Tatán tartott előSoproni Művelődési Házában meg- adást Vladár Gábor lelkipásztor a
hívott vendégként Vladár Gábor reformáció koráról és annak öröksélelkipásztor Kálvin János reformá- géről.
tor életéről és a svájci reformáció Október 31. A Papp László Buhatásáról tartott előadást.
dapest Sportarénában az országos
Október 22. Refor mátus Egyhá- reformációi ünnepségen, amelyen
zunk törvényes rendjének megfele- Steinbach József püspök úr prédilően, újabb hat éves ciklusra, meg- kált, egyházközségünket kisebb külválasztotta egyházközségünk köz- döttség képviselte. (Lásd a cikket!)
gyűlése az új presbitériumot, vala- Aznap este soproni templomunkban
mint az új főgondnokot. Összesen ünnepi istentiszteletet tartottunk
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evangélikus testvéreinkkel úrvacsorai közösségben. Az istentisztelet
elején Ács Tamás, a Soproni Petőfi
Színház színművésze elmondta Illyés Gyula: „A reformáció genfi emlékműve előtt” c. versét, Igét
hirdetett Ittzés János, a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület ny. püspöke (Győr). Az
ünnep méltó zárásaként az egybegyűlt hívek megkoszorúzták Kálvin János reformátor templomunk
előtt álló mellszobrát.
November 1. Az Er délyi Kapunál 17 órakor gyertyagyújtással emlékeztek erdélyi testvéreink elhunyt
szeretteikre, templomunkban pedig
18 órakor istentiszteleten kértük
Istenünk vigasztalását gyászoló és
emlékező testvéreink közösségében.
November 26. Családi istentiszteletünkön a megválasztott új presbitérium fogadalmat tett. Isten áldását kérjük szolgálatukra!
December 2., 9. és 16. Délelőtti
adventi foglalkozásokat tartottunk
hittanos gyermekeink számára.
December 7. Gyülekezetünk ismét csatlakozott a Magyar Református Szeretetszolgálat karácsonyi

„Nyilas Misi Pakk” és
„Szeretetdoboz” elnevezésű országos adománygyűjtéséhez. A
mintegy 90 doboznyi
szeretetadományt Diakóniai
Szolgálatunk
szépen becsomagolta
és továbbította a központi gyűjtőhelyre. A
tómalmi úti fogyatékkal élő gyermekek otthona számára ebben az
évben is nagy mennyiKöszönjük Kiss Gyula presbiter testvérünknek,
ségű ágyneműhuzatot,
hogy vállalta a karácsonyi szeretetadományok
törölközőt és pizsamát
továbbítását a Református Szeretetszolgálathoz!
juttattunk el. Köszönjük a testvérek jólelkű
adományát!
December 17. Advent har madik kek szép műsorral kedveskedtek
vasárnapján istentiszteletünkön ad- idősebb testvéreinknek.
venti és karácsonyi énekeket éne- December 17. és 23. Advent har kelt Kuzsner Péter kántorunk veze- madik vasárnapján Vladár Gábor
tésével egyházközségünk kórusa, lelkipásztor, negyedik szombatján
majd Gyulai Melinda hegedűmű- Filotás Julianna beosztott lelkésznő
vész szép játékában gyönyörköd- mondott ünnepi köszöntőt a Fő téri
hettünk. Az istentisztelet után a ünnepi gyertyagyújtáson.
gyülekezeti teremben tartottuk meg
a szokásos „idősek karácsonyát”,
úrvacsorai közösségben. A gyerme-

Reformáció 500 – Nemzeti Megemlékezés
„Az igaz ember hitből él” (Római levél 1,17)

Peitl Berta, dr. Szente Éva, Vladárné Pataki Emőke és Bóné Zsuzsanna a wittenbergi vártemplom Papp László Sportaréna mellett felállított híres kapuja előtt.

Pál apostol fenti igéje volt a vezérgondolata a Reformáció 500. évfordulója alkalmából tartott központi ünnepségnek, melyet 2017. október
31-én rendeztek Budapesten, a Papp László Sportarénában.
Monumentális színpadon, folyamatosan változó, gyönyörű protestáns
templombelsőket mutató háttérképek előtt zajlott a két részből álló
megemlékezés. A délelőtti programot a Duna TV élőben közvetítettre.
Először ökumenikus istentiszteleten vehettünk részt, amelyet a magyar protestáns egyházak hazai és határon túli vezetői tartottak. Az Igét
Steinbach József református püspök hirdette. Az istentisztelet – református és evangélikus énekeskönyvből egyaránt származó – énekeit
az orgonakíséret és az óriási kórus mellett a gyülekezet is énekelte. Az
aréna döbbenetes tere, a körülbelül tízezer hívő együtt imádkozó és
éneklő jelenléte hatalmas lelki töltést és felemelkedést adott számomra.
A délelőtti program folytatásaként Balog Zoltán miniszter, majd
Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédét hallgathattuk meg kórusművek, egyházi énekfeldolgozások, televíziós bejátszások és a
svájci és német protestáns egyházak vezető püspökeinek üdvözlete
mellett.
Az ebédszünet alatt makett- és fotópályázati kiállítást, protestáns
iskolatörténeti „mozaikot” tekinthettünk meg, valamint lehetőség volt
egyházi kiadványok, könyvek, kitűzők vásárlására is.
A megemlékezés második, délutáni része a gálaműsor volt. A Reformáció 500. Emlékéve jegyében készült, hittel és szeretettel telt, igazán
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színvonalas és változatos műveket láthattunk. A műfajok sokszínűségét jelzi, hogy felcsendültek versek,
énekművészek és kórusok által előadott művek, komoly- és könnyűzenei produkciók, sőt még tánckoreográfiák is. Engem személy szerint Kökényessy Ági
színművésznő által megidézett Árva Bethlen Kata Emlékiratok és Gryllus Dániel és társai Pál apostol levélfeldolgozása érintett meg legmélyebben. A műsor egyszerűen szólva „tömény és nehéz” volt, igazi érzelmi

katarzis élményt nyújtott. Bár a gálát este az M5 TV
csatornáján felvételről ismét megtekinthettük, az élő
produkciók varázsát ez már nem adhatta vissza.
500 éves évforduló csak egyszer van. Büszkeséggel
és boldogsággal tölt el, hogy személyesen részt vehettem rajta, erősítve ezzel magyar és református öntudatomat ebben az értékeket eldobáló globalizált világban.

Köszönetmondás

Ildikó és Vincze-Minya Mária testvérünknek.
Ebben az évben már a szépen felújított lelkészi hivatalban végezhettük az egyházközség adminisztrációját.
A felújításban nyújtott önzetlen és hathatós segítségért
köszönetet mondunk A mbrus Levente építési vállalkozó
testvérünknek és munkatársainak, továbbá Szalma Márton egyháztagunknak. Műszaki érzékkel megáldott, segítőkész férfitestvéreink egész serege segített az év során
a felmerülő műszaki problémák megoldásában: Bayer
Levente, Benkő Alpár, Bényi Béla, Faragó Zsolt, Fekete
Tamás, Fonth Zoltán, Gyöngyösi József, Horváth Márton, Jáger László, Kiss Gyula, Komán Szabolcs, Kovács
László, Molnár István, Pallagi Krisztián, Szekér István.
Köszönjük segítségüket.
A hivatali ügyintézést továbbra is Debreczeni Margit
testvérünk végezte. Májustól új munkatársként Komán
Szabolcsné, Kiss Emese segítette a munkáját. Megnyugtató számunkra, hogy a hivatali adminisztráció jó kezekben van.
Köszönjük az úrvacsorai jegyek adományozását Á cs
János, Bereczki Miklós, Lesták Domonkosné és Szőnyi
Gábor testvérünknek. Sokszor örülhettünk az úrasztalára
hozott friss virágoknak, a gyermekek pedig a karácsonyra kapott, gyönyörű fenyőfának, amelyet Bényi Béla és
munkatársai állítottak fel.
Konfirmandusaink idén futószőnyeget adományoztak
templomunknak a már megkopott és eldeformálódott
régi helyett. Köszönjük a családok templomszépítő ajándékát.
A templom nagytakarításában az idén nem csak a konfirmáló gyerekek szülei, hanem a bibliakörös asszonyok
is részt vettek. Többen számon tartották betegeinket,
meglátogatták, vagy autóval elhozták őket az istentiszteletre. Családi istentiszteleteinkre nagyon sokan hoztak
finomabbnál finomabb süteményeket. Gyermekeink igen
nagyra értékelték a bőséges választékot. Köszönjük 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 gyülekezetünk élete is bizonyságtétel legyen Istenünk magasztalására. Soli Deo gloria!
Vladár Gábor lelkipásztor

Hitoktatóink az elmúlt évben is nagy hűséggel nevelték és tanították református gyermekeinket az iskolákban. Név szerint is megemlítjük őket: Bátki Rozália, Drüszler Edit, Hadarné Bimba Renáta, Kincses
Izabella, Koczka Erzsébet, Kuzsner Péter, Márton-Cseh
Katalin, Némethné Szabó Erzsébet, Németh-Szabó Helga, Raffainé Biró Veronika, Tisza Anita, Tóth Cseperke
és Vladárné Pataki Emőke. Hitoktatóink nagy terheket
vesznek le a lelkipásztorok válláról, Isten áldja meg a
gyermekeink között végzett munkájukat.
Szép munkát végeznek a vasárnapi gyermekistentiszteletek vezetői, akik az istentiszteleteinkkel egy időben a gyülekezeti teremben az óvodás és első osztályos
gyermekek részére külön foglalkozást tartanak. Név
szerint: Bátki Rozália, Bodnárné Kiss Gabriella, Drüszler Edit, Gribovszki Szilvia, Halász Andrea, Komán
Szabolcsné, Kovács Zsuzsanna, Márton-Cseh Katalin,
Máté Izabella, Pallagi Krisztián, Pallagi-Téglás Dorottya. Hisszük, hogy Isten áldása nyugszik munkájukon.
Bátki Rozália ez évben is nagy ügyszeretettel szervezte a „Fiatal családosok bibliaóráját”. A havi rendszerességgel megtartott bibliaórákon szép számmal vettek
részt a fiatal szülők gyermekeikkel együtt. Ugyancsak
népszerűek a családosok körében szervezett vasárnap
délutáni kirándulások, amelyek körültekintő, gondos
szervezője Márton Sándor. (Ld. a cikket!)
Csillag Családi Bölcsődénk munkatársai felelősségteljes és komoly munkát végeznek Kerkeniné Mihalkó Edit
koordinátor vezetésével. Köszönjük helytállásukat, Isten
áldja meg szolgálatukat. (Ld. a cikket!)
Egész gyülekezetünk hálás köszönetet mond Dzurné
Halasi Mónikának, Varga Viktóriának, Bayer Antalnak,
hogy istentiszteleteinken a bibliaolvasás szolgálatát magas színvonalon, vasárnapról vasárnapra végzik. Nagyon
örülünk, hogy ebben az évben új felolvasóval bővült
körük Horváth Boldizsár 10. osztályos gimnazista személyében.
A fiatal édesapák gyermekeikel kéthetente „református foci” néven edzéseken vesznek részt. Komán
Szabolcs vezeti és szervezi ezeket az összejöveteleket.
Ezúton is köszönjük önzetlen tevékenységét.
Az ünnepi istentiszteletek és összejövetelek fényképes
megörökítését köszönjük Debreczeni Margit, Mészáros

Dr. Szente Éva, egyháztag
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„Mert e szolgálat eredményességéért dicsőítik majd Istent,
azért az engedelmességért, amellyel Krisztus evangéliumáról
vallást tesztek, és azért a jószívűségetekért,
amely irántunk és mindenki iránt megnyilvánul.”
(Pál második levele a korinthusiakhoz 9,13)

AZ ÚJ PRESBITÉRIUM
2018-2023
Presbiterek
„Állíts presbitereket szolgálatba,
ahogyan meghagytam neked.”
(Pál levele Tituszhoz 1,5)
Dr. Molnár Sándor
főgondnok

Dr. Amberger
Erzsébet

Bodor Béla

Bényi Béla

Bakó Erzsébet

Csallóközi Béla

Dr. Cseke István

Dr. Gribovszki Katalin
Eszter
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Hutkai Tibor
László

Dr. Simon Éva

Kuzsnerné dr. Bereczki
Éva

Lesták Domonkosné

Dr. Papp Gábor

Dr. Szarka László

Szekér István

Varga Tamás

Pótpresbiterek

Dzurné Halasi Mónika

Fonth Zoltán Sándor

Dr. Jáger László
Tamás

Kiss Gyula

„A vezetésben bevált
presbiterek kétszeres
megbecsülést
érdemelnek:
elsősorban azok,
akik
az igehirdetésben
és a tanításban
fáradoznak.”
Dr. Mózsa Gábor

Szebeni Lajos

Tóth Szabolcs

(Pál első levele
Timóteushoz 5,17)

8

A Csillag Családi Bölcsódénk
2017. évi
eseményei és élményei
2017. január 1-től a törvényi változások miatt
Kerkeniné
családi napközink csaláMihalkó Edit Eszter
di bölcsődévé alakult át.
Így most már a bölcsődei ellátó rendszerhez
tartozunk, mint családi bölcsőde hálózat.
Célunk továbbra is egy családcentrikus bölcsődei
légkör megteremtése és a gyerekek biztonságérzetének
kialakítása. Kis létszámú csoportjaink lehetővé teszik,
hogy a gyerekeket egyéni érdeklődésüknek, fejlettségüknek megfelelően szeretettel neveljük, és velük
együtt családi hangulatú közösséget alakítsunk ki. Év
elején három egyéves kislány is érkezett bölcsődénkbe. Nagy élmény volt látni, ahogy a nagyobb gyerekek
közeledtek a kicsikhez. Óvták őket, figyelmesek voltak velük, velünk együtt örültek fejlődésüknek, amikor
megtanultak járni, önállóan enni, vagy amikor kimondták első szavaikat.
Munkánk fontos célkitűzése, hogy a gyerekek minden reggel úgy érkezzenek hozzánk, mintha második
otthonukba érkeznének. Mindennél többet jelent számunkra, amikor látjuk a gyerekeket elmélyülten, felszabadultan játszani, amikor örülnek egymásnak, vagy
éppen annak, hogy sikerült valamit megcsinálniuk,
amit eddig még nem tudtak. Csodálatos élmény, amikor a gyerekek távolba merülő szemekkel, elvarázsoltan hallgatják az énekszót, vagy amikor kacagva
örömmel mozdulnak, spontán, saját késztetésből a zene ritmusára. Ezt az örömöt megerősíti az a tudat,
hogy mindezek hozzájárulnak a kicsik érzelmi, testi,
mentális fejlődéséhez, boldog, kiegyensúlyozott felnövekedéséhez.
Az évszakokhoz kötött foglalkozásaink mindig
nagy örömet okoznak a kicsiknek. Festeni, gyurmázni,
rajzolni, vagy éppen apró süteményeket szaggatni nagyon szeretnek. A mindennapos éneklés, mondókázás
mellett zenei foglalkozásokat is tartunk, amely során a
magyar népzene különleges hangzásvilágával, hangszereivel is megismerkedhetnek a gyerekek. Bábos
mesedélelőttjeinket is nagyon élvezik a kicsik.
Bölcsődénk szokása szerint az ünnep- és jeles napokra is mindig készülünk. A húsvéti tojáskeresés és
nyuszisimogatás ebben az évben is szeretetteljes pillanatokat és örömteli élményt nyújtott bölcsődés kicsinyeink számára. Hagyományainkat folytatva nyáron
családi napot rendeztünk a templomkertben. Az idei

nyári családi napunkon nagy sikere volt mesesátrunknak, amit a kerti kis faházban alakítottunk ki párnákkal, függönyökkel a gyerekek részére. Decemberben
adventi játszóházzal szeretnénk színesíteni a karácsonyvárás időszakát. Ezeken a rendezvényeinken a
szülők közelebbről is megismerhetik egymást, a kicsiknek meg különleges élményben van részük, hogy
szüleikkel együtt énekelhetnek, körjátékozhatnak, barkácsolhatnak vagy mesét hallgathatnak.
Fontos számunkra, hogy a kisgyermekek szüleivel
is harmonikus kapcsolatot alakítsunk ki, és segítsük
őket gyermekük nevelésében. Nagyon tartalmas volt
az őszi szülői délutánunk. Különböző aktuális nevelési
témákkal készültünk, és a szülőkkel közösen beszélgettünk ezekről, akik lelkesen és aktívan vettek a beszélgetésben részt.
November végén pedig dr. Józsa Éva a Soproni
Egyetem docense tartott lélekemelő előadást „Adventi
gondolatok” címmel a szülőknek. Meghitt beszélgetéssel záródott az est.
A legnehezebb feladat a munkánkban a gyerekektől megválni, hiszen amíg bölcsődénkbe járnak nagyon megszeretjük őket, és mindegyiküket szívünkbe
zárjuk. Az idei nyár végén sem volt ez másképpen.
Nagyon megható volt egy elköszönő kisgyermek

Ismerkedés a hangszerek világával
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anyukájának verssorait olvasni, aki versben köszönte
meg kisfia boldog bölcsődés éveit. Nagy örömünkre az
ősz folyamán új kisgyermekek érkeztek hozzánk, és két
új munkatárssal is gazdagodott bölcsődénk csapata.
Végül ezúton is szeretném megköszöni nyugdíjba ment
kolleganőnk, Harsányi Józsefné, Edit néni lelkes, áldozatkész munkáját. Jó egészségben eltöltött, boldog
nyugdíjas éveket kívánunk Neki!
Isten áldását kérem a gyerekekre, családjaikra, munkatársaimra és a további munkánkra!
Kerkeniné Mihalkó Edit Eszter,
a Csillag Családi bölcsőde koordinátora

A Csillag Családi Bölcsőde elérhetőségei:
Cím: 9400 Sopron, Csatkai u. 11.
Telefon: +36-30/529-6054
E-mail cím:
csillag.csanaref@gmail.com
Honlap: www.csillagcsana.refdunantul.hu

1+1 százalék
A 2017. évi adóbevallások elkészítésekor változatlanul lehetőség nyílik arra, hogy a személyi
jövedelemadó 1 %-át a Magyarországi Református Egyház javára, illetve a „második” 1 %-ot valamilyen közhasznú szervezet – alapítvány, egyesület – számára felajánljuk.
Egyházközségünknél két közhasznú szervezet
működik: a Maller Kálmán Templom és Iskola
Alapítvány és a Soproni Kálvin Kör. Mindkét
szervezetnek utaltathatjuk adóforintjainkat, de
hangsúlyoznunk kell, hogy a két alapítvány közül
választani szükséges, mert megosztani nem lehet
az 1 %-ot!
Kérjük, hogy a 2017. évi adóelszámolásnál se
felejtkezzenek meg erről, családtagjaik, ismerőseik körében is terjesszék az 1+1 % felajánlásának
lehetőségét.
Egyházunk technikai számát, illetve alapítványaink adószámát megtalálják tájékoztatónk hátoldalán.

Balra: Bölcsődéseink egyik templomlátogatásakor
a kicsik csodálatára ismerős gyermekdalok szólaltak meg az orgonán.

Lent: Mese születik a templomkerti babaházban

„Bizony mondom nektek,
aki nem úgy fogadja az Isten országát,
mint egy kisgyermek,
semmiképpen nem megy be abba.”
Lukács 18,17
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Beszámoló a
Kapuvári Református Leányegyházközség
2017. évi tevékenységéről
A Kapuvári Református Leányegyházközségünkben a hónap első
vasárnapján és nagy egyházi ünnepeken tartottunk istentiszteleteDr. Ballagi Farkas ket, négy alkalommal úrvacsoraosztásra is sor került. Az istentiszteleteken dr. Vladár Gábor soproni lelkipásztor szolgált,
Szalainé Márti kántorizált. Az istentiszteletekkel egy
időben Vladárné Pataki Emőke gyülekezetünk gyermekeinek tartott hittan órát. Az istentiszteleteken átlag 33
egyháztag, a nyilvántartásba vettek egyharmada vett
részt, alkalmanként 20 testvérünk úrvacsorázott. Az
úrvacsorai jegyeket ebben az évben Kiss Tibor és családja biztosította. Köszönjük a felajánlást.
Imatermünkben április 17-én Tancsics Petra Inez
keresztelőjére került sor, június 4-én, pünkösd vasárnapján pedig Kiss Anna konfirmált. Némethné Szabó
Erzsébet pedagógus testvérünk ebben a tanévben heti
11 órában, 15 tanulót oktat a helyi iskolákban. Ez úton
is megköszönjük a gyermekeink között végzett szolgálatát.
A pünkösdhétfői sarródi istentiszteleten a soproni és
Sopron környéki reformátusokkal együtt többen részt
vettünk.
Az egyetemes imahét keretében január 22-én, vasárnap, a kapuvári Szent Anna plébániatemplomban tartottunk ökumenikus istentiszteletet, amelyen igét hirdetett
Tubán József csorna-kapuvári evangélikus lelkész. Az
ünnepi együttlét után Radó Tamás plébános vendégei
voltunk.
A 2017-es esztendő a reformáció 500. évfordulójának jegyében telt el. Az emlékév során több rendezvényen – részben mint egyházmegyei főjegyző – képviseltem gyülekezetünket. A Reformáció Emlékév központi megnyitója „Egy
asztal körül”
címmel január
6-án
Budapesten
a
MÜPAban
került
megrendezésre, amelyen Vladár
Gábor lelkiA gályarab
prédikátor
emlékére
felavatott
emléktábla

pásztorral részt vettem. A Ma„Jézus Krisztus
gyar Kultúra Napján, január 20
-án Sopronban „A reformáció a
tegnap, ma
magyar kultúrában” c. rendezés mindörökké
vényen szintén jelen voltam.
ugyanaz.”
Március 10-12. között Balaton(Zsidókhoz írt levél
füreden a Dunántúli Gondnoki
13,8)
Konferencián képviseltem Kapuvárt. Részt vettem augusztus
18-án, Pápán a Presbiteri Szövetség Konferenciáján,
szeptember 9-én a Pápai Református Egyházmegye emlékünnepségén Tápon, október 5-én a Parlamentben
megrendezett Reformációi Emlékülésen, október 18-án
a pápai, felújított Ótemplomban megtartott ünnepi egyházkerületi közgyűlésen.
Steinbach püspök úr felavatja a gályarab prédikátor
emléktábláját a kapuvári polgármesteri hivatal épületében.

Gyülekezetünk az 1675. március 5-én, kapuvári várbörtönben elhunyt Szendrei Márton gályarabságra ítélt
református prédikátorról halála napján, március 5-én
emlékezett meg. Emléktáblát avattunk a valamikori vár
– jelenleg polgármesteri hivatal – épületében. A megemlékező beszédek után Steinbach József püspök leplezte le a márvány emléktáblát, melynek igéje: „Légy
hű mindhalálig” (Jelenések 2,10). Az emléktáblát Tóth
András református esperes, Tubán József evangélikus
lelkipásztor és Radó Tamás kapuvári plébános is megáldották a szép számú közönség előtt. Szücsné Vajda
Réka, a Metrum zeneiskola tanára és növendékei egy
Händel fuvola trióval színesítette a programot. A táblaavatás után a zsúfolásig megtelt kórházi imateremben
Steinbach József püspök igehirdetését hallgathattuk
meg. Befejezésül szeretetvendégséget tartottunk a Szent
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Kristóf Étteremben. Ezúton is köszönet illeti Hámori
Györgyöt, Kapuvár város polgármesterét és dr. Benedek
Zoltán főigazgatót a kórházi istentisztelet külső feltételeinek megteremtéséért.
Ebben az évben egyházunk másik fontos eseménye a
gyülekezetek új presbitériumának megválasztása volt.
Leányegyházközségünkben november 5-én tartottuk a
presbiterválasztó közgyűlést, amelyen a leadott szavazatok alapján a következő hat évre ismételten főgondnok
lett dr. Ballagi Farkas, presbiterek lettek: dr. Deák Géza,
dr. Kerekes György, Kóródi Sándor, Némethné Szabó

Erzsébet, dr. Vincze Eszter. Pótpresbiterek lettek: dr.
Kiss Zsuzsa és Szücsné Vajda Réka. A jelölés és választás szabályos lebonyolításáért köszönet illeti dr. Hoffer
Imre testvérünket, a Jelölő és Választási Bizottság elnökét és a bizottság tagjait.
Hálás szívvel köszönjük Urunknak kegyelemteljes
szeretetét, és lelkipásztorunk további értékes szolgálatára, tisztségviselőink aktív részvételére, gyülekezetünk
lelki gyarapodására Isten bőséges áldását kérjük!
Dr. Ballagi Farkas főgondnok

A Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont
2017. éve
Fertőszentmiklósi imaházunkban
ebben az évben is, a megszokott
rendünk szerint, hónap első és
harmadik vasárnapján délután 15
órától tartottuk istentiszteleteinket, melyeket rendszeresen FiSz. Nagy Sándor
lotás Julianna beosztott lelkésznő
látott el. Az Úrnak asztalát öt alkalommal, nagyünnepeken illetve újkenyér és újbor
ünnepén terítettük meg.
A fertőszentmiklósi gyermekek hitoktatására idén is
az istentiszteletek előtt került sor, ahol a helyi általános
iskola református hit- és erkölcstanra jelentkezett
tanulói összevont csoportban tanulhatták a hittant.
Az első félévben, istentisztelet után,
konfirmációi
előkészítőt is
tartottunk.
Nagy öröm
Adventi készülődés a hittancsoportban
volt számunkra, hogy idén
is konfirmációi fogadalmat tett gyülekezetünk négy fiatal tagja: Járóka Attila, Lukács Hanna, Szűcs Alfréd és
Tar Levente Dániel.
Urunk gazdag áldását
kívánjuk életükre!
Pünkösdhétfőn gyülekezetünk ismét nagy
számban vett részt a
Sarródon megtartott ünnepi istentiszteleten.
Gazdasági ügyeinket
– az előző évekhez haKonfirmált fiataljaink
az ünneplő gyülekezet
körében

sonlóan – Dömös Hajnal„És ímé, fogansz a te
ka egyháztagunk vezette,
méhedben, és szülsz fiat,
akinek pontos és lelkiisés nevezd az ő nevét
meretes szolgálatát háláJÉZUSNAK.”
san köszönjük.
(Lukács 1,31)
Erőnkhöz mérten idén
bekapcsolódtunk az erdélyi viharkárosultak javára, Zsinat által meghirdetett adománygyűjtő és a nehéz sorsú gyermekek számára, a
Református Szeretetszolgálat által szervezett „Nyilas
Misi Pakk” elnevezésű akciójába. Köszönjük az adakozók önzetlen segítségét!
Egyúttal hadd mondjunk köszönetet közösségünk
valamennyi tagjának, akik ebben az évben is különféle
módon gondját viselték gyülekezetünknek. Hálás szívvel köszönjük a felajánlott úrvacsorai jegyeket, a szeretetvendégségekhez hozott süteményeket, üdítőket, a
feldíszített szép karácsonyfát, az úrasztali terítő tisztítását. A konfirmandusok szülei ebben az évben is kitakarították és ünneplőbe öltöztették imatermünket. Köszönjük szíves fáradozásukat!
Megkülönböztetett és nagy szeretettel megköszönjük
Nagy Ibolyának és családjának, hogy istentiszteleteinket minden alkalommal tiszta és fűtött helyiségben tarthatjuk. Isten áldja meg egész életüket és kedves családjukat!
Sz. Nagy Sándor gondnok
és Filotás Julianna beosztott lelkésznő
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Költészet, a reformáció jubileuma és gyülekezetünk ifjúsága
A Soproni Kálvin Kör beszámolója a 2017. év fontosabb eseményeiről
Amikor testben megfáradunk és
lelkünk fásultságba zuhan, megcsömörlünk a mindennapos, hiábavalónak tűnő küzdelmektől, a
meg nem értéstől és rosszakarattól, a saját gyengeségeinktől,
mindig érkezik segítség, kerül
gyógyír a sebeinkre és szivárvány az ég boltozatára. Ehhez
végül is nem kell más, csak pár
ember, akik az Ő nevében, a szeDr. Papp Gábor
retet és az igazság jegyében jönnek össze. A Kálvin Kör, merem
remélni, jó keretet biztosít ehhez, hiszen az idén is számos alkalommal gyűlhettünk egybe, hála azoknak, akik
az előadások szép és felelősségteljes szolgálatát vállalták.
Különösen örvendetes, hogy ebben az évben gyülekezetünk ifjúsága kétszer is megmelengette szívünket.
Április 27-i előadásukon a magyar költészetet ünnepelték, értőn szemelgetve Arany János, Tompa Mihály és
Áprily Lajos, mindannyian református hitű költők, műveiből és levelezéseiből. Majd október 26-án egy kiváBal oldalon a Költészet napi irodalmi est, jobb oldalon a
Reformációi ünnepi est képei láthatók. (Felső képen jobbra: Ünnepi bevonulás a Bibliával)

lóan összeállított és magas szinten előadott műsorral
emlékeztek a reformáció 500 éves jubileumáról. Bevonva az egészen kicsiktől kezdve a majdnem felnőttekig
igen sokakat, sokféle színt és karaktert vegyítve, de lényegében egy lelket és szándékot formálva. Ezt a közösséget nagyon jó volt látni és érezni és mást nem is kívánhatok magunknak, mint hogy ez a sokszínű egylelkűség maradjon velünk az idők végezetéig. Persze a
mostani fiatalok is megöregszenek majd egyszer, de
amíg a mindenkori ifjúság gyülekezetünk frissességét
biztosítani tudja, nem aggódom. Hiszen kincseink ők,
sokféle talentummal megáldottak, ahogyan arról megbizonyosodhattunk éneklésüket, zenélésüket és szavalataikat hallgatva. Nekünk, felnőtteknek más dolgunk nincsen, mint teret adni tehetségüknek és bölcs támogatással, szeretettel kiteljesíteni az Isten által beléjük palántált jót.
Dr. Papp Gábor elnök
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A Soproni Kálvin Kör (SKK) 2017. évi eseménynaptára
Január 20. - MAGYAR KULTÚRA
NAPJA a SKK, a KÉSZ Soproni
Szervezete és a Soproni Luther
Szövetség szervezésében. Előadást
tartott: dr. Hafenscher Károly a
Reformáció Emlékbizottság munkájának segítéséért felelős miniszteri biztos, a Magyarországi Ev.
Egyház zsinatának lelkészi elnöke
A reformáció és a magyar kultúra
címmel. Közreműködött a Fidelissima Vegyeskar, Szilágyi Miklós
karnagy vezényletével és Ács Tamás, a Soproni Petőfi Színház
színművésze.
Március 6. - Dr. Cseke István szemész főorvos: Látásunk alattomos
tolvaja: a zöldhályog c. előadása.
Március 21. - Dr. Szabó Előd, a Pápai Református Teológiai Akadémia docense: A II. Helvét Hitvallás jelentősége ma c. előadása

Április 27. - A Soproni Református
Egyházközség ifjúságának a magyar költészet nagyjaira emlékező
„Mondani méla regét” című,
Tompa Mihály, Arany János és
Áprily Lajos műveiből összeállított verses-zenés estje.
Május 15. - Dr. Vladár Gábor református lelkipásztor: 500 éves reformáció - Kálvin János c. és Fráter
Erzsébet, a MTA Ökológiai Kutatóközpont Nemzeti Botanikus Kert
Rendszertani
Gyűjteményének
kurátora: A Biblia növényei c. előadása a SKK és a Virágos Sopronért Egyesület közös szervezésében. Közreműködött Kuzsner Péter orgonaművész, dr. Varga Mária növényvédelmi szaktanácsadó
és Horváth Sándor ny. főkertész.
Május 29. - SKK Közgyűlés
Június 12. - Kuzsner Péter orgona-

művész: A reformáció korának
csembaló muzsikája
Június 17. - Sütő András mellszobrának megkoszorúzása a Deák
téren, születésének 90. évfordulója
alkalmából (Az Erdélyi Kör és a
SKK közös rendezvénye)
Szeptember 30. - A Soproni Erdélyi
Kör és a SKK Sütő András halálának 11. évfordulójára emlékezve
koszorúzást tartott a költő szobránál.
Október 26. - A Soproni Református
Egyházközség ifjúságának „Istenünk beszéde mindörökre megmarad” című irodalmi estje a reformáció 500. évfordulója jegyében.
November 20. - Dr. Molnár Sándor
PhD, a Soproni Erzsébet Oktató
Kórház osztályvezető főorvosa A z
agyi érkatasztrófa típusai, kezelése
és megelőzése. Mit tegyünk, ha baj
van, és mit, hogy ne legyen baj? c.
előadása.

„… a szabadság és szépség felé visz az út”
A Gárdonyi Zoltán Vegyeskar
életében változás történt a nyár
folyamán: Kocsis-Holper Zoltán
karnagyunk ettől a tanévtől vezetőkarnagy-helyettesként a budapesti Nemzeti Énekkarban vezényel, és az így megnövekedett
munkája miatt nem tudta tovább
Vincze-Minya
vállalni énekkarunk vezetését.
Mária
Egyrészt nagyon szomorúak vagyunk, hiszen az elmúlt 13 évi
szolgálata alatt kórusunkban nagyon sokat tanultunk
tőle. Az éneklés iránti alázatával és hatalmas tudásával
„elvarázsolt” bennünket, és mindebben példát is mutatott nekünk kis közösségünkben. Másrészt természetesen óriási büszkeség is
számunkra karnagyunk előmenetele,
amihez Isten áldását kívánjuk a számára.
Magas színvonalon végzett munkája
során mindig arra késztetett minket, kórustagokat, hogy az adott pillanatban a
lehető legőszintébben és leghitelesebben
átadhassuk a gyülekezet számára azt az
élményt, amely a művel való első találkozáskor és a darabbal való foglalkozás során folyamatosan ért bennünket.
Az énekkar tagjai Kocsis-Holper Zoltánnal
a búcsú vacsorán (Kocsis-Holper Zoltán
jobb oldalt hátulról a második helyen.)

Kodály Zoltán idézete méltón jelképezi az ő személyét:
„…a szabadság és szépség felé visz az út, amelyen elindult. És itt nem fontos, hogy az új világból mekkora
darab az övé. Határa nem nagy, a néhány legnagyobbak
birodalmához nem is fogható. De költő a maga
világában és ennél több senki sem lehet.”
Egyházközösségünk gyülekezeti termében a kóruspróbákat, hétfőnként, ez év szeptemberétől Kuzsner
Péter, orgonista-kántor vezeti. Az ő segítségével rendszeresen énekelünk, és készülünk az ünnepnapokat
bearanyozni továbbra is lelkes énekkarunkkal.
Szeretettel várjuk az új énekkari tagok jelentkezését!
Vincze-Minya Mária kórustag
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„Légy Krisztus jó illata.”
– Női konferencia Zircen –

A cseszneki vár előtt: Bodáné Bánya Julianna, Bakó
Erzsébet és dr. Amberger Erzsébet
A reformáció 500. évfordulója jegyében 2017. október 7én, Zircen megrendezett egyházmegyei női konferencián
Filotás Julianna beosztott lelkésznő, Bakó Erzsébet, Bodáné Bánya Julianna és jómagam képviseltük gyülekezetünket. Kedves volt számunkra a meghívás, hiszen a zirci
lelkipásztor, Vecsey Katalin, korábban a mi egyházközségünkben szolgált beosztott lelkészként.
A találkozó jelmondata és a kezdő áhítat alapigéje a 2.
Korinthusi levél 2,15 verse volt: „Légy Krisztus jó illata.” Az egybegyűlt mintegy 150 résztvevő számára az
áhítatot Baráth Julianna nyárádi lelkésznő tartotta. A konferencia szépen felépített, zenei keretbe foglalt további
programja, amely egyszerre szolgált szellemi és lelki táplálékul, feledtette velünk, hogy a sportcsarnokban – ahol
a rendezvény zajlott – előző éjjel elromlott a fűtés, és így
plédekbe takaródzva melegítettük magunkat a találkozó
ideje alatt. Gyönyörű játékával a zenei szolgálatot Weiszné Romhányi Krisztina (brácsa) és Weisz Péter (cselló)
biztosította.
Első előadóként Kodácsy-Simon Esztert, az Evangélikus Hittudományi Egyetem Valláspedagógiai Tanszékének vezetőjét hallgattuk meg, aki „A reformáció értékei”
címmel vezette fel a korszak törekvéseinek lényeges
pontjait, érintve a gyermek, a házasság, az iskola és a nevelés témaköreit. Megállapította, hogy „a gyermek olyan,
mint a viasz: formálható, és teremtettségében is értékes.”
Idézte a reformátor Luthert, aki szerint a gyermek nem
kicsinyített felnőtt, de nem is „tabula rasa”, hanem Isten
hatalmas ajándéka, a szülők legdrágább kincse. Luther
szerint a gyermekek hite és élete a világon a legjobb,
mert az Igéhez ők még magától értetődő módon tartják
magukat, és Istennek bár gyermeki módon, de mégis
szívből adják meg a tiszteletet. A gyermek ezért éppolyan
közel juthat Istenhez, mint a felnőtt, sőt közelebb, mert ő
még szívből rá tud hagyatkozni Istenre. Ezért akár tanulhatunk is gyermekeink hitéből. A házasságról röviden azt
mondta, hogy ugyan nem tartozik a hét szentség közé,
nincs üdvösségszerző ereje, de Isten adományaként nagyon értékes és áldás lehet az ember számára. Az iskola
kapcsán hallhattuk, hogy a reformátorok szót emeltek a
tanulók, főleg a szegény gyermekek tanulásának fontosságáért is. A tanítás három fokozatát említette: a szülők
kötelmét a természetes tudás, az iskolák kötelmét az alap-

ismeretek és az egyház kötelmét a hit kérdéseinek átadása
szempontjából, hangsúlyozva az állam szerepét az iskolához való hozzáférés tekintetében. 500 év távlatából is
időszerű a nevelésről alkotott reformátori tézis, miszerint
minden gyermek más, és mindegyiknek más hajlama van.
Ezt pedig fel kellene ismernie a szülőnek és a tanítónak
is, hogy a gyermek adott hajlamai a javára váljanak.
Konferenciánk másik előadója Pungurné Császár Judit
református lelkész és történelem tanár volt, aki
„Asszonyok reformátoraink életében: Kálvin János és
Luther Márton felesége” címmel tartotta meg vetített képes előadását. Nagy figyelem és érdeklődés kísérte az
elhangzottakat, hiszen ma is gyakran megesik, hogy egyegy nagy nevű tudóssal, művésszel, politikussal, közéleti
szereplővel tele van a sajtó, ugyanakkor nem, vagy csak
nagyon kevés szó esik azokról (házastárs, család, munkatárs stb.), akik a háttérben támogatják és segítik a nevessé
lett emberek életét és munkáját. Valamennyien ismerjük
az igét: „Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” (1Móz 2,18) Reformátoraink feleségeinek élete azért lehet tanulságos még napjainkban is,
mert mind abban példák lehetnek előttünk, hogy mi is be
tudjuk tölteni ezt az igei szerepet.
Hallottunk Katharina von Boráról, aki kilépett a zárdából, majd Luther felesége lett, azon elv mentén: „nem
szükséges a világtól elvonulni, hogy Istennek szolgáljunk.” Regénybe illő a svájci reformátor, Zwingli feleségének, Anna Reinhardnak a története is, akivel a reformátor titokban kötött házasságot, és akinek köszönhetően
házuk a svájci reformáció központja lett, sőt, később lányának háza adott menedéket számos üldözött reformátornak. Érdekes lehetne számunkra Kálvin feleségének,
Idelette de Bure-nak, „az elfeledett asszonynak” az élete
is. A kétgyermekes özvegyasszonnyal, Kálvin 1540 augusztusában kötött házasságot. Idelette 9 éven át, haláláig
hűséges társa volt a genfi reformátornak. Izgalmas lenne
Kálvin lelki gondozói levelezéseit is olvasni, amely magyar nyelven is elérhető Pruzsinszky Pál református teológiai tanár, egyháztörténész fordításában. Egyik levelezését – amibe bepillanthattunk – XII. Lajos francia király
Renáta nevű leányával, Ferrara hercegasszonyával váltotta, aki több jó cselekedete mellett, az üldözött hugenottákat is befogadta, és aki a reformáció híveként számos
nehézséggel, kitaszítottsággal is szembesült. Kálvin intelmei nekünk, mai asszonyoknak is tanulságosak. Egyik
ilyen intelme az idézett levélben így szólt: „Munkálkodjon házának rendben tartásán…” „A házunk tükör
legyen…”
Zárásként megfogalmazódott, hogy „a múlt erős gyökér, a jelen és jövő, belőle él!”
A találkozóról hazafelé egy fotó erejéig megálltunk a
Zirc-Bakonyszentkirály közötti szerpentinen, a szívemnek oly kedves cseszneki vár előtt.
Dr. Amberger Erzsébet,
a Diakóniai Szolgálat vezetője
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A reformációi emléktábla
Dr. Molnár Sándor avató beszéde október 29-én.
Kedves Testvérek!
A reformáció megindulásának 500. évfordulója
alkalmából a Dunántúli Református Egyházkerület minden gyülekezetében egy emléktábla
kerül elhelyezésére. Így állok most itt Soproni
Református Egyházközségünk képviseletében
ezen emléktábla előtt, hogy leleplezzem és
gyülekezetünknek átadjam megőrzésre ezt a
Dr. Molnár
táblát. Emlékeztessen ez a márványtábla az
Sándor
1929-ben megépített templomunkban reformátorainkra, különösen is Kálvin Jánosra, a
gyülekezetalapító ősök hitére, és mindenek előtt és fölött magasztalja Istenünk mindeneket megtartó hűségét.
Az apostol szavait idézem: „Nem azé, aki akarja, sem nem
azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené” (Római levél 9,16). Ezennel e márványtáblát leleplezem.
Az emléktábla szövege így hangzik:

1517-2017
október 31.
-

A Szentháromság
Isten iránti
Hálaadással
a reformáció
500. évfordulóján.
*

„Jézus Krisztus, tegnap, ma
és mindörökké ugyanaz.”
(Zsidókhoz írt levél 13,8)

„Egyházadó” – adomány – perselypénz
„A jókedvű adakozót szereti az Isten!”
(2Korinthusi levél 9,7)
Kit szeret Isten? A jókedvű adakozót. Tehát ne szomorúságból, ne kénytelenségből adjunk! Sem nem azért,
hogy engem jónak lássanak, hanem jókedvemből!
Azért, mert Isten így fog szeretni engem: ha szeretetből
adok, szívem teljes szeretetéből. Isten maga is jókedvéből ad mindent, az Ő jókedvéből.
Egyházközségünk önellátó. Csak azt tudjuk felhasználni, amit egyháztagjaink befizetnek perselypénz,
egyházfenntartói járulék (régiesen: „egyházadó”), illetve céladomány formájában. Van még egy támogatónk:
a Templom és Iskola Alapítvány, melyre az adózók az
SZJA 1 %-át irányíthatják át az éves adóbevallásban.
Nem részesülünk viszont a másik 1 %-ból, amit a Magyarországi Református Egyház kap az adózók jóvoltából, és amiből a közegyházi intézmények fenntartására
történik.
A perselypénz vasárnaponként 50 ezer forint körüli,
nagyünnepeken eléri ennek a kétszeresét! Az egyházfenntartói járulék fizetésében azonban nagyok az eltérések! Egyházkerületi elvárás a jövedelem 1 %-a, tehát a
minimálbér szerint számolva is havi ezer, vagyis évi
12.000 forint. Nem is a fizetett összeggel van gond,
hiszen többen ennek többszörösét is adományozzák,
hanem azzal a több száz egyháztaggal, akik évek óta
nem járulnak hozzá az egyházközség kiadásaihoz. Ez
azt jelenti, hogy a nyilvántartásunkban szereplő kb.

1200 felnőtt egyháztagnak csak 2/3-a vett részt a terhek
hordozásában. Örvendetes ugyanakkor, hogy több egyháztagunk az egyházfenntartói járulékon kívül is adományozott „Isten dicsőségére”, diakóniai célra, vagy a
családi bölcsőde támogatására. Természetesen tudjuk
azt is, hogy többen gondolták úgy, hogy a perselypénzzel lerótták kötelezettségüket.
Egyházközségünk kiadásai is egyre növekednek
ugyanúgy, mint a háztartásokban: ingatlanainkat fenn
kell tartani, közüzemi költségeink vannak, biztosítást
kell fizetni, valamint a lelkészek és alkalmazottak javadalmát, illetve ezek közterheit. A gyülekezeti életnek is
vannak különböző szükségletei (szeretetvendégség,
gyermekmunka, énekkar stb.), illetve igazgatási költségei (posta, telefon, irodaszerek, iratterjesztés, könyvelés
stb.). Az egyházközség gazdálkodása, Istennek hála,
eredményes, az elszámolás, a könyvelés pontos, az állami és egyházi előírásoknak megfelelő.
Kérjük egyháztagjainkat, hogy anyagi kötelezettségüket lehetőségük, anyagi helyzetük figyelembevételével
híven teljesítsék! Ne felejtsük azt sem, hogy miből adunk, adhatunk:
„Uram, bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk
neked, amit kezedből kaptunk.” (1Krónikák 29,14)
Dr. Molnár Sándor főgondnok

16

Kisgyermekek a gyülekezetben
GYERMEKISTENTISZELET

Isten kegyelméből gyülekezeti
termeink is vasárnapról-vasárnapra megtelnek az istentiszteletek alatt. Az egyik teremben a
legkisebb gyermekekkel érkezők hallgathatják kihangosítva
az istentiszteletet, a másik teBátki Rozália
remben pedig gyermekistentiszteletet tartunk, ahová a nagyobbacska, óvodás és első
osztályos gyermekek két felnőtt kíséretében vonulnak át
az igehirdetés előtti ének alatt a templomból, hogy
életkori sajátosságaiknak megfelelően hallhassanak
Istenről és dicsérhessék Őt a maguk módján. Az év első
felében Róth Jánosné Zsóka néni Fehérke című történetén keresztül ismerkedtünk Jézussal, a Jó Pásztorral, az új
tanévben pedig a Bibliában is szereplő állatokkal és
természetesen a hozzájuk kapcsolódó bibliai történetekkel foglalkozunk (Pl. Eliézer tevéi, Bálám szamara, Illés hollói, Dániel és az oroszlánok).
Ezúton is köszönöm az gyermekistentiszteletek vezetőinek, Gribovszki Szilviának, Kókai Eszternek, Kománné Kiss Emesének, Kovács Zsuzsannának, Márton-Cseh
Katalinnak, Pallagi-Téglás Dorkának, Halász Andreának,
Máté Izabellának és segítőtársainknak, Bodnárné Kiss
Gabriellának, Drüszler Editnek, Márton Sándornak és
Pallagi Krisztiánnak a szolgálatát!
Az alábbiakban Kovács Zsuzsanna beszámolója olvasható.

képpen megerősítő tapasztalat a számunkra, ahogyan az is,
amikor azok a szülők, akik például egy-egy keresztelőre
érkezve vesznek részt foglalkozásunkon, gyakran kedvet
kapnak a további részvételhez.
CSALÁDOS ÖSSZEJÖVETELEINK

Gyülekezetünkben havi rendszerességgel szervezünk a
családok számára kirándulásokat és bibliaórákat, amelyek során kicsit jobban is megismerhetjük egymást a
gyülekezeten belül. Az alábbiakban a kirándulásról Márton Sándor, a bibliaóráról Makárné Káté Adrienn beszámolója olvasható.
Családi kirándulások
Már a harmadik egyházi, iskolai évébe lépett a családos
kirándulás. Minden hónap második vasárnapján délután 3
órakor találkozunk, és együtt megyünk el egy kilátóhoz,
járunk végig egy tanösvényt, vagy épp egy szép tavat, erdőrészt, forrást látogatunk meg. Elsődleges célunk ezekkel
a kirándulásokkal az, ami a következő jól ismert énekünk
így fogalmaz meg:
Istenem, ha nézem a világot, /Melyet teremtett
szent "legyen!" szavad. / Ha itt a földön millió
lényt látok, / Kiket igazgatsz, táplálsz egymagad.
Refrén: A szívem áld és hála tölti be: / Mily nagy
vagy Te, mily nagy vagy Te!
Ezt kívánjuk kifejezni még induláskor vagy megérkezve
úticélunkhoz egy közösen elmondott imában vagy egy rövid kis áhítatban is.
A kirándulásunknak közösségformáló ereje is van.
Azokkal, akikkel rendszeresen találkozunk, jobban megismerjük egymást, barátságok alakulnak ki. Minden résztvevőnek köszönetet szeretnék mondani, és külön köszönet
Bakó Erzsébetnek, Zsóka néninek, akinek köszönhetően
több növénnyel is megismerkedhettünk, a Pölz családnak,
akik újabb és újabb kirándulási helyekkel bővítik "repertoárunkat", így nem válik unalmassá azoknak sem, akik
minden alkalommal eljönnek.

Gyere velem templomba!
Közösségünkben immár öt éve a vasárnapi istentisztelet
egy része alatt óvodáskorú gyermekeink számára foglalkozást tartunk. Az alkalom nagy népszerűségnek örvend, hiszen a kisebbek – eleinte akár szülői kísérettel – játékos
formában ismerkedhetnek imádságokkal, énekekkel, bibliai történetekkel, míg a szülők, hozzátartozók részt vesznek
az istentiszteleten. A foglalkozásokra a szolgálattevő édesanyák, illetve leendő édesanyák nagy gondossággal és szeretettel készülnek az adott témából, otthon készített rajzokkal, egyszerű bábokkal, játékok- Családos kiránduláson
kal, dalokkal, versekkel színesítve az interaktív meghódítottuk a Magas-bércet.
alkalmat. Az összejövetelek során a kicsik maguk is aktív részesévé válhatnak a történeteknek. Közösen imádkoznak, énekelnek, kézműveskednek, beszélgetéseink során saját gondolataik, élményeik elmondása által megtapasztalják Urunk szeretetét és jelenlétét életünk
minden pillanatában. Gyermeistentiszteleteink
állandó keretek között zajlanak, biztonságot
adva ezzel is a gyermekek számára, ugyanakkor közösségformáló hatásúak is, már nem egy
barátság köttetett itt, és nem csak a gyermekek,
hanem a szülők között is. Gyülekezetünk legfiatalabb tagjain, akik bekapcsolódnak a gyermekistentisztelet közösségébe, úgy látjuk,
szívesen érkeznek a templomba. Ez minden-
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Ha valaki kedvet kap kirándulni és a körlevelünkre fel
szeretne iratkozni, kérjük jelezze a következő email címen:
batkirozal@gmail.com
Családos bibliaóra
2016-ban kerültem Sopronba, de előtte már nyaralások,
ünnepek alkalmával ismerkedtem az itteni gyülekezettel.
Számomra nagyon fontos a közösség. Budapesten önkéntes diakónusként én is, családom is nagyon fontosnak tartottuk a közösséget, a családi összejöveteleket. Amikor
idejöttem, picit féltem, vajon hogyan működik itt, megannyi kérdés és kétely kavargott bennem, vajon befogadnak-e, vajon részt tudok-e venni négy lányommal közösen az alkalmakon. És a válasz nagyon hamar jött. Igen!
A családi bibliaóra számomra picit ismeretlen volt ebben a
formában, de nagyon örültem annak, hogy nem kell aggódnom a gyermekeim miatt, miközben én az Igét hallgatom.
Nagyon jó, hogy van szervezett gyerekfelügyelet, ami alatt
számukra is értékesen telik az idő, miközben én, mi szülők
hallgatjuk az Igét, megosztva tapasztalatainkat, és ezzel
erősítve egymást. Jó ötletnek tartom azt is, hogy a gyermekek a szülőkkel együtt vannak az óra első felében, az
Ige körül érthetik és megélhetik annak tartalmát.
Nagyon örülök ennek az alkalomnak. Sokszor emelt ki
engem személyesen abból a hiányból, amit a pesti szolgá-

latom, gyülekezetem felé éreztem, és nem csak nekem, de
gyermekeimnek is segített abban, hogy meglássuk, Isten
valóban mindenhol Isten. Így nagyon szeretjük és szívesen
járunk a családos bibliaórákra. Otthon érzik magukat a
lányaim, az énekük és beszélgetéseik kibontakozhatnak.
Ilyen egy igazi családi közösség!!
Családos bibliaóráink hosszabbak egy hagyományos
alkalomnál, általában körülbelül két-két és fél óra hosszat
tartanak, amelynek az elején 25-30 percet együtt énekelünk, majd az áhítaton még a gyerekekkel együtt veszünk
részt. Ezt követően két csoportra oszlunk, a felnőttek egy
felvezető, gondolatébresztő előadást meghallgatva beszélgetnek, a gyermekek pedig barkácsolnak, játszanak,
énekelnek, imádkoznak és együtt vacsoráznak. Nagyon
szépen köszönjük ezekhez az eddigi finomságokat! Továbbá köszönjük szépen a Márton családnak a kirándulások szervezését, Varga Tamásnak a bibliaórákon történő hangszeres szolgálatát, és minden résztvevőnek
mindazt a szeretetet, amellyel alkalmainkhoz hozzájárul
szolgálatkészségével, munkájával, jelenlétével, imádságaival.
Együttléteinkre szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Bátki Rozália hitoktató

Református Családos hét Balatonfenyvesen
„E földi vándorúton ama bizonyos hamuba sült pogácsa a család.
Jó szava, szelleme, védőszentje a mesebeli hősnek.
Aki nélküle indul, nagyobb veszedelmek közé kerül, sebezhetőbb minden tekintetben.
Némelykor épp legutolsó menedék…
A család az, ahol zúzmarás időkben titkon ünnepelhető a titok: az együvé tartozás tudata.”
(Sütő András: A megtartó család dicsérete)
Nyár közepén egy csodaszép
hetet tölthettem családommal a
Balaton partján.
Komán Szabolcsné
A Dunántúli Református Egyházkerület az idén nyáron is megszervezte Családos hetét az
Egyházkerület területén lévő gyülekezetek családjai
számára, melyre Balatonfenyvesen, a Magyarországi
Református Egyház Gyermek- és Ifjúsági üdülőjében
került sor. Sopronból a Joó és a Gribovszki családdal

képviseltük gyülekezetünket.
Nagyon sok imádság, beszélgetés, elmélkedés, nevetés és vidámság tette emlékezetessé számunkra ezt a hetet. A családok számára tervezett napi program nagyjából
azonos volt, mely egyfajta biztonságot adott a kisgyermekes családoknak. Minden napot áhítattal kezdtünk és fejeztünk be. A délelőtti órákban különböző előadásokat
hallhattunk, melyek gondolatainak alappillére a család és
annak összetartó ereje volt. Míg a szülők az előadásokat
hallgatták, a kisebb gyermekek korcsoportokra bontva
gyermek-bibliaórán és különféle kézműves foglalkozáson
vettek részt, miközben az ifjúság számára beszélgető-kört
alakítottak ki. Úgy gondolom, gyermekek és felnőttek
egyaránt nagyon élvezték e tartalmas délelőttöket. A
délutáni órákat általában a Balaton partján töltöttük. Esténként család- illetve csapatösszetartó programon vehettünk részt különböző játékok, vetélkedők által.
Úgy érzem, ez a gyönyörű és tartalmas hét az ott lévő
családok pihenését és lelki növekedését egyaránt szolgálta, melyet hálásan köszönök a Jó Istennek, a szervezőknek és az egyházközségünknek.
Komán Szabolcsné

A soproni Gribovszki, Joó és Komán család
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Megtaláltam a helyem az „ifiben”
Immáron két éve vagyok tagja a Soproni
Református Egyházközség ún. Egyetemi és
Főiskolai Gyülekezetének.
Korábban nem volt
részem
ilyenfajta szereKovács László
tetközösségben, nem ismertem a baráti közösség, Istennel való kapcsolat e formáját. Életem során azonban a Jó
Isten különféle események útján elvezetett
engem az „ifibe”. Akkor még nem, de most
már tudom, hogy milyen fontos lépcsője volt
ez az életemnek. Az elmúlt két év alatt közelebb kerültem Istenhez, jobban megismertem
őt, mely a szerdai alkalmak különböző témái
és lelkiismeretes vezetőnk, Filotás Julianna, „Juli”
munkája nélkül elképzelhetetlen lett volna.
Ezen felül egy őszinte, egymást segítő csoport tagja
lettem; ugyanis pontosan ebben van az „ifi” másik
erőssége az összetartó befogadó közösségben, melyben
az emberek számíthatnak egymásra. Kapcsolatok, barátságok születnek, melyek meghatározzák, megváltoztatják az ember életét.
Az ifi ugyanis nem ér véget a szerdai ifjúsági bibliaórával. Csendes hétvégéket szervezünk, előadásokon,
rendezvényeken veszünk részt, segítjük a gyülekezet
munkáját gyermekistentisztelet megtartásával, a gyülekezeti kórusban való énekléssel, az egyházi ünnepsége-

Kiránduláson a piliscsabai őszi csendes hétvégén
ken való aktív részvétellel. Szabadidőnket mind gyakrabban töltjük együtt, közös programokat szervezve pl.:
a Schneeberg megmászásától kezdve a piliscsabai
csendes hétvégékkel bezárólag.
Az ifjúsági kör tagjai főiskolások, egyetemisták és
már dolgozó fiatal felnőttek. Nagyon örülök, hogy befogadtak a csoportba, és hogy annak tagja lettem. E
nélkül már nem tudnám elképzelni az életemet Sopronban.
Ha szeretnél egy hívő, jókedvű, jóérzésű, aktív gyülekezeti közösséghez tartozni, gyere el hozzánk szerdán
este 7 órakor – hidd el megéri.
Kovács László, a kör tagja

Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány
„...amíg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal,
akik testvéreink a hitben.”
(Galata 6,10)
A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány
Kuratóriumának nevében megköszönöm mindazon
Testvérünk jószívű felajánlását, akik a 2016. évben jövedelemadójuk 1 %-ával támogatták AlapítKámán Gáborné
ványunkat.
A folyamatos felajánlásokból 240.372 Ft érkezett számlánkra.
Köszönjük, hogy éltek az állam által felkínált lehetőséggel, mert így
módunkban volt tanulmányi támogatást és szociális segítséget nyújtani
református gyermekeinknek és fiataljainknak.
További munkálkodásunkhoz várjuk adományaikat
a 11996004-02200794-00000000 bankszámlára,
illetve a jövedelemadójuk 1%-át a 19112721-1-08 adószámra.
Isten áldását kérem munkálkodásainkra, életünkre, karácsonyi ünneplésünkre.
Kámán Gáborné, a Kuratórium elnöke

Paul Claudel:
Az Úrnak szüksége van rád
Az Úrnak szüksége van rád, hogy azt,
amit elkezdett ezen a világon,
tovább építhesse.
Az Úrnak szüksége van ránk,
hogy csodákat műveljen;
a technika és a tudomány csodáit;
a jóság és a szolgáló szeretet csodáit;
a békesség csodáit.
Az Úr a mi kezünk és szívünk által
a világot emberségesebbé kívánja tenni;
értelmünkkel és munkánkkal
az Isten Országát akarja előkészíteni.

(Képes Géza fordítása)
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Új év, új helyszín, többé-kevésbé változatlan csapatok.
Ez jellemezte a 2017-es évi Egyházmegyei Kispályás
Focikupát, amely ezúttal Csetényben került megrendezésre. Szerencsére a soproni gyerekek sem maradtak ki
ebből a versengésből, hiszen volt annyi jelentkező,
hogy csapataink elindulhattak a megmérettetésen.
A versenykiírás szerint alsósok és felsősök külön
korcsoportban mérhették össze tudásukat. A lebonyolítást megkönnyítette, hogy a kicsiknek egy füves, míg a
nagyoknak egy műfüves pálya állt rendelkezésre.
Egyetlen probléma csak az időjárás lehetett, amely egy
kezdeti szemerkélő esővel próbált is ráijeszteni a résztvevőkre. Mármint a szurkolókra, mert a gyerekek erről
nem igazán akartak tudomást venni. A partvonal mellől
a focistákat testvérek, szülők, nagyszülők buzdították,
akikből nem volt hiány, hiszen a soproni különítmény
közel 40 fős volt.
Talán a legfontosabb célok, úgymint egy kellemes
nap eltöltése, vagy újbóli találkozások maradéktalanul
megvalósultak, a gyerekek szempontjából kézzel fog-

hatóan azonban mégis csak
az eredmények bírtak a legnagyobb jelentőséggel. Ebből a szempontból csapataink a résztvevő kisebb településekhez képest mindig
egy kis hátrányban vannak,
Komán Szabolcs
hiszen ők több iskolából
verbuválódnak össze. Szerencsére ezt a gyerekek lelkesedése könnyen áthidalja,
ami a korábbi évek eredményein meg is látszott.
Idén sem volt ez másképp, hiszen a felsősök 4., míg
az alsósok 2. helyezést ért el. A programot egy ebéd és
az eredményhirdetés zárta le, és természetesen nem
maradhatott el a hazafelé vezető úton a kapuvári fagyizás sem. Minden bizonnyal jövőre is lesz focikupa,
ahol reményeink szerint ismét el tudunk majd indulni két csapattal. Addig is kortól és nemtől függetlenül
várunk mindenkit szeretettel szombatonként a Hunyadi
iskola tornatermébe, a jobb idő beköszöntével pedig az
Anger-réti Sporttelepre.
Komán Szabolcs edző

Fent balra: Csapataink a záró istentiszteleten átveszik érméiket esperes úrtól.
Fent jobbra: Felsős csapatunk két meccs között eleget téve a fotós kérésének, rendezett
sorokba állt. 
Lent: Az alsós csapat töretlen jókedvvel a
többfordulós bajnokság után.
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Erdélyben jártunk...
Az erdélyi kirándulás 2017. június 17-én, szombat
hajnalban kezdődött. A kis buszban azonban jó sokáig
csend és fegyelem uralkodott, hiszen mindenki javában
húzta még a lóbőrt (természetesen a buszsofőr bácsi kivételével).
Végtelennek tűnő zötykölődés után végre megérkeztünk... egy benzinkúthoz, és kiderült, hogy még az út
felénél sem járunk. Egy kávé és a friss levegő azonban
elegendő volt ahhoz, hogy az út további része vidáman és
felélénkülve, pillanatok alatt teljen el, amíg a jármű be
nem fordult a Debreceni Református Kollégium parkolójába.
Miután zsibbadt tagokkal kivánszorogtunk a buszból,
mázsás poggyászaink súlyával küszködve másztunk fel a
lánykollégium szobáihoz, amik természetesen a második
emeleten voltak, a fiúk szobái felett. Aznap azonban még
nem ért véget a kalandjaink végtelen sora, ugyanis utunk
(immár saját lábunkon) az oratóriumhoz vezetett, ahol
Petőfi Sándor gigantikus szobrával ismerkedtünk meg, aki hatalmas buzgósággal igyekezett kicserélni a felette lógó
villanykörtét. Sok sikert kívántunk neki,
és folytattuk utunkat a nagykönyvtárba,
ahol minden elképzelésünket felülmúló
látvány tárult szemünk elé: gyönyörű,
viharos történelmükről mesélő régiségek
roskadozó sorait kísérhettük figyelemmel.
(Többek között Feri két jó erős csizmáját,
melyekkel az orosz frontról visszatért.) A
könyvtár után a református Nagytemplom
belsejét tekintettük meg, ahol éppen
esküvőre készültek. Nem csak a templom
méretei és arányai nyűgöztek le minket,
hanem a nagy Rákóczi harang is, amit a
templom legtetejében, fáradtságos és
Petőfi szobra
megerőltető liftúttal feljutva csodálhata debreceni
tunk meg. Innen azonban még feljebb is
kollégiumban
másztunk: egészen a templom tornyának
csúcsába, ahonnan a város látképében
gyönyörködhettünk. A szállásra való visszaút idejét egy
kiadós eső gyorsította fel, és száraz ruháinkba való
átbújás után a Déri Múzeumba indultunk, ahol az ideiglenes Munkácsi-trilógia mellett sok állandó, érdekes kiállítást is végigjártunk, és mikor végeztünk, elérkezett a
várva várt pillanat: a vacsora ideje! A kiadós, meleg
étkezést pedig egy esti sétával egészítettük ki a belváros
környező utcáiban, majd visszatértünk a jó meleg, kényelmes szobákba. Az estét áhítattal, és azt követően játékokkal koronáztuk meg, és bár mozogni sem bírtunk a
fáradtságtól, mégis hajnalig égett a szobánkban a villany.
Másnap a korai ébredés lehervasztotta a mosolyunkat,
de mégis jó hangulatban gurultunk át a határon, meglepően rövid idő alatt, ez részben a pacsikat osztogató
magyar határőrnek volt köszönhető. Első állomásunk
Nagyvárad volt, ahol a híres Bethlen-várat néztük meg,
és megismerkedtünk egyetlen állandó lakójával, a béké-

Erdélyi utunkat június 17-24. között tartottuk 12 hittanos gyermek és hét felnőtt kísérő részvételével.
Ezúton szeretnénk ismét hálás köszönetet mondani
az adakozószívű testvéreknek, akik anyagi támogatásukkal hozzájárultak a gyermekek táboroztatásához.
Külön megköszönjük Horváth Noah Gergő meghívását és a remek napot, amit Magyarpéterlakán szervezett a számunkra. Utunk legnagyszerűbb élményében lehetett itt részünk!
sen heverésző csontvázzal is. Eztán tovább kellet indulnunk. Kolozsváron, miután helyi ételkülönlegességekkel
vendégeltek meg minket a teológián, a városban töltöttük
el a délutánt, ahol idegenvezetőnk, és egy tölcsérnyi finom fagyi segítségével bejártuk annak szép és érdekes
zugait. Mátyás király szülőházától elkezdve, a Farkas
utcai templomon át utunk a házsongárdi temetőbe veze-

A zsoltárfordító reformátor,
Szenczi Molnár Albert (1564-1634) sírjánál
tett, ahol többek között Szenczi Molnár Albert sírját is
meglátogattuk, amit idegenvezetőnk egy fényképfelvétellel dokumentált, habár az esőcseppek megpróbálták
megakadályozni ebben.
Szállásunk a Bod Péter Diakóniai Központ
takaros épületében volt,
ahol a tévé sikertelen
szerelési kísérletei töltötték ki a vacsoráig hátramaradó időnket, hiszen azt hittük, lesz időnk unatkozni este. De
nem így történt: a vacsorát követően összegyűltünk az egyik szobában,
és gyilkosos játékkal virrasztottuk át az éjjelt,
ahol elhangzott a nap
A Tordai-hasadékban
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legütősebb mondata, amely szerint: ,,Az élet
olyan punnyadt, mint egy narancs".
Hétfő reggel útra keltünk, és túrázni indultunk a Tordai-hasadékba. Vadregényes és
kalandos utunkat egy lezuhant kőtömb alá
szorult csizmapár, egy kedves varangyos
béka, és egy kalandfilmbe illően félelmetes
állapotban lévő, súlyunk alatt nyögdécselő
függőhíd keresztezte. Minket azonban semmi sem tántoríthatott vissza, hiszen mindnyájan végig akartunk menni a hasadékon –
amire sajnos végül nem maradt idő. Kárpótlásul viszont megismerkedhettünk egy
kedves kutyussal, akit puszta önzetlenségünkből megajándékoztunk a felforrt levegőjű buszban megbuggyant szendvicseinkkel. Hogy mi se maradjunk éhesen, megleptük magunkat igazi erdélyi kürtős kalácscsal, amin nagylelkűen még egy hangyacsaláddal is megosztoztunk. Tovább indultunk Torda városába, és lemásztunk a híres
Szejkefürdőn megcsodáltuk a székelykapuk mesterien faragott mintáit.
sóbányába, ahol aztán mindannyiunknak
tátva maradt a szája az elképesztő látványtól. csapatunkat a kalandos túra végén egy hatalmas fazék
Legszívesebben egész nap a hatalmas, hihetetlen mérete- töltöttkáposzta fogadta házi sütésű cipók és finom üdítők
ket öltő sófalak között futkároztunk volna, de jelenésünk társaságában. Miután teleettük magunkat, visszaindulvolt az ótordai templomban, ahol szeretettel fogadtak tunk a buszhoz, és Marosvásárhely irányába zötyögtünk.
minket. A nap végén, egy álmosító utazást követően, kel- Ott aztán szélnek lettünk eresztve, és eszeveszetten
lemesen fájó végtagokkal dőltünk volna a marosvásárhe- loholva rohantunk bevásárolni, de végül nem vettünk
lyi szállásunk ágyaiba, de ,,sajnos" vacsorázni kellett mást, csak egy raklapnyi hideg vizet.
mennünk a Diakóniai KözElérkezett a szerda, és következő úti célunk Farkaspontba.
laka volt, ahol Tamási Áron szülőházára vetettünk pillanMásnap valamivel kevésbé tást (zárva volt...), majd már indultunk is tovább Szejkefeszített tempóval indultunk fürdőre, ahol megnéztük a székelykapuk sorát, és Orbán
Magyarpéterlakára, Horváth Balázs sírját. Aztán végre elérkezett néhányunk számára
Noah Gergő, ott tanuló sop- a nap fénypontja: a strandolás ideje Szovátán, ami...
roni református egyetemista nagyjából öt percig tartott. Ugyanis hiába ugrottunk hameghívására. A barátságos és bozás nélkül a sós medencébe, abban a pillanatban lekedves lakosok templomuk szakadt az ég. Mi nem túlzottan foglalkoztunk a hatalmas
bemutatása után lovasszekér- viharral, ám tíz percnyi úszkálás után ráeszméltünk, hogy
en szállítottak el bennünket a a száraz ruháink teljesen eláztak. Villámgyorsan próbálhegytető felé, ahol Mózsi bá- tuk menteni a menthetőt, de sajnos igen elkéstünk vele.
csi és kedves felesége meg- Csuromvizesen másztunk vissza a buszba, de örömünkre
mutatta nekünk, milyen is egy a többiek (a városban sétálók) sem száraz ruhában vártak
igazi, vérbeli pásztor élete. ránk. Reménykedtünk, hogy gyorsan a jó meleg szállásMiután majdnem megettek helyre érünk,... de... A víz nem csak bennünket áztatott
minket a jól nevelt terelőku- el, hanem a hegyi kis patakokat is felduzzasztotta, és
Mózsi bácsi elmesélte és tyák, megkóstoltuk az ordát is, Iszló közelében utolért minket egy hatalmas árvíz. Az út
megmutatta nekünk, mi- ami erdélyi sajtféleség. El- közepén rekedt buszból temérdek időnk volt megfigyelni
lyen az élet kint a legelőn, búcsúztunk vendéglátóinktól, az árvíz sodorta különböző használati tárgyakat és az élevagy ahogy náluk mondják, és kezdetét vette az eddigi tükért küzdő patkányokkal hadakozó falusiakat. Külöaz esztenán.
legfárasztóbb, és egyben leg- nösen felkeltette érdeklődésünket a valaha volt leghősiélvezetesebb kirándulásunk. esebb harcos: a... sárga síléces nagymama. Végül kétóráElső körben felmásztunk a legmagasabb dombra, (mely nyi didergő várakozás után elapadt a víz és indulhattunk
szemünkben már hatalmas hegynek volt minősíthető) és vissza Marosvásárhelyre, ahol Tóth Cseperke pulcsival
a kirándulás során csak a fűben talált édes szamócák látta el a túlélőket. A meleg vacsora után jót játszottunk a
nyújtottak felfrissülést. Miután végre felküzdöttük ma- szálláson, és fáradtan hajtottuk fejünket a párnára.
gunkat a hegytetőre, egy rövid pihenő után (melyben a
Másnap Berethalmon kezdtük a napot, ahol a helyiek
fiúk hírtelen felindulásból zászlót készítettek) tovább quad bemutatóját követve, megnéztük a helyi templomot,
indultunk az erdő felé. A sűrű lombok között a csapat és már indultunk is Segesvár felé. A segesvári vár tele
egyik fele elveszett, majd hiánytalanul megkerült. (Kö- volt elképesztő látnivalókkal, a legfurcsább és legvicceszönjük a medvéknek, hogy nem voltak éhesek.) A kis sebb piaci árukkal, ugyanakkor a legszebb és legérde-
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kesebb régi épületekkel is, amit a japánok szintén igen
szépnek találtak, de én a Csepitől kapott paprikámat találtam igazán szépnek és lédúsnak ezen a forró napon.
Estefelé megérkeztünk Gyulafehérvárra, ahol még az
esti díszkivilágítás mellett megtekintettük a várat, ahol a
helyi lakosokról megformázott, elképesztően csodálatos
szobor-barátaink tették emlékezetessé az ottlétünket.
Szállásunk a gyulafehérvári diakóniai központ volt, ahol
– a szokásos éjjeli játék után – hárman tértünk nyugovóra
egy kétágyas aprócska szobában.
Péntek reggel útnak indultunk Déva vára felé, amit
meg is hódítottunk (hála a felvonónak). Délután már Magyarországra érkeztünk, és Gyulán szálltunk meg, ahol az
elmúlt hat nap fáradalmait a híres fürdőben hevertük ki.

Este, hogy fáradalmainkat visszanyerjük, tettünk egy jó
kis sétát a városban. Szombat délelőtt meglátogattuk az
Almássy-kastélyt, amelynek élményeit egy jó adag százéves (cukrászdai) fagyival koronáztuk meg.
Délután már izgatottan vártuk hazatértünket, bár
ugyanakkor végtelenül szomorúak is voltunk, hogy véget
ér nyarunk legnagyobb kalandja, amit az új barátainkkal
tölthettünk el. Végül megérkeztünk Sopronba, és biztosak vagyunk benne, hogy aznap mindenki a felejthetetlen, közös kalandjainkról álmodott.

Napközis tábor

átélhette az egyiptomi kivonulás csodás történetét. Mivel
az asztaloknál csoportban ülő gyermekek mindegyike
szerette volna kipróbálni a kísérleteket, a felnőtt és fiatal
segítők – így magam is – a kísérletek menetét felügyelték
és segítették. A következő napok foglalkozásai már a
reformáció jegyében teltek. Ennek kapcsán Gábor bácsi
segítségével a kicsik megismerhették Kálvin János genfi,
valamint Károli Gáspár és Szenczi Molnár Albert magyar
reformátorok életét. Történetük nem csak az általános
iskolásoknak, de nekünk, nagyoknak is érdekes volt.
A délelőttöket mindig megszakította egy rövid tízórai,
amit mi, nagyobbak készítettünk elő a gyerekeknek.
Ebéd után különböző programokba kapcsolódhattak
be a gyerekek. Első nap számháborúztunk az Erzsébetkertben, amibe természetesen mi, segítők is beszálltunk,
csak hogy minden gördülékenyen menjen. Második nap
lehetőség volt társasjátékozni, Kerkeni Dóri vezetésével
gyöngyfűzéssel karkötőt készíteni, vagy meglátogatni a
helyi erdészeti kiállítást. Szerdán a Macskakő Gyermekmúzeumot látogattuk meg, ahonnan a templomhoz
visszafelé sétálva, spontán élményben is részünk lehetett:
a Liszt Központ előtti téren Vitéz László bábjátékra
invitálták csapatunkat, aminek nem lehetett ellenállni. Ez
igazán remek lezárása volt a napnak. Csütörtökön délután
a hét eleje óta várva várt tómalmi fürdőzés következett.
Pénteken már minden a tanultak összefoglalása köré
szerveződött, így a délelőtt folyamán akadályversennyel
készültünk a gyerekek számára, amelynek egy-egy állomásán különböző játékos feladatokkal mi, fiatalok vártuk a 6-7 fős csapatokat.
Nagyon jól éreztem magam a héten, a foglalkozások,
az énekek, a játékok
segítőként is mind nagy
élményt jelenetettek a
számomra.

2017. június 26-30. között volt idén a
napközis hittantábor, aminek mindennapi életébe 44 hittanos gyerek kapcsodott be. A tábor napi programjainak lebonyolításába és a kicsik körüli
segítésbe a felnőtteken kívül nyolc
gimnazista is bekapcsolódott, köztük
engem is beleértve.
Minden napunkat reggeli áhítattal
kezdtük a templomban, majd egy röCsászár
Hajnalka Adél vid szünet után kezdetét vette a délelőtti foglalkozás. Az első nap még
leginkább az ismerkedés jegyében telt, bár ez a nap is
jócskán tartogatott érdekes és izgalmas élményeket a kíváncsi gyerekek számára. Balázs bácsi vezetésével,
kémiai kísérletek és diaképek segítségével mindenki újra
Hálásan köszönjük a a napközis tábor megtartásában
nélkülözhetetlen segítséget nyújtó hitoktatók és fiatalok gyermekek köróli szeretetteljes szolgálatát: Bátki
Rozáliának, Császár Hajnalka Adélnak, Drüszler Editnek, Falvai Viviennek, Filotás Dominikának, Horváth
Boldizsárnak, Kerkeni Dórának, Kis-Berkes András,
Komán Emesének, Komán Hubának, Raffai Balázsnak, Raffainé Biró Veronikának, Tisza Anitának, Tisza Pannának, Varga Juditnak, Vladárné Pataki Emőkének.

Peitl Berta 10. osztályos
és Mózsa Iringó 8. osztályos orsolyás hittanosok

Császár Hajnalka Adél,
10. osztályos
széchenyis tanuló
Ha csoportkép,
akkor Erzsébet-kert,
ha Erzsébet-kert,
akkor számháború! 
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2017. évi anyakönyvi adatok
Konfirmandusaink
Sopronban.
– Hála Istennek, idén is
szép számmal voltak
olyan fiatalok és felnőttek,
akik konfirmációi
fogadalmat kívántak tenni.
Nem is fért fel mindenki
egy képre!

„Örök szeretettel
szerettelek,
azért vontalak magamhoz
hűségesen.”
(Jeremiás 31,3)
Megkereszteltek:
Horváth Andrea (Ágfalva); Horváth Árpád, Csermely
Csenge Mária; Molnár Sára (Zsira); Vas Hunor; Szalai
Adél; Tancsics Petra Inez (Kapuvár); Erdélyi Gréta Eszter (Budapest); Gribovszki József; Máté Balázs; Gaidos
Tamás József (Hidegség); Takács Izabella Andrea
(Schwechat/A); Burján Tamás; Jeney Sophia (Bécs);
Papp Levente Magor (Debrecen); Horváth Éva; Dóczi
Mira; Szigyártó Áron; Pécsi Zalán (Fertőrákos); Lábdy
Oszkár Albert (London); Péntek Zalán (Sopronkövesd);
Kovács Katalin; Bán Kincső Hanna; Nagy Damian
(Theresienfeld/A); Pócza Kinga (Kapuvár); Kacsó Zsófia (Gramatneusiedl/A); Molnár Villő; Zsirai Vanda Virág; Geréb Marcell (Kópháza); Bodnár Luca; Daku Dalma; Káli Szabolcs; Káli Dóra; Oláh Dániel.
„Hűséges az Úr, aki megerősít titeket,
és megőriz a gonosztól.”
(2Thessz 3,3)

Konfirmáltak:
Bakonyi Zsófia; Béres Csaba Bence; Bíró Erika; Boros
Borbála; Csillag Jázmin; Csomós Dominik Ádám; Csóka
Tekla; Gribovszki József; Hackl Hanna Klára; Hammer
Zsófia; Hegedűs Anikó; Heim Vazul; Horváth Éva; Jancsó Dorottya; Járóka Attila (Fertőszentmiklós); Kádár
Anna; Kelemen Norbert Kevin; Kerekes Flóra Angéla;
Kerékgyártó Imre; Kékesi Réka; Király Anna; Kiss Anna (Kapuvár); Kotsmár Ádám Attila; Kun Boglárka;
Lukács Hanna (Fertőszentmiklós); Mednyánszky Lóránt;
Mózsa Iringó Dorottya; Nagy Dávid; Nagy Zsombor
Dávid; Peitl Rudolf; Pintér Dominik; Rácz Leonóra;
Szőke Dániel; Szőnyi Botond; Szűcs Alfréd
(Fertőszentmiklós); Tankó Adrienn; Tar Levente Dániel
(Fertőszentmiklós); Tisza Donát; Úry Bálint; Winkler
Petra; Burján Tamás; Hajzer Lajos; Heim István Endre;
Horváth Andrea; Horváth Árpád; Máté Balázs; Nagy
Bálint dr.; Nyitrai Judit; Pápai Attila Gergely; Sebestyén
Ildikó Diána; Szakács Krisztina; Szaradics Henrietta.

„Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te,
mind a te házad népe.”
(ApCsel 16,31)
Házasságkötésükre Isten áldását kérték:
Tóth János – Koczka Erzsébet; Somogyi Kristóf László
– Menke Nóra; Burján Tamás – dr. Hegyi Daniella Eszter; Kerényi Gábor – Sebestyén Ildikó Diána; Matthew
Fuller – Porubianszki Olívia; Umesh Padwal – Zsuravely Daniella; Pápai Attila Gergely – Varga-Szemes
Martina; Horváth Norbert – Dőri Melinda; Kókai Péter –
Szabó Eszter.
„Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől:
Íme, Isten sátora az emberekkel van, ...,
és letöröl minden könnyet a szemükről,
és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás,
sem fájdalom nem lesz többé ...”
(Jelenések 21,3-4)
Elhunytak:
2016 decemberében: Bakó István (74, Kapuvár); 2017ben: Hadar János (66, Petőháza); Siklós György (68,
Fertőrákos); Eperné Pápai Ildikó (51); Birta László (47,
Nagycenk); özv. Horváth Lászlóné sz. Dobronyi Erzsébet (82, Nagylózs); özv. Szabó Imréné sz. Papp Mária
Ibolya (82); Madarasy Sándor (74, Himod); özv. Horváth Lászlóné sz. Darabont Ilona (88); Szarka Gyöngyi
(38, Nizza); Harcsa Balázs (89); Molnár Ferenc (68, Fertőrákos); Fábián István (48, Brennbergbánya); Takács
Ferenc (72, Barcs); özv. Tóth Béláné sz. Hájas Ilona (87,
Kecskemét); dr. Baranyai Tiborné sz. Gardó Erika (72);
Dienes József (60, Brennbergbánya); Varga Lajos (81);
özv. Fiedler Károlyné sz. Györffy Kornélia (82); özv.
Varga Imréné sz. Vámos Jolán (87); Nagy Imre (55);
Rózsa Jánosné sz. Sződi Ida (79); Ilarie Petru (76, Fertőrákos); Kiss Katalin Mária (61, Lövő); özv. Konczos
Imréné sz. Balogh Imola (92); Dernóczi Sándor (76, Balatonalmádi); Durda József (88); özv. Imre Zsuzsanna
sz. Boros Zsuzsanna (90, Jobaháza); Sütő István (63).
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Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre!
Sopron:
Istentisztelet
Családi istentisztelet (tanévben)
Gyermekistentisztelet (tanévben)

vasárnap
10 órakor
a hó utolsó vasárnapján
10 órakor
az istentisztelettel egyidejűleg (a családi istentiszteletek kivételével)
Konfirmációi előkészítő (tanévben)
vasárnap
11 órakor
Református Fórum (tanévben)
hétfőn
17 órakor
Énekkari próba (tanévben)
hétfőn
18 órakor
Egyetemisták és 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
Családos kirándulás
a hó második vasárnapján
15 órakor
Református foci
kéthetente szombaton
14.30-16.00
Fertőszentmiklós (Imaterem, Petőfi u. 62.):
Hittan óra (tanévben)
Istentisztelet

minden hónap 1. és 3. vasárnapján 14 órakor
minden hónap 1. és 3. vasárnapján 15 órakor

Kapuvár (Lumnitzer Kórház, Imaterem):
Istentisztelet

minden hónap 1. vasárnapján

17.30-kor

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

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK

ADOMÁNYOZÓINK
FIGYELMÉBE:

December 17-én, Advent 3. vasárnapján
úrvacsorával egybekötve idősek karácsonya
December 24-én, Advent IV. vasárnapján, de. 10 órakor
December 24-én, Szenteste 17 órakor a gyermekek műsorával
December 25-én, Karácsony I. napján
de. 10 órakor (úrvacsorai istentisztelet)
December 26-án, Karácsony II. napján
de. 10 órakor (úrvacsorai istentisztelet)
December 31-én 10 órakor óévi hálaadó istentisztelet
Január 1-én 10 órakor újévi könyörgő istentisztelet

Az egyházközség
adószáma:
19885135-1-08

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.

Bankszámlaszám:
59100803-10016226
A Magyarországi
Református Egyház
technikai száma:
0066
Maller Kálmán
Templom és Iskola Alapítvány
adószáma:
19112721-1-08
Bankszámlaszám:
11996004-02200794
Soproni Kálvin Kör
adószáma:
18535318-1-08

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

Bankszámlaszám:
59500351-10009048

