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„Isten hatalma őriz minket”
A koronavírus okozta járvány
egyedülállóan új válsághelyzetet jelent mindannyiunk életében. A legfontosabb kérdésünk
még sem az, hogy a járvány
büntetés-e, vagy „csak” próbatétel. Ez a természetes vészjelző
inkább arra késztet, hogy átgondoljuk életünk alapjait és végső
kérdéseit. A járvány őszintén
megtanít arra, hogy az ember és
tudománya nem mindenható,
nem vagyunk a magunk szerencséjének kovácsai, mert vannak
korlátaink. De arra is indít,
hogy vegyük számba a tanulságokat: mi az, amire építhetjük
életünket, jövendő világunkat.
A próbatétel idején talán jobban
megértjük az idősödő Péter
apostol szavait: „Az Isten hatalma őriz minket hit által az üdvösségre” (Péter 1. levele 1,5).
Bizonyosak lehetünk abban, hogy a mögöttünk
hagyott év nem csak a veszteségek éve volt, hanem
egyúttal az Istenhez fordulás, a belső megújulás időszaka is. Hálát adunk most Istennek azért, hogy
mindeddig megtartott minket, őrködött otthonunk,
családunk, egyházunk és nemzetünk fölött. Megadta
nekünk a szolgálat, a segítőkészség, a vigasztalás, az
örömszerzés lehetőségeit. Boldog az, aki akart és
tudott élni ezekkel a lehetőségekkel. Egyházközsé-

günk elmúlt évére visszatekintve csak hálaadással gondolhatunk arra, hogy mindeddig
megsegített bennünket az Úr.
Bár sokféle korlátozást kellett
megélnünk, közöségünk nem
hullott szét. Megtartottuk a
konfirmációkat, a szülők ügyeltek arra, hogy a vírushelyzet
miatt elhalasztott keresztelések
megtörténjenek, házasulandók
fogadtak örök hűséget egymásnak, és örömmel tapasztaltuk,
hogy vasárnapról vasárnapra
megtelik a templomunk Isten
igéjére vágyó emberekkel. Istennek legyen hála mindezért.
Emberileg nézve még nem
tudjuk, hogy mit hoz a holnap.
Azt azonban tudjuk, hogy milyen Istenünk van, és azt gonA megújult kiskupola dolom, ez a tudás elegendő lesz
az új évre nézve is. Abban a
hitben bízzuk életünket Istenünk kezére, hogy Ő
megbocsátja mulasztásainkat, és a kegyelmének gazdagságából fakadóan talán még lesz időnk a jó cselekvésére, tévedéseink jóvátételére.
Így kívánunk minden Testvérünknek áldott karácsonyi ünnepeket! A mi örökkévaló Istenünk, gondviselő mennyei Atyánk vezessen minket az új esztendőben is.
Sopron, 2021 decemberében

Dr. Jáger László Tamás
főgondnok

Vladár Gábor
lelkipásztor

Filotás Julianna
beosztott lelkipásztor

Stummerné Nagy Ágnes
beosztott lelkipásztor
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Napról-napra, hétről-hétre
2020.
December 24. Szentesti istentiszteletünk a koronavírus-járványra való tekintettel a szépen
renovált Lenck-villa udvarán volt
a gyermekek műsorával.
December 31-én hálaadó istentisztelettel búcsúztattuk az óévet.
2021.
Január 1-én istentiszteleti közösségben kértük Isten áldását a
beköszöntő új évre. Isten Igéjét
lelkipásztorunk, Vladár Gábor
hirdette közöttünk.
A januári egyetemes imahét
istentiszteletei Sopronban és Kapuváron is elmaradtak a járványhelyzet miatt.
Február 7. Diakóniai Szolgálatunk és a Véradó Állomás újra
megszervezte szokásos véradó
akcióját egyházközségünk gyülekezeti termében. Hálásan köszönjük a véradók hasznos segítségnyújtását és a közreműködők
munkáját.
2021. március 8. - április 25.
közötti időszakban Egyházunk
Zsinata Elnökségi Tanácsának
döntése alapján szüneteltettük a
személyes jelenléttel járó istentiszteleteket, bibliaórákat és egyéb

A június 20-i tanévzáró istentiszteletünkön örömteli énekekkel adtak hálát
kisebb hittanosaink a mögöttük lévő tanévért.

gyülekezeti összejöveteleinket. Az
istentiszteletek időpontjában az
egyházközségünk honlapjára feltett hangfelvételről követhették a
Testvérek az igehirdetéseket.
Május 2. Anyák napi istentiszteletünket már templomunkban
tarthattuk. Hittanosaink énekszóval és versmondással adtak hálát
Istennek az édesanyák és nagymamák szerető gondoskodásáért.
Május 23., 30. Idén két csoportban, pünkösd első napján és a rá
következő vasárnapon volt a konfirmáció. 40 fiatal és felnőtt vallotta meg hitét és tett fogadalmat
Sopronban és Kapuváron.

Május 24. Pünkösd másodnapján idén is megtartottuk szabadtéri
úrvacsorai istentiszteletünket a
Fertő-Hanság Nemzeti Park Lászlómajor
Látogatóközpontjának
udvarán. Örömmel voltunk együtt
az istentiszteleti közösségben a
hosszú karanténidő után.
Június 14-18. és 21-25. Idén
nyáron is két napközis hittanos
tábort tartottunk. Minden fiatal és
felnőtt segítőnek hálásan köszönjük a szolgálatát. (Lásd a cikket!)
Június 20. Tanévzáró istentiszteletünkön Igét hirdetett dr. Barta
Zsolt, a Pápai Református Teológiai Akadémia tanára.
Június 20. Fertőszentmiklóson
2 fiatal tett konfirmációi fogadalmat az ünneplő gyülekezet közösségében, és élt első alkalommal az
úrvacsora szent jegyeivel.
Július 19-25. Balatonfenyvesen,
az egyhetes egyházkerületi családos tábor életébe idén két család
kapcsolódott be gyülekezetünkből.
Július 23-25. Fiatalok csendeshétvégéje Kerkafalván. (Lásd a
cikket!)
Istentisztelet pünkösd másodnapján
a Lászlómajor Látogatóközpontban.
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Szeptember 5. Tanévnyitó istentiszteletünkön hittanosainkkal
és családtagjaikkal együtt kértük
Isten áldását az új tanévre.
Október 31. Idén a reformációt
a vasárnap délelőtti istentiszteletünkön ünnepeltük megterítve az
Úr szent asztalát is.
November 1. Az Erdélyi Kapunál 17 órakor gyertyagyújtással
emlékeztek erdélyi testvéreink
elhunyt szeretteikre, 18 órakor
pedig a templomunkba hívogattuk
közös emlékezésre a gyülekezet
tagjait.
Október vége-november eleje
Megkezdődtek a templom hátsó
traktusának felújítási munkálatai,
amelynek során a templom új vakolatot kapott, a tetőzet hátsó része pedig új héjazatot (bádogozás,
cserepezés). A kupolán lévő kis
világító torony palástja is megújult.
November 25. Gyülekezetünk
az idén is elkészítette adományát a

„Szeretetdoboz” elnevezésű, országos református diakóniai akció
keretében. A nagyméretű dobozokba tartós élelmiszert, mosó- és
tisztítószert, illetve higiénés cikkeket helyeztünk el mintegy félmillió forint értékben. Hálásan
köszönjük adományozó Testvéreink szívből jövő segítőkészségét.
November 28. A Jereván lakótelepen ökumenikus közös gyertyagyújtásra került sor. Ünnepi
köszöntőt mondott Vladár Gábor
lelkipásztorunk.
December 12. A Mária-szobor-

nál megtartott városi gyertyagyújtáson Filotás Julianna beosztott
lelkésznő mondott igei gondolatokat. Az ünnepi együttlétre egyházközségünk Gárdonyi Zoltán Vegyeskara készült énekszolgálattal
Kuzsner Péter kántorunk felkészítésével és László Lóránd vezénylésével.
December 19. Advent negyedik
vasárnapján a város szervezésében
megtartott ökumenikus gyertyagyújtáson Vladár Gábor lelkipásztor kérte Isten áldását a városra.

„Várj, ember szíve készen!
Mert jő a Hős, az Úr,
ki üdvösséged lészen…”
– énekli kórusunk
a városi gyertyagyújtáson.

Bódás János:

Megüresítem szívemet
Ha feldereng az égi csillag
hirdetni: itt az Újszülött
napkeleti három királlyal
majd én is útra készülök.
Az ajándékuk drága mirha,
illatos tömjén, dús arany,
én meg koldusként így megyek csak
szegényen, ajándéktalan.
Nincs kincsem, rangom, csak a bűnök
nagy garmadája lelkemen.
Kiszórom mindezt, hogy szívemben
minél több tiszta hely legyen,
mert jól tudom, hogy Betlehembe
ily koldus, mint én, így mehet:
az lesz legszentebb ajándék, ha
megüresítem szívemet.

Köszönetmondás
Sajnos, igaz a mondás: a gonosz győzelméhez sokszor
elegendő az is, hogy a jók ne
tegyenek semmit. Itt most
azokról emlékezünk meg,
akik a mögöttünk elmaradó
évben nem voltak restek, és
hitükből, szeretetükből fakadóan végezték munkájukat
gyülekezetünk közösségében.
Mellettük természetesen még
sokakat felsorolhatnánk, akik
csendben, szavak nélkül
ugyanúgy szolgáltak, és végeztek értékes munkát egyházközségünk életében. Öszszességében ebben az évben
is sok olyan kinccsel lettünk
Isten kegyelméből gazdagab-

bak, amit nem is kértünk, és
talán meg sem érdemeltük.
Ebben az évben a következő hitoktatók végeztek tanító
munkát gyermekeink és fiataljaink körében az iskolákban: Drüszler Edit, Joó Lilla,
Komán Szabolcsné, Kovács
Zsuzsanna, Máté Izabella,
Némethné Szabó Erzsébet,
dr. Paárné Bátki Rozália,
Raffainé Biró Veronika és
Vladárné Pataki Emőke,
Szűcs Mátyás V. éves teológus hallgató (ez év szeptemberétől).
Örömmel végezték vasárnaponta a gyermekek közötti
istentiszteleti szolgálatot az
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önkéntes munkatársaink. A koronavírus járvány miatt csak az
idén ősztől tudták igazán végezni
munkájukat a délelőtti istentisztelettel párhuzamosan az óvodás és
első osztályos, illetve a 2-4. osztályos gyermekek körében. Köszönjük a felelősségteljes munkát
a szolgáló közösség tagjainak:
Drüszler Edit, Halász Andrea,
Komán Szabolcsné, Kovács Zsuzsanna, Márton-Cseh Katalin,
Máté Izabella, dr. Paárné Bátki
Rozália, Pallagi-Téglás Dorotytya, Tisza Anita. Nagyon örülünk
annak, hogy gimnazista segítőik
is voltak Czövek Minna, Csóka
Emese, Domonkos Petra, Mózsa
Iringó személyében. Köszönjük
odaadó szolgálatukat.
A templomkertet, valamint
Végh Kálmánné sírját a Balfi úti
temetőkertben szorgos fiatal kezek tették idén is többször rendbe: Berki Áron, Csóka Emese,
Dobronyi Botond, Domonkos
Petra, Horváth Boldizsár, Kerezsi Henrik, Mészáros Márton,
Mózsa Kristóf, Németh Marcell
és Tisza Donát. A tavasz folyamán hasonlóan szép rendet rakott
a parókia pincéjében Ivácson-Pál
Étienne Roland berzsenyis hittanos diákunk az önkéntes közösségi szolgálat keretében, Fonth Zoltán presbiter testvérünk irányításával.

Isten Igéjének istentiszteleti felolvasását hűségesen
végezte ebben az évben is
Bayer Antal, Dzurné Halasi
Mónika, Horváth Boldizsár
és Varga Viktória. Isten áldása legyen továbbra is lektori tevékenységükön.
Az úrvacsorai jegyeket
2021-ben Lesták Domonkosné és Morán Nikolett
testvérünk
adományozta.
Soli Deo Gloria!
A megkereszteltek idén is
zászlós báránnyal kihímzett
fehér kendőt kapnak emlékül. A kendők elkészítésében részvevők: dr. Amberger Erzsébet, Bakó Erzsébet, Belléncs Idikó, Bodáné
Bánya Julianna, Debreczeni Fonth Zoltán presbiter testvérünk és IváMargit, Dzurné Halasi Mó- cson-Pál Étienne Roland munka közben.
nika és Kámán Gáborné.
Köszönjük fáradozásukat!
Péntek Erzsébet testvérünk az inket elhozzák templomi istenúrvacsorai fehér terítőegyüttes tiszteleteinkre, összejöveteleinkszószéki részét egy új hímzéssel re. Abban a reményben köszönegésztette ki, amelyet pünkösd jük meg figyelmességüket, hogy
ünnepén vettünk először haszná- példájuk követőkre talál.
latba. A szép hímzés felirata: Idén szeptembertől ismét tud„Légy hív mindhalálig”. Köszön- tunk családi istentiszteletet tartani. A járványhelyzet miatt szajük a gyülekezet nevében!
A konfirmáció pillanatait Vinc- badtéri körülmények között a
ze-Minya Mária egyháztagunk templomkertben terítettük meg az
örökítette meg. Debreczeni Mar- asztalokat. Sokféle finom sütegit testvérünk a pünkösd másnapi ményt hoztak a testvérek a gyereistentisztelet eseményeit kapta kek nagy örömére. Köszönjük!!!
lencsevégre. Jutalmuk a Az adventi szeretetakciónkhoz
idén is – a személyes kontaktumegörökítettek mosolya!
Bényi Béla testvérünk pres- sok elkerülése érdekében – pénzbiter társaival az idén is be- adományt fogadtunk. Egy magát
állította a templomi kará- megnevezni nem akaró reformácsonyfát, amelyet dr. Gri- tus testvérünk szerezte be jelenbovszki Katalin testvérünk tős kedvezménnyel az árut. Vaadományozott. A gyermekek lamennyi testvérünk szívből jövő
és fiatalok nevében köszön- adományát és segítségét áldja
jük az ajándékot és a fárado- meg Istenünk!
A koronavírus járványra tekinzást.
Kedves szokása több autós tettel Kissné Szakács Ildikó, Ketestvérünknek, hogy a nehe- rezsiné Szűcs Anikó szájmaszkozen mozgó, idősebb testvére- kat, fertőtlenítőszert adományozott. Köszönjük hasznos ajándékaikat.
Péntek Erzsébet gyönyörű
Egyháztagjaink ebben az évben
kalotaszegi vagdalásos varis hűségesen fizették az egyházrottas hímzése a szószékre.
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fenntartói járulékot, sőt az elmaradt istentiszteletek pótlásaképpen „karantén-perselypénzzel”
is támogatták közösségünket.
Szeretnénk, ha minél több egyháztagunk fejezné ki ilyen formán is felelősségét gyülekezetünk
iránt. Különösen azokat a Testvéreket kérjük, akik még nem
kapcsolódtak be a gyülekezetünk
közös teherhordozásába. Isten
áldása legyen mindazokon, akik
eddig is áldozatos hűséggel adakoztak, vagy új egyháztagként
szeretnének bekapcsolódni ilyen
módon is egyházunk életébe.
A Galata levél 6,2 versével köszöntöm gyülekezetünk minden
tagját:
„Egymás terhét hordozzátok,
és így töltsétek be Krisztus törvényét.”
Vladár Gábor lelkipásztor

Fiatal pápai teológus hallgató
a hitoktatás szolgálatában
Szűcs Mátyás vagyok, 1998. február 10-én
születtem Veszprémben. A családom Alsóörsön él, ott nőttem fel én is. Két testvérem
van, a bátyám politológus, öcsém pedig idén
érettségizik. Az általános iskolát Alsóörsön
végeztem el. Nyolcadik évfolyamos tanulmányaim tanévétől az iskola az AlsóörsLovas Református Társegyházközség fenntartásában működik. Édesapám presbiter,
édesanyám a gyülekezet kántora. Középiskolába Pápán jártam, a Pápai Református
Kollégium Gimnáziuma és Művészeti
Szakgimnáziuma általános gimnáziumi taSzűcs Mátyás
gozatán. Legnagyobb érdeklődéssel a történelmet tanultam, amelyből emelt szintű
érettségi vizsgát tettem. A szabadon választható vizsgatárgyam a
református hittan volt. 2017-ben felvételt nyertem a Pápai Református Teológiai Akadémiára. Jelenleg 5. évfolyamos hallgatója vagyok teológus‑lelkipásztori szakon. A 2021/2022-es tanévben exmisszusi kirendeléssel a Soproni Református Egyházközségben teljesítek szolgálatot. Hitoktatást végzek 4.,5. és 8. osztályos tanulók
számára.
Eddig még nem tartottam hittan órákat, és ezért nagy lehetőség
számomra, hogy egy egész éven át gyakorlatot szerezhetek leendő
hivatásomnak egy fontos területén. Nagyon örülök annak, hogy diákjaim fegyelmezetten, a korábbi években megszerzett ismereteiket
jól használva vesznek részt az órákon. Remélem, hogy nem csak
nekem, hanem nekik is hasznos az együtt töltött idő, és hogy nem
csak a Szentírást ismerik meg jobban, hanem közelebb kerülhetnek
Istenhez és Jézus Krisztushoz is.
Szűcs Mátyás, 5. éves teológus hallgató

Vendégségben a bibliakör
Kedves meghívásnak tettünk eleget, amikor
július 29-én a csütörtöki bibliakör tagjaival
ellátogattunk Hevesi Margit testvérünk új
otthonába. A szeretetteljes vendégvárás keretein belül lehettünk így együtt bibliaórai
közösségben.
Köszönjük a baráti együttlétet és a szívből
jövő vendéglátást.
Isten áldja Manyikát, és adja meg,
hogy sokáig élvezhesse új otthonát! A képen balról jobbra: Hevesi Margit, mellette Bakó Erzsébet, Saly Gáborné, Allaga Gáborné, Bóné Zsuzsanna, Telkesi Lajosné, Kámán Gáborné,
Bede Lászlóné, Vladárné Pataki Emőke, Vladár Gábor lelkipásztor.
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A Csillag Családi Bölcsőde
2021. évi eseményei
Az év vége felé már szokássá vált, hogy az Így élünk c.
református újság ünnepi
számában
beszámoljunk
bölcsődénk
év
közbeni eseKerkeniné
ményeiről.
Bölcsődénk
éleMihalkó Edit Eszter
tét 2021-ben is a gyerekek
számára nagyon fontos állandóság és nyugalom jellemezte. Nevelési munkánk során ebben az évben is
arra törekedtünk, hogy a ránk bízott gyerekeket szerető gondoskodással vegyük körül, és nyugodt, kiegyensúlyozott légkört biztosítsunk számukra. Napirendünkben a művészetekkel való ismerkedés mellett kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a kisgyermekek megtapasztalják a szabad játék örömét.
Ez nemcsak élményt jelentett számukra, hanem a
játékon keresztül felfedezéseket tehettek önmagukról
és az őket körülvevő
világról.
Játékkészletünk az idén nagyon szép fából készült
fejlesztő játékokkal bővült. Örömmel tapasztaltuk,
hogy a gyerekek az új játékokat nagyon megszeret-

ték, szívesen és hosszan játszottak velük. Fantáziájukat is megmozgatták az új játékok, különböző kreatív ötletek jutottak eszükbe a játékok használata során.
Hagyományos programjainkat idén is megrendeztük. Sajnos nem a megszokott keretek között, hiszen
a vírushelyzet miatt nem tudtuk a családokat meghívni. Viszont a gyerekekkel közösen megünnepeltük a húsvétot, nyuszi simogatást és tojáskeresést is
szerveztünk számukra az udvaron. A nyár eleji gyermeknapon mesesátort rendeztünk be, vizes játékokat
játszottunk, a hangszersimogatón többféle hangszert
próbálhattak ki a gyerekek, énekeltünk, mondókáztunk.
Szeptembertől sok új kisgyermek jött bölcsődénkbe, nagyon gyorsan beteltek a férőhelyeink.
Ebben az évben nevelő munkánkat is értékelték,
mivel bölcsődénk a Magyarországi Családi Bölcsődék Egyesületének minősített szakmai gyakorlati
helye lett.
Köszönöm munkatársaim egész éves munkáját,
köszönöm nekik, hogy mindennapos nevelőmunká-

Balra: Közös játék a homokozóban.
Következő oldalon jobbra:
Horgász asztal és pecabot:
garantált a jókedv
Következő oldalon balra:
„Ki akarja kipróbálni?” Ismerkedés az ütős hangszerekkel
Lent: Nyári látogatás a templomban

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.csillagcsabo.hu
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juk mellett, továbbképzéseken, szakmai tanfolyamokon vesznek részt, ezzel is hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek érdekében minőségi nevelői munkát tudjunk végezni. Köszönöm a
gyerekeknek a jókedvet, az örömöt és a szeretetet, a szülőknek
a támogatást és az együttműködést!
Mindenkinek jó egészséget, örömteli és békés napokat kívánok a következő esztendőre!
Kerkeniné Mihalkó Edit Eszter,
a Csillag Családi Bölcsőde Hálózat koordinátora

Jézus mondja:
„...aki befogad egy ilyen kisgyermeket
az én nevemben, az engem fogad be.”
Máté evangéliuma 18,5

Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány
Az alapítvány kuratóriumának vezetését 2020. novemberében vettem
át Kámán Gáborné Erzsikétől. Jogászként igyekszem a legjobb tudásom szerint szolgálni az alapítványi célkitűzéseket, ezzel is segítve az
egyházközség munkáját. Kötődésem a gyülekezethez gyerekkoromra
nyúlik vissza, amikor még nagymamám oldalán jöttem az istentiszteletekre. Igen szép emlékként élnek bennem és a mai munkámra is példamutatásul szolgálnak az akkori gyülekezeti tagok köztük Mollay Gabi
néni, Dávidházy Pista bácsi, Podmaniczky Zsuzsa néni és még sokan
mások.
Az alapítvány munkáját az SZJA 1%-os adófelajánlásokból tudja finanszírozni. Ebben az évben a tavaly befolyt 339.844 Ft-ból a templomkupolán lévő felülvilágító kistorony külső renoválási munkálataira
fordítottuk.
Reméljük, hogy jövőre is legalább ekkora összeggel tudunk majd
gazdálkodni, melyhez ezúton is kérjük a testvérek adóbevallásánál az
alapítványt kedvezményezettként megjelölni. Isten áldását kérve kívánok mindenkinek áldott ünnepeket és jó egészséget az új esztendőre!
Dr. Walter Katalin

Dr. Walter Katalin, a Kuratórium elnöke

A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány bankszámlaszáma: 11996004-02200794-00000000,
valamint adószáma, amelyre a jövedelemadó 1%-a felajánlható: 19112721-1-08.
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FELEMÁS ESZTENDŐ
Beszámoló a Soproni Kálvin Kör 2021. évi tevékenységéről
A Civitas Fidelissima polgárai
számára 2021: a soproni népszavazás és az azt megelőző
izgalmas eseménysor centenáDr. Szarka László
riumi éve. Előkészületeinket
már 2020 decemberében megtettük (Ormos Tamás és Szemerey Tamás meghívásával), de az előadók által elkészített előadásokat a
járványhelyzet miatt csak elektronikusan tudtuk terjeszteni.
Ráadásul a COVID-helyzet még a Magyar Kultúra
Napja ünnepi estjének megtartását sem tette lehetővé. (Ami 1996 óta először maradt el.) Mindössze egy
régi, publikálatlan soproni ünnepi beszéd (Csoóri
Sándor 2007. január 22.) szövegének felidézésével
tudtunk megemlékezni a rendszerváltás idején Csoóri Sándor és Fasang Árpád által megálmodott kultúra
-ünnepről. A Csoóri-beszédből azt is megtudhattuk,
hogy miért került a Himnusz születésnapjára, január
22-re: Kölcsey Ferenc két sora („Megbűnhődte már
e nép A múltat s jövendőt”): minden más lehetőséget
felülírt. Érdemes ezt a soproni beszédet újra és újra
elolvasni.
A járványügyi zárlat felszámolása utáni első rendezvényük (június 7-én) a soproni centenáriumról
szólt. Timár Gábor (ELTE TTK Geofizikai Tanszék)
az 1921-es osztrák-magyar határrevízió katonai és
jogi hátteréről beszélt. Arról, hogy 1921 októberében
köttetett a velencei szerződés, mindmáig az egyetlen
államközi egyezmény, amely a trianoni határok revízióját tartósan, máig hatóan lehetővé tette. A szerző-

dés által előírt népszavazás 1921 decemberében Sopron és környéke Magyarországon maradásáról döntött. Ezen a napon tartottuk meg 2021. évi közgyűlésünket is.
A járványhelyzet lecsengésével, június 25-én sort
keríthettünk a felújított Szent Mihály templom közös
meglátogatására. A XIII. században román stílusban
emelt, a XV. században gótikussá átépített, a reformáció idején egy ideig protestáns templomként is
szolgáló, a XIX. században neogótikus módon rekonstruált Szent Mihály templom, a Szent Jakab kápolna, a Sekrestyésház és a templomkert felújítása
2020 szeptemberében fejeződött be. A 2020. október
elsején újraszentelt templomban a Szent Mihály Plébánia és Sopron Megyei Jogú Város vendégeként
jártunk, Taschner Tamás vezetésével.
Szeptember 27-én Sopron Megyei Jogú Város polgármesterével és a Soproni Erdélyi Körrel közösen
megkoszorúztuk Sütő András erdélyi írófejedelem
szobrát, majd templomunkban meghallgattuk Farkas
Ciprián polgármester úr áttekintő előadását a közelmúlt nagy ívű helyi fejlesztéseiről.
Októberi rendezvényünket október 28-ra csütörtökre tettük. Lelkipásztorunk, Vladár Gábor A reformáció mint örökség című előadásáról október 30-31-i
hétvégi számában Kisalföld című megyei napilap is
beszámolt. Vladár Gábor az előadás keretében bemutatta a Vizsolyi Biblia replikáját, Kálvin János Institutio-ját, a Kálmáncsai graduált, az evangélikus Huszár Gál: A keresztyéni gyülekezetben való isteni
dicséretek és imádságok című művét, és egy, a dunántúli reformációhoz köthető igazi természettudományi munkát is: Carolus
Clusius Fungorum-át.
Ezen az alkalmon döntöttünk
arról, hogy november 20-án
kirándulást szervezünk Pápára,
ahol megtekintjük a 2017-ben
kialakított új református egyházművészeti múzeumot, majd
a Pápai Református Teológiát
is. Ez utóbbinak lelkipásztorunk 1996-tól megszervezője,
első főigazgatója, majd 2017-ig
első rektora volt.
Csoportkép a Pápai Református
Teológia udvarán. A képet Filotás Julianna készítette.
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A Soproni Kálvin Kör csoportja a Szent Mihály templomban Taschner Tamást hallgatja

Az újra erősödő járványhelyzettel dacolva, de a
szabályok szigorú betartásával végül huszonhárman
vállalkoztunk az útra, amire személygépkocsikkal
mentünk. A református ótemplomban – a Pannonia
Reformata Múzeum központi helyiségében – Köntös
László református lelkész, korábbi püspökhelyettes,
a gyűjtemény igazgatója fogadott bennünket.
Pápa kulturális értelemben mindig is nagyon színes
és „tömény” hely volt: a római katolikus városban
már 1531-ban létrejött a Református Kollégium (egy
időben a sárospatakival és hét évvel megelőzve a
debrecenit), és itt található Magyarország harmadik
legnagyobb zsinagógája is. A református ótemplom
a Fő utcában a türelmi rendelet idején épült, 1752ben készült el. Egészen a nagytemplom felépítéséig
(1940-ig) szolgálta a pápai reformátusokat. A Pannonia Reformata Múzeum elsődleges célja nem lexikális ismeretátadás. Tárgyközpontúság helyett minden
ízében a múltban gyökerező, ma is élő és a jövőnek
tovább adandó keresztyéni elkötelezettségünkre figyelmeztet. E mondanivalóját a kiállítás három síkon
(teológiai, néprajzi és interaktív) juttatja el a látogatók szívébe.
Ebéd után a csoport nagyobbik része a Kékfestő
Múzeumba, kisebbik része az Esterházy-kastélyba
látogatott el, majd közösen bejártuk a Teológia helyiségeit. Mint ahogy Sopronban, Pápán is a mai magyar kormány támogatásával gyönyörűen megépített/
felújított létesítményeket láthattunk. A Kollégium
egykori diákjaira: Petőfire, Orlai Petrichre és Jókaira
emlékeztető nevű pápai Március 15. teret, ahol a
nagytemplom, a Kollégium és a Teológia is található, talán nem véletlenül nevezik „református paradicsomnak”.
November 29-én Lóránt Károly mérnökközgazdász és újságíró tartott előadást egy olyan Európa kilátásairól, amely megtartja tradicionális, keresztyén értékeit, történelmi és kulturális identitását
és a nemzetállamainak szuverenitását. Nyolcféle le-

hetséges európai modell (Európai Birodalom, Európa mint föderális állam, szociálisan érzékeny (szolidaritáson alapuló) birodalom, nemzetállamok konföderációja, rugalmas együttműködés, többsebességű Európa, Európa mint szabadkereskedelmi övezet, lokalizáció) közül ma a föderális állam
eszméje alatti birodalomépítés zajlik, miközben az európai polgárok többsége a
nemzetállamok konföderációját tartaná kívánatosnak. Az előadó egyetért, bár az ő
preferenciája a lokalizáció. Amit az elituralom ellen tenni lehet: ideológiával szemben ideológiát, médiával szemben médiát, NGO-kal szembe
NGO-kat, pénzzel szembe szervezést állítani.
2022. január 22-én reménység szerint meg tudjuk
rendezni – soproni katolikus és evangélikus testvéreinkkel együttműködve – a Magyar Kultúra napját. A
hazai reformátusság több aktív korú személyisége is
jelezte, hogy 2022 folyamán szívesen eljönnének
Sopronba. A gyurói református gyülekezet pedig
csoportos látogatást szeretne Sopronban tenni.
A Soproni Kálvin Kör több mint negyedszázada
működő civil egyesület. Mint ilyen, jogosultak vagyunk az 1 százalék adófelajánlás elfogadására. E
címen 2019-ben 79 375 Ft-ot, 2020-ban 47 267 Ftot, 2021-ben 92 665 forintot kaptunk. Várjuk a fiatalok és a gyermekes szülők javaslatait, és alkotó hozzájárulásukat a programok alakításához és a működtetéshez. Javaslataikat kérjük az elnökség tagjaihoz
(Dr. Szarka László elnök, Bakó Erzsébet alelnök, dr.
Mózsa Gábor, dr. Cseke István, dr. Úry Előd), illetve
gazdasági ügyintézőnkhöz, Debreczeni Margithoz
eljuttatni. A Soproni Kálvin Kör munkáját az 1%
adófelajánláson túlmenően adományokkal és tagdíjfizetéssel (1200 Ft/év) is támogathatják. Számlaszámunk: 59500351-10009048, adószámunk: 18535318
-1-08.
***
Lelkipásztorunk a reformáció-előadása előtti áhítatot Pál apostol Timóteushoz írt első levelének 2. fejezetével kezdte. „Arra kérlek mindenekelőtt, hogy
tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket
és hálaadásokat minden emberért, a királyokért és
minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.” (1Tim, 2,1-2) Ha ebbe mélyen belegondolunk,
lényegében ugyanezt szolgálja az a 2021 folyamán
kapott imakezdeményezés, amit néhány ismert sze-
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mélyiség (Böjte Csaba, Csókay András, Eperjes Ká- akik a tízparancsolat szellemében – annak minden
roly, Földi-Kovács Andrea, Gál Péter, Járosi Márton, pontját komolyan véve – igyekeznek végezni képviKubik Anna, Makláry Ákos, Molnár Imre, Osztie selői munkájukat. Ámen.
Zoltán, Obbágy Vera, Surján László, Szeverényi János és Vágvölgyi Gergely) azért indított el, hogy a
Dr. Szarka László, a Soproni Kálvin Kör elnöke
Parlamentbe 2022-ben olyan képviselők kerüljenek,

agyar Kultúra Napja, 2022
A Soproni Kálvin Kör, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége
Soproni Szervezete és a Luther Szövetség immár 1996 óta évről-évre gondolatébresztő, közös ünnepi estet szentel a Magyar
Kultúra Napjának. E napot 1989 óta január 22-én ünnepli a magyarság, annak emlékére, hogy Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én fejezte be Himnusz című versét.
Az eddigi előadók: 1996-tól 2020-ig Hegedűs Lóránt, Szokolay Sándor, Jelenits
István, Fülöp G. Dénes, Rédly Elemér, Frenkl Róbert, Balog Zoltán, Nagy Gáspár,
Korzenszky Richárd, Jáki Sándor Teodóz és Cs. Varga István, Fasang Árpád, Kalász Márton és Kubik Anna, Csoóri Sándor, Duray Miklós, Ittzés János, Görömbei
András, Veres András, Réthelyi Miklós, Náray-Szabó Gábor, Pápai Lajos, Maróth Miklós, Hafenscher
Károly, Makláry Ákos, Bogárdi Szabó István, Gryllus Dániel és Fabiny Tamás voltak.
Eddig minden évben közreműködött a Fidelissima Vegyeskar, az utóbbi években a Petőfi Színház egyegy művésze is eljött. 2021-ben a COVID miatt elmaradt a rendezvény.
A Magyar Kultúra Napja 2022. évi ünnepi estjén - 2022. január 22-én (szombaton) 18 órakor a Soproni Egyetem, Erzsébet utca 9. alatti aulájában - az ünnepi előadó Novák Katalin családokért felelős
tárca nélküli miniszter lesz. Közreműködik a Fidelissima Vegyeskar ás a Petőfi Színház egy művésze.
Az ünnepi estre mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk!

1+1 százalék

Pál apostol nyomán? (2022)
A Soproni Kálvin Körben felmerült egy törökországi közös utazás terve, "Pál apostol nyomán".
A 8 napos utazás – amennyiben a járványhelyzet
engedi – június közepén kezdődne.
Útvonal-tervezet: Sopronból busszal Schwechatra, onnan repülővel Antalya, onnan busszal
Perge, Tarsus, Antiokheia, Kappadókia, Konya,
Piszidíai Antiókhia, Antalya, repülővel Bécsbe,
busszal Sopronba.
Az érdeklődők a Kör elnökét és alelnökét
(Bakó Erzsébetet) keressék.

A 2021. évi adóbevallások elkészítésekor változatlanul lehetőség nyílik arra, hogy a személyi jövedelemadónk 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 2021. 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.
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„A jó tett nem áldozat”
—Diakóniai Szolgálat beszámolója
Kedves Testvérek!
Egyházközségünk tavalyi bulletinében szánakozva
írtam, arról, hogy milyen hatást gyakorolt gyülekezeti életünkre, így a diakóniai munkára is a SARS-Cov
-2 (covid) okozta világjárvány.
Emlékszem, hogy tavaly Adventben, főleg a Karácsony előtti napokban nagyon borús volt felettünk az
ég. December 21-én ezért nem láthattuk a Betlehemi
csillagot, ami azt megelőzően legutóbb 74 éve volt, s
amely legközelebb 80 év múlva lesz látható. Nem
láthattuk, ami a járvány „kellős” közepén fénylő égi
jelként reményt adott volna a szabadulásra.
Leírtam, hogy tavaly március 4-én jelentették be
hazánkban az első megbetegedést, március 15-én az
első covid halálozást, s amikor e sorokat írom az eddig igazolt fertőzöttek száma jóval több, mint 1 millió, s több mint 35 ezer honfitársunk vesztette életét.
Tavaly Karácsony másnapján adták be Magyarországon az első covid elleni oltást, és most közel vagyunk a 6,5 millióhoz.
Nem gondoltam volna, hogy egy év elteltével még
mindig a járvány újabb szorításában élünk, és örülnünk kell, hogy egy ideje, a járvány megkövetelte
szabályok szigorú betartásával újra együtt lehettünk,
lehetünk gyülekezeti alkalmainkon.
De az imént említett adatok jól mutatják, hogy a
covid vírus képében megjelent démon két év óta folyamatosan közöttünk jár. Ténylegesen beszűkült az
életterünk, felértékelődött az együtt töltött idő, és
többen arról is szóltak, hogy sok minden megváltozott, s változtunk mi magunk, emberek is. Az ember
azt hinné, hogy ez a változás kizárólag pozitív irányú
lehet.
Ezért döbbentem meg, amikor a közelmúltban azt
hallottam, hogy napjainkban nem ritka, hogy legszentebb ünnepünkre, Karácsonyra is „szabaduló
szoba” csapatjátékot kérnek a gyerekek, sőt előfordul, hogy fiatal felnőttek is. Látom, hogy nem elég a
A Magyar
Református
Szeretetszolgálat
munkatársai útrakészen az
átvett 41
„Szeretetdoboz”adománynyal.

járvány keltette félelem, a betegséggel érintettek aggodalma,
újabb és újabb izgalomra vágyunk, hogy kijuthassunk a
„szabaduló szoba” bezártságából, leleményességgel, ügyesDr. Amberger
séggel, tudással…
Erzsébet
Pedig láthatjuk, nincs semmi
szükség, hogy szabaduló szobába menjünk az izgalmakért, mert egy igen nehezen megoldható feladat
tartja lázban az egész világot, ami 2 éve kínoz bennünket. Jelképesen ránk záródtak az ajtók, félünk a
betegségtől, félünk egyéb bajoktól, és alig – még
ezekben a várakozás teli napokban sem – gondolunk
arra, hogy az Advent örömhíre ezekben a nehéz
időkben mindannyiunk igazi ajándéka lehetne. Az
örömhír, hogy van valaki, aki ismeri szabadulásunk
titkát, hogy van olyan szabadító, aki tudja, melyek
azok a lényeges dolgok, amire valóban szükségünk
van.
A katolikus világ 52. Eukarisztikus Kongresszusának jelmondata 2021. szeptember 12-én az volt:
„Minden forrásom belőled fakad.”
Dr. Steinbach József püspökünk a Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának soros elnöke ez
alkalommal úgy fogalmazott, hogy az eukarisztia
hálaadást jelent, hálaadást, „az emberi értelemmel
felfoghatatlan ajándékért, a megváltó Jézus Krisztusért… Ez az ajándék kötelez bennünket, hogy mi is
megajándékozzuk egymást ezzel az isteni szeretettel,
hogy vigyázzunk egymásra, becsüljük meg az életet,
Isten teremtési rendjét, óvjuk a lakott földet, imádkozzunk és cselekedjünk egymásért…”
Ezért is tudtunk örülni annak, hogy gyülekezetünkből a járványos környezet ellenére 35-en adtak vért,
hogy kevesebbszer, de a templomkertben megtarthattunk néhány családi istentisztelet utáni szeretetvendégséget, hogy a karácsonyt váró szeretetakció
keretében mintegy 500.000 Ft értékben állíthattunk
össze tartós élelmiszereket és tisztálkodási szereket
tartalmazó csomagokat rászoruló testvéreink számára határainkon belül és kívül.
Ezúton is köszönöm Testvéreink önzetlen pénzadományát, mert tudják, Mary Poppins-tól mindenképpen, hogy „a jó tett nem áldozat” és
„Soha ne feledd, te magad vagy az ajándék.
Légy ajándéka mindenkinek,
Aki életedbe lép, és akinek életébe te belépsz.”
(Neale Donald Walsch amerikai író)
Sopron, 2021 Adventje
Dr. Amberger Erzsébet,
a Diakóniai Szolgálat vezetője
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Beszámoló a
Kapuvári Református Leányegyházközség
2021. évi tevékenységéről
Gyülekezetünk életét az elhúzódó, több hullámú COVID-19
világjárvány
megnehezítette.
Az év elején a lakosság védőolDr. Ballagi Farkas tása elkezdődött, de még a korlátozó intézkedéseket is be kellett tartani. Elmaradtak az Egyetemes Imahét januári, valamint a húsvéti istentisztelet kapuvári alkalmai.

Pünkösdhétfőn a soproni gyülekezet tagjaival és a
környékbeli szórványban lévő testvérekkel együtt
részt vettünk a sarródi Lászlómajor Látogatóközpontban megtartott úrvacsorás istentiszteleten. A
kellemes tavaszi időjárás lehetővé tette a szabadtéri
rendezést, mely járványügyi szempontból is kedvező volt. Ezen az alkalmon Mátyás Emese Csenge
keresztelőjére is sor kerülhetett.
Június 1-én dr. Tóth Marcell és dr. Benedek Andrea Eszter gyermekét Tóth Noel Marcellt a soproni
A járványügyi intézkedések könnyítésével az év református templomban keresztelték meg.
folyamán a kórházi imateremben 11 alkalommal
Augusztus 21-én Horváth Ákos és Kardos Andrea
már tudtunk istentiszteletet tartani, 2 alkalommal ökumenikus szertartású esküvőjére került sor a kakülönkelyhes úrvacsoraosztásra is sor kerülhetett.
puvári Szent Anna plébánia templomban.
A megjelentek száma változó volt, de átlag 21 fő
November 22-én temettük Tövissi Albert testvévett részt az alkalmakon és átlag 17-en úrvacsoráz- rünket a vadosfai temetőben. Isten vigasztalását kértak. A létszám és az adakozás tekintetében az előző jük a feltámadás és az örök élet reménységével a
éviekhez képest lényeges változást nem tapasztal- Gyászoló Családnak.
tunk. Az úrvacsorai jegyeket ebben az évben dr.
A novemberi istentiszteleten Vladár Gábor lelkiHoffer Imre biztosította. Felajánlását a gyülekezet pásztorunk bemutatta az új református énekeskönyhálásan köszöni.
vet, melyből 30 darabot gyülekezetünk megvásárolt.
Az istentiszteleti szolgálatot mindvégig Vladár
Az Úr kegyelméből, a Szentlélek megtartó erejéGábor főtiszteletű úr végezte ifj. Kóródi Sándor vel gyülekezetünk minden nehézség és veszély ellekántorizálásával. Az istentiszteletekkel párhuzamo- nére ebben az évben is aktív tudott maradni, ezért
san Vladárné Pataki Emőke tartott hittanos foglal- nagy hálával és a jövőbe vetett bizalommal mondkozásokat a gyermekeknek. A gyülekezetünkhöz hatjuk: „Jöjjetek, örvendezzünk az Úr előtt, ujjongtartozó 25 kapuvári, szárföldi és mihályi református junk szabadító kősziklánk előtt! (Zsolt 95,1)
iskolás hitoktatását Vladár Gábor, Vladárné Pataki
Emőke, valamint Némethné Szabó Erzsébet végezSoli Deo Gloria!
te, illetve végzi folyamatosan.
Dr. Ballagi Farkas főgondnok
A pünkösd vasárnapi istentiszteleten Adorjáni
Csongor Dávid, Bősze Lilla, Kiss Veronika, Sulyok
Iringó és Sulyok Mariann
(felnőtt) konfirmációs fogadalom tételére és a gyülekezetünkbe való befogadására került sor.
Konfirmációi ünnepünkön.
Balról jobbra: Sulyok Mariann és lánya Sulyok Iringó,
dr. Ballagi Farkas főgondnok, Vladár Gábor lelkipásztor, Adorjáni Csongor
Dávid, Bősze Lilla és Kiss
Veronika.
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A Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont
2021. éve
Éves beszámolónk elején Steinbach József püspök úr gyakran
elhangzó, áldó kérését hadd
idézzem ide: „Az Úré legyen a
dicsőség minden áldásért, minden próbatételért, legyen jaSz. Nagy Sándor
vunkra, üdvösségünkre!” – Ha
a mögöttünk álló esztendőre tekintünk, valóban nem
is kérhetünk nagyobbat, többet magunknak, szeretteinknek és gyülekezeteink számára, minthogy e mostani időkben megélt nehézségeink közepette is megmaradhassunk az Istent dicsérő hitben, és hogy megtapasztaljuk Megváltó Urunk szabadítását, aki a
rosszat is javunkra tudja fordítani.
Januártól – a járványügyi előírásokat betartva – a
korábbi éveknek megfelelően, a megszokott rend
szerint tartottuk istentiszteleteinket. A járvány harmadik hullámában azonban csaknem két hónapra
ismét szüneteltetnünk kellett a személyes jelenléttel
járó összejöveteleinket. Így március 7. után legközelebb május 2-ától lehettünk újra együtt – immáron
megszakítás nélkül – a fertőszentmiklósi imateremben, istentiszteleti közösségben.
A hónapok 1. és 3. vasárnapján megtartott istentiszteleteinken, valamint az istentiszteletek előtti és
utáni hittan órákat, konfirmációi előkészítőket Filotás Julianna beosztott lelkésznő látta el. Az év során öt alkalommal vettük közösségünkben az úrvacsora szent jegyeit.
Pünkösdhétfő ünnepén a nemzeti park Lászlómajor
Látogatóközpontjának udvarán találkozhattunk sza-

badtéri istentisztelet keretében a soproni, kapuvári és
Fertő-parti református testvérekkel. A viszontlátás
öröme és az igei-úrvacsorai közösség megélése
mindannyiunk számára vigasztalást és erőt adott.
A járványhelyzet miatt június 20-án került sor konfirmandusaink vizsgájára és ünnepélyes fogadalomtételére. Ezúttal két fiatal, Kiss Dávid Lajos és Lukács Bence tett bizonyságot hitéről és élt első alkalommal úrvacsora sákramentumával. Istenünk áldása
legyen szép fogadástételükön és egész életükön!
Szeptember 5-én az újkenyéri úrvacsorai és egyben
tanévnyitó istentiszteletünket ismét az imaház kertjében tartottuk. A szeptemberben megkezdett új tanévben 19 fertőszentmiklósi, petőházi, fertődi és fertőszéplaki általános iskolás gyermek és fiatal jár az
istentiszteleteinkkel egybekötött református hittan
órákra, illetve konfirmációi előkészítőkre.
Ebben az esztendőben többször is meg kellett állnunk ravatal mellett. Szomorú szívvel, de a feltámadás reményében vettünk végső búcsút március 17-én
a petőházi temetőben id. Hadar Vince 72 évet élt
testvérünktől, és június 6-án a fertőszentmiklósi imaházban Csáthy Gyöngyvirág sz. Jánosy Gyöngyvirág
81 évet élt testvérünktől. Istenünk vigasztalását kérjük a gyászoló hozzátartozóknak!
Kedves Testvérek! Az előttünk álló karácsonyi és
újévi ünnepekre készülődve, és összegezve a mögöttünk álló időszakot, hadd fejezzük ki hálánkat mindazon testvéreink felé, akik szolgálatukkal, anyagi
felajánlásukkal erősítették gyülekezeti közösségünket. Megköszönjük a felajánlott úrvacsorai jegyeket,
az imaterem rendben tartását, a konfirmáció előtt
elvégzett nagytakarítást, a szép karácsonyfát. Hálánkat fejezzük
ki mindazok felé, akik
nagy szeretettel és elkötelezetten segítenek
hittanosaink istentiszteletekre és hittanórákra való hozatalában,

Konfirmált fiataljainkkal az imaház udvarán:
Lukács Bence (első sor
balról a harmadik,) és
Kiss Dávid Lajos (első
sor balról az ötödik).
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illetve hazavitelében. Dömös Hajnalka
ebben az évben is precízen végezte
gazdasági ügyeink vezetését. Köszönjük állhatatos, gondos szolgálatát!
Nagy hálával a szívünkben mondunk
köszönetet Nagy Ibolya testvérünk
családjának a kitartó szolgálatért,
amely ebben az évben is lehetővé tette, hogy istentiszteleteinket ékes rendben megtarthattuk az imaházban. Isten
áldása legyen mindannyiukon!
– Amiként egész gyülekezeti közösségünkön is!
Sz. Nagy Sándor gondnok
és Filotás Julianna beosztott lelkésznő

Egy kis bemelegítés a hittan óra előtt: hógolyócsata az imaház udvarán.

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem,
mindig benned reménykedem.”
(Zsoltárok 25,5)

Sopronból induló
szolgáló életút
2021. október 9-én nyolc szolgatársammal együtt megtörtént lelkészi eskütételem és felszentelésem a pápai református templomban.
Hálásan köszönöm küldő gyülekezetemnek, a Soproni
Református Egyházközségnek azt a szeretetet és támogatást, amellyel utamon kísértek.
2011-ben kezdtem meg tanulmányaimat a Pápai Református Teológiai Akadémián, és a Genfben töltött ösztöndíjas évvel együtt 2018-ban végeztem a hat éves képzéssel.
A 2016/2017-es tanévben segíthettem az otthoni hittanokA fogadalomtétel pillanataiban az október 9-i
tatásban is. Egyházunk rendelkezései szerint a végzett teolelkészszentelésen.
lógushallgatók Egységes Lelkészképesítő vizsgára állnak,
melyet diplomázásom évében sikerrel teljesítettem. Ezt
Dunántúlon kötelező segédlelkészi évek követik. Ez idő alatt én egy évig az Édenkert Pápai Református
Óvoda óvodalelkésze voltam, majd beiratkoztam a Károli Gáspár Református Egyetem doktori képzésére,
s ezzel együtt 2019 szeptembere óta a Pápai Református Teológiai Akadémián dolgozom tanulmányi titkárként.
2019-ben házasodtunk össze Borsi Péterrel, 2020-ban megszületett lányunk, Anna. Jelenleg Takácsiban
élünk, ahol férjem látja el a lelkészi szolgálatot. Isten áldását kérem a soproni gyülekezetre azzal az igével,
melyet felszentelésemkor kaptam áldásul:
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket,
és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”
(Mt 5,16)
Borsiné Tóth Cseperke
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Ifis csendeshétvége Kerkafalván
Idén nyáron Kerkafalván volt
lehetőségünk eltölteni egy élményekkel teli hétvégét. Július
23-án, péntek reggel indultunk
a soproni vasútállomásról. A
csoport egy kisebb része autókkal utazott, így a csomagjainkat nem kellett cipelnünk a
vonaton, ami praktikus volt,
mivel többször át kellett szállnunk. Körmendről autóbusszal
mentünk Őriszentpéterre, ahol
találkoztunk a csapat másik
felével, akik autókkal érkeztek
oda.
Majd bicikliket béreltünk,
és Pityerszer felé vettük az Indulás kerékpárokkal vissza Pityerszerről Őriszentpéterre.
irányt. Az első megállónknál
egy római katolikus, Árpád-kori templomot tekintet- gosan sétáltunk pár percet tovább, így láthattunk egy
tünk meg. Útba ejtettünk egy kisebb kilátót is, pon- vadlovat, és pár európai bölényt. Egy kis pihenő
tosabban a Kömpe szeme kilátót, amihez rendesen után indultunk vissza Őriszentpéterre. A biciklik
meg kellett küzdenünk az oda vezető meredek úttal, leadása után elfoglaltuk a szállásunkat Kerkafalván,
de a kilátás kárpótolt minket. Utána tovább teker- ami a református parókia volt. Az esti áhítatot követünk egy olajsajtolóhoz, ahol volt alkalmunk meg- tően még volt alkalmunk a faluban egy kicsit sétálni,
kóstolni az olajkészítésből visszamaradt terméket, körbenézni.
ami szerintem mindenki számára nagyon érdekes
Másnap a reggeli áhítat után, útra keltünk Mavolt. A következő, egyben a visszaút előtti utolsó gyarszombatfára, ahol megtekintettük ifj. Albert Atmegállónk a pityerszeri skanzen volt. Innen gyalo- tila fazekas műhelyét. Alkalmunk volt rá, hogy kipróbáljuk mi is a korongozást, és talán –
miközben dolgoztunk az agyaggal – akkor
eszméltünk rá, hogy amilyen könnyednek
tűnik, olyan nehéz szép edényt formázni
agyagból a korong segítségével.
Ezután a Veleméri Szentháromság
Templomához látogattunk el, ami szintén
egy Árpád-kori templom volt, ahol egy
nagyon érdekes jelenséget láthattunk. A
templom oldalán csak három keskeny ablak található, amiknél azt lehetett tapasztalni, hogyha valamilyen színes ruhában
eléjük álltunk, olyan színű fény verődött
vissza a falra. Így létre tudtunk hozni lila,
piros, kék, és még sok más színű fényfoltot.
A szentgyörgyvölgyi kazettás református templom volt a következő úti célunk,
ami engem személy szerint nagyon lenyűgözött a szépségével.
A délutánt várta talán mindenki a leg„Elmentem tehát a fazekas házába, aki éppen dolgozott a koron- jobban, ugyanis azt a Lenti Élményfürdőgon.” (Jer 18,3) – Ifj. Albert Attila fazekas mester műhelyében a
ben töltöttük. Este visszatérve Kerkafalmester agyagozás iránti lelkesedése hamar átragadt miránk is.
vára, a vacsora és az esti áhítat után ösz-
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szeültünk még egyet társasozni, ahol nagyon jó hangulat alakult ki, észre sem vettük, hogy elrepült az
idő.
Vasárnap reggel részt vettünk a kerkafalvi református istentiszteleten, amit Szakál Zoltán lelkész
tartott. Az istentiszteletre készültünk pár énekkel,
amit elő is adtunk a gyülekezetnek.

A csomagok bepakolása után elindultunk hazafelé, de útba ejtettünk még a Vadása-tavat, ahol fagyiztunk egyet, majd körbe is sétáltuk a tavat. Ezután már tényleg Sopron felé vettük az utat. Fáradtan érkeztünk meg késő délután, de telis-tele voltunk
fantasztikus élményekkel, amiket a hétvége alatt sikerült szereztünk.
Csóka Emese, 10. osztályos tanuló

Napközis hittantáboraink
A nyári szünet első két hetében ismét napközis táborokat
szerveztünk, az első héten (június 14-18.) 30, a második héten (június 21-25.) 32 gyermek részvételével.

Bibliai hithősök történeteivel ismerkedtünk
meg az első héten. A tábor első napján egy
kis grafikai megoldással mindenki kipróbálhatta, milyen lehetett Sámsonnak, hogy ő
volt valamikor a világ legerősebb embere.

Hálásan megköszönjük a két hét során nyújtott állhatatos
és elkötelezett segítséget, amelyet mind a felnőttek, mind a
középiskolás fiatalok részéről kaptunk. Felnőtt szolgálattevőink voltak: Bakó Erzsébet, Drüszler Edit, Kovács Zsuzsanna és Vladárné Pataki Emőke. Fiatal segítőink voltak: Bakonyi Zsófia, Császár Alíz, Csillag Jázmin, Csomós Nikolett,
Csóka Emese, Dely Dorottya, Dobronyi Botond, Domonkos
Petra, Horváth Boldizsár, Horváth Emma, Király Anna, Mészáros Marcell, Molnár Dóra, Mózsa Kristóf, Nagy Ánizs,
Németh Fanni, Németh Marcell, Peitl Rudolf, Raffai Júlia,
Rácz Leonóra, Simon Szimonetta és Tisza Donát.

Az első hét napközis táborának csapata
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Balra: Zsóka nénivel jót túráztunk
a második héten. Úti célunk a valamikor Brennbergbányához tartozó
Ilona-akna volt. Az erdőt átszelő
ösvényen Zsóka nénitől sok érdekességet hallhattunk a Sopronihegység élővilágáról és ásványi
kincseiről.
Lent: A második tábort is Ki mit
tud? vetélkedővel zártuk. PálSzabó Vivien furulyán és PállNemes Arianna zongorán adott elő
egy szép zenei darabot.

Idén voltam először református hittan táborban. Nem ismertem senkit, mert a barátnőm sajnos nem tudott eljönni, de szerencsére hamar szereztem barátokat.
Minden reggel áhítattal kezdtünk és új énekeket tanultunk. A délutáni csoportmunkák
nagyon jók voltak. Minden csapatnak kellett
egy név és egy logó, amit krumpliból faragtunk ki. Az én csapatom szerintem túl tökéletes nevet akart. A csapatunk a „Bor” nevet kapta,
ezért a logónkon egy szőlő szerepelt. A legjobb
talán az volt, amikor a csapatoknak plakátot kellett
készítenie egy figyelmeztetéssel. Ez nem ment
zökkenőmentesen, de nagyon vicces volt. Az utolsó napon „Ki mit tud?” volt, amin én is és a barátnőm is indultunk. A versenyen együtt zenéltünk,
de mivel más nem csinált ilyet, ezért minket külön
jutalmaztak. Ezen a napon még külön csapatver-

A második
tábor záró
napján még
egy utolsó
nagy játékra
kimentünk az
Erzsébetkertbe.

seny is volt, de mi nem nyertünk. Majd legközelebb! A táborban rengeteg szuper dologban volt
részünk: kirándultunk, strandoltunk, jókat nevettünk és beszélgettünk.
Köszönjük az izgalmakkal teli hetet: Emőke néninek, Gábor bácsinak, Edit néninek, Zsuzsa néninek, Julika néninek és a segítőknek.
Pál-Szabó Vivien 7. osztályos hittanos
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2021. évi anyakönyvi adatok

Konfirmandusaink Sopronban. Fent a május 23-án, lent a május 30-án konfirmáltak csoportja.

„Aki hisz, és megkeresztelkedik, üdvözül...”
(Márk evangéliuma 16,16)
Megkereszteltek:
Szabó Bence és Szabó Szofi; Szinai Krisztina
Zsófia; Andorka Máté (Fertőszentmiklós); Tálas
Kamilla Lelle; Mező Ádám; Tálas Terka Ada; Mak-

láry Márk (Ágfalva); Kis Lilien (Fertőd); Gyöngyösi Szabina (Fertőd); Kurcsics Szonja és Kurcsics
Zara; Mátyás Emese Csenge (Veszkény); Tóth Noel
Marcell (Kapuvár); Szőllősi Léna; Farkas Dorina;
Kiss Lia Kiara; Borbély Róza (Ágfalva); Gyurasits
Szofi (Pereszteg); Káli Dávid (Kópháza); Miskolczi
Olívia Lara (Sopronkőhida); Révi Malina (Győr);
Homoki Róza (Győr); Kerényi Mendel; Fehér Nina
Nelli (Nagycenk); Szűk Áron (Fertőrákos); Lábdy
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Lívia Nóra (London); Pandur Bertalan; Faragó„Én vagyok a feltámadás és az élet,
Szuhay Richárd és Faragó-Szuhay Martin; Lángi
aki
hisz énbennem, ha meghal is, él.”
Elizabet; Márton Anna; Flórián Noel (Kismarton);
(János evangéliuma 11,25)
Nagy Kristóf; Babos Szeréna; Katavics Nikolett;
Náricza Zalán István; Rácz Dominik (SarródNyárliget); Preiner Noémi (Hegykő); Marjai Áron és
Marjai Jázmin; Baraksó Mia (Fertőendréd); Szőke Elhunytak:
2020 decemberében: Szabó Árpád (74); Somogyi
Ottília (Savanyúkút); Erdei Izabella; Dimic Lorena
(Bécs); Máté Léna; Beszédes Boglárka Brigitta Sándorné sz. Végh Ilona (98); Dér Jánosné sz. Hemecz Jolán (91); 2021-ben: Horváth János (74, Sop(Vitnyéd); Geréb Bercel (Kópháza).
ronkövesd); Schlögl József (76); Ballóné Kovács
Magdolna (74); Tóth Zsuzsánna sz. Székely Zsu„...hűséges az Úr, aki megerősít titeket,
zsánna (81); Kolár Rezső (76); Molnár László (74,
és megőriz a gonosztól.”
Dénesfa); Hadar Vince (72, Petőháza); Mucsicska
(1Thesszalonika 3,3)
István (64); özv. Szabó Ferencné sz. Rosovits Angéla (83, Budapest); Koszper István (54, Zsira); Sidó
Andrea (53); Sugár Zoltán (78); Csáthy GyöngyviKonfirmáltak:
rág sz. Jánosy Gyöngyvirág (81, Petőháza); Huszár
2021. május 23-án: Adorjáni Csongor Dávid Jolán Magda (59); Janka Károly (69); Tóth Barna
(Kapuvár); Bősze Lilla (Kapuvár); Dénes Csanád; (80); Tövissi Albert (65, Vadosfa), Iván Lenke sz.
Feldider Kristóf; Fülöp Gábor; Gór Marcell; Gősi Lovassy Lenke (102), Remenyik Emma (Bécs).
Norbert; Gyöngyösi Szabina; Kazareczki Ákos; Kiss
Veronika (Kapuvár); Kurcsics Szonja; Lang Hanna
Krisztina; Mező Ádám; Németh Gréta; Pápai Bálint
Gergő; Pölz Tímea; Rácz Anna Zsófia; Sánta Emese; Sulyok Iringó és Sulyok Mariann (Kapuvár);
Szinai Krisztina Zsófia; Varga Máté.
2021. május 30-án: Balogh Raul; Belley Ámon;
Bencsik Kira; Berger Petra; Csiszér András; Csölle
Vanilla Melinda; Joó Levente; Kammerlander
Zsombor; Kincses Eszter; Máté Hanna; Pavisa Kornél; Prodán Noel; Schlögl Márk József; Szabó Zita
Lívia; Takács Mátyás; Tisza Nimród; Tóth Petra
Napsugár; Varga Tamás Róbert.
2021. június 20-án: Kiss Dávid Lajos (Fertőszentmiklós); Lukács Bence (Fertőszentmiklós).
„Mindenekelőtt legyetek kitartóak
az egymás iránti szeretetben,
mert a szeretet sok bűnt elfedez.”
(1Péter 4,8)
Házasságkötésükre Isten áldását kérték:
Makkos Krisztián – Kazareczki Kitti; Kiss Dávid
– Németh Anikó; dr. Varga Bence – dr. Szima Réka;
Kis Péter – Gyöngyösi Szabina; dr. Kuzsner Zoltán
– dr. Fábián Klaudia; Bányai Norbert – Markó Eliána; Horváth Ákos – Kardos Andrea; Szabó Dávid
Károly – Pintér Eszter.

Végh Kálmánné adományozónk nyughelye a soproni
Balfi úti evangélikus temetőben
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Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre!
Sopron:
Istentisztelet
Veszélyhelyzet idején:
Családi istentisztelet (tanévben)
Gyermekistentiszteletek (tanévben)
Konfirmációi előkészítő (tanévben)
Református Fórum (tanévben)
Férfi bibliakör
Baba-Mama Kör
Fiatal Felnőttek Köre (tanévben)
Bibliaóra
Énekkari próba (tanévben)
Diakóniai Szolgálat összejövetele
Kisifi
Fertőszentmiklós (Imaterem, Petőfi u. 62.):
Istentisztelet
Kapuvár (Lumnitzer Kórház, Imaterem):
Istentisztelet

vasárnap
10 órakor
vasárnap
17 órakor is!
hónap utolsó vasárnapján
10 órakor
az istentisztelettel egyidejűleg
vasárnap
11 órakor
kedden
17 órakor
hónap 1. keddjén
19 órakor
szerdán
9.30-11.00
szerdán
18 órakor
csütörtökön
17 órakor
csütörtökön
19 órakor
hónap 2. csütörtökén a bibliaórával egybekötve
pénteken
16 órakor
minden hónap 1. és 3. vasárnapján 15 órakor
minden hónap 1. vasárnapján

17.30-kor

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK
December 19-én, Advent IV. vasárnapján, de. 10 és du. 17 órakor
December 24-én, Szenteste du. 15 és 17 órakor
December 25-én, Karácsony I. napján
de. 10 és du. 15 órakor (úrvacsorai istentisztelet)
December 26-án, Karácsony II. napján
de. 10 órakor (úrvacsorai istentisztelet)
December 31-én du. 17 órakor óévi hálaadó istentisztelet
Január 1-én de. 10 órakor újévi könyörgő istentisztelet
Január 2-án de. 10 órakor istentisztelet

Református Fórum
A tanév ideje alatt tartott Református Fórum
a felnőtteket keresztelőre, konfirmációra és házasságkötésre
készíti fel. A Fórum azok számára is nyitott, akik református hitünk
alapvető kérdései iránt érdeklődnek.
Szeretettel hívogatunk mindenkit e kötetlen összejövetelre!

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

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

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

