
 

„Ismét egyik esztendeje…” 

 
Óévi gyülekezeti énekünk első 
sora szinte tárgyilagos hűvösség-
gel emlékeztet minket az Istentől 
kapott időnk múlására: „Ismét 
egyik esztendeje, Istentől kimért 
ideje telék el a múlandóságnak”. 
De azután így folytatja énekünk: 
„Boldog, ki csendes lélekkel, és 
nem könnyező szemekkel tekinthet 
vissza folyására”. Személyes vagy 
családi életünkben bizonyosan sok 
olyan esemény történt a mögöt-
tünk hagyott évben, amely csen-
des, boldog hálaadásra, vagy ép-
pen ellenkezőleg: könnyes vissza-
tekintésre indíthat bennünket. 
Gyülekezeti tájékoztatónkban né-
hány, egyházközségünket érintő, 
fontosabb változásra hívjuk fel 
kedves Olvasóink figyelmét. 

Örömmel említjük, hogy a 2017. 
év végén megválasztott új Presbi-
tériumunk gondosan és felelősség-
teljesen kezdte meg és végezte 
munkáját. Hálát adunk azért, hogy 
dr. Molnár Sándor főgondnok testvérünk 1983 óta, har-
mincöt éven át töretlen hűséggel, nagy alázattal és áldo-
zatkészséggel szolgálta egyházközségünket. Most, ami-
kor korára való tekintettel átadja a stafétabotot fiatal utó-
dának, csak a hála és köszönet hangján szólhatunk a 
Krisztus soproni anyaszentegyházának érdekében vég-
zett önzetlen munkájáról. Tudjuk, hogy ezután is ugyan-
azzal az ügyszeretettel fog buzgólkodni és imádkozni 
egyházközségünk előmeneteléért. Kérjük Urunkat, hogy 
hordozza őt és feleségét továbbra is irgalmas szereteté-
ben. Köszöntjük utódát, dr. Jáger László erdőmérnök-
jogász presbiter testvérünket a főgondnoki tisztségben. 
Istenünk Szentlelke vezesse és kísérje őt főgondnoki 
szolgálatában. Szeretettel köszöntjük a gyülekezetünk új 

beosztott lelkipásztorát, Stummer-
né Nagy Ágnes testvérünket is, 
Isten áldása legyen közöttünk vég-
zett, jó szolgálatán. 
Református egyházunkban és ben-

ne soproni gyülekezetünkben ma a 
fiatalok között végzett szolgálat a 
legsürgősebb teendő. Legyenek 
áldottak azok a szülők, akik szent, 
Isten iránti felelősségtől indíttatva 
nevelik gyermekeiket hívő, keresz-
tyén életre. És legyenek áldottak 
azok a felnőttek, akik nem szűnnek 
meg imádkozni azért, hogy az új 
nemzedékek is befogadják Jézus 
Krisztust életükbe. Öröm látni, 
hogy istentiszteleteinken szülők és 
gyermekeik, ősz hajú öregek és 
fiatalok együtt hajtják meg fejüket 
az élő Isten színe előtt. Egyházköz-
ségünkben sokan jelentkeznek új 
tagként olyanok, akik az ország 
más részéről kerültek városunkba. 
Hisszük, hogy számukra is lelki 
otthonná válhat gyülekezetünk, és 

az evangélium egybetartó, kohéziós ereje közösséggé 
formálhatja azokat, akik addig talán még nem ismerték 
egymást.  

Tudjuk, hogy az elmúlt évben Istenünk mindnyájunk 
életében megtapasztalható módon jelen volt. Megtapasz-
taltuk jelenlétét ajándékozó szeretetében, életünk örven-
detes eseményeiben, és vigasztalt a kétségbeesések völ-
gyében, veszteségeink közepette. Ezek a tapasztalatok 
erősítenek most minket, hogy kérhetjük vezetését, oltal-
mazó kíséretét az előttünk lévő új évben is. 

E gondolatok jegyében kívánunk egyházközségünk 
minden egyes régi és új tagjának Istentől megáldott, bol-
dog új évet, Urunk vezetését és áldását. 

Sopron, 2018 decemberében 
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Január 1. Istentiszteleti közös-
ségben kértük Isten áldását az új 
évre. Az igét lelkipásztorunk, 
Vladár Gábor hirdette közöttünk. 

Január 13. 80 adag meleg ételt 
osztottunk ki a Kristály Üzletház 
földszintjén a hajléktalanok és ne-
héz körülmények között élők szá-
mára. Megköszönjük a fiatal felnőt-
tek körének és a bekapcsolódó gim-
nazistáknak a szolgálatkész segítsé-
get. 

Január 15. Presbitér iumunk év-
kezdő közös vacsorán vett részt 
Hutkai László presbiter testvérünk 
kedves meghívására. Köszönjük a 
baráti találkozót.  

Január 22. A három történelmi 
felekezet városunkban működő civil 
szervezeteinek szervezésében idén 
is megünnepeltük a Magyar Kultúra 
Napját. Meghívott előadónk Mak-
láry Ákos, a Keresztény Értelmisé-
giek Szövetsége elnöke, g. katolikus 
pap volt, aki „Védők és építők – ma-
gyarok a keresztény Európában” 
címmel tartott előadást az Egyetem 
Erzsébet utcai aulájában. Az ünnep-
ségen sok református egyháztag is 
részt vett. 

Január 22-27. Az ökumenikus 
imahéten Vladár Gábor a Szent Ist-
ván templomban, Filotás Julianna 
az evangélikus templomban hirdette 
Isten Igéjét. Gyülekezetünkben ven-
dég igehirdetőként Tóth Károly 
evangélikus lelkészt és Kálmán Im-
rét, a Szt. Imre-templom plébánosát 
köszönthettük. 

Január 28. Az ökumenikus ima-

hét záró napján a kapuvári Szent 
Anna plébániatemplomban Vladár 
Gábor lelkipásztor hirdette Isten 
Igéjét. 

Február 4. Diakóniai Szolgála-
tunk, a Véradó Állomással karöltve, 
az idén is megszervezte szokásos 
véradó akcióját gyülekezeti ter-
münkben. Ezúttal 45-en adtak vért. 
Hálásan köszönjük a véradók hasz-
nos segítségnyújtását és a közremű-
ködők munkáját.  

Március 23-25. A Soproni Erdé-
lyi Kör és a Soproni Kálvin Kör 
meghívására az erdélyi Mezőfele 
református gyülekezetének küldött-
sége látogatott el hozzánk. A vasár-
napi istentiszteleten lelkipásztoruk, 
Nagy Sándor nagytiszteletű úr hir-
dette közöttünk Isten Igéjét. Ének-
karuk a lelkipásztor feleségének 
vezetésével szolgált az istentisztele-
ten. (Lásd a cikket!) A vendéglátás-
ban segítő és a vendégeknek szállást 
adó soproni testvéreinknek ez úton 
is szeretnénk köszönetet mondani. 

Március 2. A nők ökumenikus 
világ-imanapját idén egyházközsé-
günk szervezte, amelyen evangéli-
kus és katolikus asszonytestvéreink-
kel közösen imádkoztunk a Su-
riname-i asszonyok által összeállí-
tott liturgia szerint. Az imanapon 
Igét hirdetett Lázárné Tóth Szilvia, 
a soproni Fabricius Endre Evangéli-
kus Szeretetotthon lelkésze. Kö-
szönjük az imanapon feladatot vál-
laló hitoktatók, fiatalok és a Diakó-
niai Szolgálat tagjainak gondos elő-
készítő és vendéglátó szolgálatát. 

Március 22. Az évente megtar -
tott egyházlátogatást, amelyen az 
egyházközség gazdasági és hivatali 
rendjét tekintik át, az idén egyház-
megyénk esperese, Tóth András tápi 
lelkipásztor végezte egyházközsé-
günkben. Az esperes úr mindent 
rendben talált. 

Március 25. Virágvasárnapi ün-
nepi istentiszteletünkön egyházköz-
ségünk énekkara bűnbánati és hús-
véti kórusművekkel szolgált Kuzs-
ner Péter orgonistánk vezetésével. 

Április 6-8. A balatonfüredi 
Siloám Otthonban megtartott gond-
noki konferencián soproni anyaegy-
házközségünket Debreczeni Margit 
testvérünk képviselte. 

Április 8. A húsvét utáni vasár-
napi istentiszteletünket, amelyen 
lelkipásztorunk, Vladár Gábor hir-
dette Isten igéjét, a Kossuth Rádió 
közvetítette. Gyülekezetünk ének-
kara Kuzsner Péter orgonistánk ve-
zetésével énekelt. 

Április 12. Diakóniai Szolgála-
tunk szervezésében a csütörtök esti 
bibliaóra után újraélesztő tanfolya-
mon vehettek részt gyülekezeti ter-
münkben az életmentő gyakorlat  
elsajátítása iránt érdeklődő egyház-
tagjaink. (Lásd a cikket!) 

Május 11-13. Gyülekezetünk 
fiatal felnőttekből és egyetemisták-
ból álló köre találkozón vett részt 
Ravazdon. 

Május 6. Anyák napi istentiszte-
letünkön hittanosaink énekszóval és 
versekkel adtak hálát Istennek a 
szülők, különösen is az édesanyák 
és nagymamák szerető gondoskodá-
sáért. 

Május 20. Pünkösd első napján, 
a vasárnapi istentiszteleteinken 37 
fiatal és felnőtt tett konfirmációi 
fogadalmat. Felkészítésüket lelki-
pásztoraink Sopronban és Kapuvá-
ron végezték. 

Május 21. A sar ródi Kócsagvár  
udvarán megtartott pünkösdhétfői 
istentiszteletünkön sok soproni, 
Sopron környéki, fertőszentmiklósi, 
kapuvári, valamint szórványban élő 
református testvérünkkel ünnepel-
tünk együtt úrvacsorai közösségben.  

Május 26. A szokásos egyház-
megyei női konferenciát ebben az 
évben az adorjánházai és egeraljai 
társegyházközségek vállalták ma-
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Napról-napra, hétről-hétre 

Hunyadis 
hittanos 
gyermekek 
énekelnek 
szép Isten-
dicséreteket 
hegedű, 
furulya és 
zongora-
kíséret 
mellett a 
tanévzáró 
istentiszte-
leten. 



 

gukra. A jól megszervezett konfe-
rencián részt vett nőtestvéreink, dr. 
Amberger Erzsébet, Bakó Erzsébet, 
Debreczeni Margit és Filotás Julian-
na beosztott lelkésznő sok új és 
hasznos ismerettel tértek haza a ta-
lálkozóról. (Lásd a cikket!)  

Június 10. Tanévzáró istentisz-
teletünkön a hittanos gyermekek  
szép zenével és énekmondással ad-
tak hálát a mögöttük lévő időszak-
ért. Az örömteli ünnepen egyház-
községünk Gárdonyi Zoltán Ve-
gyeskara zsoltár- és dicséretfeldol-
gozásokat énekelt orgonistánk, 
Kuzsner Péter vezetésével. 

Június 18-22. Napközis hittantá-
borunkat idén 34 gyermek részvéte-
lével tartottuk meg. Megköszönjük 
a felnőtt és ifjú segítőink szolgála-
tát, akiknek szeretete, figyelmessé-
ge és szolgálatkészsége nagyon so-
kat hozzátett a tábor sikeréhez. 
(Lásd a cikket!) 

Június 29-július 1. A „Reformá-
tus Egyházi Napok Dunán-
túl” (REND) elnevezésű, kétévente 
megrendezett egyházkerületi sereg-
szemlén – amely idén Kaposváron 
volt –, a nyitó előadást Vladár Gá-
bor lelkipásztorunk tartotta.  

Július 1. A soproni, fer tőszent-
miklósi és kapuvári gyülekezetünk-
ben Mészáros Sándor ny. reformá-
tus lelkipásztor szolgált a vasárnapi 
istentiszteleteken.  

Július 1-7. 27 hittanos gyermek 
és fiatal, valamint 7 felnőtt kísérő 
részvételével egyhetes táborozáson 
vettünk részt sárospataki szállás-
hellyel, ahonnan bejárhattuk a gyö-
nyörű, történelmi és egyháztörténeti 
emlékekben gazdag vidéket egészen 
Kassáig. (Lásd a cikket!) 

Július 2-7. Balatonfenyvesen, az 
egyhetes egyházkerületi családos 
táborozáson idén három család pi-
henhetett gyülekezetünkből. (Lásd a 
cikket!) 

Augusztus 20. Az Eggenberg-ház 
udvarán tartott ünnepi ökumenikus 
istentiszteleten Filotás Julianna be-
osztott lelkipásztor imádsággal és 
zsoltárolvasással szolgált az egybe-
gyűlt hívek körében. 

Szeptember 9. Tanévnyitó isten-
tiszteletünkön hittanosainkkal és 
családtagjaikkal együtt kértük Isten 
áldását az új tanévre.  

Szeptember 21. Konfirmált fia-
taljaink számára szeptembertől kis-
ifi szerveződött. A jóhangulatú ösz-
szejövetelek péntek délutánonként 
négy órakor kezdődnek a gyüleke-
zeti teremben. (Lásd a cikket!) 

Szeptember 23. Az új beosztott 
lelkipásztorunk, Stummerné Nagy 
Ágnes, ezen az istentiszteleten be-
mutatkozó igehirdetéssel szolgált a 
Lk 19,45-48 alapján. (Lásd a cik-
ket!) 

Október 31. Az evangélikus 
templomban megtartott közös refor-
mációi ünnepi istentiszteleten 
Vladár Gábor lelkipásztor igehirde-
tése után úrvacsorai közösségben 
adtunk hálát Istennek evangélikus 
testvéreinkkel együtt a reformáció 
áldásaiért.  

November 1. Az Erdélyi Kapu-
nál 17 órakor gyertyagyújtással em-
lékeztek erdélyi testvéreink elhunyt 
szeretteikre, templomunkban pedig 
18 órakor istentiszteleten kértük 
Istenünk vigasztalását gyászoló és 
emlékező testvéreink közösségében. 

November 6. Férfitestvéreink 
kérésére férfi bibliakör indult gyüle-
kezetünkben, amelyet minden hó-
nap első keddjén, este fél héttől tar-
tunk a gyülekezeti teremben. Szere-
tettel hívjuk és várjuk az érdeklődő 
férfi testvéreket Isten Igéje köré. 
(Lásd a cikket!) 

November 15. Új főgondnok 
megválasztása. Dr. Molnár Sándor 
főgondnok testvérünk a tavalyi 
presbiterválasztások idején már je-
lezte, hogy korára való tekintettel 
legfeljebb csak egy évig, 2018. de-
cember 31-ig vállalja a főgondnoki 
feladatokat. Presbiteri gyűlésünkön 
Presbitériumunk kifejezte háláját 
főgondnok úr 35 évi hűséges és nél-
külözhetetlen szolgálataiért, és egy-
úttal indítványozta új főgondnok 
választását a jelenlegi ciklus végéig. 
A Presbitérium – titkos szavazás a-
lapján – dr. Jáger László presbiter 
testvérünket választotta meg új fő-
gondnoknak. Egyúttal úgy határo-
zott, hogy dr. Molnár Sándor fő-
gondnok méltatására és dr. Jáger 
László új főgondnok beiktatására a 
karácsony első napi istentiszteleten 
kerüljön sor. (Lásd a cikket!) 

November 30. Gyülekezetünk az 
idén is csatlakozott a Magyar Refor-

mátus Szeretetszolgálat karácsonyi 
„Nyilas Misi Pakk” és „Szeretet-
doboz” elnevezésű országos ado-
mánygyűjtéséhez. Az 50 darab 
nagyméretű dobozba tartós élelmi-
szerek, mosó- és tisztítószerek, illet-
ve higiénés cikkek kerültek. A gye-
rekeknek szóló, 110 cipősdoboznyi 
szeretetadományt Diakóniai Szolgá-
latunk szépen becsomagolta és to-
vábbította a központi gyűjtőhelyre. 
Hálásan köszönjük adományozó 
testvéreink szívből jövő segítő-
készségét. Emellett gondoltunk a 
soproni intézményekben ápolt fo-
gyatékkal élőkre is, hozzájuk nagy 
mennyiségű ágyneműhuzatot, töröl-
közőt és pizsamát juttattunk el. Kö-
szönjük a testvérek jólelkű adomá-
nyát!  

December 1. és 8. Ezeken a 
szombat délelőttökön népszerű ad-
venti foglalkozásokat tartottunk hit-
tanos gyermekeink számára. Külö-
nösen a mézeskalácssütés vonzott 
sokakat. 

December 2. A Jereván lakóte-
lep adventi gyertyagyújtási ünnep-
ségén Stummerné Nagy Ágnes be-
osztott lelkipásztor mondott köszön-
tőt. 

December 15. A Berzsenyi Dáni-
el Ev. Líceumban tanuló hittanosa-
inknak felekezeti csendesnapot 
szerveztünk, amelyen előadónk volt 
Jáger Borbála egyetemi hallgató és 
Kuzsner Péter orgonista. Köszönjük  
értékes és élvezetes előadásukat. 

December 16. Advent harmadik 
vasárnapján, az istentiszteletünk 
után – amelyen egyházközségünk 
kórusa is énekelt –,  idén is megtar-
tottuk gyülekezeti termünkben úrva-
csorai közösségben az  „idősek ka-
rácsonyát”. A gyermekek és fiatalok 
kedves műsorral örvendeztették 
meg idősebb testvéreinket. 

December 16. és 23. Advent har-
madik vasárnapján este, a Fő téri 
ünnepi gyertyagyújtáson Filotás Ju-
lianna, a negyedik vasárnapján pe-
dig Stummerné Nagy Ágnes beosz-
tott lelkipásztor mondott ünnepi 
köszöntőt.  
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Harmincötévvel ezelőtt, 1983 nyarán, az újonnan 
gyülekezetünkbe érkezett lelkipásztorunk, Vladár 
Gábor, az istentisztelet után megkérdezte tőlem: vál-
lalnám-e a főgondnoki szolgálatot. Abban az időben 
még figyelték azt is, ki jár templomba. Nekem is 
szólt a munkahelyemen egy „elvtárs”, hogy tudjuk, 
hogy jársz templomba, így ne számíts magasabb be-
osztásra! Mondtam, hogy én pedig járok – felesé-
gemmel együtt, sőt már a gyülekezet főgondnoka is 
vagyok, és tudomásul veszem, hogy semmilyen veze-
tő nem lehetek. Így is lett! 

Akkor még nagyon kis létszámú volt a gyülekezet. 
A templomban, illetve legtöbbször a kis gyülekezeti 
teremben rendszeresen legfeljebb tízen-húszan vol-
tunk, a nyilvántartott létszám alig érte el kétszázat! 
Mégis gyorsan gyarapodtunk, mind létszámban, 
mind lelkiekben! Az anyaegyházközséggé alakulás 
75. évfordulóján, 2004-ben már mintegy kilencszáz 
nyilvántartott egyháztag adott hálát Istennek megtar-
tó kegyelméért, és emlékezett meg első lelkipásztorá-
ról, a száz évvel azelőtt született Maller Kálmánról. 
Ekkor avattuk fel a Kutas László szobrászművész 
által készített  emléktábláját is. 

A 80. évfordulót is megünnepeltük 2009-ben. A 
80 esztendő  alatt mennyien találtak ezek között a 
falak között békére, megnyugvásra, hiszen ez a gyü-
lekezet akkor is, s azóta többször is, a trianoni trau-
ma következtében otthonuktól elszakadt magyarok 
menedéke lehetett. Legutóbb pedig az 1989-1990-
ben Erdélyből ideérkező magyar reformátusok talál-
tak hajlékot, lelki otthont és közösséget.  

A nyilvántartott gyülekezeti tagok száma mára el-
érte az 1200-at, a hitoktatásban résztvevő fiatalok 
létszáma pedig a 400 főt. Az utóbbi időben a Kelet-
Magyarországról ideérkező reformátusokkal növeke-
dett a létszámunk. Így vasárnaponként is, de nagy 
ünnepeken különösen már kicsinek is bizonyul temp-
lomunk! 

1989-ben létrejött a Maller Kálmán Templom és 
Iskola Alapítvány, illetve 1996-ban a Soproni Kál-
vin Kör. Jól működik a Diakóniai Szolgálat. Pályá-
zatból megvalósítottuk a három csoportban 21 gyer-
mekeket ellátó családi bölcsődénket is. 

Anyagilag is gyarapodtunk! 1983-ban a gyüleke-
zet villamosította harangját, és padfűtéssel látta el a 
templomot. 1985-ben megtörtént a templom és a 
lelkészlakás külső és belső renoválása, 1986-ban 

kibővítettük a gyülekezeti termet.  
A 2008. esztendő is a gyarapodás esztendeje volt! 

A legjelentősebb, hogy a Soproni Önkormányzat 
támogatásával, a Maller Kálmán Alapítvány, vala-
mint az egyháztagok külön e célra befizetett adomá-
nyával templomunk és valamennyi egyházi épüle-
tünk szép új egységes külsőt kapott. Aztán megvaló-
sult a parókia tetőtérének beépítése is. Elkészültek a 
kibővített gyülekezeti terem új, jó szigetelést bizto-
sító ablakai. 

2001-ben avattuk fel Kálvin János mellszobrát, 
Kutas László alkotását amely a templom előtt áll. 

Legutóbb a műemléki előírásoknak megfelelően 
megújult a torony, új ablakokkal, zsaluzattal. 

Természetesen mindez nem az én érdemem, de 
Isten segítségével részt vehettem e szép feladatok 
megvalósításában. 

Most, hogy ez év végével befejezem főgondnoki 
szolgálatomat, csak a hála tölti el szívemet! Istennek 
legyen hála, hogy szolgálhattam 35 éven át! Felesé-
gem, családom támogatása, segítsége nélkül sem 
tudtam volna helytállni. 

A lelkipásztorok, az újonnan megválasztott fő-
gondnok társam és a Presbitérium tagjai, valamint a 
gyülekezet minden tagjának további munkálkodását 
kísérje Isten áldása! 

Most imára kulcslom a kezem és kérem: 
 

„Hű pásztorunk vezesd a te árva nyájadat! 
E földi útvesztőben Te mutass jó utat!” 

(229. ének) 
 

Dr. Molnár Sándor főgondnok 

Visszatekintés az elmúlt 35 évre 

Dr. Molnár Sándor feleségével, Évikével. 

„Visszaemlékezem a régi napokra, 
végiggondolom minden tettedet, 
elmélkedem kezed alkotásain.” 

(Zsoltárok 143,5) 
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1971-ben születtem Sátoraljaújhelyen, több generáci-
ós református családban. Mivel szüleim mindketten 
okleveles erdőmérnökök, így kisgyermekkoromat az 
ország különböző erdészeteinek helyszínein töltöt-
tem. Iskoláimat a Somogy megyei Nagyatádon kezd-
tem, itt érettségiztem 1989-ben. Református kötődé-
sünket jelzi, hogy nővérem, Orsolya a Károli Gáspár 
Református Egyetemen, lelkész-hallgatóként folytat-
ta a tanulmányait.  

Jómagam szüleim példáját követve, az akkori Erdé-
szeti és Faipari Egyetemen lettem erdőmérnök-
hallgató. Diplomamunkámat a „Somogy megyei 
templomtornyok szerkezeti felépítése” témában, Ku-
binszky Mihály professzor úr témavezetésével készí-
tettem el. Erdőmérnöki diplomámat 1995-ben szerez-
tem, majd a mai nevén Erdővagyon-gazdálkodási 
Intézetben kezdtem el doktoranduszi tanulmányai-
mat. 

Ezen időszak alatt ismerkedtem meg feleségemmel, 
dr. Varga Viktóriával, akivel 1998-ban házasodtunk 
össze. Ő soproni egyházközségünkben keresztelke-
dett és konfirmált, és jelenleg az istentiszteleti biblia-
felolvasó kör tagja. Esküvőnk a somogyszobi refor-
mátus templomban volt, ahol nővérem frissen fel-
szentelt lelkészként kérte ránk Isten áldását. Csalá-
dunkban három gyermeket neveltünk és nevelünk, 
akik közül a legkisebb, Boldizsár keresztelése sopro-
ni templomunkban történt, nővérem áldásával. Mind-
három gyermekünk itt konfirmált, 2006-ban, 2012-
ben és 2016-ban. 

Doktori fokozatom 
megszerzése után 
összesen 19 évig 
dolgoztam a Sopron 
Egyetemen, az utol-
só 5 évben intézet-
igazgató egyetemi 
docensként. Az 
Egyetemen több kar 
jogi vonatkozású tantárgyait oktattam azt követően, 
hogy 2008-ban okleveles jogászként végeztem az 
ELTE-n. Jelenleg az egyik legnagyobb európai, oszt-
rák faipari vállalat vezetésében, mint beszerzési és 
tanúsítási vezető dolgozom. 

Az elmúlt két évben családunk a fizikai távolság 
szemszögéből nézve meglehetősen nemzetközivé 
vált: feleségem Lengyelországban a varsói regionális 
IKEA irodában dolgozik. Nagyobbik lányunk Né-
metországban a greifswaldi Max Planck Intézet dok-
torandusza, kisebbik lányunk ELTE hallgató Buda-
pesten, fiúnk a soproni Széchenyi István Gimnázium 
matematika tagozatos osztályában tanul. A távolság  
azonban Isten segítségével csak erősítette kötelékein-
ket, napi szinten jelen vagyunk egymás életében. 

Hálásan köszönöm Presbiter Társaim megelőlege-
zett bizalmát, igyekszem Urunk vezetésével vállalt 
feladatomat hűséggel teljesíteni. 

 
Dr. Jáger László Tamás 

Bemutatkozik új főgondnokunk 

Dr. Jáger László Tamás 

Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány 

A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány Kuratóri-
umának nevében hálásan köszönöm azon Testvéreink jószí-
vű felajánlását, akik a 2017. évi jövedelemadójuk 1 %-ával 
támogatták Alapítványunkat. A folyamatos felajánlásokból 
260.516 Ft érkezett  a számlánkra. 

Ez az anyagi segítség ad módot arra, hogy támogatást ad-
junk fiataljainknak. További segítségképpen az egyházi ad-
minisztrációban fontos számítástechnikai eszköztár bővíté-

séhez járultunk hozzá. A nélkülözhetetlen beszerzés egy új asztali számítógép 
és monitor volt. 

 
További munkálkodásunkhoz várjuk adományaikat  

a 11996004-02200794-00000000 bankszámlára, 
illetve a jövedelemadójuk 1%-át a 19112721-1-08 adószámra. 

 
Isten áldását kérem Alapítványunk szolgáltára, életünkre, karácsonyi ünnep-

lésünkre. 
Kámán Gáborné, a Kuratórium elnöke 

 
 
Károlyi Amy: 
 

Kérelem 
 
Úristen, add, 

hogy szakadatlan 
ne hánytorgassam, 
amit adtam. 

 
Mint éj a napra 

szakadatlan 
arra gondoljak, 
amit kaptam. 

 
 

 Kámán Gáborné 
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Így hívják azt a gondolatsort, 
amit a lelkipásztor egy lezárt 
borítékban ad át annak, akinek 
valamely felvételi kérelme 
mellé azt csatolni kell.  

Ajánlásom tartalmát a Buda-
pesti Református Teológiai 
Akadémiára a mai napig nem 
tudom. De arra emlékszem, 
hogy a beadott önéletrajzom 
egy bizonyságtétel volt Isten 

elhívó szeretetéről. A Mindenható Istenről szóló bi-
zonyságtétel ugyanis az ember részéről a legszebb 
ajánlás. Arról szól, amire az Úr Jézus minket felha-
talmazott, megbízott, és Szentlelkével képessé tesz. 
„Nem test és vér” kijelentése (Mt 16,17), hanem az 
aláhajló Szeretetet szórabírása az.  

Mert bármennyire csordultig van a szív kimond-
hatatlan dolgokkal, el kell tudni mondanunk, kicso-
da számunkra Isten. Ha Ő Igéjével megszólít, akkor 
bennünket egy uralkodó érzésen, gondolaton keresz-
tül elhív, és egy életen át bizonyságtevő lélekként 
megváltó szeretetében megtart. Akkor nem mi ajánl-
juk az életünket, hanem az életünk ajánl minket.  

Az tud boldog reménységgel a jövő felé tekinteni, 
aki hálával tud az eddigi életére visszaemlékezni.  

Magam is köszönöm Istennek, hogy megszület-
hettem erre a világra, hálát adok a szeretteimért, a 
családomért. Hiszen ahogyan a Biblia első lapjain az 
első közösség, az első gyülekezet a család, úgy va-
lamennyiünk életében is az „első gyülekezet” a csa-
lád. Elsőrenden ott kell legyünk őrállói az Igének, és 
ajánlólevele az evangéliumnak.  

Köszönöm Istennek a kivitelező, s eddig 21 temp-
lomot restauráló férjemet, Istvánt, aki mindenben hű 
társam az Isten Országa ügyéért. Hálásak vagyunk 
az élő hitű, szóra hajló gyermekeinkért, a 21 éves 
egyetemista Mátéért és a 15 éves középiskolás Esz-
terért, akik a család szeretetének meggyőző erejében 
és Isten áldásainak biztonságában róják útjukat, ifjú-
ságuknak ígéretes sokszínűségében.  

Negyedszázados, missziói, gyülekezetplántáló 
szolgálat után érkeztünk Szolnok-Szandaszőlősről 
Sopronba. Első és eddigi szolgálati helyemen, a 
szolnoki gyülekezetben történt igehirdetői szolgála-
tok mellett, Isten kegyelméből Szandaszőlősön meg-
tapasztaltuk az Ő Országának folyamatos növekedé-
sét, a testvéri közösség önzetlen szeretetét, a gyer-
mekek közt végzett szolgálatok áldásait, és egy kö-
zösségi ház építése során az Úr gondoskodó, min-
denre kiterjedő figyelmét.  

Háládatos szívvel hordozom imádságimban a ceg-
lédi Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-

Gondozó Otthon lakóit és munkatársait, akik között 
- a szandaszőlősi gyülekezetépítés mellett - szolgál-
hattam 5 éven keresztül.  

Mivel a kisebbik gyermekünk idén a középiskolai 
tanulmányait Eisenstadtban szerette volna megkez-
deni, kérve Isten akaratát, imádságban fordultunk az 
Úr felé. Rövid idő leforgása alatt, Szeretetének ára-
mában egyre csak vitettünk a szívek jóindulatában 
ajánlásból ajánlásba, mint akiknek minden készen 
találtatott.  

Isten iránti hálával köszönjük családommal a sop-
roni gyülekezet, eme szeretetteljes lelki család befo-
gadó szeretetét. Reménységem, hogy Isten eszköze 
lehetek ebben a gyülekezetben is, s Igéjének hirdeté-
séhez, és áldásra emelt kezeimhez megadja az Ő 
Szentlelkének erejét.  

Az Úr ajánlása és áldása kísérje a gyülekezet min-
den tagjának életét, a Vele való jövőnek dicsőséges 
reménységével, hogy az mindennapjainknak átalakí-
tó erejévé legyen.  

„Mert nem az a megbízható ember, aki önmagát 
ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.” (2Kor 10,18)  

Akkor minden szavunk s tettünk Róla szóló bi-
zonyságtétel lesz, melynél nincs nagyobb távlata az 
emberi életnek.  

A testvéri közösség szeretetét pedig munkálja to-
vábbra is a mi Urunk dicsősége, és az egymás felé 
forduló szívek legbensőbb ajánlása: 

 
„Óh, titkok titka: 
a földön itt lent 
belülről nézzen  

mindenki mindent, 
szemet és szívet 

és harcot és békét! – 
Áldja meg az Úr, 
áldja meg az Úr 
a belülről látók 
fényességét!” 

 
(Dsida Jenő)  

 
Stummerné Nagy Ágnes, 

beosztott lelkésznő 

Stummerné 
Nagy Ágnes 

Lelkészi ajánlás 

„Elkezdjük-e ismét ajánlani önmagunkat? 
Vagy szükségünk van-e, mint némelyeknek, 

 hozzátok szóló vagy tőletek kapott ajánlólevelekre? 
A mi levelünk ti vagytok, 

amely be van írva szívünkbe,  
amelyet ismer és olvas minden ember.” 

(2Kor 3,13) 
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Hacsak egy rövid pillantást vetünk a mögöttünk lévő 
évre, máris láthatjuk, hogy milyen gazdagon megál-
dott bennünket Urunk. Nemcsak személy szerint ke-
rültünk egymáshoz közelebb, hanem megtapasztal-
hattuk Istenünk bőséges ajándékait is, amelyekkel 
szolgálni tudtunk a gyülekezet közösségében. 

Hitoktatóink az elmúlt évben is nagy terheket 
vettek le a lelkipásztorok válláról, és hűséggel nevel-
gették a gyermekeket az iskolákban. Név szerint is 
megemlítjük őket: Drüszler Edit, Hadarné Bimba 
Renáta, Kincses Izabella, Koczka Erzsébet, Komán 
Szabolcsné, Kuzsner Péter, Márton-Cseh Katalin, 
Némethné Szabó Erzsébet, Németh-Szabó Helga, dr. 
Paárné Bátki Rozália, Raffainé Biró Veronika, Tisza 
Anita és Vladárné Pataki Emőke. Isten áldja meg a 
gyermekeink között végzett munkájukat. 

A vasárnapi gyermekistentiszteletek szerkezetében 
változás történt a megnövekedett létszám miatt. Így 
szeptembertől már külön foglalkoznak az óvodás és  
első osztályos, illetve a 2-4. osztályos gyermekekkel. 
Akik ebben a szép munkában részt vesznek:  Bod-
nárné Kiss Gabriella, Drüszler Edit, Halász Andrea, 
Komán Szabolcsné, Kovács Zsuzsanna, Márton-
Cseh Katalin, Márton Sándor, Máté Izabella, dr. 
Paárné Bátki Rozália, Pallagi Krisztián, Pallagi-
Téglás Dorottya.  Nagyon örülünk, hogy gimnazista 
fiatalok is részt vesznek a munkában: Csillag Jáz-
min, Hegedűs Anikó és Mózsa Iringó. Hisszük, hogy 
Isten áldása nyugszik munkájukon. (Ld. a cikket!) 

Mindig örömmel hallgatjuk istentiszteleteinken a 
bibliaolvasás szolgálatában Bayer Antalt, Dzurné 
Halasi Mónikát, Horváth Boldizsárt és Varga Viktó-
riát. Soli Deo Gloria! 

Az úrvacsorai jegyeket ebben az évben Lesták Do-
monkosné és Szőnyi Gábor testvérünk adományozta.  

Keresztelőkön a megkeresztelt gyermekek és fel-
nőttek zászlós báránnyal kihímzett kendőt kapnak 
emlékül. Emellett a templomi használatra újonnan 
kihelyezett énekeskönyvek is rendre borítót kapnak. 
A hímzések elkészítése Bakó Erzsébet, Debreczeni 
Margit és Kámán Gáborné kezemunkáját dicséri. 
Ugyancsak hálásan köszönjük egyik testvérünknek, 
hogy énekeskönyveket adományozott gyülekezeti 
használatra. 

Igen népszerűek a családosok körében szervezett 
vasárnap délutáni kirándulások, amelyeknek körül-
tekintő, gondos szervezője Márton Sándor és Pölz 
Balázs. (Ld. a cikket!) 

Továbbra is Komán Szabolcs vezeti a fiatal édes-
apák és gyermekeik számára szervezett „református 
foci” elnevezésű edzéseket. Ezúton is köszönjük ön-
zetlen tevékenységét. (Ld. a cikket!) 

Az ünnepi istentiszteletek és összejövetelek fény-
képes megörökítését Debreczeni Margit és Vincze-
Minya Mária testvérünk végezte. 

Bényi Béla testvérünk munkatársaival szép kará-
csonyfát állított fel templomunkban. Az orgona mö-
götti rész bepolcozásában pedig köszönjük Horváth 
Márton szakszerű segítségét. 

Konfirmandusaink adományából hamarosan meg 
fog újulni az egyik templomablakunk. Köszönjük a 
családok templomszépítő ajándékát és a pünkösd 
előtti templomtakarításban való részvételüket. Heve-
si Margit testvérünk rendszeresen gondoskodik a 
templom és a gyülekezeti terem tisztántartásáról. 

Többen szívükön viselték betegeink meglátogatá-
sának ügyét, és köszönjük azon testvérek autós szol-
gálatát is, akik idősebb testvéreinket elhozzák temp-
lomi istentiszteleteinkre, összejöveteleinkre. 

Családi istentiszteleteinkre sokan hoztak fino-
mabbnál finomabb süteményeket gyemekeink nagy 
örömére. Köszönjük figyelmességüket és sze-
retetüket.  

A Diakóniai Szolgálat hűséges asszonyai mindig  
magas színvonalon végezték és végzik a vendéglátás 
szolgálatát: a családi istentiszteleteken, az idősek 
karácsonyán, a női imanapon és a mezőfelei gyüle-
kezet látogatásakor. Köszönetet mondunk azoknak a 
családoknak és személyeknek, akik elszállásolták a 
mezőfelei testvéreket. 

Jól esett, hogy a gyülekezeti napközis táborozá-
sunk és a sárospataki hittanos táborunk idején felnőtt 
kísérők is támogatták munkánkat.  

Az adventi szeretetakciók keretén belül rekord-
mennyiségű tartós élelmiszer, tisztálkodószer, gyer-
mekeknek szóló ajándék, illetve egyéb adomány 
gyűlt össze. A kárpátaljai Nagydobrony leégett óvo-
dájának felújítását pénzadománnyal segíthettük. Kö-
szönjük a jószívű felajánlásokat! 

Köszönjük kórustagjaink és karnagyunk április 8-i 
rádiós istentiszteleten, illetve ünnepi istentisztelete-
inken való szolgálatát. Örülünk, hogy új tagokkal is 
bővült az énekkar. Ezúton bátorítunk és hívogatunk 
mindenkit Istenünk énekes dicséretére! 

Fiataljaink örömmel vettek  részt a református sí-
rok gondozásában, a bölcsődei játékok festésében és 
egyéb munkákban. Hisszük, munkájukat megáldja 
Isten. 

Urunk kegyelme legyen mindazokkal, akik az el-
múlt évben is szívükön hordozták egyházközségünk 
anyagi és egyéb terheit, imádkoztak azért, hogy gyü-
lekezetünk élete bizonyságtétel lehessen Isten szere-
tetéről. 

Vladár Gábor lelkipásztor  
 
   

 

Köszönetmondás 
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Bölcsődénk élete 2018-ban 
élményekben és esemé-
nyekben gazdagon telt el. 

Húsvétkor nagy élmény 
volt a gyerekeknek  a nyu-
szi simogatás, amit a kelle-
mes időben az udvaron tud-
tunk megtartani. Idén is 
megrendezésre került nyári 

családi napunk. A gyerekek szüleikkel közösen vet-
tek részt ezen a programunkon, ami nagyon jó han-
gulatban telt el. Hatalmas öröm volt a gyerekek szá-
mára, amikor birtokba vehették egyházközségünk 
gimnazista lányai által szivacsból és különböző szí-
nes anyagokból készített, nagyon szép építőkocká-
kat.  Nagyon köszönjük ezt a kedves és szép aján-
dékot! Jelenleg pedig már lelkesen és izgatottan 
készülünk az adventi családi délutánunkra, ahol 

munkatársaimmal együtt kis koncerttel kedveske-
dünk a gyerekek és szüleik számára.  

Köszönöm a gyerekeknek ebben az évben is a sok 
örömöt és szeretetet amit velük együtt átélhettem és 
tőlük kaptam, köszönöm a szülőknek azt a megtisz-
teltetést és bizalmat, hogy legféltettebb kincsüket, 
gyermeküket bízták ránk.  

Munkatársaimnak nagyon köszönöm a gyereke-
kért végzett lelkes, szeretetteljes munkájukat, és az 
együttműködésüket abban, hogy egy csapatként 
összedolgozva neveljük a gyerekeket, és színesítsük 
bölcsődénk életét. A továbbiakban néhány szóban 
ők vallanak hivatásukról.  

A következő évre kívánom, hogy a Jóisten álljon 
mellettünk és segítse a gyerekekért és családokért 
végzett munkánkat. 

Kerkeniné Mihalkó Edit Eszter, 
a Csillag Családi Bölcsőde Hálózat koordinátora 

Kerkeniné 
Mihalkó Edit Eszter 

A Csillag Családi Bölcsóde Hálózat 
mindennapjai 2018-ban 

Ez a hivatás a családok segítéséről, a gyermekekről 
való gondoskodásról, elfogadásról, türelemről, tole-
ranciáról szól. Vallom, hogy a gyermek a családé és 
a legjobb helye a családban van. Azonban a bölcső-
dei szolgáltatás ideje alatt, olyan pluszt tudunk adni 
a családoknak és a gyermekeknek, amely a gyer-
mek fejlődését, közösségi szocializációját ebben az 

életkorban különösen fejleszti, és a kreativitást nö-
veli. Olyan családbarát bölcsődeként működünk, 
ahol az ellátás összhangban van a gyermek szükség-
leteivel, megfelel a szülők igényeinek. A kellemes 
bölcsődei légkör, a gyermekközpontú bánásmód, a 
változatos családi programok vonzerőt jelentenek, 
és fokozzák a szolgáltatásunk iránti bizalmat. Na-
gyon fontosnak tartom a szülőkkel való kapcsolat-
tartást, az egyéni és csoportos megbeszéléseket. 
Munkámmal arra törekszem, hogy munkatársaim-

mal együtt és a szülőkkel együttműködve, 
egy olyan jó hangulatú, otthonos, a szakmai 
elvárásoknak megfelelő bölcsődét működ-
tessünk, ahová a gyermekek mindennap szí-
vesen jönnek, és ahol a szülők nyugodt 
szívvel hagyhatják gyermekeiket, mivel ér-
zik, gyermekeiknek jót akarunk, megértés-
sel közelítünk feléjük és szeretetteljes lég-
kört biztosítunk számukra. 

Csillag Tünde csoportvezető 

Tízórai után a Hajnalcsillag csoport apra-
ja és nagyja. Egy fotó erejéig  a kisebbek 
türelmét és jókedvét kértük. A csoport ve-
zetője Csillag Tünde (balról) és segítője, 
Lászlóné Cselényi Erika. 

Hajnalcsillag Családi Bölcsőde 
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A gyerekeknek szeretnék élményt 
nyújtani a vizuális foglakozásokkal és 
mosolyt csalni az arcukra. Minél több-
féle dolgot készítünk, például kézzel 
festés, ragasztás, gyurmázás révén, 
annál szélesebb körben ismerik meg 
az alkotás varázsát. Örömmel jövök 
naponta dolgozni, mert csillogó gyer-
mek szempárokkal találkozom, ame-
lyekben ég a kíváncsiság. 

 
Varga Anett csoportvezető 

A Csillag Családi Bölcsőde Hálózat elérhetőségei: 
 

Cím: 
9400 Sopron, Csatkai u. 11. 

Telefon: 
+36-30/529-6054  

E-mail cím: 
csillag.csanaref@gmail.com 

Honlap: www.csillagcsana.refdunantul.hu 

A már meggyújtott második adventi gyertya elfújása után ösz-
szeült egy csoportképre a Fülemüle és a Kerekerdő csoport is. 
A Fülemüle csoport (fenti kép) vezetője Honti Barbara 
(jobbról) és segítője, Kálmánné Nyőgér Erzsébet; a Kereker-
dő csoport (lenti kép) vezetője Varga Anett (balról) és segítő-
je, Osztódi-Horváth Zsuzsanna. 

Fülemüle Bölcsődénkben ebben az 
évben a csoport nagy része kicserélő-
dött. Szeptembertől sokan mentek óvo-
dába. Búcsúzáskor több szülő köszö-
netet mondott azért, hogy gyermekeik 
nagyon szerettek bölcsődénkbe járni. 
A gyerekeknek tetszettek a mindenna-
pos foglalkozások, melyek naponta 
váltakoztak. Egyik nap gyurmázás, 
festés, másik nap zenei-mondókás fog-
lalkozás, vagy citerázás és éneklés, de 
a mesedélelőttjeinket is nagyon szeret-
ték a gyerekek. Szüleikkel együtt nagy 
örömmel készültek és vettek részt a 
farsangon, a nyári és a téli családi na-
punkon. A csoportban jó barátságok is 
születtek, sokan a gyerekek és szüleik 
közül a bölcsin kívül is találkoznak, 
tartják egymással a kapcsolatot. 

 
Honti Barbara csoportvezető 

 

Fülemüle 
Családi Bölcsőde 

Kerekerdő 
Családi Bölcsőde 

„Gyermekek és csecsemők 

szája által is 

építed hatalmadat …” 

Zsoltárok 8,3 



 

 

A Kapuvári Református Leány-
egyházközségben a több évtize-

des szokásrendnek megfelelően minden hónap első 
vasárnapján és nagy egyházi ünnepeken voltak is-
tentiszteletek, négy alkalommal úrvacsoraosztásra is 
sor került. Az istentiszteleteken dr. Vladár Gábor 
soproni lelkipásztor szolgált, Szalainé Márti kánto-
rizált. Egy alkalommal Mészáros Sándor nyugalma-
zott győri lelkipásztor hirdette az Igét. Az istentisz-
teletekkel egy időben Vladárné Pataki Emőke a 
gyülekezetünk gyermekeivel foglalkozott. A 23 ka-
puvári református tanuló hitoktatását Némethné 
Szabó Erzsébet heti 11 órában, illetve Vladár Gábor 
heti 1 órában végzi. 

Az istentiszteleteken a nyilvántartásba vettek 
egyharmada, átlag 32 fő vett részt, és alkalmanként 
18 testvérünk úrvacsorázott. Az úrvacsorai jegyeket 
ebben az évben Nagyné Ignácz Brigitta biztosította, 
amelyért köszönet illeti. 

A kapuvári imateremben május 6-án Ladányi 
Alexander, október 7-én Hoffer Sára, Hanna, Róza 
és Emma keresztelője történt, Ladányi Alexander 
május 20-án, pünkösdvasárnap konfirmált. Szirmai 
Ketrin Sopronban konfirmált. Dr. Tóth Marcell és 
dr. Benedek Andrea ökumenikus esküvőjét június 
23-án a kapuvári Szent Anna plébániatemplomban 
tartották meg. A 77 éves korában elhunyt Sipos Fe-

renc dénesfai testvérünk hamvainak búcsúztatására 
augusztus 28-án az imateremben került sor.  

Az egyetemes imahét nyitó istentiszteletére a 
győri székesegyházban dr. Veres András római ka-
tolikus, Szemerei János evangélikus, valamint 
Steinbach József református püspök szolgálatával és 
püspökünk igehirdetésével került sor, amelyen gyü-
lekezetünkből többen is részt vettünk. Kapuváron a 
Szent Anna plébániatemplomban január 26-án tar-
tottuk meg az ökumenikus istentiszteletet, amelyen 
Vladár Gábor hirdette Isten Igéjét. 

A hagyományos pünkösdhétfői úrvacsorai isten-
tiszteleten a sarródi Kócsagvárban a Sopron környé-
ki református testvérekkel találkoztunk. 

A június 29-július 1. között Kaposváron megren-
dezett REND-en gyülekezetünk is képviseltette ma-
gát. A szeptember 15-én Győrött megtartott Őrségi 
és Pápai Egyházmegyék közös presbiteri konferen-
ciáján dr. Ballagi Farkas és Kóródi Sándor aktívan 
képviselték a kapuváriakat. Dr. Ballagi Farkas, mint 
egyházmegyei világi főjegyző a Pápai Egyházme-
gye valamint a Dunántúli Református Egyházkerü-
let tanács- és közgyűlésein minden alkalommal 
részt vett. 

Az Úr kegyelmi ajándékait megköszönve lelki-
pásztorunk további odaadó szolgálatára, tisztségvi-

selőink fáradozásaira, gyüleke-
zetünk aktív részvételére és lelki 
gyarapodására Isten bőséges 
áldását kérjük.  

 
Dr. Ballagi Farkas főgondnok 
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„Örvendezzetek az Úrban mindenkor!  
Ismét mondom, örüljetek!” 

(Fil 4,4) 

Dr. Ballagi Farkas 

A kapuvári kórházkápolnában 
megtartott pünkösdi és konfir-
mációi ünnepi istentisztelet 
után. A képen balról jobbra: dr. 
Ballagi Farkas főgondnok, La-
dányi Alexander konfirmandus 
és Vladár Gábor  lelkipásztor. 

Beszámoló a  
Kapuvári Református Leányegyházközség 

2018. évi tevékenységéről 
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A Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont 
2018. éve 

Isten kegyelméből fertőszent-
miklósi imaházunkban az idei 
esztendőben is megtartottuk 
istentiszteleteinket a szokott 
rend szerint. A hónap első és 
harmadik vasárnapján délután 
15 órakor kezdődő istentisz-
teleteinket rendszeresen Filotás 

Julianna beosztott lelkésznő látta el. Július első va-
sárnapján vendég-igehirdetőként Mészáros Sándor 
ny. lelkipásztor szolgált közöttünk. Úrvacsorai kö-
zösségben nagyünnepeken, illetve újkenyér és újbor 
ünnepén voltunk együtt. 

A Fertőszentmiklóson élő református gyermekek 
hittan óráját továbbra is az istentiszteletek előtt tart-
juk, szeptembertől ebbe a csoportba kapcsolódtak 
be a petőházi és a fertődi alsó tagozatos gyermekek 
is. Köszönjük Hadarné Bimba Renátának a hitok-
tatásban nyújtott segítő szolgálatát. Az istentisz-
teletek után konfirmációi előkészítőt tartunk. 

Május 20-án nagy 
öröm volt szá-
munkra, hogy e-
gyütt ünnepelhet-
tünk a Kászoni 
családdal legki-
sebb gyermekük, 
Mózes János ke-
resztelőjén. Pün-
kösd ünnepén 
Berger Rebeka 
konfirmandusunk 
a soproni temp-
lomban tett fo-
gadalmat.  

Pünkösdhétfőn gyülekezetünkből is többen részt 
vettek a Sarródon megtartott ünnepi istentiszteleten. 

Gazdasági ügyeink vezetését Dömös Hajnalka 
egyháztagunk vezette az elmúlt évben is. Köszönjük 
pontos és lelkiismeretes szolgálatát. 

Erőnkhöz mérten idén is bekapcsolódtunk egyhá-
zunk adománygyűjtő akcióiba. Köszönjük az ada-
kozók jólelkű segítségét! 

A téli időszakra készülve elektromos fűtőrend-
szerrel korszerűsítettük az imaházat, így kikü-
szöbölve a fatüzeléssel járó fáradozást. 

Visszatekintve a mögöttünk lévő időszakra, köszö-
netet mondunk közösségünk valamennyi tagjának, 
akik szerető gondoskodással fordultak gyülekeze-
tünk felé. Megköszönjük a felajánlott úrvacsorai 
jegyeket, a feldíszített szép karácsonyfát és az úr-
asztali terítő tisztítását. Hálásak vagyunk mindazon 
Testvéreknek, akik hűséggel és szeretettel nyújtot-
tak segítséget abban, hogy vendég-igehirdetőnk, 
illetve az idősebb testvérek és a gyermekek isten-
tiszteleteinkre, hittanóráinkra megérkezhessenek. 

Külön nagy szeretettel megköszönjük Nagy Ibo-
lyának és családjának, hogy istentiszteleteinket min-
den alkalommal tiszta és fűtött helyiségben tarthat-
tuk. Egész életükre és kedves családjukra Isten áldá-
sát kérjük! 

Sz. Nagy Sándor gondnok 
és Filotás Julianna beosztott lelkésznő 

 

„Mi pedig valamennyien 
az ő teljességéből kaptunk kegyelmet 

kegyelemre.” 
 

(Lukács 1,31) 

 Sz. Nagy Sándor 

Kászoni Bíborka 4. osztályos hittanosunk kistestvére keresztelőjén 
hegedűszóval köszönti az ünneplő gyülekezetet.  

A 2018. évi adóbevallások elkészítésekor változat-
lanul lehetőség nyílik arra, hogy a személyi jövede-
lemadónk 1 %-át a Magyarországi Református 
Egyház javára, illetve a „második” 1 %-ot valami-
lyen közhasznú szervezet – alapítvány, egyesület – 
számára felajánljuk.  

Egyházközségünknél két közhasznú szervezet 
működik: a Maller Kálmán Templom és Iskola Ala-

pítvány és a Soproni Kálvin Kör. Mindkét szerve-
zetnek utaltathatjuk adóforintjainkat, de hangsú-
lyoznunk kell, hogy a két alapítvány közül választa-
ni szükséges, mert megosztani nem lehet az 1 %-ot! 

Kérjük, hogy a 2018. évi adóelszámolásnál se 
felejtkezzenek meg erről, családtagjaik, ismerőseik 
körében is terjesszék az 1+1 % felajánlásának lehe-
tőségét. 

Egyházunk technikai számát, illetve alapítványa-
ink adószámát megtalálják tájékoztatónk hátolda-
lán. 

1+1 százalék 
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A Soproni 
Református 
Egyházköz-
ség, a Sopro-
ni Erdélyi 
Kör és a 
Soproni Kál-
vin Kör 
meghívására 
látogatott el 
az erdélyi 

Mezőfelei Re-
formátus Egyházközség kis csapa-
ta Sopronba. Hiába tettük február 
végére ezt a látogatást, mégis a tél 
utolsó, elég erőteljes visszatérése 
közben került sor a látogatásra. 

Mezőfele falu lakói magyarok, 
többségben reformátusok. 2002-
ben 785 lakosa volt a falunak, 767 
magyar és 18 román.  

A falu fő megélhetési forrása 
régen is, ma is a gyékényfonás 
volt, vagy ahogy arra felé mond-
ják, a nádmunka. Gyékényből 
szatyrokat, kis kosarakat, kalapo-
kat, papucsokat, falvédőket és 
más egyéb használati tárgyakat 
készítenek, amelyeket országszer-
te, főként a korondi és felei keres-
kedők standjain tekinthet meg az 
érdeklődő. Szatyrokat emberemlé-
kezet óta készítenek a faluban, de 

legalábbis a 19. század második 
felétől. A háziipar talán a hetve-
nes évek végén, nyolcvanas évek 
elején élte fénykorát, amikor a 
fogyasztási szövetkezetnek sike-
rült külföldre eladni az időközben 
Bandi Dezső népművészeti szak-
értő által változatosabbá tett ter-
mékkínálatot. 

Ezekből a termékekből hoztak 
Sopronba bemutatót a hozzánk 
látogatók. Február 23-án futott be 
az autóbuszuk. A fáradt mezőfe-
leieket a református egyház lelkes 
hívei várták és szállásolták el. 
Másnap, 24-én, szombaton dél-
előtt kezdtek hozzá a kiállítás fel-
szereléséhez az Erdélyi Házban, a 
nyugdíjas tanítónő, Lázár Éva né-
ni vezérletével. Addig a csoport 
többi része a várossal ismerkedett 
a fagyos, téliesre fordult időben. 
A kiállításra és a bemutatóra dél-
után öt órakor került sor a zsúfolá-
sig megtelt Erdélyi Házban. A 
soproni közönség nagy érdeklő-
déssel nézegette a kiállított tár-
gyakat és a fonást élőben bemuta-
tó feleiek ördöngös ügyességét. 
Kérdések sora hangzott el, amire a 
tanító néni részletes válaszokat 
adott. A Jégverem fogadóban el-
költött kiadós vacsora után min-

denkit elszállított vendégfogadó 
gazdája. Vasárnap délelőtt 10 óra-
kor mindenki ott volt a templom-
ban. Nagy Sándor, a mezőfelei 
református lelkipásztor prédikáci-
ója után a mezőfelei református 
kórus mutatkozott be nagy siker-
rel. Istentisztelet után a mezőfelei 
csoport főhajtásra, éneklésre és 
koszorúzásra gyűlt össze földijük, 
Sütő András író szobra körül. 

A református egyház finom étel-
lel, itallal búcsúzott a hosszú útra 
indulóktól. Kedves, lelkes magyar 
testvéreknek inthettünk búcsút, 
amikor az autóbusz nekivágott a 
800 km-es útnak. 

Jó volt együtt lenni, köszönjük 
mezőfeleiek. 
 

Dr. Úry Előd, 
az Erdélyi Kör elnöke 

 

Január 18. – Dr. Vladár Gábor 
református lelkipásztor A te-
remtett világ védelme és dr. 
Varga Mária növényvédelmi 
szakmérnök Mit tehetünk a téli 
hónapokban növényeink egész-
ségéért? c. előadása. Közös 
program a Virágos Sopronért 
Egyesülettel. 

Január 22.  – Magyar Kultúra 
Napja-ünnepség a KÉSZ Sop-
roni Szervezetével és a Soproni  
Luther Szövetséggel közös 
szervezésben. Makláry Ákos, a 
KÉSZ elnöke Védők és építők - 
magyarok a keresztény Európá-
ban c. előadása. 

Február 24. – A Mezőfelei Refor-
mátus  Egyházközség  Szakajtó 

A Soproni Kálvin Kör 
2018. évi 

eseménynaptára 

A Maros megyei Mezőfele Egyházközség látogatása Sopronban 
 

(2018. február 23-25.) 

Dr. Úry Előd 

A mezőfelei református kórusa szép énekszóval köszöntötte gyülekezetün-
ket. 
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és szatyorkötők Mezőfelén c. 
kiállítása a Soproni Erdélyi 
Házban. A kiállítást megnyitotta 
Lázár Éva mezőfelei tanítónő. 
Közreműködött a Mezőfelei Re-
formátus Egyházközség énekka-
ra Nagy Sándorné vezetésével. 
Közös rendezvény a Soproni 
Erdélyi Körrel. 

Április 17. – Dr. Cseke István 
szemész főorvos A tisztánlátás 
titkai c. előadása. 

Május 14.  – SKK Közgyűlés. 
Szeptember 24. – Szabóné dr. 

László Lilla, a Pápai Református 
Teológiai Akadémia tanára Val-
lásos nevelés a családban. A re-
formáció családja – a család re-
formációja c. előadása. 

Szeptember 30. – Koszorúzás Sütő 
András halálának 12. évforduló-
ján a költő szobránál. Közös 
rendezvény a Soproni Erdélyi 
Körrel. 

Október 29. – A PéterPál Könyv-
kiadó Erdély – Kemény János - a 
marosvécsi mecénás és az Erdély 
– Bihar-hegység - a Király-hágó-
tól a Bihar-hágóig c. fotóalbuma-
inak bemutatója. Közös program 
a Soproni Erdélyi Körrel. 

November 5. – Erdős Kristóf, a 
Nemzeti Emlékezet Bizottsága 
tudományos kutatója „Istenem, 
adj lehetőséget a népemért való 
szolgálatra!” Gulyás Lajos lel-
kipásztor élete és halála (1918–
1957) c. előadása. 

„Együtt nyerjünk vigasztalást 
nálatok egymás hite által” 

(Róma 1,12) 
 
Életem egyik meghatározó 
élménye volt, amikor 25 év-

vel ezelőtt egy nyírségi gyüle-
kezetben részt vehettem a helyi 

református ifjúsági gyülekezet tevékenységének meg-
szervezésében, elindításában. Fiatal hívőként rengete-
get segített sokunknak az, hogy hasonló gondolkodású 
fiatalokkal Isten útjainak keresése közben heti 2-3 órát 
jókedvűen, felszabadultan, ugyanakkor szüleinknek is 
megnyugtató módon együtt tölthettünk. 

Később, Kecskeméten élve az ifjúsági korosztályból 
már kiöregedett fiatal felnőttek körében már más sze-
mélyes problémákkal, kérdésekkel sikerült megtalálni 
lelki testvéreimet. Az évek elteltével viszont egyre 
többen azt láttuk, hogy jónéhány olyan kérdés van, 
amelyet nem biztos, hogy ugyanolyan nyíltsággal, 
őszinteséggel beszélünk meg ellenkező nemű testvére-
inkkel. Bizonyos dolgok sokkal jobban érdekelik és 
foglalkoztatják a férfiakat, mint a nőket, és ha 
„magunk közt” voltunk, bátrabban meg tudtuk osztani 
egymással gondolatainkat. Az ottani férfikör megala-
kítását követően – egyházunk különböző egyéb alkal-

mait el nem hanyagolva – részt 
tudtunk venni így egy olyan cso-
portban, ahol megbeszélhettük 
például az apa szemszögéből a 
gyermeknevelés kérdéseit, a 
munkahelyünk támasztotta erköl-

csi kérdések megoldását, az agresszió kezelését vagy 
akár a gyülekezet műszaki karbantartási feladatait. 

Számomra ezért is volt különösen örömteli, hogy hét 
évvel Sopronba költözésemet követően tavaly töb-
bünkben is felmerült, hogy nagyszerű lenne a gyüleke-
zet férfitagjai számára egy, a gyülekezetben működő 
bibliakörökhöz hasonló alkalmat találni, ahol a felnőtt 
férfiakat érintő kérdéseket, problémákat Isten Igéjének 
fényében, lelkészi iránymutatással átbeszélhetjük cso-
portban úgy, hogy közben támogatjuk az egyház tevé-
kenységét, mélyebben megismerjük a gyülekezet tag-
jait, és ha szükséges, akkor segítséget is nyújtunk egy-
másnak. 

Ez év novemberében volt az első bibliaóránk, ahol a 
30 év feletti férfiak több generációja is képviseltette 
magát, és azt a döntést hoztuk, hogy egyelőre havonta 
egy alkalommal fogunk ebben a körben találkozni. Az 
első összejöveteleink meggyőztek arról, hogy Sopron-
ban is szüksége van a református keresztyénnek arra, 
hogy a közösséghez tartozás áldásait minél több csa-
tornán keresztül átélhesse. 

Szeretettel várjuk a gyülekezet férfi tagjait a hónap 
első keddjein 18:30-kor kezdődő alkalmakra. 
 

Tisza Péter, a férfi bibliakör tagja 

Férfi bibliakör 

Tisza Péter 

A Gulyás Lajosról szóló előadáson. 
A képen jobbról dr. Papp Gábor elnök  
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Egyházközségünk képviseleté-
ben négyen vettünk részt a 
konferencián, amelyet egyház-
megyénk Adorjánházán, ebben 
az alig 400 főt számláló Vesz-
prém megyei faluban szerve-
zett. 

A találkozó mottója: „a rád bízott drága kincset 
őrizd meg…” (2Tim 1,14). 

A téma a templomi textíliák kezelésének, megőr-
zésének, jó karbantartásának ismertetése volt. A je-
len lévő 80-90 nőtestvérünk nagy érdeklődéssel hall-
gatta, majd gyakorlati foglalkozáson megismerhette 
azokat a praktikákat, amelyeket nemcsak a templo-
mainkban őrzött, főleg relikviáknak számító régi 
textíliák, hanem az otthonainkban féltve tárolt és 
használt „kincseink” megőrzésénél is eredményesen 
alkalmazhatunk. 

A konferencia az egeraljai református templomban 
áhítattal, Pálfi Zsuzsanna győri lelkipásztor szolgála-
tával kezdődött. Az áhítat mondanivalóját Márk 
evangéliuma 9,30-32 versére alapozta: „de ők nem 
értik vala a mondást, de féltek őt megkérdezni”. 

Figyelmünkbe ajánlotta: hányszor és hányszor for-
dul ez velünk is elő, hogy halljuk a szavakat, de nem 
értjük az összefüggéseket. Nem merünk rákérdezni 
arra, amiről ténylegesen szó van, talán azért nem, 
mert félünk a válasz tartalmától. Pedig ha élnénk a 
kérdés feltevésének lehetőségével, megtudhatnánk –  
hasonlóan a tanítványokhoz –, hogy Isten a terve 
megvalósulása felé halad. – Igenis! Vissza és vissza 
kell kérdezni, hogy bizonyos dolgokat újra és újra 
halljunk. Ilyen az élettel és halállal kapcsolatos kér-
dés is. Bátorított bennünket arra, hogy feltegyük a 

bennünket foglalkoztató kérdéseket, mert épülésünk-
re és tanulságunkra így tűnhetnek el a bennünket 
körülvevő hamisságok. 

Ezt követően Egervári Márta a Veszprémi Laczkó 
Dezső Múzeum bőr- és textilrestaurátora vetített ké-
pes előadásban szólt a templomi textíliák gondozá-
sáról, amelyek, mondta ő, „jól használhatók az ott-
honi kézimunkák kezelésénél is”. 

Mindenekelőtt tisztázni szükséges, hogy milyen 
anyagból készült a textília: növényi, pamut, állati 
eredetű pl. bőr, haj, lószőr stb., fém pl. aranyszál, 
ezüst, gyöngy, drágakövek, milyen bevonó anyago-
kat használtak: festék, keményítő stb. Figyelni kell, 
hogy mire lehetnek érzékenyek ezek az anyagok: 
savak, lúgok, fehérítőszerek, aromás vegyületek. Pl. 
ha a hímzésnél tenyésztett gyöngyöt is alkalmaztak, 
az sav hatására feloldódik. Szólt a környezeti károsí-
tókról: a fény, az UV sugárzás, a penész és a rovar-
kártevőkről, de az 50% feletti páratartalom kedve-
zőtlen hatásáról is.  

Részletesen kitért a textíliák tisztítására, amelynek 
ismert módozatai: a mechanikai, az oldószeres és a 
nedves tisztítás. Nagyon fontosnak tartotta felhívni a 
figyelmünket, hogy ha a textílián durva szennyező-
dés van, azt először meg kell próbálni minimalizálni 
lekaparással, keféléssel, és csak azután kezdődjön a 
többi beavatkozás. Az oldószeres tisztításnál előny-
be helyezte a foltbenzin alkalmazását és a nedves 
tisztításnál az ioncserélt-vízzel való kimosást. 

A textíliák károsodhatnak a helytelen tárolás kö-
vetkeztében is. A textíliák összehajtogatása helyett 
előnyben kell részesíteni a papírhengerre való felte-
kerést, illetve azt, hogy minden esetben be kell cso-
magolni savmentes anyagból készült fátyolfóliába, 

mert ezzel a textília öregedését is lassítani 
lehet. Soha ne helyezzük egymásra az ösz-
szehajtogatott textíliákat, vagy ha ez elke-
rülhetetlen, akkor az egyes terítők közé he-
lyezzünk papírt. 

 

Egyházmegyei Női Konferencia Adorjánházán 
 

2018. május 26. 

 

A női konferencia résztvevői megcsodálták 
a soproni református asszonyok által készí-
tett keresztszemes öltéssel készült terítőnket 
a rögtönzött kiállításon. Diakóniai Szolgá-
latunk képviseletében Dr. Amberger Erzsé-
bet (a képen jobbról az első), Bakó Erzsébet 
(balról az első) és Debreczeni Margit (aki 
képünket is készítette) meséltek az új terítő-
garnitúra elkészülésének menetéről, törté-
netéről. 

Dr. Amberger 
Erzsébet 
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Dr. Amberger Erzsébet, a Dia-
kóniai Szolgálat vezetője meg-
hívására Bujtás József, a Sopro-
ni Mentőszolgálat vezetője újra-
élesztési tanfolyamot tartott 
gyülekezetünkben április 14-én, 
amelyen 14-en vettünk részt. 

A tanfolyam jelentőségét az 
adja, hogy hazánkban évente 25 ezren halnak meg 
hirtelen szívhalál következtében, azaz  70 embertár-
sunkat veszítjük el naponta. Az esetek nagy része 
olyan helyen következik be, ahol az életben maradás 
esélyét az adja, ha valaki az összeesett ember kör-
nyezetében azonnal cselekedni tud.  

Ha valakinek leáll a légzése, keringése, és tétlenül 
csak a mentők kiérkezését várjuk, akkor az illetőnek 
tíz százalék alatti az esélye arra, hogy sikeresen újra 
tudják éleszteni, mert 5 perc eltelte után visszafordít-
hatatlan az idegrendszer károsodása. Ha viszont va-
laki azonnal elkezdi a szívmasszázst és mesterséges 
lélegeztetést, akkor a túlélés aránya négyszer-ötször 
magasabb. 

Az ismeretlentől tartva azonban sokan nem mernek 
nekikezdeni. Én is ezek közé tartoztam eddig, pedig 
ahhoz, hogy valaki segítsen, nem feltétlenül kell pro-
fi újraélesztőnek lenni, hiszen a mentők telefonon is 
tudják diktálni, mit kell tenni ilyen helyzetben. Még-
is jó tudni, hogy birtokában vagyok azoknak az alap-
ismereteknek, amivel egy eszméletlen állapotba ke-
rült embertársam segítségére lehetek. 

Az elméleti „képzés”, beszélgetés után bábun gya-
koroltuk, hogyan kell helyesen a keringést fenntarta-
ni és lélegeztetni. 

A tanfolyam bátorságot adott valamennyiünknek, 
hogy adott esetben valóban ne féljünk egy szemünk 
láttára összeesett emberhez odasietni és segítséget 
nyújtani neki.  

Bujtás József tájékoztatott bennünket a Szív City 
elnevezésű, életmentést segítő mobilalkalmazásról 
is.  

Azok az elsősegélynyújtók, akik vállalják, hogy 
vészhelyzetben rendelkezésre állnak, és életet men-
tenek, ennek az applikációnak a segítségével riasz-
tást kapnak mobiltelefonjukra, ha a közelükben, ahol 
éppen tartózkodnak, újraélesztésre van szükség. 

Az applikáció összeköttetésben áll a mentők irá-
nyító rendszerével. Az oda beérkező segélyhívás 
alapján a mentésirányító nem csak mentőautót indít 
a helyszínre, hanem riasztja az 500 méteres körzeten 
belül tartózkodó regisztrált életmentőket is. Ők tér-
képes segítséget kapnak a konkrét helyszín megtalá-
lásához, így a mentők kiérkezése előtt megkezdhetik 
az életmentést. 

Jóleső érzés, hogy ma már tudom, szükség esetén 
segíteni tudok. 

Szántó Mária, 
a Diakóniai Bizottság tagja 

 

Újraélesztési tanfolyam 

Szántó Mária 

A résztvevők számos, szebbnél-szebb templomi 
terítőt hoztak, amelyekből rögtönzött kiállítást ren-
deztek be az adorjánházai református templomban. 
Mi is közcsodálatra bemutattuk legújabb alkotásun-

kat, a nagypéntekre és templomi búcsúztatásra ké-
szített terítőinket.  

Dr. Amberger Erzsébet, 
a Diakóniai Szolgálat vezetője 

 

Bujtás József mentőszolgálati vezetővel az újraélesz-
tés technikáját mindannyian begyakorolhattuk egy 
erre a célra kialakított, reszuszcitációs gyakorló bá-
bun. Az elmélet (balra) és a gyakorlat (fent) a cikk 
szerzőjével.  



 

A gyülekezet egészét fogja egybe a vasárnapi, de. 10 
órakor kezdődő istentisztelet. Az egészen kicsiny 
gyermekekkel érkező szülők, családok számára lehe-
tőség van arra, hogy a legkisebbekkel az egyik, ún. 
„kályhás” gyülekezeti teremben kihangosítva hallgat-
hatják az istentiszteletet. Eközben a kicsik 
játszószőnyegen mocoroghatnak. A másik gyülekezeti 
termünkben, illetve a hivatal melletti szobában, 
ugyanebben az időben két korcsoportban gyermekis-
tentiszteleteket tartunk. Erről szólnak a következő 
beszámolók. 

- Egy anyuka tollából - 
 

Lányainkkal, akik 4 és 6 évesek, vasárnaponként 
templomba megyünk. 

Az istentiszteleten a harmadik, igehirdetés előtti 
ének elhangzása alatt kísérjük át gyermekeinket a 
gyülekezeti terembe, ahol a foglalkozást tartó hitokta-
tó, pedagógus vagy óvodapedagógus fogadja őket. 
Segítségükre van még egy anyuka illetve kedves, lel-
kes gimnazisták. A foglalkozás első része meghatáro-
zott keretek között zajlik és minden tanévben külön 
témát dolgoz föl, amelyet hitoktatónk, Paárné Bátki 
Rozália állít össze különös tekintettel arra, hogy az az 
ovisok számára befogadható legyen. A gyermekisten-
tisztelet köszöntéssel, énekléssel, imádkozással indul, 
majd játékos formában sor kerül a gyermekek részvé-
telének nyomon követésére: egy színes falitáblán lép-
delnek a gyermekek figurái a patakon át Jézushoz, 
szakaszonként jutalmazva szorgalmukat. Ezt követően 
interaktív formában az aktuális téma – jelen tanévben 
a gyermek imádságok – felvezetése és feldolgozása 
következik. Kérdések megválaszolásával, játékos be-
szélgetéssel, mesehallgatással, bábozással, gyermeké-
nekek tanításával, kézműves feladatokkal segítenek 
elmélyíteni gyermekeinkben az adott témát. Ez évben 
alkalomról alkalomra saját maguk bővítik imádságos 
füzetkéjüket, amely színes kartonlapokra fölragasztott 
imádságokat tartalmaz és otthon szüleik segítségével 
tovább mélyíthetik magukban. 

Ezt követően lehetőség nyílik szabad foglalkozásra, 
rajzolásra, színezésre, kézműves alkotásra. Az isten-
tisztelet imádsággal, dicsérettel és elköszönéssel zá-
rul. 

Mi szülők pedig gyermekeinket tiszta élményekkel 
feltöltekezve köszönthetjük újra! 

Kovács Zsuzsanna óvodapedagógus 

Gyermekistentiszteletek óvodásoknak 

 Gyermekistentiszteletek kisiskolásoknak 

Akiket sikerült, a templom előtt lencsevégre vettünk a 
gyermekistentiszteleteken szolgálók közül. A képen 
balra: (balról) Bodnárné Kiss Gabriella, Morán Niko-
lett, Pallagi-Téglás Dorottya, Paárné Bátki Rozália, 
Márton-Cseh Katalin. A képen fent: (balról) Halász 
Andrea, Máté Izabella, Kovács Zsuzsanna, Drüszler 
Edit. 

Sok gyermek és szülő örömére idéntől elindult az al-
sós korosztály számára is a gyermekistentisztelet. Ez 
az alkalom átmenet az ovis foglalkozás és a felnőtt 
istentisztelet között, ahova a másodikos, harmadikos 
és negyedikes gyerekeket várjuk szeretettel. A gyer-
mekistentiszteletünket közös énekkel, énektanulással 
kezdjük. A gyerekek sok éneket ismernek már és min-
dig tanulnak újat is a református énekeskönyvből illet-
ve az ifjúsági énekekből. A Bibliából felolvasott igét 
igemagyarázat követi, majd hangosan imádkozunk 
kötött és saját szavainkkal megfogalmazott imádságo-
kat. Megtanuljuk az aranymondást, az áldás után a 
gyerekek kis kártyán kézhez kapják a megtanult igét. 
Ezeket az igéket nagy örömmel gyűjtik egy kis fa lá-
dikába. Akik szorgalmasan részt vesznek az istentisz-
teleteken és a gyerekalkalmakon egy kis ajándékban is 
részesülnek. Szeretettel kérjük a gyülekezet tagjait, 
hogy hordozzák ezeket az alkalmakat is imádságos 
szívvel. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyülekeze-
tünk gyermekeinek az Istennel való személyes kap-
csolata elmélyüljön és hitük fejlődjön. 

Márton-Cseh Katalin hitoktató 

„Gyere velem 
templomba!“ 

— Kisgyermekekkel a gyülekezetben — 
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Október elején a Béke kilátó volt úticélunk. 
Bár az időjárás szokatlanul  meleg volt, mi 
nagyon örültünk neki, mert így egy igazán 
kellemes kirándulásban lehetett részünk.  

Kirándulások 
a fiatal családosok körével 

A programról:  

Pár éve indult a kezdeményezés, hogy a természetet 
kedvelő fiatal családosok, kisgyermekeikkel együtt, 
havonta egyszer közös kirándulásokat szervezzenek. 
Eredetileg minden hónap első vasárnapján, 15 órakor 
volt az indulás ideje. De a résztvevők egyéb programja-
ihoz igyekeznek igazodni a fő szervezők: Márton Sán-
dor és felesége, Kata. Így egy ideje már a hónap 2. va-
sárnapjára szervezzük a programot. A célállomások a 
20km-es körzetben lévő természeti nevezetességek. 
Egy-egy alkalom 1-2,5 óra időtartammal bír. A terepek 
általában nem nehezek, de előfordul, hogy szuszogunk 
egy kicsit. Sok helyre babakocsival is könnyen el lehet 
érni. A létszám erősen ingadozik 8-25 fő között, de a 
hangulat mindig jó! 

A kirándulások a mi sze-
münkkel: 

Családunk a Soproni-hegy-
ségben lakik. Szerintem az Úr 
ezt a területet különös odafi-
gyeléssel formálta: vannak lát-
ványos helyek, de veszélyes 
kevés. Majd minden völgyet 
patak szel át, és rengeteg olyan fa, kilátást biztosító 
hely van, ahol érdemes kissé elidőzni. Átmeneti idősza-
kokban nem ritkán meglepetés az idelátogatónak a már 
rég elfeledett, vagy az idén még nem is látott havas táj. 
Büszke vagyok rá, és szívesen mutatom meg másoknak 
is. Ha nem itt van a kirándulás, akkor a kíváncsiság ve-
zérel. Ha „Zsóka” néni velünk tart, mindig tud érdekes-

ségeket mondani az élővilágról, de a jó társa-
ságban amúgy is könnyen fogy a távolság. 

A gyermekeink sokszor nehezen indulnak, de 
ha már ott vagyunk, mindig élvezik a termé-
szet közelségét és a többi gyermek társaságát. 

Úgy gondolom, ez egy hasznos, lélekemelő 
program. Minden érdeklődőt bátorítanék, hogy 
tartson velünk, és bátran javasoljon új túraút-
vonalakat is. 

Pölz Balázs 

„Ép testben ép lélek” – tartja a mondás. Ennek teljesü-
léséhez viszont időt és energiát kell áldoznunk ar-
ra, hogy megőrizzük testben, illetve lélekben is az 
egészségünket. Közösségben ezt mindig könnyebb 
megtenni, csak lehetőséget kell hozzá biztosítani. A 
testi egészségmegőrzésre az egyházközösség keretén 
belül – de már a templom falain kívül – jó alkalom le-
het egy focival eltöltött délután. Egy közös játék, 
amelyben felnőttek és gyerekek, kortól és nemtől füg-
getlenül játszanak együtt. Ilyen összejövetelek helyszí-
ne kéthetente a Hunyadi iskola tornaterme, ahol apu-
kák fiaikkal, lányaikkal egy csapatban, vagy éppen 
egymás ellen próbálnak túljárni a másik eszén. A kö-
zösen eltöltött másfél órában a focitudás nem tartozik 
az elsődleges szempontok közé, bárki csatlakozhat, 
aki csak szeretne egyet önfeledten játszani. 

Azért, hogy valami 
tétje mégiscsak le-
gyen ezen alkalmak-
nak, és a gyerekek is 
megmutathassák tu-

dásukat, minden évben meg-
rendezésre kerül az Egyház-
megyei Kispályás Focikupa. 
Évente más-más település vál-
lalja ennek megszervezését, a 
következő éppen Sopronban 
lesz majd. Remél-
jük továbbra is kitartanak fo-
cistáink, és újra megküzdenek 
majd az alsós- és felsős korcsoportban a kupáért. 

Addig is kéthetente szombatonként várunk minden-
kit szeretettel a Hunyadi tornatermébe, a jó idő bekö-
szöntével pedig az Anger-réti Sportelepre. 

 
Komán Szabolcs edző 

Komán Szabolcs 

Pölz Balázs 
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Hála a mi mennyei Atyánknak, 
rengeteget változott az életem, 
mióta ebbe az egyházi közösség-
be járhatok. Itt lehetőségük van 
a fiatal felnőtteknek arra, hogy 
szerda esténként közös biblia-

órára gyülekezzünk egybe. Ezt hívjuk „IFI”-nek. 
Számomra ez az összejövetel olyan, mint egy idő-

hurok (folyamatos információgyűjtés a Bibliából, 
ezen információk feldolgozása, eltárolása és kisu-
gárzása), amikor nem számít, hogy mi történt velem 
aznap, sem a holnap rám váró feladatok, csupán az 
Istennel együtt töltött idő, a közös éneklés, imák, 
önmagunk megismerése, mások megértése. Egy ba-
ráti közösség ez, amely tele van különböző csodála-
tos egyéniségekkel, eltérő habitusú személyekkel, 
mégis összhangban.  

Mindig adódik a gyülekezetben és azon kívül is 
lehetőségünk arra, hogy egymás és mások felé szol-
gáljunk. Mindenki a személyiségéhez leginkább 
passzoló feladatban vehet részt. Vannak, akik a kó-
rusban énekelnek vagy gyermekistentiszteletet tarta-
nak, vannak, akik barkácsolásban, pakolásban 
ügyeskednek. Közösen is helyt állunk, és keressük a 
lehetőséget mások segítésére, így jutottam el idén én 
is a hajléktalan étkeztetésre, amely csodás alkalom 
volt arra, hogy tegyünk másokért.  

Minden évben rendez a csapat lelki hétvégét. Idén 
ezt a néhány napot Ravazdon töltöttük, ahova, nagy 
örömünkre, a régi ifisek közül is többen el tudtak 

jönni – immáron házastársukkal és gyermekükkel 
együtt –, így őket is megismerhettem. Előadások, 
közös ima és éneklés, napsütés, kirándulás, nagy 
beszélgetések és játék. Nem is akartam hazajönni. 
Vasárnap délelőtt úrvacsorai istentiszteleti közös-
ségben voltunk egymással, és így is magunkra véve 
Isten áldását indultunk mindannyian hazafelé. Hét-
végénk zárásaképpen néhányan még ellátogattunk 
megnézni a Pannonhalmi Apátságot is. Sosem fo-
gom elfelejteni az ott együtt töltött időt.  

Hétköznapokban is próbálunk minél több alkalmat 
összehozni az együttlétre, közös vacsorát szerve-
zünk, társasozunk, vagy elmegyünk szánkózni, jég-
korcsolyázni. Nem is sejtettem mekkora ereje van 
egy ilyen közösségnek, de örülök, hogy most már 
tagja lehetek.  

Tudniillik én sajnos olyan ember voltam, aki nem 
beszélt a hitéről, aki nem járt keresztyén közösség-
be. Mára mindez megváltozott, imádkozom minden 
nap a lehetőségért, hogy áldás lehessek mások szá-
mára. Nem szégyellem, sőt örömmel hirdetem, hogy 
boldogságom forrása Jézus. Bizodalmam az Úrban 
van, próbálok a keresztyén léthez megfelelő életet 
élni, és megtanultam: „minden szabad nekem, de 
nem minden használ” (1Kor 6,12). 

Isten áldásával remélem, még sok örömünk lesz 
egymásban. Dicsőség Istennek! 

 
Morán Nikolett, a kör tagja 

 

„IFI”  
- avagy az Egyetemisták és Fiatal Felnőttek Köre 

A tavaszi csendes hétvégéről készült csoportképen együtt a régi ifisekkel.  

 Morán 
Nikolett 



 

 19 

 
Idén ősszel kezdődött a kisifi. Minden pénteken 
négykor kezdődik és addig tart, ameddig csak szeret-
nénk.  Én már nagyon vártam és a testvérem is. Akik 
nyári táborban voltak, azok már ismerték egymást, 
de nem aggódtam emiatt, mert tudtam, hogy jó társa-
ságra lelhetek. 

De miből is áll az ifi? Mikor mindenki megérkezik, 
kicsit beszélgetünk, és ha újak jönnek, akkor időt 
szánunk a megismerkedésre. Utána éneklünk. Majd 
Julika néni felolvas a Bibliából egy szakaszt, és el is 
magyarázza, aztán közösen átbeszéljük. De ennyivel 
nem ér véget. Játszunk például társasokat, beavatós 
és ismerkedős játékokat, vagy csak átbeszélgetjük az 
estét, és észre se vesszük, milyen késő van már. 

Az ifin általában 5-12-en vagyunk, amire 14-18 
évesek járnak. Itt ki lehet kapcsolódni, kicsit 
elfelejthetjük a hétköznapi gondokat, jó a kö-
zösség, és mindig van finom tea, süti, vagy 
más nassolnivaló is. 

Mindenkit szeretettel várunk! 
Tisza Panna, 

11. osztályos széchenyis gimnazista tanuló 

A kisifiről és a sárospataki kirándulásról  
szóló cikkek  szerzői balról jobbra: Hegedűs 
Anikó 9., Tisza Panna 11., Rácz Leonóra 9., 
Tisza Donát 9., Bakonyi Zsófia 9. és Hor-
váth Boldizsár  11. évfolyamos gimnazisták. 

KISIFI 

Mi történik akkor, ha adott 27 kalandvágyó hittanos 
fiatal, hét még kalandvágyóbb felnőtt -, egy igazán 
remek időpont a naptárban, úgy július 1-7. között, 
egy igazán kellemes szálláshely Sárospatakon és egy 
felfedezésre váró országrész itthon Magyarorszá-
gon? Ha most valaki egy nagy utazásra, kirándulás-
ra gondol, helyesen tippelt! 
Következzen hát a nyári „utazós tábor” négy részve-
vőjével, Bakonyi Zsófiával, Hegedűs Anikóval, Hor-
váth Boldizsárral és Tisza Donáttal egy riport, 
amelyben  elmondják, merrefelé jártak, mi mindent 
láttak és milyen élményekkel gazdagodtak a kirándu-
lás során. 
 

Hosszú utat kellett megtennetek Sárospatakig az első 
napon. Hogyan emlékeztek vissza erre a napa? 
 

Szikrázóan sütött a nap, és kellemesen friss volt az 
idő azon a júliusi vasárnapon, amikor vonattal elin-
dultunk Sárospatakra. Kora reggel volt, és az egész 
társaság  is félálomban volt még, így indulásunk 
pontos időpontja igencsak homályba vész. Délután 
egy órakor érkeztünk meg Sárospatakra. Csomagja-
inkkal a református teológia fiú- és leányinternátusa 
felé vettük az irányt, ahol mi, fiúk és a lányok, kü-
lön-külön épületben végül elfoglalhattuk szálláshe-
lyeinket. A református kollégiumhoz tartozó Mud-
rány Étteremben megebédeltünk, aztán meglátogat-
tuk a hely egyik legfőbb nevezetességét, a sárospata-

ki Rákóczi-várat, amit az alsó szintektől indulva, 
egészen a Vörös-toronyig bejártunk. A toronyból 
nagyon szép kilátás nyílt a városra és a vár mellett 
hömpölygő Bodrogra. Vacsora után közös áhítattal 
és ismerkedős játékkal fejeztük be a napot. Ezután 
már nagyon vártuk, hogy nyugovóra térhessünk. 
 

Hogyan nézett ki a tábor napirendje? 
 

A napot közös reggelivel kezdtük a Mudrányban, 
majd útra keltünk az aznapi úti célunk felé. Három 
nap, kedden, szerdán és csütörtökön buszos kirándu-
lásokat tettünk. Hol gyalogtúra közben, hol a bu-
szon, de útközben mindig sort kerítettünk a reggeli 
áhítatok megtartására. Néhányan közülünk úticélja-
ink nevezetességeiből előre felkészültek, ezeket a 
buszon meghallgathattuk. Az ebédidő mindig más-
hol ért utol bennünket, de sohasem maradtunk éhe-
sen. Esténként, a Mudrányban elköltött finom, meleg 
vacsora után, beosztás szerint, mi, fiatalok tartottuk 
az áhítatokat. Természetesen ezt követően nem ma-
radhattak el a közös játékok, beszélgetések, sőt, a 
„kötelező” focimeccs nézése sem, pláne, hogy ekkor 
volt a VB. 
 

Mi történt az első teljes napon, amit Sárospatakon 
töltöttetek, merre jártatok? 
 

Hétfőn embert próbáló  küzdelmek árán ugyan, de 
elgyalogoltunk a Megyer-hegyi  tengerszemhez két 

Egy hétre pataki diákok voltunk! 
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sárospataki teoló-
gus hallgató segít-
ségével. Nyolc ki-
lométer volt oda az 
út, de megérte, u-
gyanis csodálatos 
látvány tárult a sze-
münk elé az egyko-
ri malomkőbánya 
területén. A „ten-
gerszem” körül el-
helyezett informá-
ciós táblákat olvas-
va megtudtuk, hogy 
amíg a bánya mű-
ködött, évente kézi 
erővel 300-450 ma-
lomkövet termeltek 
itt ki a bányászok a 
hegy gyomrából. 
Lenyűgözött bennünket ez az óriási teljesítmény! 
Bakó Zsóka néni is sok érdekességet hozzáfűzött 
még az ott olvasható információkhoz, például, hogy 
miként  alakult ki a hegy kőzete, és hogy milyen szí-
nes és gazdag az itt élő növény- és állatvilág. A ha-
zaút végképp kimerített bennünket, úgyhogy meg-
váltásnak éreztük, amikor visszaértünk a szállásra. 
Délután két lehetőség kínálkozott a számunkra, és 
mindenki azt választhatta, ami neki a legszimpatiku-
sabb volt: lehetett számháborúzni, vagy kimenni a 
helyi strandra fürödni. A többség, 27-ből 24 hittanos 
a számháború mellett döntött! -   

Úgy hallottam, jártatok Széphalmon is. 
 

Igen, oda a keddi napon mentünk el, ahol megláto-
gattuk a Magyar Nyelv Múzeumát. Sok élménnyel 
gazdagodtunk, miközben interaktív feladatokon ke-
resztül megismertük nyelvünk érdekességeit. Sze-
rettük volna megnézni Kazinczy Ferenc mauzóleu-
mát is, de sajnos nem jutottunk be. Egy fotó erejéig 
azért megálltunk a síremlék előtt.  
 

Hogyan folytatódott ez a napotok? 
 

Széphalomról a füzéri vár felé vettük az irányt. Út-
közben megálltunk a közelben csordogáló Rongyva-
patak mellett, amely Trianon óta országhatárt képez 
Magyarország és Szlovákia között, két részre szakít-
va Sátoraljaújhelyt. Következő úti célunk a nagyrészt 
felújított füzéri vár volt. Az Alsóváron keresztül ka-
paszkodtunk fel a vár kapujáig, onnan mentünk to-
vább a toronyba és a palotahelyiségekbe. Közülük az 
egyikben, az ún. Tárházban megtekinthettük a Szent 
Korona hologramját is. Annak emlékére része ez a 
kiállításnak, hogy Szapolyai János megkoronázása 
után rövid időre a valódi Szent Koronát is itt őrizték. 
Füzérről Gönc felé vettük az irányt,  ahol a bibliafor-
dító Károli Gáspár végezte egykor lelkipásztori szol-
gálatát. A tiszáninneni reformátusok püspökeként és 
a gönci reformátusok lelkipásztoraként Csomós Jó-
zsef főtiszteletű úr fogadott itt bennünket nagy szere-
tettel kedves feleségével együtt. A hely fontos látni-
valói között meglátogattuk a református templomot 
és az interaktív új bibliakiállítást is. Szeretetük jeléül 
és útravalóul az evésre mindig kapható társaságnak, 
egy láda finom sárgabarackkal leptek meg bennünket 
vendéglátóink. Mondanunk sem kell talán, hogy ké-
sőbb, a szálláshelyünkön töltött közös esti játék ide-
jén hamarosan mind el is fogyott. Innen Vizsolyba 
látogattunk, az első teljes magyar nyelvű Biblia ki-
nyomtatásának helyszínére. Itt először megnéztük a 
középkori freskókkal díszített református templomot, 
majd a Biblianyomtató Műhely Élménymúzeumot, 
melyben mi magunk is kipróbálhattuk, milyen lehe-
tett régen nyomtatni.  

A vizsolyi élménymúzeumban a Károli-féle 1590-es 
bibliafordítás egyik oldalát  mi is kinyomtathattuk. 

Napban fürösztve Kazinczy Ferenc mauzóleuma előtt. 
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Közel jártatok a magyar határhoz, nem mentetek át 
Felvidékre is? 
 

De igen, éppen ezért nagyon vártuk már a szerdai 
napot, amikor Kassára mentünk. Itt a Sétáló utcát, a 
dómot, benne II. Rákóczi  Ferenc  sírját, majd végül 
a református templomot néztük meg. Útközben fa-
gyit, zmrzlina-t is vettünk. A legjobb viszont csak 
ezután következett: a jósvafői bejárat felől bemene-
tünk az Aggteleki cseppkőbarlangba,  ahol  megtet-
tünk egy rövidebb, kb. 700 m-es túrát. A barlang le-
nyűgöző mészkőképződményeitől mindenkinek el-
állt a lélegzete. Egyik-másik ötletes nevet is viselt 
magán, mint pl. Krokodilszáj, Hentesüzlet és Tóparti 
kastély. Az ún. Óriások Termében ért bennünket a 
legnagyobb meglepetés. Túravezetőnk itt előbb le-
kapcsolta az összes világítást, ami eléggé izgalmasan 
ijesztő volt, de aztán hangulatos zene vette kezdetét, 
és fényjáték kíséretében, váltakozva, a hatalmas 
„terem” megannyi részlete megvilágítást kapott. Ezt 
még el tudtuk volna nézegetni egy darabig! 
 

A nyári táborok nagy élménye a strandolás. Eddig 
beszámoltatok nagy kirándulásokról, sok szép látni-
valóról, de volt-e alkalmatok ennyi program mellett, 
és a hétfői lehetőségen túl arra, hogy egy közös für-
dőzést is beiktassatok ? 
 

Természetesen Gábor bácsiék gondoskodtak róla, 
hogy mindennek helye legyen a heti programban, 
így a strandolásnak is pontos helye és ideje volt. Az 
ötödik napon ezért első utunk a Miskolctapolca Bar-
langfürdőbe vezetett, ahol rendkívül jól éreztük ma-
gunkat. Igazán nagy élmény volt bent a barlangjára-
tokon belül, de persze a kinti medencékben is a für-
dőzés! 
 

Szeptemberben az első kisifin képeket vetítve, már 
kicsit meséltetek a kirándulásról. Úgy emlékszem, 
hogy így a kirándulás vége felé egy borkóstolón is 
részt vettetek. 
 

Igen, még csütörtökön, a nap folytatásaképpen, ma-
gunk is ott lehettünk, mint a közmondásban szereplő 
mádi zsidó, ugyanis meglátogattuk a mádi zsinagó-
gát és a rabbiházat, valamint ehhez kapcsolódóan a 
helyi református gyülekezet boros pincéjét is útba 
ejtettük. A helyi lelkész úr és néhányan a gyüleke-
zetből köszöntöttek bennünket a parókia udvarán, 
ahol hamarosan leültettek bennünket megterített asz-
talokhoz, és finom pogácsával kínáltak meg bennün-
ket. A mádi látogatást Morán Nikolettnek, egy onnan 
Sopronba elszármazott egyháztagunknak köszönhet-
tük, aki egy igazán kellemes délutánt szervezett a 
társaságnak. 
 
 
 

Milyen volt a bor? 
 

Egyre édesebb! Először ui. a szárazabb borok kerül-
tek elő a pincéből, és csak azután az édesebbek, míg 
végül az aszú is napvilágot látott. Mindenki meg-
nyugtatására, persze csak a nagyok kóstolgathatták 
végig a repertoárt, és ők is csak kis mennyiséget 
kaptak. 
 

Az utolsó napot mivel töltöttétek? 
 

Ez a nap a pihenés, játék és kikapcsolódás jegyében 
telt. Egyetlen szórakozáson kívüli elfoglaltságunk-
ként meglátogattuk a sárospataki református templo-
mot és az iskolamúzeumot is, ami  mindenkinek na-
gyon tetszett. A szálláson aztán pizzáztunk egy jót, 
és különböző csoportos játékokat játszottunk. Dél-
után sor került a nap - ha nem a tábor - csúcspontjá-
ra, az epikus számháborúra, amiről nem is lehetne 
többet mondani, minthogy nagyon jól éreztük ma-
gunkat, és igen csak elfáradtunk a végére. Estére a 
táborlakók számára igazi meglepetés vacsorát készí-
tettek a felnőttek, amit valamennyien jóízűen elfo-
gyasztottunk.  A mögöttünk álló hét lezárásaként egy 
kis vetélkedőre került még sor a fiúinternátus közös-
ségi termében, amelyben mindenki megmérhette tu-
dását, mire emlékezik a héten látottakból és a közö-
sen megélt élményekből. Másnap fáradtan és szo-
morkás mosollyal ébredtük: eljött a hazaindulás nap-
ja. A vonaton furcsa volt arra gondolni, hogy vége a 
tábornak, de mindannyian rengeteg, nagyon kelle-
mes emlékkel tértünk haza. 
 

Mit üzennétek azoknak, akik az idén nem tudtak részt 
venni ezen a kiránduláson? 
 

Kivétel nélkül mindannyian maradandó és kihagyha-
tatlan élményekkel gazdagodtunk, ezért mi biztosan 
ott leszünk a jövő évi kiránduláson, úgyhogy gyertek 
ti is! 

A riportot készítette: 
Rácz Leonóra 9. osztályos berzsenyis hittanos 

Fürdés után kissé elcsigázottan Miskolc-Tapolcán.  
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Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is 
megrendezésre került közvetlenül a 
nyári szünet kezdetén, június 18-22. 
között a napközis tábor, amelyen 
mintegy 34  általános iskolás korú 
hittanos gyerek vett részt. 

A táborban minden napot reggeli 
áhítattal kezdtünk, amit Gábor bácsi 
tartott, és amelyen a táborozók nap-
ról-napra egyre több énekeket tanul-

hattak meg. Az ezt követő tízórai és játékkal teli szünet 
után bibliai foglalkozásra  gyűltünk össze a gyülekeze-
ti teremben, ahol hitoktatóink vezetésével folyamato-
san megismerkedhettünk az ószövetségi József és test-
véreinek szép és tanulságos történetével. Kapcsolódó-
an a történet aznap elhangzott részéhez a kisebbek fel-
adatokat, játékos kihívásokat teljesíthettek. Így került 
sor pl. akadályversenyre, vagy készíthettek a gyerekek 
papírmerítéssel készült képet. 

Vendégeink is voltak a táborban, akik izgalmas elő-
adásokkal bűvölték el a csapatot. Szerdán Csirmaz 
András bűvész mutatta be bűvésztrükkjeit, amelyeket 
mindannyian tátott szájjal figyeltünk. Bemutatója után 
az örök nagy kérdés az maradt: „De honnan került elő 
megint egy újabb pohár?” Egy nagyon helyes és vicces 
trükköt meg is tanított nekünk, amit talán többen sike-
resen elő is adták aznap otthon. – Nekem ez az előadás 
tetszett a legjobban. Másik vendégünkként csütörtökön 
Heim István rajzfilmkészítőt köszönthettük körünkben, 
aki bemutatta nekünk saját készítésű mesefilmjeit. A 
gyermekek ezt az előadást is nagy élvezettel fogadták, 
és tetszésük jeléül több kérdést fel is tettek az előadó-
nak a rajzfilmkészítéssel kapcsolatban. 

Kedden délután látogatást tettünk a soproni erdőmér-
nöki karon, ahol Komán Szabolcs bácsi az utóbbi kuta-
tók éjszakája programjával bevezetett bennünket a fa-
anyag különleges világába, és ahol megtekinthettük az 
egyetem állandó kiállítását a Magyarországon élő erdei 
vadakról. 

A számháború és a ki-mit-tud sem maradhatott el az 
idei tábor programjából, mindegyiket már nagyon vár-
ták a hittanosok, hogy megmutathassák ügyességüket. 

Nekem ez volt az első napközis táborom, amin részt 
vettem, és ahová máris segítőként érkeztem. Nagyrészt 

a gyerekekre felügyeltem, valamint a konyhában és a 
játékok előkészítésében segítettem, de kipróbálhattam 
azt is, milyen zsűrizőnek lenni a tábor végén megren-
dezett ki-mit-tud vetélkedőn. Számomra a nyári szünet 
legjobb hete volt ez az időszak, sok jó barátot és isme-
retséget szereztem kicsik és nagyok közül egyaránt. 
 

Csillag Jázmin, 9. osztályos orsolyás tanuló 

A napközis táborunkban nélkülözhetetlen munkát 
végző felnőtteknek, Drüszler Editnek, Komán 
Emesének, Paárné Bátki Rozáliának és Vladárné 
Pataki Emőkének ezúton megköszönjük a szeretet-
teljes készülést és szolgálatot. Idén is több kedves 
fiatal bekapcsolódott a táborszervezők munkájába: 
Becsek Csenge, Blidár Bianka, Császár Hajnalka 
Adél, Csillag Jázmin, Csorba Nikolett, Dely Zsó-
fia, Fekete Bianka, Horváth Boldizsár,  Komán Hu-
ba, Krafcsik Mátyás, Molnár Lili, Mózsa Iringó és 
Réfi Zoltán. Köszönjük az ő egy-egy napra vagy 
egész hétre szóló helytállásukat is. 

Hálás köszönetet mondunk egyúttal azoknak a 
jólelkű Testvéreknek, akik anyagi támogatásukkal 
hozzájárultak a gyermekek táboroztatásához. 

Napközis tábor 

Csillag Jázmin 

Fenti képen: Csirmaz András bűvész kezét hiába fi-
gyeltük, nem jöttünk rá a trükkjei titkára. 
 

Lenti képeken: A bibliai foglalkozásokon dramatizál-
va is megjelenítettük József történetét, ám nem feltét-
lenül drámaian! 
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2018. évi anyakönyvi adatok 

 „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.” 
(Róm 6,4)  

Megkereszteltek: 
Balazatics Zétény; Nyikos Léna; Tóth Emília; Halász 
Elinor Sára; Halász Torda; Majoros Rebeka (Fertő-
homok); Tóth Franciska; Ladányi Alexander ( Kapuvár); 
Kerényi Noel Gábor; Szőke Teodor; Berényi-Pálfalvi 
Fülöp Ágoston (Ágfalva); Kászoni Mózes János 
(Fertőszentmiklós); Kovács Anna; Kovács Réka; Kis 
Levente Ádám; Erdei Emília; Babos Botond; Füzesi 
Ábel (Fertőd); Szőllősi Kornél; Nagy Lotti; Győrfi Nata-
sa; Kriston Petra; Horváth Tamás (Nagycenk); Horváth 
Dániel; Bognár Gréta; Preiner Zoé; Hoffer Sára 
(Kapuvár); Hoffer Hanna (Kapuvár); Hoffer Emma 
(Kapuvár); Hoffer Róza (Kapuvár); Monosi Panna; 
Sydorkó Dániel; Fuszik Emma; Papp Levente Noel; Ka-
roczkai Koppány István; Pál Sándor Bence. 
 

„Fiam, ne felejtsd el tanításomat, 
és parancsolataimat őrizze meg szíved.” 

(Péld 3,1)  
Konfirmáltak: 
Becsek Renáta; Berényi-Pálfalvi Fülöp Ágoston; Berger 
Rebeka; Berki Áron; Boros Botond; Borsodi-Nagy Bar-
nabás; Cseke Julianna Mária; Csirmaz Anett; Dely Do-
rottya Krisztina; Dénes Réka; Dobronyi Botond; Faragó 
Rebeka; Faragó Zsolt; Foruglas Valentina; Füzesi Dóra; 
Gegő Magor; Halász Elinor Sára; Hammer Fruzsina; 
Horváth Emma; Jancsó Gergő; Jáni Richárd Levente; 
Kerékgyártó Botond; Ladányi Alexander (Kapuvár); 
Mák Boglárka; Máté Dóra; Mészáros Márton; Németh 
Fanni; Nyikos-Kiss Nikolett; Prodán René; Radics Eme-
se; Ribarits Bence; Szebeni Julianna; Szirmai Ketrin; 
Thalmeiner Cyntia Tamara; Tóth Benedek; Tóth Nóra; 
Daku Ferenc. 

 
 

„Akik az Úrban bíznak, olyanok, mint a Sion hegye, 
amely nem inog, hanem örökre megáll.” 

(Zsolt 125,1)  
Házasságkötésükre Isten áldását kérték: 
Kosztka Péter – Szabó Veronika; Fábián Dávid – Hor-
váth Fruzsina; Pokker Gábor – Hangya Beáta Katalin; 
Dr. Tóth Marcell – Dr. Benedek Andrea Eszter; Sütő 
András – Lőrincz Nikoletta; Pócza Gábor – Orosz Gréta; 
Major Bálint István – Farkas Adél; Dr. Paár Dávid – 
Bátki Rozália; Csirmaz András Gábor – Sziklay Anett; 
Kiss Zsolt – Dr. Bernád Zsuzsánna. 

 
„Jézus halálát mindenkor testünkben hordozzuk,  
hogy Jézus élete is láthatóvá legyen testünkben.”  

(2Kor 4,10)  
Elhunytak: 
Keméndy Zsolt Attila (73); Mészáros Jánosné sz. Mész-
áros Ilona (86); Tóth Gyuláné sz. Szántó Olga (82); Czi-
ráki Józsefné sz. Tóth Julianna (84); Bereczki Miklósné 
sz. Pócza Blanka (88); Bóta Zoltánné sz. Tarnóczi Erzsé-
bet (95); Széll Annamária (81, Ágfalva); Gubacsy End-
réné sz. Rónai Judit (92); Csákvári Ferencné sz. Mándli 
Erzsébet (61); Kóthy István (99); Sipos Ferenc (77, Ka-
puvár); Domokos Lászlóné sz. Takács Ida (88); Mácsai 
Lajosné sz. Gyulai Zsófia (85, Ausztria); Horváth Árpád 
(92); Szalai Mihály (59, Sopronkövesd); Kücsán József-
né sz. Kozma Irén (88); Szalma Anna sz. Butyka Anna 
(85, Nagycenk); Kolcsár Terézia sz. Nagy Terézia (84, 
Ebergőc). 

 
 

 

Konfirmandusaink Sopronban 



 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK 

 

Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre! 
 

Sopron: 
Istentisztelet vasárnap 10 órakor 
Családi istentisztelet (tanévben) hónap utolsó vasárnapján 10 órakor 
Gyermekistentiszteletek (tanévben) az istentisztelettel egyidejűleg 
Konfirmációi előkészítő (tanévben) vasárnap 11 órakor 
Református Fórum (tanévben) csütörtökön 19 órakor 
Énekkari próba (tanévben) hétfőn 18.30-kor 
Egyetemisták és Fiatal Felnőttek Köre (tanévben) szerdán 19 órakor 
Bibliaóra (téli ill. nyári időszámítás szerint) csütörtökön 17 ill. 18 órakor 
Férfi bibliakör hónap 1. keddjén 18.30-kor 
Diakóniai Szolgálat összejövetele hónap 2. csütörtökén a bibliaórával egybekötve 
Családos kirándulás hónap 2. vasárnapján 15 órakor 
Baba-Mama Kör szerda 9.30-11.00 
Református foci kéthetente szombaton 14.30-16.00 
 

Fertőszentmiklós (Imaterem, Petőfi u. 62.): 
Istentisztelet minden hónap 1. és 3. vasárnapján 15 órakor 
 

Kapuvár (Lumnitzer Kórház, Imaterem): 
Istentisztelet minden hónap 1. vasárnapján 17.30-kor 
 

December 23-án, 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 30-án 10 órakor istentisztelet 
December 31-én 17 órakor óévi hálaadó istentisztelet 

Január 1-én 10 órakor újévi könyörgő istentisztelet 
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ADOMÁNYOZÓINK 
FIGYELMÉBE: 

 
Az egyházközség  

adószáma: 
19885135-1-08 

 

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 
 

Bankszámlaszám: 
59500351-10009048 

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

Református Fórum 
 

A tanév ideje alatt csütörtökönként tartott Református Fórum  
a felnőtteket keresztelőre, konfirmációra és házasságkötésre 

készíti fel. 
A Fórum azok számára is nyitott, akik református hitünk 

alapvető kérdései iránt érdeklődnek. 


