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Egy olyan évnek értünk a végére, 
amelynek az kezdetén nem gon-
doltuk volna, hogy mi minden tör-
ténhetik meg velünk. Talán még 
soha nem volt olyan sűrű és fenye-
gető a jövőt rejtő homály, mint 
éppen ebben az évben. Lám, elég 
egy piciny vírus, és azonnal görcs-
be rándul az egész emberiség 
gyomra. Átrendeződik mindnyá-
junk élete, mert egy pillanat alatt 
átéljük, mennyire törékeny és 
esendő az életünk. 

A koronavírus járvány nem csak 
egyéni életünket, hanem egyház-
községünk életét is alaposan átren-
dezte. Március közepétől be kellett 
zárni templomunkat, és előzetesen 
rögzített, honlapunkra feltett ige-
hirdetéseken át tudtuk tartani a 
kapcsolatot a Testvérekkel. Mégis: 
a közös sors, a közös félelem az 
elszigetelődés ellenére is közelebb 
hozta egymáshoz a lelkeket. Megtapasztalhattuk a se-
gítőkészség, az egymás iránti érdeklődés szép példáit. 
Az év közepére feloldották ugyan a megszorító intéz-
kedéseket, de most, karácsony előtt, újra szembe kell 
néznünk azzal, miként szedi áldozatait a járvány, is-
tentiszteleteink pedig újra az egyházközségünk hon-
lapjára kerültek fel. 

Persze, bölcselkedhetnénk így is: egyszer majd ez a 
járvány is el fog múlni! De talán az is az emberi böl-
csesség része, ha Isten iránti hálával valljuk az elmúlt 
évre visszatekintve: „Szeret az Úr, azért nincs még 

végünk, mert nem fogyott el irgal-
ma, minden reggel meg-
újul” (Jeremiás Siralmai 3,22). És 
a bölcsesség része az is, ha ezt 
kérdezem: Atyám, hogyan találom 
meg az utat Hozzád. Valaki egy-
szer így vallott: „Azt kértem az új 
év kapujában álló angyaltól, adjon 
nekem világosságot, hogy biztos 
léptekkel indulhassak a bizonyta-
lan jövőbe. De ő ezt válaszolta: 
Indulj nyugodtan, csak tedd a ke-
zedet az Isten kezébe! Jobb az, 
mint a világosság, biztosabb min-
den járt útnál”. Bátran fogjuk meg 
Urunk kezét, legyen velünk, ve-
zessen minket, és takarjon be ol-
talmazó szeretetével az év minden 
napján. 

Mert az előttünk lévő évben is 
szükségünk lesz arra, hogy félel-
meinket, szorongásainkat odahe-
lyezzük Istenünk kezébe, és hi-

tünkben megerősödve felfedezzük a közös imádság 
ajándékát. 

Imádkozzunk Szeretteinkért, egymásért és ezért a 
teremtett világért. Higgyük el, minden kérdésünkre és 
kérésünkre választ kapunk, ha megtanulunk várni az 
Isten szavára. Nincs üresség ott, ahol Istenre várnak. 

E gondolatokkal kívánunk minden kedves Testvé-
rünknek áldott karácsonyi ünnepeket, békés, Istentől 
megáldott, boldog új évet! Áldás, Békesség! 
 

Sopron, 2020 decemberében 
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Január 1. Mind az óév utolsó 
istentiszteletén, mind pedig az új-
év első istentiszteletén lelkipászto-
runk, Vladár Gábor kérte ránk Is-
tenünk áldását. 

Január 14.  Az idén is bensősé-
ges vendéglői vacsorára hívta meg 
Hutkai László presbitertársunk a 
presbitériumot. Ezúton is köszön-
jük a szívélyes vendéglátást. 

Január 19. A kapuvári Szent 
Anna plébániatemplomban tartott 
ökumenikus imahét nyitó napján 
Vladár Gábor hirdette Isten Igéjét. 

Január 20-25. A soproni törté-
nelmi egyházak ökumenikus ima-
hetén Vladár Gábor lelkipásztor a 
Szt. Margit templomban, Stum-
merné Nagy Ágnes beosztott lel-
késznő az evangélikus templom-
ban hirdette Istennek Igéjét. Gyü-
lekezetünkben vendég igehirdető-
ként dr. Szabó Bertalan domonkos 
rendházfőnököt és Pelikán András 
evangélikus lelkészt köszönthet-
tük. 

Január 22. A Soproni Luther 
Szövetség, a KÉSZ Soproni Szer-
vezete és a Soproni Kálvin Kör 
szervezésében ebben az évben is 
méltóképpen megünnepelhettük a 
Magyar Kultúra Napját. A Soproni 
Egyetem Erzsébet utcai épületé-
ben megtartott összejövetelen 
Gryllus Dániel Kossuth-díjas elő-
adóművész Weöres Sándor költő 
műveiből válogatott zenés-verses 
előadását hallgathattuk meg, dr. 
Fabiny Tamás, a Magyarországi 
Evangélikus Egyház elnök-

püspöke közreműködésével. Az 
ünnepi esten fellépett a Fidelissi-
ma Vegyeskar Szilágyi Miklós 
karnagy vezetésével, valamint 
Molnár Anikó, a Soproni Petőfi 
Színház művésze. 

Február 2. Tizedik alkalommal 
került sor Diakóniai Szolgálatunk 
és a Véradó Állomás szervezésé-
ben véradásra a gyülekezeti ter-
münkben. A felhívásra az idén is 
szép számmal, mintegy negyvenen 
jöttek el egyházközségünkből, 
hogy hathatós módon nyújtsanak 
segítséget embertársaiknak. Hálá-
san megköszönjük a véradók ön-
zetlen segítségnyújtását és a köz-
reműködők munkáját.  

Március 16-tól a koronavírus 
járványra tekintettel az iskolákban 
online óratartást rendelt el a kor-
mányzat, így hittanóráinkat is 
kénytelenek voltunk az online tér-
be áthelyezni. Ez az intézkedés 
mind a diákjainkat, mind a tanára-
inkat nehéz helyzet elé állította, de 
sikerült az új és nehéz feladatot 
mindkét oldalnak gördülékenyen 
megoldania.  

Március 22-től május 10-ig a 
koronavírus-járvány miatt egyhá-
zunk vezetőségének kérésére szü-
neteltettük templomi istentiszte-
leteinket is. A tavaszi kijárási kor-
látozások ideje alatt a vasárnapi 
igehirdetéseket írott és hangfelvé-
teles formában, honlapunkra felté-
ve tettük elérhetővé. Akik ezt nem 
tudták ilyen módon meghallgatni 
vagy elolvasni, azok számára el-

vittük a papíralapú 
igehirdetéseket.  

Április 10. Nagy-
pénteken a Sopron TV 
közvetítette templo-
munkból ünnepi úr-
vacsorai istentiszte-

letünket. Igét hirdetett Vladár Gá-
bor lelkipásztor. 

Május 3. Anyák napi istentiszte-
letünkön hittanos gyermekeink 
verses-zenés köszöntővel lepték 
meg az édesanyákat és nagyma-
mákat. Az istentisztelet hangfelvé-
telét, Filotás Julianna beosztott 
lellésznő igehirdetésével, egyház-
községünk honlapján lehetett meg-
hallgatni. 

Május 11. Megkezdődtek temp-
lomunk régóta esedékes belső fes-
tési munkálatai.  

Május 17., 24., 31. Vasárnapi 
istentiszteleteinket a templombel-
ső festése miatt áthelyeztük a Jere-
ván lakótelepi Szt. Imre rk. temp-
lomba. Ezúton is köszönjük Né-
meth István plébános úr ökumeni-
kus lelkületről tanúskodó szíves 
befogadó szeretetét. 

Június 1. Pünkösdhétfői szoká-
sos sarródi ünnepi istentiszteletün-
ket a járványra való tekintettel át-
helyeztük a Fertő-Hanság Nemzeti 
Park Lászlómajor Látogatóköz-
pontjának udvarára. Ott ugyanis – 
eső esetén – a tágas múzeumi kiál-

A járványhelyzet miatt istentiszteleteinken kötelező lett az orrot 
és szájat eltakaró maszk viselése, valamint a kézfertőtlenítés. 
Képen:  Kertész Gusztáv konfirmandusunk segít az új szabá-
lyok megtartásában a Szt. Imre templom bejáratánál. 
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Napról-napra, hétről-hétre 

Beállványozott templomunk 
a festési munkálatokra előkészítve 
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lítótérben is lehetőségünk lett vol-
na az istentisztelet megtartására. A 
Sopron környéki, szórványban élő 
reformátusok testvéri közösségé-
ben Igét hirdetett Filotás Julianna 
beosztott lelkésznő, ágendázott 
Stummerné Nagy Ágnes beosztott 
lelkésznő, két gyermeket megke-
resztelt Vladár Gábor lelkipásztor. 

Június 4. E napon a Kárpát-
medence valamennyi templomá-
nak harangjával együtt szólt a mi 
templomunk harangja is, emlékez-
tetve a 100 évvel ezelőtti gyászos 
eseményre, a trianoni békediktá-
tumra, amely hazánk területét 
megcsonkította, és az anyaország-
tól több milliónyi magyar testvé-
rünket elszakította. 

Június 5-6. A templombelső 
festési munkálatainak befejeződé-
se után sor kerülhetett templo-
munk kitakarítására. Ezúton is kö-
szönjük mindazon Testvéreink 
szíves és segítőkész munkáját, 
amellyel lehetővé tették, hogy a 
ránk következő vasárnaptól méltó 
módon újra templomunkban tart-
hassuk istentiszteleteinket.  

Június 7., 14., 21. és augusztus 
23. Tekintettel a járványhelyzetre 
a konfirmációt idén több csoportra 
bontva ünnepeltük meg. Sopron-
ban három csoportban összesen 
44, Kapuváron egy csoportban 3, 
Fertőszentmiklóson két csoport-
ban 3 fiatal, illetve felnőtt tett fo-
gadalmat Isten színe előtt, és élt 
első alkalommal az úrvacsora 
szent jegyeivel.  

Június 22-26. és június 29-
július 3. között napközis hittantá-
borainkat tartottuk, amelyeken 
összesen 39 gyermek vett részt 6 
felnőtt és 12 fiatal segítségével. 
Hálás köszönetet mondunk ezúton 
is segítőink áldozatkész munkájá-
ért, szeretetéért és segítőkészségé-
ért. (Lásd a cikket!) 

Augusztus 20. Az Eggenberg-
ház udvarán tartott ünnepi ökume-
nikus istentiszteleten Filotás Juli-
anna beosztott lelkésznő áldás-
mondással szolgált az egybegyűlt 
hívek körében. 

Szeptember 6. Tanévnyitó is-
tentiszteletünkön hittanosainkkal 

és családtagjaikkal 
együtt kértük Isten 
áldását az új tanév-
re.  

Október 1. A 
gyönyörűen helyre-
állított Szt. Mihály 
templom újraszente-
lésén Vladár Gábor 
lelkipásztor képvi-
selte egyházközsé-
günket. 

Október 31. Kö-
zös reformációi is-
tentiszteletünket az 
evangélikus temp-
lomban ünnepeltük 
evangélikus testvéreinkkel. Igét 
hirdetett Vladár Gábor lelkipász-
tor. 

November 1. Az Erdélyi Kapu-
nál 17 órakor gyertyagyújtással 
emlékeztek erdélyi testvéreink el-
hunyt szeretteikre. Az ökumenikus 
megemlékezésen Filotás Julianna 
beosztott lelkésznő szolgált. 

November 8. Az újra felerősö-
dött koronavírus-járvány miatt, 
valamint egyházunk vezetősége 
ajánlása szerint istentiszteleteinket 
újra áthelyeztük az online térbe. 
Az istentiszteletek felvételét a 
templomban végezzük a megszo-
kott délelőtt 10 órai és délután 5 
órai istentiszteleteken, maximum 
30-30 fő részvételével.  

November 29. Advent első va-
sárnapján a Jereván lakóte-
lep gyertyagyújtásán Stum-
merné Nagy Ágnes beosztott 
lelkipásztor mondott áldást. 

December 6. Advent má-
sodik vasárnapján a várkerü-
leti Mária szobornál megtar-
tott városi gyertyagyújtási 
ünnepségen Filotás Julianna 
beosztott lelkésznő kérte Is-
ten áldását a városra. 

 

December 8. Karácsonyi sze-
retetakciónkat – a korábbi évekhez 
hasonlóan – az idén is megtartot-
tuk. A járványra való tekintettel 
testvéreinktől most pénzadományt 
kértünk. Egy magát megnevezni 
nem akaró református élelmiszer-
bolt vezető testvérünk segítségével 
40, egyenként 15 kg-os szeretetdo-
bozt tudtunk megtölteni tartós 
élelmiszerrel, tisztálkodó- és tisz-
títószerekkel, mintegy 500.000 Ft 
értékben. A Református Szeretet-
szolgálat emberei december 8-án 
szállították el az adományunkat. 
Köszönetet mondunk Testvéreink-
nek a nagylelkű pénzbeli felaján-
lásokért és a segítségért. 

 

Református istentiszteleten a Szt. Imre templomban 

A Magyar Református Szere-
tetszolgálat munkatársai átvet-
ték elszállításra és szétosztás-
ra a 40 „Szeretetdoboz”-
adományt. 
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Bölcsődénkben az idei év 

sok tekintetben eltért az 

eddigiektől. A vírushelyzet 

miatt márciusban nekünk is 

be kellett zárnunk. Ez nem 

csak a gyerekeket érintette 

rosszul, hogy kiszakították 

őket a megszokott mindennapjaikból, hanem a szü-

lőket és természetesen minket is. Fontos volt szá-

munkra, hogy a gyerekekkel és családokkal ez idő 

alatt se szakadjon meg a kapcsolat. 

Nagyon köszönöm kolléganőimnek, Csillag Tün-

dének, Honti Barbarának és Varga Anettnek, hogy 

ötleteikkel, javaslataikkal segítettek eredményesen 

megoldani e rendkívüli helyzetet. A gyerekeknek 

például email-ben küldtünk  videófelvételeket, ame-

lyekben zenei foglalkozásokat tartottunk, meséltünk, 

báboztunk. Ezenkívül kézműves ötleteket, gyűjte-

ményeket készítettünk, melyeket a kialakult helyzet-

ben a családok otthon is el tudtak készíteni. Ezek a 

tevékenységek egyébként bölcsődénk  mindennapja-

ihoz is hozzátartoznak, így a gyerekeknek már isme-

rősek voltak.  A családok örömmel vették a folya-

matos kapcsolattartást és lelkesen küldtek vissza 

nekünk gyönyörű alkotásokat, képeket, éneklő és 

mondókázó felvételeket.  Köszönjük a szülők pozi-

tív hozzáállását, együttműködését, a kedves vissza-

jelzéseket, amelyek megerősítettek bennünket mun-

kánkban. 

A nevelőket segítő dolgozóinknak Lászlóné Cselé-

nyi Erikának, Csernokné Vörzsönits Évának és 

Mezzei Gabriellának is nagyon köszönöm, hogy vé-

gig fertőtlenítették bölcsődénket, tisztán és rendben 

tartották a bezárás alatt is a csoportszobákat és az 

udvart.  Május végén újra nyithattunk és nagy öröm-

mel vártuk a gyerekeket. A nyár és az ősz folyamán 

sok időt töltöttünk a szabad levegőn, a foglalkozáso-

kat is többnyire az udvaron tartottuk.  Hálásak va-

gyunk, a szép udvarunkért, a gyerekek  növényekkel 

körülölelt környezetben tölthették és tölthetik napja-

ikat, ahol játékok, homokozó és most már egy fedett 

terasz is rendelkezésükre áll! 

A nyár eleji családi napunkat, sajnos hagyományos 

módon nem volt lehetőségünk  megtartani, hiszen a 

vírushelyzet miatt a szülőket nem lehetett meghívni. 

Így a gyerekekkel szerveztük  meg a családi napra 

tervezett tevékenységeket. Vizes játékokat játszot-

tunk, számukra mesesátort rendeztünk be, ahol me-

séltünk, báboztunk és az újonnan készített bábos 

meséket is bemutattuk. To-

vábbá különböző hangszere-

ket próbálhattak ki a gyere-

kek, sokat énekeltünk, zenél-

tünk, körjátékoztunk. 

Munkatársaimmal közösen 

arra törekedtünk, hogy egy-

más munkáját segítve,  az 

eddig elért és megszokott 

színvonalunkat tartva a ránk 

bízott gyerekeket továbbra is 

szerető gondoskodással ne-

veljük. Ebben a rendkívüli 

„Bizony mondom nektek: 

aki nem úgy fogadja az Isten országát, 

mint egy kisgyermek, semmiképpen 

sem megy be oda.” 
 

Márk evangéliuma 10,15 

Kerkeniné 

Mihalkó Edit Eszter 

A 2020-as esztendő eseményei 
a Csillag Családi Bölcsődében 

Leesett az első hó 
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évben is igyekeztünk nyugodt, kiegyensúlyozott légkört biz-

tosítani a bölcsődés gyerekeink számára. 

A következő évre mindannyiunknak jó egészséget, örömte-

li, békés napokat, gyerekeinkkel  boldog és szeretetteljes 

együttlétet kívánok! 

 

Kerkeniné Mihalkó Edit Eszter, 

a Csillag Családi Bölcsőde Hálózat koordinátora 

 

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 

FELVÉTEL 
A CSILLAG 
CSALÁDI 

BÖLCSŐDÉBE 
 

Bölcsődénkben még vannak sza-
bad helyek. Szeretettel várjuk 
mindazon kisgyermekes családo-
kat, akik három év alatti gyerme-
küket a Csillag Családi Bölcső-
dénkbe szeretnék beíratni! 

Minden évben kedves kötelessé-
gem, hogy köszönetet mondjak 
mindazoknak, akik valamilyen 
szolgálatot vállaltak és végeztek gyülekezetünk kö-
zösségében. Elsőként említjük hitoktatóinkat. 
Drüszler Edit, Koczka Erzsébet, Komán Szabolcsné, 
Kovács Zsuzsanna, Némethné Szabó Erzsébet, Raf-
fainé Biró Veronika és Vladárné Pataki Emőke vé-
gezte a hitoktatás szép munkáját, hozzájuk csatlako-
zott ez év szeptemberében Joó Lilla tanítónő testvé-
rünk, aki a fertőrákosi iskola kis reformátusait ve-
zetgeti a hit útjain. Isten áldja meg hitoktatóinknak a 
gyermekeink között végzett szolgálatát. 

Hasonlóan szép feladatot végeznek a vasárnapi 
gyermek-istentiszteleteket tartó munkatársaink, akik 
azonban a koronavírus járvány miatt nem tudtak a 
tavalyi évhez hasonló intenzitással foglalkozni az 
óvodás és első osztályos, illetve a 2-4. osztályos 
gyermekekkel az istentisztelettel párhuzamosan. Itt 
is komoly szolgáló közösség végezte a felelősségtel-
jes munkát: Drüszler Edit, Gribovszki Szilvia, Ha-
lász Andrea, Komán Szabolcsné, Kovács Zsuzsanna, 
Márton-Cseh Katalin, Márton Sándor, Máté Izabel-
la, dr. Paárné Bátki Rozália, Pallagi-Téglás Doroty-
tya, Tisza Anita, Varga Judit. Köszönjük segítségü-
ket. Nagyon örülünk annak, hogy gimnazista segítő-

ik is voltak Csillag Jázmin, Dely Dorka, Domonkos 
Petra, Horváth Emma, Mózsa Iringó és Németh 
Fanni személyében. Köszönjük odaadó szolgálatu-
kat. 

A gyülekezeti napközis táborozásokról, és az ott 
közreműködőkről külön cikkben számolunk be. 

Hálásan köszönjük mindazok segítségét, akik a 
templomfestés előtti kirakodásában, ill. a festés utá-
ni takarításában és helyreállításban segítségünkre 
voltak. Itt nem soroljuk fel a sok-sok nevet, Isten 
azonban bizonyosan számon tartja mennyei könyve-
lésében a segítségüket.  

Tipikusan férfimunka volt a templomkert rendezé-
se, ám nem riadtak vissza a munkától a nőtestvérek 
sem. Akik ebben részt vettek: Becsek Renáta, Fonth 
Zoltán, Halász Andrea, Jáger László, Pallagi Krisz-
tián, Pavisa Gábor és fiai, Olivér és Kornél, Tóth 
János és Varga Tamás. A templomkert befüvesítését 
Jáger László főgondnok úr és családja végezte el 
nagy szakértelemmel. A rendbe tett bölcsődei pa-
dok, asztalok és a szépen megmetszett kis szőlőlu-
gas Bereczki Miklós, Bényi Béla, Csillag János, va-
lamint Benkő Alpár keze munkáját dicséri. Nagy 
feladat volt a Csatkai u. 11. sz. alatti épületünk pad-
lásának kitakarítása is. Köszönet jár érte Jáger Lász-
lónak és fiának, Boldizsárnak, Horváth Boldizsár-
nak, Ivácson-Pál Étiennnek és Raffai Júliának. A 
templom hangosító berendezésének beszerelésében 
Bényi Béla testvérünk volt segítségünkre, az orgona 

Köszönetmondás 

Játék az udvaron 
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mögötti polcok visszaszerelését pedig Komán Sza-
bolcs és fiai, Huba és Hunor végezte el. 

Isten Igéjének istentiszteleti felolvasását hűsége-
sen végezte ebben az évben is Bayer Antal, Dzurné 
Halasi Mónika, Horváth Boldizsár és Varga Viktó-
ria. Isten áldása legyen továbbra is lektori tevékeny-
ségükön.  

Az úrvacsorai jegyeket 2020-ban Bereczki Miklós, 
Lesták Domonkosné, Szőnyi Gábor és Kiss Gyula 
testvérünk adományozta. Soli Deo Gloria! 

A keresztelőkön a megkereszteltek zászlós bá-
ránnyal kihímzett kendőt kapnak emlékül. A hímzé-
sek elkészítése dr. Amberger Erzsébet, Bakó Erzsé-
bet, Bodáné Bánya Julianna, Debreczeni Margit, 
Dzurné Halasi Mónika és Kámán Gáborné keze 
munkáját dicséri. 

Kaszab Zsuzsanna testvérünk nagy szakértelem-
mel kimosta és kivasalta templomunk rábaközi hím-
zéses terítőgarnitúráit. Hasonlóképpen tette rendbe a 
kapuvári imaház úrasztali terítőjét is. A bibliakörös 
asszonyok a fehér úrasztali terítőink tisztítását vál-
lalták. Köszönjük mindannyiójuk szép és gondos 
munkáját. 

Bényi Béla testvérünk munkatársaival az idén is 
szép karácsonyfát állított fel templomunkban, ame-
lyet korábban Bereczki Miklós, tavaly óta pedig dr. 
Gribovszky Katalin testvérünk adományozott. 

Gimnazista fiataljaink (a kisifi) nyáron és halottak 
napja előtt is szépen rendbe hozták az evangélikus 
temetőben nyugvó, neves református testvéreink (pl. 
Végh Kálmánné) sírját. Kerezsi Henrik bámulatos 
számítástechnikai ismereteivel segítette az irodai 
dolgozók munkáját. Fiataljaink minden dicséretet 
megérdemelnek. 

Köszönjük azon testvérek autós szolgálatát is, 
akik a nehezen mozgó, idősebb testvéreinket elhoz-
zák templomi istentiszteleteinkre, összejöveteleink-
re. 

Bár az idén – a járvány miatt – csak januárban és 
februárban tudtunk családi istentiszteletet tartani, de 
köszönjük az ezekre az istentiszteleteinkre hozott 
finom süteményeket. 

A Diakóniai Szolgálat az idén 10. alkalommal 
szervezte meg a Véradó Állomással közösen a vér-
adást. Köszönjük a gondos szervezést és a testvérek 
egész napos helytállását. Az adventi szeretetakci-
ónkhoz az idén – a személyes kontaktusok elkerülé-
se érdekében – pénzadományokat kértünk. Az ado-
mányokból 40 szeretetdoboz lett megtöltve (dobo-
zonként 15 kg) tartós élelmiszerrel, ill. tisztálkodó 
szerekkel, mintegy félmillió forint értékben. Egy 
magát megnevezni nem akaró református élelmi-
szerbolt-tulajdonos testvérünk szerezte be jelentős 
kedvezménnyel az árut, négy dobozt pedig a család 
saját felajánlásaként adott a küldeményhez. Vala-
mennyi Testvérünk szívből fakadó adományát és 
segítségét áldja meg Istenünk.  

A koronavírus járványra tekintettel Kiss Antalné, 
Kiss Fanni és Hadnagy Judit kézfertőtlenítő szert és 
jelentős mennyiségű, saját készítésű varrt szájmasz-
kot adományozott egyházközségünknek. Tokodi 
Zoltán egy színes nyomtatóval, Horváthné dr. Er-
dősi Tünde egy kanapéval ajándékozta meg az egy-
házközséget. Köszönjük hasznos ajándékaikat. 

Hálásak vagyunk azért, hogy egyháztagjaink eb-
ben az évben is hűségesen fizették az egyházfenn-
tartói járulékokat, sőt az elmaradt istentiszteletek 
pótlásaképpen „karantén-perselypénzzel” is támo-
gatták közösségünket. 

A hálaadás mellet kívánom az apostol szavaival, 
hogy az új évben „minden dolgunk szeretetben 
menjen végbe”, és így lehessen gyülekezetünk élete 
bizonyságtétel az Isten szeretetéről, amely megjelent 
a mi Urunk Jézus Krisztusban. 

 
Vladár Gábor lelkipásztor  

 

 

A 2020. évi adóbevallások elkészítésekor változatla-
nul lehetőség nyílik arra, hogy a személyi jövede-
lemadónk 1 %-át a Magyarországi Református Egy-
ház javára, illetve a „második” 1 %-ot valamilyen 
közhasznú szervezet – alapítvány, egyesület – szá-
mára felajánljuk.  
 

Egyházközségünknél két közhasznú szervezet mű-
ködik: a Maller Kálmán Templom és Iskola Alapít-
vány és a Soproni Kálvin Kör. Mindkét szervezetnek 
utaltathatjuk adóforintjainkat, de hangsúlyoznunk 

kell, hogy a két alapítvány közül választani szüksé-
ges, mert megosztani nem lehet az 1 %-ot! 

 

Kérjük, hogy a 2020. évi adóelszámolásnál se fe-
lejtkezzenek meg erről, családtagjaik, ismerőseik kö-
rében is terjesszék az 1+1 % felajánlásának lehetősé-
gét. 

 

Egyházunk tech-
nikai számát, illetve 
alapítványaink adó-
számát megtalálják 
tájékoztatónk hátol-
dalán. 

1+1 százalék 
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A Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítványa 30 éve működik egyházközségünk-
ben.  Alapítását dr. Mollay Jánosné Madas Gabriella testvérünknek köszönhetjük. Áldott 
emlékű Gabi néni biztosította az alaptőkét és végezte az adminisztrációs feladatokat több 
mint 10 éven át. Önzetlen munkálkodására ez úton is szeretettel emlékezünk.  

 

2002 óta személyem a Kuratórium elnöke. A Jó Isten adott erőt, hogy volt bátorságom elfogadni, és a rám 
váró feladatokat teljesíteni. Az évek során mindig változó adminisztrációs elvárásokat, utasításokat betartva, 
időben kapott segítséggel elláttam. A Jó Isten segítségével örömmel tevékenykedtem 19 éven át, szolgáltam 
Egyházamat. További szolgálat alól való felmentésemet koromra való tekintettel kértem az Alapítvány Kura-
tóriumtól ez év szeptember 20-i kuratóriumi ülésen. Az alapítvány dr. Walter Katalin fiatal egyháztagunk 
vezetésével folytatja tovább munkáját, új tagként került dr. Molnár Sándor korábbi tagunk helyére dr. Jáger 
László, egyházközségünk új főgondnoka. 

A továbbiakban is közhasznúsági besorolással működő Alapítványunk jogosult a testvérek 1 %-os adó 
felajánlásainak fogadására. Kérem a Testvéreket, hogy a továbbiakban is támogassák az Alapítványt.    

A Kuratórium nevében köszönöm a Csillag Családi Napközi Bölcsődénkben ellátott gyermekek szüleinek 
adományait.  

Az Alapítvány célkitűzéseit az elmúlt 19 év során a kapott adományokból és pályázati juttatásokból, vala-
mint az 1%-os adó támogatásból az alábbiak szerint teljesítettük: 

 Támogattunk 12 közép és felsőfokú református intézményben tanuló diákot.   
 Hozzájárultunk templomunk állagmegóvási, renoválási költségeihez. Ezek voltak: orgonajavítás mun-

kabére, a templom fűtési, világítási, hangosító berendezéseinek szerelési és karbantartási költségei. 
 Az egyházi adminisztráció segítésére másológép és számítógép beszerzését finanszíroztuk. 

 

Urunk áldása legyen mindazokon, akik a jövőben is fontosnak érzik és szívükön viselik alapítványunk cél-
kitűzéseit és szolgálatát. 

Adományaikat továbbra is várjuk a 11996004-02200794-00000000 bankszámlára, 
illetve a jövedelemadó 1%-ának felajánlását a 19112721-1-08 adószámra. 

 

Isten áldását kérem az Alapítvány új vezetőségére, hogy Isten dicsőségére végezhessék munkájukat 
a következő években! 

Kámán Gáborné, a Kuratórium elnöke 
 

Maller Kálmán Templom és Iskola Alapítvány 

Kámán Gáborné 

„Ahol van a ti kincseket ott van a ti szívetek is.” 

(Máté 6,21) 

  
Az Egyházközség vezetősége ez úton is 
hálásan köszöni Kámán Gáborné áldozatos, 
önzetlen és pontos munkáját. 
Isten áldását kívánjuk Testvérünk életére 
és Családjára. 
 

Testvéri köszöntéssel: 
 

         Dr. Jáger László   és    Vladár Gábor  

             főgondnok                 lelkipásztor 

„A jótéteményben pedig 
meg ne restüljünk, 

mert a maga idejében aratunk, 
ha el nem lankadunk.” 

(Galata 6,9) 



 

 

Gyülekezeti életünk a 
megszokott rendben ha-
vonkénti istentiszteletek 
tartásával indult. Az 
Egyetemes Imahét kere-
tében január 19-én, va-
sárnap a kapuvári Szent 

Anna plébániatemplomban ökumenikus is-
tentiszteletre került sor, Vladár Gábor lelki-
pásztorunk hirdette az Igét. 

Március 11-ei kezdettel minden megválto-
zott, kitört a COVID-19 világjárvány, és ha-
zánkban veszélyhelyzetet hirdettek ki. 
„Mindenki maradjon otthon” jelszóval az is-
tentiszteleti rendünk is felborult. Rádió, TV 
és online igehirdetési lehetőségek rendelke-
zésre álltak, de személyes találkozásra nem 
kerülhetett sor. Így elmaradtak a húsvéti, pün-
kösdi úrvacsorai istentiszteletek kapuvári le-
hetőségei is. 

Némethné Szabó Erzsébet pedagógus-hitoktató 
testvérünk ebben az évben is lelkiismeretesen és nagy 
szakértelemmel tanított 18 hittanos gyermeket és fia-
talt. Köszönjük áldozatos munkáját! 

Ebben az évben gyülekezetünk megalakulásának 
25. évfordulóját is szerettük volna ünnepélyes keretek 
között megtartani. A szervezés kellős közepén kitört 
a járvány, így ezen rendezvényünk is elmaradt. 

A kényszerű szünet után, június 1-jén, pünkösdhét-
főn a Fertő-Hanság Nemzeti Park László-majori be-
mutató központjában a Sopron környéki gyülekezetek 

tagjaival közös sza-
badtéri úrvacsorai 
istentiszteletre ke-
rülhetett sor. Ezen 
az istentiszteleten a 
keresztség sákra-
mentumában része-
sült két gyermek: 
Hámori Anna és Há-
mori Dorka. 

Hálát adtunk az 
Úrnak az újra indu-
lás lehetőségéért. 

Június 7-én a 
járványügyi szabá-
lyok szigorú betartá-
sa mellett már Ka-
puváron is tarthat-

tunk istentiszteletet. Ezen az alkalmon gyülekeze-
tünkből  Badó Tibor, Sepely Lilla és Sepely Marcell 
konfirmált. Első ízben éltek az úrvacsora sákramentu-
mával a gyülekezet közösségében. 

 Azóta a szokásos rend szerint tartunk istentisztele-
teket, átlag 24 fő részvételével, és az újbori ünnepi 
istentiszteletünkön 16 testvérünk úrvacsorázott. Eb-
ben az évben dr. Szilágyi Sándor és felesége biztosí-
totta az úrvacsorai jegyeket. Köszönet érte! 

Szalainé Márti betegsége miatt már nem tudta foly-
tatni a kántorizálást, így ifjú Kóródi Sándor vállalta 
ezen szolgálatot, amelyre Isten bőséges áldását kér-
jük.  

A 2020. június 26-28-ra tervezett dunántúli egyház-
kerületi rendezvény, a „Református Napok a Dunán-
túlon” (REND) a járvány miatt halasztásra került. Az 
egyházmegyei, egyházkerületi értekezletek is sokszor 
online történhettek. Az ősz folyamán ilyen nehezített 
körülmények között zajlott le az egyházmegyei, az 
egyházkerületi és a zsinat lelkészi és világi tisztségvi-
selőinek jelölése és 2021-től 6 évre szóló megválasz-
tása is. 

Istenünk kegyelmében, megtartó szeretetében bízva 
a járvány megszűnése után az istentiszteletek és min-
den tervezett program zavartalan megtartásában re-
ménykedünk. A járvány második hullámának kellős 
közepén is „Velünk az Isten” (Máté 1,23) vigasztaló 
és erősítő igével zárom beszámolómat.  

Soli Deo Gloria! 
Dr. Ballagi Farkas főgondnok 

8 

Dr. Ballagi Farkas 

Beszámoló a  
Kapuvári Református Leányegyházközség 

2020. évi tevékenységéről 
 

Konfirmációi ünnepünkön. Balról jobbra: dr. Ballagi Farkas 
főgondnok, Badó Tibor, Sepely Lilla, Sepely Marcell és Vladár 
Gábor lelkipásztor.  

Megkeresztelt hittanosaink pünkösdhétfőn: Hámori Dorka és Hámori Anna. 
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A Fertőszentmiklósi Református Szórványközpont 
2020. éve 

Amikor az elmúlt évi beszámo-
lónk készült, és mellé a Filip-
pibeliekhez írt levélből ezt a 
verset idéztük: „Semmiért se 
aggódjatok, hanem imádságban 
és könyörgésben mindenkor há-
laadással tárjátok fel kéréseite-
ket Isten előtt” – még nem is 
sejtettük, hogy a bizonytalanság 

és a félelem, az aggódás szeretteinkért és magunkért 
mennyire meg fogja határozni napjainkat az idei év-
ben, de jóllehet azt sem, hogy mennyei Atyánk éppen 
ehhez az ígéretéhez hűen miként készíti el a mi szá-
munkra vigasztalásunkat. 

Januártól a megszokott rend szerint tartottuk isten-
tiszteleteinket a hónap első és harmadik vasárnapján 
délután 3 órakor. Az igehirdetői szolgálatot, az isten-
tisztelet előtti hittan órákat és az azt követő kon-
firmációi előkészítőket Filotás Julianna beosztott lel-
késznő látta el. 

A járvány első hulláma kezdetén, március 15-ét kö-
vetően mi is szüneteltettük az istentiszteleteket és 
hittan órákat, minden átköltözött az online térbe. 
Ezekben a megpróbáló időkben öröm volt tapasztalni, 
hogy segítő szándékban és tettrekészségben nincs 
hiány közösségünkben. Ezúton is köszönjük névtele-
nül is azoknak a Testvéreknek a szolgálatát, akik az 
idősebbeket segítve tartották velük a kapcsolatot, és 
ha igény volt rá, bevásároltak a számukra.  

Az újra találkozás lehetősége pünkösd hétfőjén ada-
tott meg ismét a nemzeti park Lászlómajor Látogató-
központjában a már hagyományos soproni, kapuvári 
és Fertő-parti református találkozó keretében. 

Konfirmációi ünnepünket idén az imaház 
méretének lehetőségei miatt két alkalomra 
bontottuk. Június 7-én Osztofi Gergő Mi-
lán, június 21-én Járóka Amanda és Palus-
ka Zoárd tett konfirmációi fogadalmat és 
élhetett első alkalommal az úrvacsora 
szent jegyeivel. Június 7-én, Gergő konfir-
mációjával egybe kötve megkereszteltük 
kistestvérét, Osztofi Péter Dánielt. Iste-
nünk áldása kísérje valamennyiüket életút-
jukon! 

Szeptember 6-án újkenyéri úrvacsorai és 
egyúttal tanévnyitó istentiszteletünket tar-
tottuk. Az imaház kertjében felállított sza-
badtéri rendezvénysátor alatt biztonságo-
san találkozhattunk ismét nagyobb lét-
számban. A fertőszentmiklósi, petőházi és 
fertődi általános iskolákba járó református 
gyermekek összevont hittan óráján és a 
konfirmációi előkészítőkön szeptembertől 

összesen 16 hittanos vesz részt. 
November 1-től a járvány miatt ismét szünetelnek 

istentiszteleti összejöveteleink, az általános iskolák 
működése miatt azonban a hittan órákat továbbra is 
megtartjuk az imaházban. Legközelebb december 25-
én, karácsony első napján délután 3 órakor tartunk 
újra Fertőszentmiklóson istentiszteletet. 

Ebben az évben ravatalnál is meg kellett állnunk. 
November 16-án temettük Fertődön Dömös Dénes 
testvérünket, akit 89. életévében szólított magához 
Teremtő Urunk. Istenünk vigasztalását kérjük a 
gyászoló családnak! 

 

Kedves Testvérek! Visszatekintve  a mögöttünk 
lévő évre megköszönjük mindazok törődését, akik 
felajánlásaikkal vagy szolgálatukkal kifejezték sze-
retetetüket gyülekezetünk iránt. Köszönjük a felaján-
lott úrvacsorai jegyeket, az úrasztali terítő tisztítását, 
az imaterem takarítását. Köszönetet mondunk mind-
azon Testvérünknek, akik nagy szeretettel segítettek 
abban, hogy idősebb testvéreink és a gyermekek is-
tentiszteleteinkre, hittanóráinkra eljöhessenek. Hálá-
san köszönjük név szerint Dömös Hajnalkának, hogy 
ebben az évben is hűséggel végezte gazdasági ügye-
ink vezetését. Külön nagy szeretettel mondunk kö-
szönetet Nagy Ibolya testvérünk családjának a hűsé-
ges szolgálatért, amely lehetővé teszi, hogy istentisz-
teleteinket szép rendben megtarthassuk. Isten gazdag 
áldását kérjük életükre! 

Az Úr legyen őriző pásztorunk az elkövetkező esz-
tendőben! 

Sz. Nagy Sándor gondnok 
és Filotás Julianna beosztott lelkésznő 

 Sz. Nagy Sándor 

Szeptember 6-i 
szabadtéri 

istentiszteletünkön 
az imaház udvarán. 
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Az előző évben hiába igyekez-

tünk a Soproni Kálvin Kör dol-

gait rendbe tenni, soha ilyen 

rendetlenül nem alakult az 

éves programunk, mint 2020-

ban. Pedig jól kezdődött. 
 

2020. január 22-én a Magyar 

Kultúra Napja alkalmából a KÉSZ soproni szerveze-

tével és a Luther Szövetséggel közösen Gryllus Dá-

niel (kétszeres Kossuth-díjas magyar zeneszerző, 

előadóművész, zenész) és dr. Fabiny Tamás (a Ma-

gyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke) 

voltak a vendégeink. „Szolga csak egy van, az Is-

ten” címmel a 2019-ben összeállított Weöres Sándor 

estjüket adták elő a Soproni Egyetem Közgazdaság-

tudományi Kar előadótermében. Közreműködött a 

Fidelissima Vegyeskar (Szilágyi Miklós vezetésé-

vel) és Molnár Anikó színművész, aki a „Júlia, szép 

leány” című székely népballadát adta elő. A rendez-

vényről, amelyen Farkas Ciprián, Sopron Megyei 

Jogú város új polgármestere is részt vett, a helyi saj-

tó bőséges terjedelemben beszámolt 

(www.sopronmedia.hu/cikkek/szolga-csak-egy-van-

az-isten). Érdeklődők az eredeti (2019-es) Weöres 

Sándor-emlékest videofelvételét is megtalálják az 

interneten. 
 

Havi előadásainkat minden hónap utolsó hétfőjén 

terveztük megtartani. Így került sor január 27-én dr. 

Úry Előd: „Új utakon a fogorvosi gyakorlatban” 

című előadására, amely a fogimplantációról 

(fogbeültetésről) szólt, február 24-én pedig Kuzsner 

Péter: „Az orgonamuzsika másodvirágzása” című 

zenetörténeti, kultúr- és helytörténeti ismeretterjesz-

tő előadására. Kuzsner Péter orgonaművész 

(egyházközségünk kántora) ismeretterjesztői kvali-

tásait felismerve elterveztük, hogy a híres orgonával 

rendelkező sopronbánfalvi karmelita templomban a 

pünkösdváró időszakban (orgonavirágzás idején) 

más helyi szervezetekkel együtt rendhagyó Kuzsner 

Péter-orgonakoncertet és ismeretterjesztő előadást 

szervezünk.  
 

Még nagyobb vállalkozásunk lett volna a 2020 

nyarára tervezett négy napos délvidéki kirándulás 

megszervezése Szabadkától Újvidékig (nándor-

fehérvári, Tisza-torkolati, Tarcal-hegységi kirucca-

násokkal). Szállásunkat a Szerémségben, egy ven-

déglátásra berendezkedett református faluban, Mara-

dékon foglaltuk le. (Maradék a kiegyezést követően 

– az egész Szerémséggel együtt, Fiuméért cserébe – 

Magyarországtól a Horvát Királysághoz került. 1897

-ben a horvát püspök a maradékiaktól – római kato-

likusoktól és majdnem 100%-ban magyaroktól – 

megtagadta azt a kérést, hogy Isten szavát magyarul 

hallgathassák. Ekkor a katolikusság nagy része áttért 

reformátusnak.) Az utazás előkészítéséhez tartozott 

Halász Dánielnek, a délvidéki Maradék község re-

formátus lelkipásztorának a meghívása. Ő március 

10-én járt nálunk, úgyhogy érdeklődést felkeltő elő-

adását („Református szemmel a szórványok szórvá-

nyában”) követően Bakó Erzsébetnél, a Soproni 

Kálvin Kör titkáránál lényegében azonnal betelt a 

létszám. Március 11-én már megjelent, és délután 

három órakor, mielőtt nagytiszteletű úr és családja 

Sopronból hazaért volna, hatályba is lépett a korona-

A Soproni Kálvin Kör  2020-ban 

 
Jobbra: 
Dr. Úry Előd elő-
adása. Előadónk 
a 30 éves Soproni 
Erdélyi Kör elnö-
ke 

 
 
Balra: 
Kuzsner Péter elő-
adása (a kivetített 
képen César Franck 
francia zeneszerző 
és orgonaművész) 

 Dr. Szarka László 

http://www.sopronmedia.hu/cikkek/szolga-csak-egy-van-az-isten
http://www.sopronmedia.hu/cikkek/szolga-csak-egy-van-az-isten
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vírus miatt veszélyhelyzetet kihirdető kormányren-

delet. 

A járvány átírta a Soproni Kálvin Kör éves prog-

ramját is. Elmaradtak áprilisi és májusi előadásaink, 

nem volt Trianon 100 előadás, még együttes meg-

emlékezés sem. És a délvidéki utazásról is tanácsos 

volt lemondanunk. A helyzet szeptemberben többé-

kevésbé rendeződni látszott. A márciusról elhalasz-

tott közgyűlést szeptember 28-án tartottuk meg, 

ezen elfogadtuk a 2019. évi beszámolókat és a 2020. 

évi (szeptemberben újraírt) tervet. 2020. őszi-téli 

rendezvényeinket a járványhelyzet miatt eleve a 

templomban terveztük rendezni, ahol az elvárható 

óvintézkedések betartását (maszk viselését) is kér-

tük. A szeptember 28-ai közgyűléshez kapcsolódóan 

Wesztergom Viktortól, a Geodéziai és a Geofizikai 

Kutatóintézet néven ismert Csatkai utcai – volt aka-

démiai, ma az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz 

tartozó, 2018-ban felújított – kutatóintézet 2013-

2019 közötti igazgatójától hallottunk összefoglalót 

az intézet múltjáról, jelenéről és jövőjéről. 
 

Október 27-én, kedden egy még közelebbi szom-

széd-intézménybe, a teljesen felújított Lenck-villába 

látogattunk el. A Deák tér 1. alatt 1890-1982 között 

épült fel Lenck Emil soproni nagykereskedő villa-

épülete, Hofer Ottó bécsi építész tervei alapján. 

1912-től a villa termeiben helyezték el az akkor 

egyesített helytörténeti múzeumok anyagát. 

(Templomunk 1929 óta áll a Lenck-villával szem-

ben.) A második világháború során a múzeum sú-

lyos károkat szenvedett. A rendes helyreállítás évti-

zedeken át, mostanáig váratott magára. Három héttel 

a szűk körben tartott hivatalos megnyitó ünnepséget 

követően, a Soproni Kálvin Kör számára dr. Tóth 

Imre, a Soproni Múzeum igazgatója mutatta be a 

régi pompájában díszelgő villa falai között megnyílt 

új tárlatokat, és a pezsgő polgári életforma városfor-

máló erejét. 

A koronavírus második hulláma olyan fokot ért 

el, hogy november 10-én újabb országos veszély-

helyzetet kellett hirdetni. Ennek következtében le 

kellett mondanunk a november 22-re, vasárnap dél-

utánra kitűzött és már előzetesen meghirdetett prog-

ramunkat, az október elsején újraszentelt Szent Mi-

hály templom közös meglátogatását. Pedig ez lehe-

tett volna 2020. évi programjának igazi koronája. A 

XIII. században román stílusban emelt, a XV. szá-

zadban gótikussá átépített, a reformáció idején egy 

ideig protestáns templomként is szolgáló, a XIX. 

században neogótikus módon rekonstruált templom 

XXI. századi felújítása 2020 szeptemberében fejező-

dött be. A Szent Mihály Plébánia és Sopron Megyei 

Jogú Város által szervezett első idegenvezetéses be-

mutató vendége a Soproni Kálvin Kör lett volna. A 

templomi áhítatot követően Taschner Tamás vezeté-

sével bejártuk volna a templomkertet, és megnéztük 

volna a Szent Jakab kápolnát, valamint a Sekrestyés-

házat is. Városunk lelki-kulturális gyarapodásának 

így is együtt örülünk minden soproni polgártársunk-

kal, keresztyén/keresztény testvérünkkel.  

Decemberi előadónak (2020. december 14-re, a 

soproni népszavazás napra pontosan 99. évforduló-

…és a hallgatóság Halász Dániel, a délvidéki Maradék református lelkésze előadását tartja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Balra: 
Dr. Wesztergom 
Viktor előadása 
2020. szeptember 
28-án 
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Kedves Testvérek! 

 

Ki gondolta volna egy évvel 
ezelőtt, hogy 2020-ban, amikor 
az „Így élünk” gyülekezeti új-
ságunknak megírjuk az év tör-
ténéseit, arról adunk hírt, hogy 
hosszabb időre bezártak a 
templomaink, hogy a segítés 

szolgálatára vállalkozók adósok maradtak a 
„Szeretettel szolgáljatok egymásnak” (Galata levél 
5,13) teljesítésében. 

Elmaradtak a hó végi családi istentiszteletek utáni 
szeretetvendégségek, amelyeket hónapról hónapra 
vártunk, amelyekre készültünk, ahol a többnyire kis-
gyermekes családok egymással beszélgetve szerető 
közösségben lehettek együtt. Nem élhettünk a koráb-
bi adománygyűjtések hagyományával sem, így nem 
élhettük át azt a szívet melengető érzést, amit gyüle-
kezeti tagjaink adományának rendszerezése és cso-
magolása jelentett, amihez minden alkalommal be-
csomagoltuk egy kicsit a lelkünket is. 

Az egyetlen esemény a gyülekezetünkben már 
hagyományossá váló, egyben 10. jubileumát jelentő 
véradás volt. Évről évre 40 egynéhány testvérünk 
nyújtotta karját, hogy segítsen ismeretlenül is rászo-
ruló embertársainknak. A 10 év alatt ez 400 véradó. 
Ők a mi mindennapi hőseink. Talán nem is tudják, 
hogy mindez 1000-1200 megmentett emberéletet 
jelentett. Amikor rájöttem, hogy gyülekezetünkben 
ez volt a 10. véradás, eszembe jutott egy történet. 

Jóval a II. világháború után, egy haditengerészek-
nek fenntartott étteremben ebédelt feleségével egy, a 
háborúban pilótaként szolgálatot teljesítő tiszt, ami-
kor az asztaluk mellett fiatal katonák haladtak el, s 
az egyik odaköszönt neki, ő az emlékezetében kutat-
va sem ismerte fel, ezért utána szólt: ismerjük egy-

mást? Nem, válaszolta mosolyogva a katona, „csak 
én hajtogattam az ejtőernyőjét”  

Kedves Testvérek!  

Ez a katona azzal, hogy egy hangár félreeső ré-
szében nap, mint nap gondosan összehajtogatta az 
ejtőernyő vásznát, kezében tartotta a pilóta életét. 

Jó tudni, hogy vannak a mi gyülekezetünkben is 
ilyen „kis katonák”, akik talán a mi ejtőernyőnket 
hajtogatják azzal, hogy időről időre karjukat nyújt-
ják, hogy vérüket adják. A vérüket, amely úgy, mint 
a pilóta ejtőernyője, akkor tölti be életet mentő sze-
repét, amikor arra éppen szükség van.  

Gyülekezetünk nevében Bujdosó Ágnes versének 
egy részletével szeretném megköszönni önzetlen se-
gítségüket, s kérni őket, hogy a jövőben is hallják 
meg a hívó szót: 

„Vagytok a béke katonái, 

  Halállal küzdő hadsereg, 

  Áldás, dicséret és hála tinéktek, 

  Hisz vért adtatok- s életet.” 
 

Amikor a véradás zajlott, már halottunk a világ 
más részében megjelent, s járványosan terjedő vírus-
ról, s pár napon belül a WHO az egész világ tekinte-
tében magas szintre emelte a vírus riasztási szintjét. 
Hazánkban az első megbetegedéseket március 4-én 
jelentették be. 

Ma már tudjuk, hogy egy láthatatlan, élőlénynek 
nem is nevezhető élő anyag, hónapokra térdre kény-
szerítette a világot. Az emberek mindig is féltek a 
haláltól és az ismeretlen betegségektől. Nincs ez 
másképpen ma sem. Szerte a világban eluralkodott a 
félelem, a pánik. Az emberek bezárkóztak, híreket 
hallgattak, feltöltötték „járványkamráikat”, az üzle-
tek polcairól pillanatok alatt elfogytak a fertőtlenítő 
szerek, az orvosi maszkok, számtalan stresszoldó 
ötlet látott napvilágot, de a félelem nem tűnt el…  

 

A Diakóniai Szolgálat  beszámolója 

Dr. Amberger 
Erzsébet 

ján és a selmeci főiskola Sopronba költözésének 

101. évfordulója alkalmából) Selmec és Sopron ki-

váló helyi ismerőit: Szemerey Tamást és dr. Ormos 

Tamást kértük fel. Még reménykedünk benne, hogy 

a Civitas Fidelissima címmel tervezett előadást meg 

tudjuk a templomban tartani.  

A járványveszély miatt pillanatnyilag bizonytalan 

a 2021. január 22-ei Magyar Kultúra Napja prog-

ramja, aminek most a KÉSZ lesz a főszervezője. 

Amennyiben a vírus nyomása enyhül, 2021. február 

22-én dr. Ablonczy Balázs történész és dr. Timár 

Gábor térképész-geofizikus (mindketten a Trianon 

100 kutatócsoport tagjai) a soproni népszavazásról 

és a határkiigazításokról fognak eddig még soha nem 

hallott tanulságos eseményeket és soha nem látott 

érdekes térképeket bemutatni. 
 

A Soproni Kálvin Kör nevű civil egyesület 1995-

ös megálmodásával a célunk a magyar református 

keresztyén értékrend soproni jelenlétének erősítése 

volt. 2020-ban gyengébben voltunk jelen. Elmaradt 

programjainkat – ha tehetjük – 2021-ben pótoljuk. 
 

Dr. Szarka László, a Soproni Kálvin Kör elnöke 
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Két évvel ezelőtt Fonth Zoltán presbiter kezdemé-
nyezésével férfi kör indult a soproni református gyü-
lekezetben. 

Kezdetben minden hó első keddjén gyűltünk össze 
a református parókián, de pár alkalom után, tapasz-
talva ezen találkozások bátorító, építő hatását, eldön-
töttük, kéthetente találkozunk valamelyik tag lakásán 
is. Házi összejövetelekre jelenleg nálam szoktunk 
összegyűlni, minden második kedden 18 órakor. 

A parókiai alkalmakat októbertől a hó első hétfő-
jén tartjuk. Ezen összejöveteleken Vladár Gábor tisz-
teletes úr bibliai történeteket elemez, rengeteg háttér 
információval megtűzdelve, így sokkal érthetőbbé és 
megfoghatóbbá válik számunkra a Szentírás üzenete. 
Természetesen interaktív formában zajlik, tehát kér-
déseket lehet feltenni és megválaszolni. Olykor kül-
ső meghívott előadó vezeti az estet, legutóbb dr. 
Bartha Zsolt rédei lelkipásztor látogatott el hozzánk.  

A hó többi férfi körös összejövetelén a jelenlévők 
mindennapi életének nehézségeiről, terheiről beszél-
getünk keresztyén szellemben és próbálunk a jézusi 
út szerint megoldásokat találni személyes kihívása-
inkra. Sokszor teljesen intim magánéleti problémák 
is megosztásra kerülnek, ez bizonyítja a férfiak bi-
zalmát és a tiszteletet egymás iránt. Olyan kis közös-
ség ez, ahol senki nem ítélkezik, és senki nem oszt 

kéretlenül tanácsokat, sokkal 
inkább egy meghallgató, kér-
dező, együttérző, családias 
hallgatóság. Alkalmainkat 
énekléssel nyitjuk, amelyet gi-
tár kísér, majd egy közös ima 
után elkezdjük a „hogy vagy” 
körünket. Fontos, hogy a kérdés megválaszolása lel-
ki, szellemi irányultságú legyen, és ne vesszünk el a 
storyzásban. Egy alkalom 1,5-2 órát tart, és a végén 
szintén imával zárjuk. 

Számomra azért fontos ez a kis közösség, mert 
megtért, élő hittel megajándékozott férfiak szembe-
sülünk azzal, hogy problémáinkkal nem vagyunk 
egyedül, másik testvérünk is hasonló nehézségekkel 
birkózik, ezáltal megértésre, elfogadásra lelünk egy-
másban. Vonatkozik ez bűneinkre is, megvallhatjuk 
őket, mégse tagadnak ki, hanem bátorítást, egymá-
sért való imádkozást remélhetünk a csoport tagjaitól. 
Újra és újra lendületet ad a krisztusi úton maradás-
hoz, a megbocsátáshoz, szeretethez. 

 
Örömmel várunk Téged is, kedves Férfi Olvasó! 

 
Benkő Alpár, a férfi bibliakör tagja 

Férfi bibliakör 

Benkő Alpár 

Kedves Testvérek!  

A Jelenések könyvében olvashatunk az Apokalipszis halált osztó 
lovasairól. A negyedik, a sárga színű ló lovasa a halált szimbolizál-
ja, járványok és egyéb tragédiák formájában. A múlt évszázadban a 
spanyolnátha, a fekete himlő, az AIDS, a TBC, a malária szedte 
milliószámra áldozatait. S most a harmadik évezred küszöbén a ví-
rusok teszik próbára az emberiséget. 

Egy parányi élő anyag képében figyelmeztetést kaptunk, hogy 
nem jó irányba haladunk, hogy elbizakodottságunknak nincsenek 
határai, hogy igazi érték nélküli világot építünk. 

Ez a vírus sok mindent elvett tőlünk, s bebizonyította, hogy az 
ember nem mindenható, hogy vannak helyzetek, amikor nem talál-
juk azonnal sem a valós magyarázatot, sem a helyes választ. De ne-
künk hívő embereknek van vigasztalónk: 

 

„Tudom a te dolgaidat és nyomorúságodat… Semmit ne félj azoktól, 
a miket szenvedned kell: Íme, a Sátán egynéhányat tiközületek a 
tömlöcbe fog vetni, hogy megpróbáltassatok; és lesz tíz napig való 
nyomorúságotok. Légy hív mindhalálig, és neked adom az életnek 
koronáját.” (Jelenések könyve 2,9-10) 

 

 

Dr. Amberger Erzsébet, a Diakóniai Szolgálat vezetője 
 

Adj vért és ments meg három életet! 
Kovácsné Schlégl Gabriella egyházta-
gunk is jelentkezett véradásra. 
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Uram, te voltál nékünk hajlékunk 

nemzedékről nemzedékre! 

Köszönjük, hogy megismerhetjük 

teremtett világod szépségét, érez-

hetjük segítő hatalmad erejét, 

megtapasztalhatjuk gondviselő 

kegyelmed gazdagságát minden 

időben. Leginkább pedig azért 

vagyunk hálásak, hogy egyszülött 

Fiad halála és feltámadása által 

örök élettel ajándékoztál meg 

minket. Ezért merünk most is Hoz-

zád folyamodni. Légy velünk e 

veszedelmes világjárvány idején, 

amikor különösképpen is átéljük 

szűkre szabott emberi életünk tö-

rékeny voltát. Állj mellénk, erő-

sítsd bennünk azt a hitet, hogy 

szabadító szeretetedet nem vonod 

meg tőlünk. 

Urunk! Sokaknak lett manapság 

bizonytalanná az élete. Ezért kö-

nyörgünk Hozzád: növeld a mi 

hitünket, jóságos atyai karoddal 

ölelj körbe minket. Add, hogy újra 

megtaláljuk a Hozzád vezető utat, 

és merjünk Tőled kérni felülről 

való erőt. Eléd visszük azokat, 

akiket megroskasztott az élet ter-

he. Légy, Atyánk, a betegeinkkel, 

akik Tőled várják a gyógyulást és 

a vigasztalást. Hajolj oda a szen-

vedőkhöz. Légy az elesettekkel, a 

Hozzád készülődőket pedig fogadd 

be örök hajlékodba. Dicsőítünk 

azokért, akiket már magadhoz 

szólítottál mennyei világodba, 

mert ők már nem csak hallanak 

Rólad, hanem látnak is mennyei 

fényességedben. Tőlünk testben 

elszakadtak, Hozzád előre siettek, 

hogy örökké a Tieid legyenek. 

Hadd lehessünk a gyászolók vi-

gasztalója! Te egyszülött Fiad ál-

tal megtörted a bűn és halál ha-

talmát, és feltámadásával elvetted 

szívűnkből a halál rettentését. Kö-

szönjük az ajándékba kapott éle-

tet, amelyhez annyi szeretet, szép-

ség és öröm, de egyúttal bizony 

gond és fájdalom is tartozik. Tud-

juk, mindezekben a Te szeretetedé 

az utolsó szó.  

Te ismersz minket Istenünk. Ez-

zel a bizonyossággal lépünk most 

világosságodba, hogy a jelen tit-

kaiban felfedezhessünk Téged, 

gyöngeségeinkben meglássuk sza-

badító hatalmadat, életünk töre-

dékeiben, mintegy tükörcserepe-

ken át életünk vigasztaló egészét, 

a halál felől a diadalmas életet. 

Te tudod azt is, ki milyen anyagi 

kárt szenved a járvány miatt, vagy 

milyen rémisztő erővel hat rá az 

anyagi csőd elkerülhetetlensége. 

Ma olyan időket élünk, amikor a 

magányosak még magányosabbak 

lesznek; a félénkek és szorongók 

még félénkebbek és szorongóbbak, 

a veszélyeztetett életűek még ve-

szélyeztetettebbek. Állj a szoron-

gók mellé! Légy társa az egyedül 

élőknek, hogy ne legyenek magá-

nyos árvák, mert nem tudnak át-

ölelni senkit. Hadd tudjunk örülni 

minden ajándékba kapott napnak, 

és soha ne felejtsük el, hogy egy-

szer nekünk is itt kell hagynunk 

ezt a Tőled kapott, gyönyörű vilá-

got.   

Óvd és őrizd azokat, akikre e 

vészterhes időkben a több felelős-

ség és a több munka terhét róttad. 

Hadd tudjanak a népek felelős 

vezetői jókor, jó és hatékony dön-

téseket hozni. Adj bölcsességet a 

tudósoknak, hogy megtalálják a 

járvány biztonságos kezelésének 

módját, és gátat szabhassanak a 

fertőzés terjedésének. Sokszorozd 

meg a járvány elleni küzdelemben 

részt vevő orvosok, ápolók és min-

den egészségünkért dolgozó em-

ber erejét, hitét és kitartását. Erő-

sítsd bennük a reményt, hogy 

megadhassanak minden testi-lelki 

segítséget szenvedő embertársaik-

nak, a gyászoló és aggódó hozzá-

tartozóknak.  

Uram, könyörülj népeden! Hadd 

tudjunk példát mutatni e nehéz 

időkben felelős magatartásunkkal, 

Benned bízó életünkkel. Tedd mú-

landó életünket a Rólad való bi-

zonyságtételre alkalmassá. És ha 

egyszer kihívsz minket e múlandó 

világból, akkor engedj minket is 

békében elaludni és felébredni 

ama mennyei világodban, ahol 

nincs többé könny, gyász és fájda-

lom.  

Dicsőség legyen ezért Neked! 

Légy áldott földi, látható egyháza-

dért, és dicsértessék a Te három-

szor szent neved mennyei gyüleke-

zetedhez megtérő nyájadért is. 

Maradj velünk, Urunk! Törd meg 

számunkra az élet kenyerét! Ma-

radj velünk irgalmaddal és jósá-

goddal, szent Igéddel és sákra-

mentumoddal, vigasztalásoddal és 

áldásoddal. Maradj velünk, min-

den Te híveiddel, most és az örök-

kévalóságban. Ámen 

 

 

„A békesség Istene pedig, 
aki az örök szövetség vére által 

kihozta a halottak közül 
a mi Urunkat, Jézust, 

a juhok nagy pásztorát, 
tegyen készségessé titeket 

minden jóra, 
akaratának teljesítésére; 

és munkálja bennünk azt, 
ami kedves őelőtte 

Jézus Krisztus által, 
akinek dicsőség örökkön örökké. 

Ámen.” 
 

(Zsidókhoz írt levél 13,20-21) 

Imádság járvány idején 
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A márciustól tartó vírusjárvány miatt 
sokan érezhették magukat elszigeteltnek, 
hiszen még az idősebb generáció tagjai 
sem élhették korábbi aktív vagy kevésbé 
aktív életüket. A „Maradj otthon!”-
felszólítást a legtöbb idős ember megfo-
gadta, a korlátozott vásárlási időt elfo-
gadta. 

Ebbe a visszafogott életbe hozott 
fénylő sugarat a csütörtöki bibliakör tag-
jai felé lelkészeink és Emőke tiszteletes 
asszony felvetése, hogy ti. látogassuk 
meg a fertődi Esterházy-kastély leven-
dulását, és ott tartsuk meg a bibliaórán-
kat. Tervünk kivitelezésében Tóth Éva 
egyháztagunk, a kastély kommunikációs 
igazgatója volt segítségünkre. Köszönet 
érte! 

Egy szép nyári napon, július 9-én, 
néhány autóval a helyszínre utaztunk 
(már a kimozdulás is üdítő volt!), ahol egyházközsé-
günk tagja, Husztiné Harsányi Emese várt bennünket 
nagy szeretettel, bőséges szakszerű magyarázattal, 
ismertetővel. 

Mivel nagyon szép idő volt még késő délután is, a 
levendula kertben egy árnyas diófa alatt telepedtünk 
le az ott állandóra elhelyezett asztal melletti padokon 
és székeken. Innen már láthattuk a levendula bokro-
kat, amelyek bár már nem voltak pompájukban, még-
is csodálatos látványt nyújtottak. Az a csodálatos il-
latfelhő, amiben részünk volt, felejthetetlen. 

Múzeumpedagógus vezetőnk olyan szakszerű ma-
gyarázatot adott, hogy kortól, nemtől függetlenül 
(sokszor gyermekcsoportokat, táborlakókat is vezet) 
mindenki gyarapíthatta tudását. Megtudtuk, hogy a 
kertben angol és francia levendula is van, melyek el-
térő sajátosságairól pontos információkat kaptunk. 

Ezek szerint az angol levendula (Lavandula angusti-
folia) nevét valószínűleg onnan kapta, hogy az angol 
parfümipar számára nemesítették ki. Szívós, télálló 
növény, max. 60 cm magasra nőhet, cserépben való 
termesztésre is alkalmas. A francia levendula 
(Lavandula dentata) nevében a „dentata” fajnév, ami 
arra utal, hogy levélszéle fogazott. Nagyon sokáig 

virágzik. Tömzsi virágzata tetején élénkebb színű 
murvalevél ül. Virágszíne finomabb a hagyományos 
levendulalilánál. Nem bírja annyira a telet, mint az 
angol faj. Mindkettőt az egész világon termesztik. A 
levendula az árvacsalán-félék családjába tartozik. 
Illata csodálatosan aromás, hosszú ideig tart, mind a 
levele, mind a virága ontja az illóolajat, amely har-
móniát teremt, frissít, regenerál és nyugtat is. Fő ha-
tóanyaga a linalool (linalil-acetát), de tartalmaz 
flavonoidokat, cseranyagokat, kumarint is. Teája 
nyugtató, görcsoldó, fejfájáscsillapító és fertőtlenítő 
hatású. Közismert molyűző hatása is. 

Az értékes előadás után barangolhattunk a kert-
ben, szedhettünk levendulát. Ehhez segédeszközöket 
és hozzá illő kis tasakokat is kaptunk. Az élvezetek 
azonban nem zárultak le a levendulással, mert a mel-
lette megtalálható csodálatos fűszer- és gyógynö-
vénykert látványában és szakszerű bemutatásában is 
részünk lehetett. 

Minden csodás testi-leli ajándékért ez úton is kö-
szönetemet fejezem ki bibliakörös társaim nevében is 
nagytudású szakmai vezetőnknek, Husztiné Harsányi 
Emesének. 
 

Bakó Erzsébet, a bibliakör tagja  

A diófák árnyékéban. A képen balról jobbra: Vladár Gábor lelkipásztor, 
Kui Mária, Kámán Gáborné, Hevesi Margit, Bede Lászlóné, Vladárné 
Pataki Emőke, Stummerné Nagy Ágnes, Bakó Erzsébet, Bóné Zsu-
zsanna és kedves vendéglátónk, Husztiné Harsányi Emese.  

                      evendulával 

a koronavírus ellen 

Megcsodálhattuk a praktikusan kialakított, ma-
gaságyásokban zöldellő fűszer- és gyógynövények fajgaz-
dagságát is. 
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Idén a járvány miatt nem lehe-
tett „elutazós” táborban gon-
dolkodni, így egyházközségünk 
úgy döntött, két napközis tábort 
szervez a hittanos gyermekek 
számára, ezzel is lehetővé téve, 
hogy a gyerekek jó közösség-
ben mind többet együtt lehesse-
nek. Különösen is, hogy a már-
cius 16-tól kezdődő, otthonok-
ban zajló digitális oktatás miatt 
nagyon vágytak már ők is az 

egymással való találkozásra, játékra. A két héten át 
tartó táboroztatás a szülők számára is segítség kívánt 
lenni, különösen azok esetében, akiknek nem kis ne-
hézséget okozott a már kivett szabadságok miatt az, 
hogy hogyan oldják meg gyermekeik felügyeletét a 
nyári időszakban. 

Első napközis táborunkat június 22-26. között 19 
gyermek, a másodikat június 29 és július 3. között 25 
gyermek részvételével rendeztük meg. 

Az első napok rendszerint ismerkedéssel, játékkal és 
a heti téma felvezetésével teltek. Napjainkat közös áhí-
tattal a templomban kezdtük Gábor bácsi vezetésével, 
majd közös foglalkozásra került sor a gyülekezeti ter-
meinkben, illetve a templomkertben. Délidőben – ami-
kor Sopronban töltöttük a napot – a Deák Étteremben 
ebédeltünk meg. Az étterem közelsége, és az, hogy 
szabadtéren lehetett étkezni, fontos szempont volt az 
étkeztetés megszervezésekor. Délután rendre szabadté-
ri játékokat játszottunk, kézműveskedtünk, vagy kirán-
dultunk. Az első hét témája Dávid király életének tör-
ténetei voltak, míg a második a Kincsekről szólt.  

Mindkét héten kiemelt szerepet kapott, hogy sokat 
mozogjunk a szabadban, a jó levegőn a gyerekekkel. 
Túráinkhoz, kirándulásainkhoz kiváló és kedves túra-
vezetőket és házigazdákat kaptunk segítségül. Ez úton 
is ismételten megköszönjük mindazt a tartalmas és 

gazdagon együtt töltött időt, amit nekünk szereztek! 
Első héten kedden Sopronkövesdre látogattunk el, 

ahol Péntek Erzsike és Szalainé Rózsa Katica megmu-
tatták nekünk a helyi tájházat, az ún. Énekes-házat. Az 
udvaron szépen kialakított fedett rész alatt mindenki 
kipróbálhatta a pilicke vagy a csuhéból formált virág 
készítését. A kézműveskedéshez testi táplálék is járt: 
frissen szedett cseresznye! A „szalonnás” ebédet már a 
szőlődombon, az Agg-hegyen vehettük magunkhoz, és 
mielőtt újra vissza sétáltunk volna a faluba, hogy bú-
csút intve haza utazzunk Sopronba, a domb adottságait 
kihasználva még egy rövid számháborúra is sor kerül-
hetett. 

Egyházközségünk tagja, Tóth Éva turisztikai igazga-
tó szervezésében mindkét héten csütörtökön ellátogat-
hattunk a fertődi Esterházy-kastélyba, ahol Husztiné 
Harsányi Emese múzeumpedagógus – aki szintén gyü-
lekezetünk tagja – vezetésével bejárhattuk a látogatók 
számára éppen nyitva tartott termeket és a kastély le-
vendulakertjét. A kertben nem csak megcsodálhattuk 
az illatozó virágokat, hanem mindenki tele is szedhette 
az erre a célra kapott zacskóját levendulával, amiből 
aztán levendulapálcát, asztali díszt, kopogtatót készít-
hettünk. A gyerekek nagy lelkesedéssel szedték a virá-
gokat, majd készítették alkotásaikat. Ebédünket, a 

„házhoz” rendelt 
pizzát a kastély kre-
atív foglalkozásokra 
kialakított termében 
fogyaszthattuk el. A 
kastélyban ezután 
első héten herceg-
kisasszonyokként és 
hercegekként, kora-
beli ruhákba öltözve 
járhattuk végig a 
termeket.  
A második héten 
kedden Bakó Zsóka 
nénivel tettünk egy 
jó kiadós kirándu-
lást. Reggel a Ká-
roly-kilátótól indul-

Hálásan megköszönjük a két hét során nyújtott fá-
radhatatlan és sokoldalú segítséget, amelyet mind a 
felnőttek, mind a gimnazista, középiskolai fiatalok 
részéről kaptunk. Felnőtt segítőink voltak: Drüszler 
Edit, Joó Lilla, Komán Emese, Raffainé Biró Vero-
nika és Vladárné Pataki Emőke. Fiatal szolgálatte-
vőink voltak:  Bakonyi Zsófia, Csillag Jázmin, Dely 
Dorottya, Dobronyi Botond, Domonkos Petra, Hor-
váth Boldizsár, Horváth Emma, Király Anna, Mé-
száros Marcell, Raffai Júlia, Tankó Adrienn, Tisza 
Donát. 

Napközis táboraink 

A Várhely-kilátónál  

Raffainé 
Biró Veronika 
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„Táborzáró” csoportkép  

Fent: Múltidéző ruhákba öltözve a fertődi kastélyban  
 

Lent: A kincskereső verseny győztes csapata  

tunk, ahol mindenekelőtt megtekintettük a 
nemrég kialakított Trianoni Emlékparkot. 
Kirándulásunk célja: a Várhely-kilátó volt. 
Út közben Zsóka néni több érdekes erdei 
növényre is felhívta a figyelmünket. Az út-
menti áfonyás gyakran lecsábított bennünket 
a kijelölt útvonalról, így odafelé viszonylag 
lassabban haladtunk. A Várhely-kilátótól 
nem messze még egy-két számháborús csa-
tára is volt ereje a fiataloknak. Visszafelé 
azért gyorsabban haladtunk, de ekkor a csa-
pat egy része egészen a templomig gyalo-
golt. Több mint 10 kilométert tettünk meg 
ezen a napon.  

Mindkét héten a témáinkhoz kapcsolódó 
történeteket igyekeztük a lehető legváltoza-
tosabban feldolgozni. A segítő fiatalok több-
ször is rövid színdarab formájában megjele-
nítették a gyerekek számára a történeteket. 
A kézműves foglalkozásokon mindenki ta-
risznyát illetve hátizsákot festhetett magá-
nak, amibe aztán akár a kézfertőtlenítőjét, 
vagy akár más elkészített „kincseit” is bele-
rakhatta. Dávid történetéhez kapcsolódóan 
első héten zsoltáríró- és zsoltáréneklő ver-
senyt is tartottunk meghívott, hozzáértő zsű-
rivel László Lóránd egyetemi hallgató sze-
mélyében. Köszönjük jelenlétét és bátorító  
értékeléseit! Második héten kincses térkép 
alapján kellett a kincseket összegyűjteni az 
Erzsébet-kertben, aminek nagy lelkesedéssel 
láttak neki a csapatok. Péntekenként pedig 
idén is megtartottuk elmaradhatatlan ’Ki mit 
tud?’ vetélkedőnket, ahol a többség bemutat-
hatta tehetségét.  

Mindkét héten nagy segítség volt szá-
munkra a népes számú segítő fiatal, köszö-
net a munkájukért, derekasan helyt álltak.   

Köszönet ezért a sok élményért! 
 

Raffainé Biró Veronika hitoktató 



 

2020. évi anyakönyvi adatok 

„Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom neked, ha 
valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be 
az Isten országába. Ami testtől született, test az, és 
ami Lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy 
ezt mondtam neked: Újonnan kell születnetek.”  

(János evangéliuma 3,5-7)  
Megkereszteltek: 
2019. novemberében: Tóth Milán Márk; Mózes Pé-
ter (Kömlőd); 2020-ben: Biró Anikó; Horváth-Biró 
Botond; Pokker Patrik; Ambrus Noé; László Csenge 
Zenkő; Csendes Dominik Dániel (Fertőszéplak); 

Fabi Zoltán Attila és Fabi Zsombor Bence (Harka); 
Hámori Anna és Hámori Dorka (Fertőd); Belley Ist-
ván Zsolt; Everling Sámuel Kolos és Everling Si-
mon Miklós; Viszmeg Hanna; Osztofi Péter Dániel 
(Pusztacsalád); Németh Ákos Géza; Beyer Emilia; 
Preiner Janka; Vörös Abigél (Harka); Füster Vince 
és Füster Ervin; Csorba Emma Margaréta; Bodor 
Tamás; Szimeiszter Anabell; Balogh Petra 
(Nagycenk); Kulik Miranda (Sopronhorpács); Fu-
szik Hanna; Brinzberger Alma; Pócza Olivér 
(Nagylózs); Balogh Petra (Nagycenk); Székely Ani-
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Konfirmandusaink Sopronban. 
Fent a június 7-én, lent a június 14-én, jobbra a másik oldalon pedig az augusztus 23-án konfirmáltak csoportja. 
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kó Ilona és Székely Róbert (Csapod); Balogh Tamás; 
Bayer Levente (Fertőhomok); Budai Elizabeth 
(Bécsújhely); Vörös Gréta Klára; Farkas Bence Hu-
nor; Gaidos Gergely (Hidegség). 

 
„Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, hanem 
az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” 

(2Timóteus 1,7)  
Konfirmáltak: 

Június 7-én: Badó Tibor (Kapuvár); Belley István 
Zsolt; Benkő Hajna Napsugár; Bordás Gréta; Czö-
vek Minna Beáta; Csendes Rebeka sz. Mali Rebeka; 
Csillag Virág; Everling Sámuel Kolos; Everling Si-
mon Miklós; Ilcsik Álmos Darázs; Ilyés Kata Szon-
ja; Kenéz Máté; Kertész Gusztáv; Molnár Renátó; 
Osztofi Gergő Milán (Fertőszentmiklós); Rácz Zsu-
zsa; Rónai Petra; Sepely Lilla és Sepely Marcell 
(Kapuvár); Simon Szimonetta; Újvári Dóra; Vidó 
Hanna; Viszmeg Hanna; 

Június 14-én: Benkovics Brigitta; Bordás Bella 
Katalin; Brágya Emese; Halász Torda; Herczeg Fió-
na; Kassai-Schmuck Sára; Komán Hunor; Németh 
Ákos Géza; Rácz Réka; Schwanner Ádám; Szabó 
Ákos; Tóth Márton; Vida Máté; Zsejki Kornél; 

Június 21-én: Járóka Amanda (Fertőszentmiklós); 
Paluska Zoárd (Fertőszentmiklós); 

Augusztus 23-án: Anka Botond; Gyergy Katalin; 
Kabók Flórián; Kerezsi Henrik Bálint; Kis-Berkes 
Mátyás; Monosi Zsombor; Pap Hunor; Tímár Bene-
dek Péter; Tímár Domonkos Zsolt; Tóth Milán 
Márk; Zsejki Boglárka. 
 
 

„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak 
szép eredménye van. Mert ha elesnek, föl tudják se-
gíteni egymást. De jaj az egyedülállónak, mert ha 
elesik, nem emeli föl senki. Éppígy, ha ketten feksze-
nek egymás mellett, megmelegszenek; de aki egyedül 
van, hogyan melegedhetne meg? Ha az egyiket meg-
támadják, ketten állnak ellent. A hármas fonál nem 
szakad el egyhamar.” 

(Prédikátor 4,9-12)  
 

Házasságkötésükre Isten áldását kérték: 
Makláry István Tamás – Horváth Andrea; Ficsór 
Zsolt – Kovács Veronika; Varga Norbert – Picz 
Anett; Szász Alpár – Pálosi Katalin. 
 
„Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, 
hogy őt, mint örökkévalót kapd vissza.”  

(Filemon 1,15 – Károli ford.)  
Elhunytak: 
Özv. Durkó Jánosné sz. Nagy-György Eszter Etelka 
(76, Sopron); özv. dr. Bencze Pálné sz. Mogyorósi 
Júlia (84, Fertőd); Kovács Imre (87, Sopron); özv. 
Tiba József (98, Sopronkőhida); özv. dr. Tiboldi Ti-
borné sz. Vándori Éva (92, Sopron); özv. Harcsa Ba-
lázsné sz. Varga Ella (85, Sopron); özv. Komornoki 
Lászlóné sz. Magyari Zsuzsanna (96, Sopron); özv. 
Bánfalvi László (73, Sopron); özv. Molnár Károlyné 
sz. Pócsik Irén (90, Sopron); Mislei Zoltánné sz. 
Buchhalter Erzsébet (72, Sopron); Szabó Ildikó sz. 
Szabó Ildikó (56, Kismarton); Dányi László (53, 
Hegykő); Kovácsvölgyi Gáborné sz. Szathmári Má-
ria (75, Sopron); özv. Horváth Antalné sz. Kerekes 
Eszter (71, Fertőhomok); Ispán Imre (66, Kapuvár); 
Balló György (76, Sopron); Gangl Jánosné sz. Gom-
bás Etelka (72, Sopron); Pisák Sándor (75, Brenn-
bergbánya); özv. Dömös Dénes (88, Fertőd); Török 
János (80, Fertőd); Szabó Árpád (74); Somogyi Sán-
dorné sz. Végh Ilona (98); Dér Jánosné sz. Hermecz 
Jolán (91). 

 



 

ÜNNEPI ISTENTISZTELETEINK 

 

Szeretettel hívogatunk mindenkit gyülekezeti összejöveteleinkre! 
Sopron: 

Istentisztelet vasárnap 10 órakor 

 Vészhelyzet idején: vasárnap 17 órakor is! 

Családi istentisztelet (tanévben) hónap utolsó vasárnapján 10 órakor 

Gyermekistentiszteletek (tanévben) az istentisztelettel egyidejűleg 

Konfirmációi előkészítő (tanévben) vasárnap 11 órakor 

Református Fórum (tanévben) hétfőn 17 órakor 

Énekkari próba (tanévben) hétfőn 18.30-kor 

Fiatal Felnőttek Köre (tanévben) szerdán 19 órakor 

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

Férfi bibliakör hónap 1. hétfőjén 19 órakor 

Diakóniai Szolgálat összejövetele hónap 2. csütörtökén a bibliaórával egybekötve 

Családos kirándulás hónap 2. vasárnapján 15 órakor 

Baba-Mama Kör szerda 9.30-11.00 
 

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 20-án, Advent IV. vasárnapján, de. 10 és du. 17 órakor 
December 24-én, Szenteste 17 órakor (szabadtéri) 

(eső esetén a templomban) 
December 25-én, Karácsony I. napján 

de. 10 és du. 15 órakor (úrvacsorai istentisztelet) 
December 26-án, Karácsony II. napján 

de. 10 és du. 15 órakor (úrvacsorai istentisztelet) 
December 27-én 10 órakor istentisztelet 

December 31-én 17 órakor óévi hálaadó istentisztelet 
Január 1-én 10 órakor újévi könyörgő istentisztelet 

 20 

 
 

 

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 

 

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. 


