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A Soproni Evangélikus  
Egyházközség lapja 

ingyenes kiadvány 

Túrmezei Erzsébet: Aki helyett a Krisztus vérzett
Emlékszem: Kemény bilincsbe verten, 
bénultan ültem a hideg kövön. 
Sötétség, bûn és vád töltötte el lelkem, 
ijesztõ csend kietlen börtönöm. 

Halál: Oly mindegy. Csak nagynéha lázadt 
valami bennem. Életvágy talán. 
S akkor... szerettem volna összetörni 
bûnt és bilincset börtönöm falán... 

Neki az ajtó rozsdamart vasának 
sámsonkarokkal! Ki a fényre! ki, 
ahol szabad mezõk ujjongva várnak, 
s ahol az élet szent magvát veti! 

Néha. És máskor rémek. Megremegtem: 
a szívemen kemény, hideg marok. 
Egy síron túli hang titkos hívása: 
'Jöjj! Jöjj Barabás!' - Nem! Nem akarok! 

'Barabás!' Hah, már nem a rém hívása. 
Ezer torokból tör ki: Ó, elég! 
Ez a halál! Jön értem. Sírom ássa 
és nem kiálthatok felé: Ne még! 

Most! Súlyos léptek... fegyver csörrenése... 
csikordul a zár... szoborrá meredt 
minden tagom... egy érdes hang: 'Barabás, 
szabad lettél. Le a bilincseket!' 

Elõször mint egy álom. De lehullnak 
mégis. Tántorgó lábaim elõtt 
kitárt kapu áll. Ott kinn vár az élet. 
Rám vár. Elõre! Hadd köszöntsem õt! 

Merre? Hová? Nagy céltalan örömmel 
rohantam, mígnem bõsz tömegbe vitt, 
zúgó tömegben torpant meg a lábam. 
Pilátust láttam, népem véneit... 

S ott állt egy ember: nagy, szúró tövissel 
megkoronázott, véres, tört alak. 
Vállán vörös palást, kezébe nádszál. 
Hogy le nem roskad annyi kin alatt! 

Gyönge, törékeny. Vad lelkemmel érzem: 
szelíd, egészen más, mint én vagyok. 
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Igehirdetés Húsvét 2. napján 
Amikor aztán Jézus odaért, megtudta, hogy már négy napja a sírban van. Betánia pedig 

közel, mintegy félórányira volt Jeruzsálemhez, ezért a zsidók közül sokan elmentek Már-
tához és Máriához, hogy vigasztalják õket testvérük miatt. Márta, amint meghallotta, hogy 
Jézus jön, elébe ment, Mária azonban otthon maradt. Márta ekkor így szólt Jézushoz: 
�Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem. De most is tudom, hogy amit 
csak kérsz az Istentõl, megadja neked az Isten.� Jézus ezt mondta neki: �Feltámad a test-
véred!� Márta így válaszolt: �Tudom, hogy feltámad a feltámadáskor, az utolsó napon.� 
Jézus ekkor ezt mondta neki: �Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha 
meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?� Márta így 
felelt: �Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus, az Isten Fia, akinek el kell jönnie a 
világba.� Miután ezt mondta, elment, és titokban szólt a testvérének, Máriának: �A Mester 
itt van, és hív téged.� Õ pedig, amint ezt meghallotta, gyorsan felkelt, és odament hozzá. 
De Jézus még nem ért be a faluba, hanem azon a helyen tartózkodott, ahol Márta találko-
zott vele. A zsidók, akik vele voltak a házban, és vigasztalták, látták, hogy Mária hirtelen 
felállt, és kiment. Utánamentek tehát, mert azt gondolták, hogy a sírbolthoz megy, hogy 
ott sírjon. Mária pedig, amint odaért, ahol Jézus volt, meglátta õt, leborult a lába elé, és így 
szólt hozzá: �Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem.� Jn 11,17-32 

�A júliusi napon, amikor elhurcolták a zsi-
dókat, Devorah az iskolaudvarról tartott hazafe-
lé, ahol a barátnõjével játszott. Rácsodálkozott 
az utcán parkoló autókra és teherkocsikra, de 
nem gondolt veszélyre � négy éves volt. 

A harmadik emeleten laktak. A kapualjban 
megnyomta a lépcsõházi világítás gombját. A 
folyosók némák voltak és néptelenek, és õ nem 
gondolt veszélyre. A lakásuk ajtaja nyitva állt, a 
folyosóról látta a két csendõrt meg a két civil 
ruhás férfit és a szüleit a nappaliban, akik éppen 
bõröndbe gyömöszölték a holmikat. Már kiáltani 
akart, hogy »Mama!« � amikor anyja észrevette 
õt az ajtónyílásban, és olyan hangon, amitõl 
akkorát ugrott, mintha áramütés érte volna, 
rákiáltott: »Mit csinálsz te itt? Mit akarsz? Itt 
nincs neked semmi látnivaló. Ez nem cirkusz, 
vagy állatkert! Menj haza a szüleidhez!« 

Energiafal volt ez a hang, annyi akaraterõ 
szorult belé, mely elõtt meg kellett hajolni. Any-
ja mérges arccal nézett rá, apja hátat fordított 
neki, rá sem nézett. A férfiak rápillantottak, 
majd összenéztek. A kislány sarkon fordult és 
menekült. A sarki házba menekült, ahol Max 
unokabátyja lakott. Mivel félt a lassú lifttõl, 
gyalog rohant fel rokonai lakásában, éppen ide-
jében ahhoz, hogy felnyalábolják és magukkal 
vigyék, mielõtt megérkeznek a csendõrök.� 

Chaim Potok Asher Lev öröksége c. re-
gényében így meséli el a fõhõs, hogy fele-
sége gyerekkorában hogyan kerülte el a 

koncentrációs tábor borzalmait, és hogyan 
maradhatott életben. 

Olvasva a fenti részletet, azonnal értjük 
a szülõk viselkedését. A saját gyermekét 
önmagától eltaszító anyát, és a kislánynak 
hátat fordító apát. Egész egyszerûen nem 
volt más választásuk. Ez volt az egyetlen 
megoldás, ami akkor ott, abban a helyzet-
ben a kislánynak az életét jelentette, még 
akkor is, ha ezzel kétségbe taszították õt. 
Saját gyereküket, aki négy éves lévén az 
egészbõl semmi mást nem ért, csak a hideg, 
durva elutasítást, ráadásul éppen azoktól, 
akiket a legjobban szeret. 

Nem tudom, egy négyéves gyereket ér-
het-e annál nagyobb csapás, mint hogy a 
szülei szeretetében kelljen kételkednie. Ta-
lán csak annak a mondatnak a keserûsége 
közelíthet ehhez az érzéshez, amit az el-
múlt napokban többször is hallottunk: �Én 
Istenem, Én Istenem, miért hagytál el en-
gem?�Az ember keserûsége, akinek sorsa 
rejtve van az Úr elõtt, és ügye nem kerül 
Isten elé. Akit elzavar az anyja, és akinek 
hátat fordít az apja. Rohan lefelé a lépcsõn, 
de mintha a mennyországból rohanna a 
pokolra. És lám, a pokol is történhet szere-
tetbõl� 

A legkegyetlenebbnek látszó viselke-
dés, a legridegebb elutasítás és a legdráma-
iabb esemény hátterében is állhat életet 
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mentõ, életet megtartó szeretet. A szülõk 
kegyetlen viselkedésére egyetlen magyará-
zat, vagy ha úgy tetszik egyetlen mentség 
van: szeretetbõl tették azt, amit tettek. Még 
akkor is, ha a kislány nem ért belõle sem-
mit. Még akkor is, ha ezzel fájdalmat okoz-
tak gyermeküknek. 

Úgy gondolom, valahogy így kell, hogy 
legyen ez a világban jelenlévõ szenvedés-
sel, és Istennel kapcsolatban is. Minden 
mögött Isten szeretete áll, még a legtragi-
kusabb történések hátterében is. Csak még 
nem értjük. Nem látjuk az összefüggéseket. 
Képtelenek vagyunk olyan távlatokban 
gondolkodni, amilyenben Isten gondolko-
dik. 

Képtelen volt erre Márta és Mária is, 
akik meghalt testvérüket, Lázárt siratták. 
Nem értették, hogy Jézus, akit a barátjuk-
nak tartottak, miért nem sietett a segítsé-
gükre, és miért nem tett valamit annak ér-
dekében, hogy testvérük halála ne követ-
kezzen be. Fájdalmasan hangzik a mondat 
elõször Márta, majd a másik testvér, Mária 
szájából is: �Ha itt lettél volna, nem halt volna 
meg a testvérünk.� De Jézus nem volt ott. És 
õk ekkor még nem értették a miértet. Nem 
látták azt, ami késõbb az õ számukra is 
nyilvánvalóvá vált. Ha úgy tetszik, ekkor 
még nem állt össze a kép. Az akkori közhit 
szerint ugyanis, ha három napja volt halott 
valaki, akkor még lehetett abban bízni, 
hogy csak tetszhalott, és életre kel. De a 
negyedik nap már a biztos és visszafordít-
hatatlan halált jelezte. Akkor már nem volt 
mit tenni. Éppen ezért õk is tehetetlennek 
érezték magukat, és tehetetlenségükben 
senki nem segített nekik. Ott voltak ugyan 
a barátok, ismerõsök, de õk is csak gyá-
szukban tudtak osztozni. Valós segítség 
nem jött senkitõl. Így tehát jogosnak érez-
hetjük a testvérpár szemrehányó szavait: 
�Ha itt lettél volna, nem halt volna meg a test-
vérünk.� 

Sokszor nem érezzük Isten jelenlétét. 
Sokszor nem érezzük sem saját életünkben 
sem pedig a világ dolgainak történéseiben 
sem. Több a szenvedés annál, amit mi jo-
gosnak tartanánk, több a bánat és a fájda-
lom, mint amit az ember elbírna viselni. Én 
nem hinném, hogy szégyellnünk kéne a 

fájdalmunkban kimondott, vagy kikiabált 
szavainkat, még ha azok szemrehányóak is, 
és ha magának az Istennek szólnak is. Csak 
éppen ilyen helyzetben, ilyen körülmények 
között is számolnunk kell azzal � és éppen 
ezért mindennél fontosabb, hogy hinni tud-
junk abban �, hogy a legfájdalmasabb vesz-
teség, a legnagyobb csapás, a legsötétebb 
mélység is lehet Isten irántunk való szere-
tetének megnyilvánulása. Olykor-olykor 
megadatik nekünk, hogy életünk korábbi, 
nehezen megélt, fájdalmakkal, esetenként 
kínokkal teli idõszakait késõbb másképpen 
lássuk, másképpen értékeljük. És nem is 
csak egyszerûen másképpen, hanem egye-
nesen ellentétes módon: örvendezve, hálá-
val, boldogan. És ha töredékes földi éle-
tünkben megtörténhet, hogy bizonyos 
események ennyire átértékelõdhetnek szá-
munkra, vajon nem feltételezhetõ, hogy 
Isten kifürkészhetetlen terveit egykor majd 
megértve, saját sorsunkat és a világ sorsá-
nak történéseit isteni távlatból látva min-
den egészen másképp látszik majd? Esetleg 
mindenrõl kiderül, hogy szeretetbõl tör-
tént? 

Mert Húsvét öröme éppen ez: egy pil-
lanatra megadatik nekünk a tisztánlátás 
lehetõsége. Van úgy, hogy elhomályosul a 
szemünk és egy pillanatra megfeledkezünk 
egykori tapasztalatainkról, érzéseinkrõl, 
vagy akár tudásunkról is. De Húsvét ün-
nepe újra és újra azt erõsítheti bennünk, 
hogy minden az Isten tudtával és minden 
szeretetbõl történik értünk. 

Minden szeretetbõl történik. Jézus halá-
la, a pokolra való alászállása és feltámadá-
sa is szeretetbõl történt. 

Szeretetbõl történt az is, hogy engedte 
Lázárt meghalni, holott Bethánia közelében 
tartózkodott, mindössze félórányira, és 
tudott a dologról. Azt akarta, hogy a nõvé-
rek a korabeli, általánosan vallott hitbõl, 
egy személytelen, bebiflázott, készen ka-
pott hitbõl eljussanak egy személyesen 
átélt, a saját bõrükön megtapasztalt élõ 
hitre.  

És szeretetbõl történt Lázár feltámasz-
tása is, hiszen Jézus tudta, hogy ezzel a 
tettével veszi kezdetét az õ kálváriája. Tud-
ta, hogy sok mindent eltûrtek neki, de egy 
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halott feltámasztása � fõleg úgy, hogy a 
zsidók közül sokan együtt voltak Mártával 
és Máriával � több annál, mint amit be tud-
nak fogadni. Ennek ellenére vállalta. És 
amikor azt mondja, hogy �Én vagyok a fel-
támadás és az élet� éppen azt mondja, hogy 
ha valaki el tudja fogadni ezeknek a sza-
vaknak a súlyát és igazságát, annak nem 
kell megtapasztalnia mindazt, amit neki át 
kellett élnie: az Istentõl való teljes elhagya-
tottságot. Ahogyan néhány fejezettel ko-
rábban maga Jézus mondja: �Bizony, bizony 
mondom néktek: aki hallja az én igémet, és hisz 
abban, aki elküldött engem, annak örök élete 
van; sõt ítéletre sem megy, hanem átment a 
halálból az életbe.� 

Márta hitt ebben. Hitt Jézusnak, aki azt 
mondta, hogy Õ maga a feltámadás, és 
igazi élete is egyedül annak lehet, akivel 

Neki személyes kapcsolata van. Ha meg-
van a párbeszéd lehetõsége, és ha megvan 
a kérdések, és olykor talán a szemrehá-
nyások helye és ideje is. 

Márta hitt akkor, mielõtt bármi történt 
volna. Hitt, mielõtt Jézus feltámasztotta 
volna testvérét. Hitt Jézusban és Isten sze-
retetben. És ennek a hitnek bizonyságául 
hangzik válasza: �Igen Uram, én hiszem, 
hogy Te vagy a Krisztus, az Isten Fia.� 

A golgotai kereszt minden másnál 
meggyõzõbben hirdeti, hogy nem minden 
az, aminek látszik. Hogy valaminek nincs 
vége azzal, ha számunkra véget ér és, hogy 
a leggyötrelmesebb magány és szenvedés 
is történhet életet mentõ, megtartó szere-
tetbõl. Ebben a hitünkben tartson meg 
minket Isten. Ámen. 

Balázs Viktória 

A megújuló szerelem nevében 
Õsi igazság, hogy a szerelem a házasság évei alatt szép lassan meg kell, hogy fakuljon, 
hogy a szürke hétköznapok a ragaszkodást is elszürkítik. Sok lelkész figyelmezteti is erre 
a szabályra az esküvõn a házasulandókat, nehogy majdan csalódás érje õket. Természetes 
számunkra, hogy házasemberként szép lassan hozzászokunk a másikhoz, rigolyáihoz, ha 
már megváltoztatni nem tudjuk õket. Tudomásul vesszük a fenti õsi igazságot. Ki-ki a 
maga bástyái mögé menekül, egyik a Helyszínelõket, a másik a számítógép képernyõjét 
bámulva, és csak néha fogalmazódik meg szívünkben a kérdés: errõl álmodtam annakide-
jén? 

 

Ha innen nézzük, a katolikus háttéren 
született Házas Hétvége lelkiségi mozgal-
mat igazi törvényszegésre találták ki: abból 
a meggyõzõdésbõl született ugyanis, hogy 
egyáltalán nem természetes, hogy a kezdeti 
lángoló együtt-létet szép lassan felváltja a 
kényelmes egymás mellett-lét. E mozgalom 
hívei vallják, hogy Isten tud annyira tör-
vénybontó lenni, hogy képes a legáltaláno-
sabb törvényt, az elszürkülését hatályon 
kívül helyezni � ha mi is akarjuk. 

Mi is egy ilyen házaspártól, jó baráta-
inktól kaptunk meghívást egy Házas Hét-
végére. Bár az ötlet kezdettõl fogva tetszett 
nekünk, a megvalósítás nehézségekbe üt-
között: négy kissrác, ráadásul lelkészként a 
vasárnapi istentiszteletek terhe, a nagy-
mamák tekintélyes távolságban� Nem 
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könnyû ilyen helyzetben két és fél napra 
elszakadni, és csak egymásra figyelni. 

De az Isten szeretete leleményes, és 
2010. február 19�21. között eljutottunk egy 
ilyen, evangélikusok számára szervezett 
hétvégére, Gyõrújbarátra. Most nem az a 
fontos, hogy ott mi történt, hanem az, hogy 
belül mi történt: hogyan gondoltunk végig 
közös kérdéseket, hogyan értettük meg a 
másik motivációit, hogyan könnyeztünk az 
új egymásra találás miatt.  

Mert nem igaz, hogy nem lehet fülig 
szerelmesnek lenni abba, akinek majdnem 
minden hibáját ismerjük. Nem igaz, hogy a 
közös múlt csak fal, és nem híd lehet közöt-
tünk. Nagy kaland egy ismeretlennek szí-
vét meghódítani. De sokkal nagyobb annak 
a szépségére rácsodálkozni, akivel esetleg 
évtizedeket végigküzdöttünk: együtt, egy-
másért, olykor akár egymás ellen is. 

Nagy élmény volt számunkra a felisme-
rés, hogy a mi új egymásra találásunk nem 
maradt a magánügyünk. Természetesen 
senki nem szólt bele, hogy a négyszemköz-
ti beszélgetéseken mi hangzott el, az elõ-
adásokon elhangzottak sem kötelezõen 
elfogadandó tételekként hangzottak el: 
annyit és azt használtunk belõle, amennyi, 
és ami nekünk, kettõnknek fontos volt. De 
döbbenetes volt hallani, hogy ezen a vasár-
napon, több istentiszteleten, misén is gon-

dolnak ránk, egy egész imalánc számára 
vagyunk fontosak mi ketten. 

Mert a házasság nem csak magánügy: 
ha van honnan elindulni és van hová ha-
zamenni, a munkámat, hivatásomat is 
másképp élem meg, mint a páros magány 
iszonyatában, amikor - Pilinszky szavával 
élve: �az ágy közös, a párna nem�. Épp ezért 
utólag kissé sajnáljuk, hogy a 
gyülekezetettel nem tudattuk, hová me-
gyünk, magánügyünkként kezeltük ezt a 
hétvégét. Papcsaládok vergõdését látva rá 
kellene végre döbbenni: nem igaz, hogy a 
lelkészházasságok kérdése csak az õ 
ügyük, oldják meg, ahogy tudják� Biztató, 
hogy mind az elõadók, mind a résztvevõk 
között voltak evangélikus lelkészházaspár-
ok, köztük egy püspök és a felesége is. 

Kiknek ajánljuk ezt a hétvégét? Kemé-
nyen hangzik, de azoknak nem, akiknek 
házassága romokban hever. Nekik más 
utakat kell találni, hogy újraépítsék kapcso-
latukat. Valaki autósnyelven azt mondta: 
ez nem baleseti szerviz, inkább százezres 
felülvizsgálat és olajcsere.  

Fontos, hogy akik erre rászánják magu-
kat, azok valóban legyenek jelen teljesen- 
nem csak idõben, hanem lélekben is, min-
den külsõ körülményt kikapcsolva. És vé-
gül: aki eljön, higgyen abba, hogy házassá-
guk nem csak az õ számukra, hanem Isten 
számára is fontos. 

Hegedûs Attila és Tünde 
(Megjelent az Evangélikus Élet 2010. március 21-i számában) 

Kosztolányi Dezsõ: Húsvét 
Már kék selyembe pompázik az égbolt,  
tócsákba fürdenek alant a fák,  
a földön itt-ott van csak még fehér folt,  
a légen édes szellõ szárnyal át.  

Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe  
viszik a zavaros szagos vizet,  
a lány piros tojást tesz el merengve,  
a boltokat emberraj tölti meg.  

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,  
megrészegül az illaton a föld,  
s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt -  

kelet felõl egy sírnak mélyibõl,  
elrúgva a követ, fényes sebekkel  
száll, száll magasba, föl az isten-ember. 
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Záróistentisztelet Ittzés János püspök igehirdetésével  

Értsétek meg már Jézus megajándékozó 
csodáját! 

Az evangélikus gimnáziumok országos énekkari találkozójának volt a házigazdája a 
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 2010. március 5�7. között. A Líceum 
dísztermében került sor a kóruskoncertre is, közel 250 fiatal középiskolás részvételével. A 
vasárnap 10 órai istentisztelet egyben a találkozó záró istentisztelete is volt, amelyen 
énekkel és igeolvasással szolgáltak a kórusok. Igét hirdetett Ittzés János elnök-püspök úr, 
a liturgiát Hegedûs Attila igazgató-lelkész végezte.  

 

�De nem engem hívtál segítségül, Jákób, 
nem értem fáradoztál, Izráel! Nem nekem hoztál 
bárányt égõáldozatul, nem engem dicsõítettél 
véresáldozataiddal. Nem én voltam, akinek étel-
áldozatoddal szolgáltál, nem én voltam, akiért 
tömjénezéssel fáradoztál. Nem nekem vettél 
pénzért illatos nádat, nem engem árasztottál el 
véresáldozataid kövérjével. Hanem te voltál az, 
akinek én szolgáltam vétkeid miatt, te voltál az, 
akiért fáradoztam bûneid miatt. Én, én vagyok 
az, aki eltörlöm álnokságodat önmagamért, és 
vétkeidre többé nem emlékezem.� (Ézs.43, 22 - 
25) 

�Éneklés, Istenre rácsodálkozó ámulat ha-
totta át az együtt töltött napokat, amelyre vá-
lasz a mai ige is. � kezdte prédikációját a 

püspök. � Nem lehet ámulat, csodálatos rácso-
dálkozás, megrendülés nélkül felállni, magunk-
ra találni.� 

�Mindez csak a vallásoskodó ember tévedé-
se. Tükörbe nézhetnénk már végre valamennyi-
en. Nem több ez, mint önmagunk megtéveszté-
se? Valójában ez ennél sokkal súlyosabb. Isten 
félrevezetése! Adok, hogy adj nekem, mondja az 
Úr életünk minden pillanatában! Az ember csak 
a maga alávalóságát leplezi ezzel. � tette hozzá 
Ittzés János, aki szerint a kiút egyetlen lehe-
tõségét sohasem értették meg az emberek 
sem ma, sem korábban! Ezért döbbennek 
meg minduntalan az emberek, ha szembe-
sülnek ezzel az ézsaiási igével.  

�Hát nem elég bizonyíték Isten mindunta-
lan megújuló szeretetére, jóságára Jézus lábmo-
sása, Keresztelõ Szent János küldetése, Pál 
apostol megtérése? Hiábavaló a papok zsolozs-
mázása, a tömjén áradása a templomokban, ha 
nem értjük Isten megrendítõ vallomását: én 
szolgálok Nektek!� � fûzte tovább gondolat-
menetét a püspök. 

�Kopernikuszi fordulatra van szükség: sze-
meinknek kell meggyógyulnia, hogy látva lás-
sunk, Õrá tekintsünk! Õ szolgál Neked, Ne-
künk, Nekem! Valamennyiünknek! Most és 
mindörökké! Értsük már meg, fogjuk már fel, 
lássuk már meg: amikor Isten eljött közénk a mi 
világunkba, szolgálatával közösséget vállalt 
velünk. Belepusztulhatunk, rámehetünk, ha 
tovább tart istentelenségünk, szeretetlensé-
günk.� � mondta a püspök.  

�Én szolgálok, mondja az Úr! És mi vajon 
kitartottunk, itt vagyunk templomaiban, meg-
maradtunk gyülekezeteiben? Hiszen fejtetõre 
állítottuk a lényeget! Nem az a csoda, hogy mi 
itt vagyunk, hanem az, hogy Õ itt van, és átölel 
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minket szeretetével. Ahányszor a templomajtó 
kinyílik, mindannyiszor Jézus szeretõ, ölelõ 
karja tárul felénk. Lelkészeknek is ezt kell 
minduntalan hirdetni: értsétek meg már Jézus 
megajándékozó csodáját. Õ adja nekünk lelkünk 
táplálékát, és mi kegyeskedünk megtenni dolgo-
kat neki?! Ebbe pusztul bele az európai keresz-
ténység. És a magyar kereszténység is ugyanezt 
képezi le a családok szétmenésével!� � hangsú-
lyozta Ittzés János. 

Ifjak éneklésének erejében száll a kotta-
fejeket másoló szerzõ szívén átszõtt, mu-
zsikává varázsolódott Istendicsõítés, hitval-
lás.  

�Õ szolgál Neked, Nekünk bûneid miatt! 
Krisztustalanság, embertelenség meg nem érte-
ni az isteni jóságot! � mondta a püspök. � 
Csak úgy tudott segíteni rajtunk, hogy kereszt-
re kellett feszülnie! Bele kellett halnia a szerete-
tébe! Udvarolt népének, szemérmetesen kérte 
népe szeretetét, nem szegte meg szerzõdését 
Noéval, elküldte Mózest, és a prófétákat mind, 
és mégis� Bele kellett halnia mélységes, fensé-
ges, életigenlõ szeretetébe! És újra és újra pró-
bálkozik az ember kitérni a kereszt botránya 
elõl: Isten szolgál szeretettel és irgalommal 
valamennyiünknek ma is, most is, neked is, 
nekünk is!� 

 

Ittzés János ezután így zárta gondolat-
menetét: �Megszabadulhatunk szeretetlensé-
günktõl, nyomorainktól, lelki bajainktól, ha 
megérint minket csodád, a Te halálos szereteted! 
Ez hoz nekünk kiutat, vigaszt, megerõsítést! 
Figyelmeztet, gyógyít, nevel, szeret, és lehajol 
most és mindöröktõl piszkos lelkû életünkhöz. 
Isten arra vár, hogy mi irgalmazzunk meg neki! 
Miattunk kellett nem értelmetlen halálát meg-
halnia! Döbbenjünk rá, és értsük meg: ez rette-
netes, gyönyörûséges, félelmetes, lenyûgözõ. 
»Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítot-
talak, enyém vagy!« (Ézs 43, 1)� 

Szöveg és fotó: Csiszár Ágnes 

Távirati jelentések néhány megtartott 
programunkról 

Böjt idején a magyar bibliaórák helyén 
és idején a Nyugdíjasházban böjti esti áhí-
tatot tartottunk. 

A Rotary Klub Sopronnak köszönhetõ-
en városunkban 50 rászoruló gyermekes 
családnak tudtunk segíteni élelmiszer- és 
gyógy-készítménycsomagokkal, köztük 
több evangélikus családnak is. 

Lassan finisébe ér a német kitelepítési 
emlékmûvünk ügye is � az utóbbi idõben 
soproni megbeszéléseken és budapesti 
zsûrizésen is részt vettünk. Reméljük, 
hogy a májusi átadóünnepre minden aka-
dály elgördül elõlünk. 

Jelen voltunk a Kommunizmus Áldo-
zatainak Emléknapján a Szent Mihály te-
metõben tartott megemlékezésen. 

Számos pályázatot is beadtunk, többek 
között a diverzifikációs, a közmûvelõdési, 
munkahelyteremtõ és informatikai, test-
vérvárosi, orgona és a missziós pályázato-
kat. 

Február 27-én a Líceum dísztermében 
került sor a �Láttuk, Uram, a hegyeidet� 
címû könyv bemutatójára. 

Március 2-án és március 14-én presbi-
teri üléseket tartottunk, valamint március 
14-én templomi közgyûlést is. 

Március 3-án esperesi értekezlet volt az 
Üllõi úti Országos Irodában, amellyel egy-
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bekötve sikerült leadnunk azt a sok-sok 
egykori Dunántúli Énekeskönyvet is, amit 
a hirdetésben megfogalmazott kérés kap-
csán testvéreink a lelkészi hivatalba eljut-
tattak. A közvetítõ budaörsi gyülekezet-
ben nagyon örültek a nagy elszállított 
csomagnak, amelyet felvidéki magyar hit-
testvéreink kaphatnak meg használatra. 
Hálás köszönetünk az õ nevükben is min-
denkinek, aki felajánlotta egykori énekes-
könyvét. 

Március 5-én, 17.00-kor a hagyomá-
nyoknak megfelelõen megtartottuk a Nõi 
Ökumenikus Világ-imanapot, amelynek 
idén mi voltunk a házigazdái, és amelyre a 
Nyugdíjasházban került sor. 

Március elsõ hétvégéjén a Líceum 
adott helyet az evangélikus gimnáziumi 
énekkarok találkozójának. Szombaton 
nagysikerû koncertre került sor a Liszt 
Konferenciaközpontban, vasárnapi pedig 
a jelen lévõ kórusok a 10.00-i istentisztele-
tünket gazdagították jelenlétükkel és kö-
zös énekükkel. Ezen az alkalmon igehirde-
téssel Ittzés János püspök úr szolgált. 

Emléktábla-avatók is voltak az elmúlt 
idõben: március 7-én az uszodánál Bérczi 
Jenõre emlékeztünk, március 20-án a Hu-
bertus felett a Reisch György emlékére 
állított emléktáblát és padot lepleztük le, 
március 27-én pedig a Líceum egykori 
igazgatója, Peéry Rezsõ emléke elõtt tiszte-
legtünk. 

Márciusban útjára indult az �Útkere-
sõk� kurzus csütörtök esténként. 

Március 8-án a MTESz székházban a 
�Virágos Sopronért� programsorozat kere-
tében Gabnai Sándor esperes a helyi evan-
gélikusságot mutatta be a nagyszámú ér-
deklõdõnek. 

A Luther Szövetség márciusi alkalmán 
elõadást tartott Weltler Gábor VI. évfo-
lyamos teológushallgatónk a keresztségrõl 
szóló biblikus tanításunkról. 

A márciusi LMK-nk a gyülekezetünk 
szórványában, Fertõszentmiklóson volt. 

Nemzeti ünnepünket megelõzõen Eöt-
vös-gimnáziumunk a templomban tartotta 
meg a Roth-tal együtt a megemlékezését.  

A március 15-i ünnepnapon koszorú-
zással vettünk részt a városi megemléke-
zésen. De jelen voltunk a városi gróf Szé-
chenyi István megemlékezésen is, amelyet 
a legnagyobb magyar halálának 150. év-
fordulójára rendezett az önkormányzat. 

Március második hétvégéjén idei 
konfirmandusainkat vittük el Révfülöpre, 
az Oktatási Központba egy áldásos és 
hasznos csendeshétvégére, mégpedig a 
néhány harkai és ausztriai konfirman-
dussal kiegészülve összesen 31 fiatalt. 

Hunyadi iskolánkban lezajlott a beirat-
kozás: összesen 98 kiselsõsünk lesz 4 osz-
tályban. Ezzel idén a Fenyõ téri iskola mö-
gött, ahova 99-en iratkoztak be, a városban 
a második helyen végeztünk, megelõzve a 
Deák-téri iskolát (90), a Gárdonyit (64), az 
Orsolyát (46) és a Lacknert (37).  

Március 18-án a Líceum tartotta meg 
csendesnapját, többek között a templo-
munkban egy úgynevezett �Tamás-misé-
vel�, amelyet Gregerssen-Labossa György 
szombathelyi lelkész végzett. 

Március 20�21-én nagy sikerrel és 
nagyszámú jelentkezõvel lezajlott az Egy-
házkerületi Konfirmandus Találkozó, 
amelynek házigazdája a Líceum volt. 

Ugyanezen a hétvégén a hagyományos 
Evangélikus Borfesztiválra is sor került 
Révfülöpön presbiter borászunk és család-
ja részvételével, ahol arany minõsítést sze-
reztek � amihez szeretettel gratulálunk! 

Március 21-i vasárnapunkon Gyõry 
Dávid teológushallgató hirdette Isten igé-
jét a magyar nyelvû istentiszteleteinken. A 
szupplikációs szolgálat perselypénzét a 
szokásoknak megfelelõ módon a teológiai 
képzés javára ajánlottuk fel. 

Március 27-én 9.00-tól immár második 
alkalommal került megrendezésre Csor-
nán az egyházmegyei liturgiai nap, ame-
lyen igazgató lelkészünk és kántorunk is 
részt vett.. 

A nagyhéten kempteni testvérgyüleke-
zetünk konfirmandusai voltak vendége-
ink. 

Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes 
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Gyülekezeti apró 
avagy hirdetési újság-e a Hírlevél? 

Volt, akiket meglepett, hogy esetenként 
apróhirdetéseket is talál heti Hírlevelünk-
ben. Õszinte jószándékkal kérdezte: hirde-
tési újság akarunk lenni? Ha jobban utána 
gondolok: igen! Hiszen hirdetünk: gyüle-
kezeti alkalmakat, programokat, esemé-
nyeket, és �jó hírt�, evangéliumot is. Meg 
aprót.  

De nem akarok úgy tenni, mintha nem 
érteném, hogy az illetõ az üres, gyakran 
hazug, félrevezetõ reklámokra gondolt. 
Ám, mint a Hírlevél, és abban a �gyüleke-
zeti apró� egyik ötletgazdája, hadd mond-
jam el nyilvánosan, miért gondolom hasz-
nosnak és fontosnak az utóbbit! 

Nem, nem ebbõl akarjuk fedezni az elõ-
állítási költségeket, a hirdetések ingyene-
sek. Ingyen reklámfelületet sem akarunk 
adni jól menõ vállalkozónak további va-
gyongyarapításra! Azt viszont szeretnénk, 
ha ezen a módon is segíthetnék a gyüleke-
zet tagjai egymást. Válságos idõkben még 
nagyobb szükségünk van a közösségek 
védõhálóira. Lehet a gyülekezet közössé-
gében adni és kapni.  

Fel lehet ajánlani mindazt, amibõl több 
van a szükségesnél. Lehetne hirdetni nél-
külözhetõ bútort, kinõtt, még jó állapotú 
gyerekruhát, vagy éppen idõt kínálni, gye-

rekvigyázásra, idõsekkel való sétára, vagy 
bármi segítségre. Lehet segítséget kérni, jó 
albérlõt, pótnagyit � tisztességes mester-
embert, valakit, aki megtanítana dobostor-
tát sütni, vagy segítene a költözésnél. Az 
sem baj, ha valódi üzletek köttetnek, tisztes 
haszonnal, korrekt módon. Talán nyugod-
tabb az ember, ha azok közül kerül ki az 
albérlõ, az asztalos vagy a bébiszitter, akik-
kel hetente találkozik a templomban. Per-
sze, ez sem garancia, tudom én. De lehetõ-
ség! Én biztatom a gyülekezet tagjait, hogy 
éljenek vele! Hadd meséljem el saját, na-
gyon jó tapasztalatomat! 

Tavaly vettem egy pihenõ kertet, met-
szésre váró almafákkal. Biztosan találhat-
tam volna embert rá, de nemrég lakom 
Sopronban, senkit nem ismertem, és szeret-
tem is volna megtanulni a metszés alapjait. 
Máig hálás vagyok annak a gyülekezeti 
tagunknak, (elõtte nem ismertük egymást) 
aki jelentkezett a hirdetésre és nagy türe-
lemmel vezetett be a metszés alapjaiba. 
Ezúton is köszönöm neki! 

Hirdessen hát bátran mindenki, akinek 
valamibõl hiánya vagy feleslege van! Hi-
szen egymás közt vagyunk! S ez szándéka-
ink szerint egy másfajta hirdetési újság! 

Várfalvi Erzsébet, a Hírlevél egyik szerkesztõje 

Vas István: Húsvéti ének a testrõl 
(részlet)  
Elárvult testének büszke biztonsága 
Mosolyogva indult sírba, õszi sárba, 
Mosolyát õrzi az újuló kikelet, 
Hegyek, habok, hosszú útra hívó szelek. 
Tavaszi szél zendül, mintha az az angyal 
Szólana belõle vad, tavaszi hanggal, 
Aki rég a nõknek � amikor kerestek 
S nem lelték fûszerrel kenegetett tested � 
Kiáltott. Most nekem zeng, zenél, zúg, zizeg: 
�Holtak közt az élõt miért keresitek?� 
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Wahrheit 

 
�Was ist Wahrheit?�, diese Frage stellte 

nach dem Johannesevangelium der römi-
sche Statthalter Pilatus an Jesus (Joh 18,38). 
Eine gute Frage. Wie würden wir sie be-
antworten? 

Viele Menschen würden wohl sagen: 
Wahrheit, wahr ist, was man beweisen 
kann. Nur das gibt es, ist wahr und wirk-
lich. �Ich glaube nur, was ich sehe�, ist ein 
Satz, dem man öfter begegnet. Nach die-
sem Satz ist wahr, was man mit den Augen 
wahrnehmen kann.  

Das dürfte vermutlich auch die Sicht-
weise des Pilatus gewesen sein, als Jesus 
vor ihm als Richter steht. Er mag ge-
schmunzelt haben, als Jesus im Zusam-
menhang der Wahrheitsfrage davon ge-
sprochen hat, er sei ein König. Das, was 
man mit den Augen sieht, spricht völlig 
dagegen. �Das ist doch lächerlich�, so wird 
es Pilatus gesehen haben. Denn was man 
mit den Augen wahrnehmen kann, ist fol-
gende Wahrheit: Jesus ist dem Statthalter 
auf Gedeih und Verderb ausgeliefert; er 
kann mit Jesus machen, was er will. Wahr 
ist, dass die Römer ein riesiges Imperium 
aufgebaut haben. Als Weltmacht stehen sie 
mit ihren Legionen in vielen Ländern und 
regieren mit eiserner Faust. Oder wenn 
man es religiös sagen will: Für Pilatus ha-
ben die römischen Staatsgötter die Macht 
und der Kaiser in Rom, der doch selbst 
zumindest als gottähnlich verehrt wird. 

Aber Jesus? Er soll ein König sein, dazu ein 
König, von Gott in die Welt gesandt? Das 
ist dem Augenschein nach nicht wahr, 
sondern lächerlich. 

Doch sehen menschliche Augen scharf 
genug? Ist die Sehkraft unserer Augen 
nicht ziemlich begrenzt? Würde jemand, 
der blind geboren ist, sagen: �Menschen, die 
Welt, Farben gibt es nicht, weil ich sie nicht 
sehen kann?� Als jemand mal wieder jenen 
Satz sprach: �Ich glaube nur, was ich sehe�, 
soll ein anderer geantwortet haben: �Dann 
müsstest du aber eigentlich ein dummer 
Mensch sein, denn deinen Verstand kann ich 
auch nicht sehen.� 

Wer das Johannesevangelium liest, 
wird immer wieder darauf stoßen, dass die 
Geschichte Jesu als eine erzählt wird, die 
einen Vordergrund und einen Hintergrund 
hat, eine Oberfläche und eine Tiefendimen-
sion. Im Vordergrund agieren, handeln, 
entscheiden Menschen. Das ist der mit den 
Augen wahrnehmbare Tatbestand. Zu die-
sem Vordergrund gehört auch, dass Pilatus 
schließlich seine Macht spielen lässt, Jesus 
zum Tode verurteilt und ihn kreuzigen 
lässt. Eine traurige Geschichte, die da mit 
den Augen zu sehen ist. Im Hintergrund 
aber handelt in allem und durch alles, was 
sich im Vordergrund abspielt, Gott und 
ordnet und fügt die Fäden des Lebens. Mit 
welchem Ziel, das bringt ein Wort aus dem 
Johannesevangelium folgendermaßen zum 
Ausdruck, wo Jesus von sich sagt: �Der 
Menschensohn muss erhöht werden, damit alle, 
die an ihn glauben, das ewige Leben haben� 
(Joh 3,14.15). 

Das �muss� in dieser Aussage ist ein 
sogenanntes göttliches Muss. Gott selbst 
hat sich entschieden, in Jesus den Weg zu 
gehen, den Jesus nimmt und der auch Lei-
den, Sterben und Tod einschließt. Jesus, der 
Menschensohn, muss schließlich erhöht 
werden. Das Wort �erhöhen� ist im Johan-
nesevangelium zweideutig. Zum einen 
meint es das, was nach Pilatus� Todesurteil 
mit den Augen zu sehen ist: Jesus wird 
erhöht, im Sinne von: er wird hoch ge-
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hängt, nach oben ans Kreuz. So das mit den 
Augen sichtbare Geschehen im Vorder-
grund. Im tieferen Sinne aber meint �erhö-
hen�: Jesus, der Menschensohn, kommt, 
trotz des Todes, durch den Tod hindurch, 
ganz hoch, an höchste Stelle, zu Gott selbst. 
Er selbst nimmt als Lebendiger, der den 
Tod besiegt hat, den himmlischen Thron 
ein und ist ein größerer König als es je der 
römische Kaiser oder ein anderer irdischer 
Herrscher sein könnte. Um das zu sehen, 
das zu erkennen, dazu braucht es ein ande-
res Organ als nur unsere Augen mit ihrer 
sehr begrenzten Sehkraft.  

In jenem Wort aus Johannes 3 fällt das 
Stichwort �glauben�. Der Glaube ist das 
Organ, durch das wir die Bedeutung und 
Größe Jesu sehen und erkennen. Zu den für 
mich besonders schönen Bildern der Bibel 
gehört, wenn dort im Epheserbrief vom 
Glauben als von �erleuchtete[n] Augen des 
Herzens� gesprochen wird (Eph 1,18). Also: 
es gibt Augen im Kopf, die das Leben aber 
nur an der Oberfläche wahrnehmen, und 
es gibt �erleuchtete Augen des Herzens�, die 
in der Tiefe erkennen, dass Gott im Leben 
der Welt und in unseren persönlichen Le-
bensgeschichten gegenwärtig ist und han-
delt. Nicht zuletzt erkennen die �erleuchte-
te[n] Augen des Herzens� die große Liebes-
geschichte des Gottes Israels mit der Welt, 

die er in Jesus für alle Menschen, für die 
ganze Welt weiterschreibt. 

Glauben können wir nicht machen, ge-
nauso wenig wie wir Liebe herstellen, pro-
duzieren können. Wie die Liebe das Herz 
von Menschen erobert, so tut das der 
Glaube auch. Wir hören von Gott, wir hö-
ren von seiner Geschichte in und durch 
Jesus, und es geschieht dabei immer wie-
der: Menschen werden ergriffen, erfüllt 
und bewegt von Gottes Liebesgeschichte, 
von der Größe der Liebe Gottes, der in Je-
sus uns zugute sogar Mensch wird, unser 
Menschsein teilt und für uns wirkt als Hei-
ler, Tröster, Retter, Befreier. Er befreit unser 
Leben sogar aus dem Tod zur Ewigkeit, zu 
himmlischer Lebensfülle. Indem uns Glau-
be geschenkt wird, stellt Gott Verbindung 
zu uns her, schenkt sich uns in ewiger 
Freundschaft; wir haben �das ewige Le-
ben� (Joh 3,15). Es fängt schon in dieser 
Welt an. Es ist ein neues Leben, getragen 
und bewegt von Gottes Liebe, die er in Je-
sus unterstreicht und besiegelt; und es hat 
Ewigkeitswert. Das ist die Wahrheit, die 
der Glaube, die �erleuchtete[n] Augen des 
Herzens� sehen und erkennen. Und diese 
Wahrheit, Gottes unsterbliche Liebe zu 
uns, die von Ostern, von Jesu Auferste-
hung ausgeht, tut gut, unendlich gut. 

Mit geschwisterlichen Grüßen zur österlichen Freudenzeit 
Ihr/Euer Volker Menke, Pfr. 

Herzliche Einladung 
auch zu den deutschsprachigen Veran-

staltungen unserer Kirchengemeinde: Got-
tesdienst sonntags um 9.00 Uhr; Wochen-
predigt donnerstags um 17.00 Uhr; Kon-
firmandenunterricht freitags um 13.30 
Uhr; Kindergruppe für Kinder im Alter 
von 6�13 Jahren jeden zweiten und vierten 
Mittwoch eines Monats um 16.30 Uhr; Ju-
gendgruppe jeden ersten und dritten Frei-
tag eines Monats um 19.00 Uhr; Glaubens-

gesprächskreis jeden zweiten und vierten 
Freitag eines Monats um 19.00 Uhr; Ge-
meindenachmittag (auf Deutsch und Un-
garisch) jeden ersten Mittwoch eines  Mo-
nats um 15.30 Uhr in den Räumlichkeiten 
des Ev. Altenheims. 

(Nähere Auskünfte bei Pfarrer Volker 
Menke, Templom utca/Kirchgasse 12, Sop-
ron/Ödenburg, Tel. 99/322-674) 
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Gyerekek a jövõért 
A Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola tanulói ÖKONAPON vettek 

részt a fenntartatható életmód témakörben, februárban. A globális felmelegedés, vízhi-
ány, csökkenõ energiakészletek, klímaváltozás arra figyelmeztet bennünket, hogy a 
gyermekeket, akiket szüleik gondjainkra bíztak figyelmeztessük a helyes életmódra, 
amíg még nem késõ. A környezetbarát gyermek viszont csak környezetbarát környezet-
ben tud élni, melynek kialakítása az egyik célunk (ökoiskola). 

 

 

 

Ehhez nyújt segítséget az a projekt, 
amelyet iskolánk egyik tanulójának lelkes 
környezetvédõ anyukája álmodott meg, és 
megvalósításához pályázati úton nyert tá-
mogatást. A projekt nyitóprogramja arra 
világított rá, hogy a Föld megóvásának 
egyik járható útja az újrahasznosítás, illetve 
a környezettudatos életmód. 

Mi is az a környezet? Minden, ami kö-
rülölel bennünket. Az osztályterem, az ud-
var a park, stb. Ha valaki széttépi a ked-
venc könyvünket, vagy összefirkálja azt, 
mérgesek vagyunk rá, kiabálunk vele.  

Vajon ugyanezt tesszük-e, ha szemetet 
eldobó, vagy falat firkáló egyént látunk? 
Mivel a Föld jövõje a mi jövõnk is felelõsek 
vagyunk érte, meg kell tanulnunk gyer-
meknek, felnõttnek együtt gondolkodni a 
sorsáról.  

Az ökológiai szemléletmód kialakításá-
hoz elengedhetetlen a megismerés. Az, aki 
megismer valamit, igazán szeretni fogja 
azt, ha szereti, akkor meg is védi. Ennek a 
napnak a programja is erre a felismerésre 
épül. Korábbi felhívás alapján 1-1 üres mû-
anyagflakon, illetve az iskolatáska súlyá-
nak megfelelõ újságpapír volt a rendez-
vény �belépõjegye�. 

Természetesen útjuk az iskola udvarán 
levõ szelektív hulladékgyûjtõbe vezetett. 
Késõbb minden osztály tablót készített a 
tervezett osztálykirándulás anyagából, 
melynek során megtekintenek majd 
ökogazdálkodást, energiatermelést, stb.  

A témanapra igyekeztünk szakembere-
ket meghívni, akik játékosan, beszélgetve, 
vagy vetítettképes formában elõadást tar-
tottak. Sok-sok érdekes információ hang-
zott el: biomassza, szélenergia, ökoláb-
nyom, ivóvíz, szelektív hulladékgyûjtés, 
környezetbarát kutyatartás, kerékpározás, 
hulladékgyûjtés, parkosítás stb. témakö-
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rökben. A játékteremben hulladékból ké-
szült játékokkal, a kreatív gyermekek hul-
ladékszobrászattal töltötték az idõt. Ezek 
az alkotások az iskola folyosóján levõ 
ökokuckóban láthatók.  

A játszva tanulással hamar eltelt az idõ, 
de reméljük, hogy gyermekeink hasznos 

ismeretekre tettek szert, s a jövõben õk és 
segítségükkel szüleik is úgy élnek majd, 
hogy 10, 20 vagy 30 év múlva az Õ gyer-
mekeik, unokáik is egy élhetõ, szép világ-
ban tudnak majd élni. 

Fuszikné Szabó Éva, Vincze�Minya Mária 

A csendesnap egy felsõs diák szemével 

 

A csendesnapok szerintem arra jók, hogy 
az ember kicsit magába nézzen, elgondol-
kodjon. A március 11-i, csütörtöki 
csendesnap is felnyitotta a szemünket. 
Témája: Hogyan lehete élni (�) NÉLKÜL?  

 

Természetesen az elsõ órában áhítatot 
tartottunk, amelyen részt vettünk mi, fel-
sõsök és az alsó tagozatosok is. Énekel-
tünk és sokat imádkoztunk Istenhez. Ké-
sõbb a saját csoportunkkal elindultunk a 
kijelölt termekhez. A plakátkészítésnél 
szembesültünk azzal, mennyi minden nél-
kül nem lehet élni. Nem lehet élni például 
víz, levegõ és étel nélkül, de szeretet nél-
kül semmiképpen sem. 

 
A másik foglalkozáson kipróbálhattuk, 

milyen lenne egy szegény embernek ételt 
készíteni, és azt ízlésesen, szeretettel tálal-
ni neki. Ez sokaknak sajnos csak második 
próbálkozásra sikerült, de nagyjából min-
denkinek ment. Késõbbiekben egy bibliai 
történetet kellett �megfilmesítenünk�.  
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Ez nagyon feldobott mindenkit, és 
könnyû is volt számunkra, mivel 21. szá-
zadira kellett átültetnünk a gyógyítási tör-
téneteket. Rengeteg humoros elõadás szü-
letett. Az utolsó órában a szolidalításról 
esett szó, videókat is mutattak nekünk 
többek között a Haiti árvíz túlélõirõl. So-

kan megdöbbentünk ezen. Némán hallgat-
tuk végig a videókat, és az elõadást is. 
Remélhetõleg a felsõ tagozatra hatott ez a 
csendes nap és kellõen elgondolkozunk 
majd az itt halottakon és látottakon. 

 

Kóbor Vanda, 6. c 

Szakmai nap a Hunyadi szervezésében 
Ebben a tanévben (2010. március 20-án) a soproni Hunyadi János Evangélikus Óvoda 

és Általános Iskola szervezésében került megrendezésre a nyugat-dunántúli evangélikus 
iskolák alsó tagozatos szakmai napja. Rendhagyó módon a Fertõ-Hanság Nemzeti Park-
ban tartottuk rendezvényünket.  

 

Fersch Attila igazgatóhelyettes vezeté-
sével érdekes bepillantást nyerhettünk a 
csodás táj rejtelmeibe. A sarródi Kócsag-
várban találkoztunk a kollégákkal. Koller 
József tervei alapján készült épületegyüt-
tes, - amely oktatóközpont is egyben, va-
lamint egész évben látogatható � mind-
nyájunkat lenyûgözött. 

 

Elsõ napirendi pontként átfogó ismer-
tetést kaptunk a nemzeti park kialakulásá-
ról, mûködésérõl. Majd a Fertõ-táj keleti 
részén található természeti értékek bemu-
tatására került sor. Itt a középhegységektõl 
a kontinentális pusztáig, szikes tótól a sík 
lápokig szinte minden élõhelytípus megta-
lálható. Különösen gazdag a parti helyek 
madárvilága, aminek fõ oka, hogy a fész-
kelõ fajok mellett az Észak-Európa és Af-
rika között átvonuló fajok sokezer csapata 
pihen meg itt hosszabb-rövidebb idõre. 

Az érdekes kalauzolás során megtud-
tuk, hogy a szakemberek gyepgazdálko-
dási programot indítottak a régi magyar 
háziállatok (szürke marha, racka juh) te-
nyésztésével. A rétek és legelõk életközös-
ségérõl, a hagyományos gyepgazdálko-
dásról, a régi magyar háziállatokról és 
azok jelentõségérõl színes és történelmi 
ismeretekkel gazdagított, átfogó összefog-
lalót hallhattunk � mintegy tantárgyi kon-
centráció keretében . 

A program a fertõújlaki Csapody Ist-
ván Természetiskola és Látogatóközpont-
ban folytatódott, amely ideális helyszíne 
az erdei iskoláknak, különféle táboroknak. 
(Foglalkoztató� és konferencia terem, 
könyvtár, ahol diákok százait tudják fo-
gadni.) A kollégák örömmel értesültek 
arról, hogy a természetismereti programok 
során a látogatók felfedezéseket tehetnek, 
illetve kikapcsolódhatnak a természetben 
a meg lévõ utakon, tanösvényeken és szá-
mos madármegfigyelõ és kilátó ponton. 
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A Fertõ tó keleti oldalán a szikes tavak, 
legelõk, kaszálók, valamint a Fertõ náda-
sainak madárvilága, a tó déli oldalán a 
kétéltûvédelem, míg a Hanságban 
égerláperdõk, mocsár és láprétek, vizes 
területek élõvilága ígérnek élményekben 
gazdag látnivalókat. 

A nemzeti park a környezeti nevelés 
témakörében akkreditált pedagógus-
továbbképzési programmal is rendelkezik. 
A pedagógiai tevékenység az adott kor-
osztálynak megfelelõ módon zajlik. A 
természet csodáira, egyszerû összefüggé-

sekre szeretnék ráébreszteni a gyerekeket 
a közvetlen tapasztalatok megszerzése 
révén. Örömmel láttuk, hogy milyen len-
dületet adhat a fiatalok természetközeli 
szemléletmódjának kialakításához. 

Mindnyájunk feladata természetvé-
delmi örökségünk megõrzése!!! 

A tartalmas szakmai nap közös ebéd-
del zárult, ahol megbeszéltük a délelõtti 
eseményeket. Több kolléga érdeklõdését 
felkeltette, és várhatóan sok kisdiák tudása 
gyarapodik még a látogatóközpont nyúj-
totta élményekkel, ismeretekkel. 

Stippingerné Molnár Erzsébet 

 

Mai hitvallás 

A Szélrózsa-elõtalálkozón a diákok által 
megfogalmazott hitvallási szöveg 

Hiszek Benned, Istenem! Egyedül Te 
vagy Isten, akivel csodákban lehet ré-
szünk, aki belõlem, a semmibõl is Valakit 
teremtesz. 

Hiszek Benned Örökkévaló Atyám, aki 
mindenkit egyformán szeretsz, aki tanúja 
vagy a múltamnak, és a jövõben is mellet-
tem leszel, akinek kezébe múltamat és 
jövõmet teszem, akire támaszkodom, aki 
elfogadtál és szeretsz engem Fiadért, Jézus 
Krisztusért.  

Hiszek Benned, Jézus Krisztus, Isten 
Fia, aki eljöttél értünk, felvállaltad gonosz-
ságunkat, és szenvedések között az élete-
det adtad értünk. Aki mellettem állsz, 
megerõsítesz akkor is, ha én kishitû va-
gyok. Hiszek Benned, mert ha nem követ-
lek, Te a nyakadba veszel. Ha én bal lábbal 
kelek is föl, Te mindig jobbal. Hiszek Ben-
ned, aki arra kértél, tegyük másokkal, amit 
szeretnénk, hogy velünk tegyenek. Hiszek 
Benned, aki mindig bízol bennem, és min-
dig újrakezded velem. Mindannyiunk re-
ménye Benned van.  

Hiszek Benned, Szentlélek, mert ami-
kor nem figyelek Rád, Te akkor is rám 
figyelsz. Aki által Krisztushoz tartozom, 
aki által képes vagyok úgy törekedni a 

jóra, hogy közben tudom, gyenge vagyok. 
Akinek ajándékain keresztül tanulom meg 
értékelni a világot és azokat, akik hitben 
testvéreim. Ámen. 
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Mobbing 
Lót jól ismert történetének számomra meglepõ, új értelmezését hallottam 2010 február-

jának utolsó hétvégéjén Budapesten, egy  mentálhigiénés konferencián: a történet jól leír-
ja a bûnbakképzés és a kigolyózás lélektanát. 

 
Adva van egy közösség, amelyik rosz-

szul mûködik - nevezetesen Sodoma. Tag-
jait nem a szeretet és a közös cél, hanem a 
csoportos önzõség tartja össze. Õk- saját 
kielégítetlenségük miatt - nekiesnek egyva-
lakinek - Lótnak-, és a szó szoros értelemé-
ben életére törnek, tönkreteszik. A kisze-
melt áldozatnak nem marad más lehetõsé-
ge, mint kimenekülni ebbõl a fojtogató 
helyzetbõl. Visszamenni, visszatekinteni 
nem lehet - Lót felesége sóbálvánnyá vált, 
amikor megpróbálta- és a gyûlölködõ kö-
zösség életének is vége - Sodoma elpusztul.  

A jelenséget, amit most leírtam, a szoci-
álpszichológia jól ismeri: mobbingnak hív-
ják. Gyakorlatilag arról szól, hogy a közös-
ség tagjai összefognak egy valaki ellen, 
�kicsinálják�, tönkreteszik, rajta állnak 
bosszút, áldozatot csinálnak belõle. Õ lesz a 
fekete bárány, a bûnbak, akit emberileg 
megsemmisítenek a többiek.  

Ilyen áldozat bárki(!) lehet, és óvodás-
csoporttól kezdve a családon és az iskolán 
keresztül a munkahelyekig bárhol létrejö-
het ez a helyzet. Az óvodában leplezetle-
nebb, a munkahelyeken álcázottabb, a tár-
sadalmakban ideológiákkal terhelten jele-
nik meg ez a jelenség. Németországban 
már euróban számszerûsítik, hogy a nem-
zetgazdaságnak mennyibe kerül a mob-
bing: a rosszul mûködõ munkahelyek, a 
beteggé tett áldozatok testi-lelki gyógyke-
zelése, az új munkaerõ betanítása és a ha-
sonló költségek évi mintegy 800 millió eu-
rót tesznek ki. (Ilyen magyarországi számí-
tásokról nem olvastam, de nem hinném, 

hogy azért, mert ez az összeg elenyészõ 
lenne�) 

Minden azzal kezdõdik, hogy a közös-
ség rosszul mûködik: a cég munkatársai 
egymás ellen dolgoznak, az osztálytársak 
csak elvannak egymás mellett, a munkahe-
lyen dolgozók nem tudják, minek is dol-
goznak, a családtagokban kihûlt az egymás 
iránti szeretet, ha volt egyáltalán. Ráadásul 
a közösség vezetõje- az óvónéni, az osztály-
fõnök, az igazgató - képtelen felmérni és 
kezelni a belsõ feszültségeket. Ilyenkor a 
csapat megtalálja tagjai között azt, aki min-
den rossz okozója, aki lustaságával, tehet-
ségtelenségével, hibáival egyedül tehetõ 
bûnössé minden rosszért. Õmiatta nem 
mennek a dolgok, õt lehet rugdalni minden 
balsiker miatt.  És mivel nem bíznak benne, 
mindent el is követnek, hogy bebizonyítsák 
csökkent értékûségét: hát mögötti sugdoló-
zás, átverések, gúny, visszatartott informá-
ciók, munkája iránti bizalmatlanság kíséri 
útját. Amitõl persze õ tényleg rosszul dol-
gozik, a vád tehát bizonyítottá válik. 

Õ ugyan igyekszik beilleszkedni, még 
jobb lenni, de ez csak olaj a tûzre: mindenki 
�tudja�, hogy csak álcából próbál a többi-
ekhez igazodni. Az ördögi kör bezárul kö-
rülötte. Az eredmény depresszió, önértéke-
lési zavar, testi-lelki betegségek, rosszabb 
esetben menekülés a halálba.  

Kinek jó ez? �Jó� a fõnöknek, mert amíg 
valaki másra haragszanak a beosztottak, 
addig nem teszi föl senki a kérdés, miért 
nem tud õ maga élhetõ légkört teremteni, 
és nem kell saját felelõsségével szembenéz-
nie. �Jó� a munkatársaknak, mert legalább 
van kin levezetni a dühüket, van valaki, aki 
segít nekik kiereszteni a gõzt. �Csak� ép-
pen a kiszemelt áldozatnak nem jó, aki lé-
lekben, de rosszabb esetben testben is bele-
hal az üldöztetésbe.  

De nem jó a közösségnek sem, mert az 
alapvetõbb problémák nem oldódnak meg. 
És nem jó a közösség céljainak, munkájá-
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nak sem, mert az áldozat kicsinálásától 
semmi nem változik. Kinsley egyik regé-
nyében olvastam egy példabeszédet: egy 
fészekalja fiókát úgy lehet kipusztítani, 
hogy az egyik fióka hátára egy vércsöppet 
pottyantunk. A többiek elkezdik a megje-
lölt fiókát tépni, kínozni, halálra marni - 
igen ám, de közben õk maguk is bevérzõd-
nek� Ez történik azzal a közösséggel, ame-
lyikben a kigolyózás, a mobbing elfogadott 
gyakorlattá lesz: önmagát zabálja föl. Az a 
legszörnyûbb ebben a jelenségben, hogy 
aki egyszer belekerül ebbe az áldozatsze-
repbe, többet nem kerülhet ki belõle, csak 
ha elhagyja a közösséget - ahogy Lót fele-
ségének sem volt már visszaút. 

Csakhogy Nagypéntek óta semmiféle 
létjogosultsága nincs semmilyen áldozat-
képzésnek! Jézus óta értelmetlen és istente-
len az áldozattá válás és az áldozattá tevés 
egyaránt. És ha újra és újra rámutatnak 
ujjak egyes emberekre vagy embercsopor-
tokra: te vagy/ti vagytok a bûnös/ök!- 
akkor tudnunk kell: az semmiképp nem 
Isten ujja! Jézus maga is demonstratív jel-
leggel állt oda az aktuális bûnösök, a 
Zákeusok és a samáriai asszonyok mellé. 
Számukra, keresztyének számára, akik a 
Nagyhéten évrõl évre megemlékezünk 
Jézus kiközösítésérõl (az õt ért mobbing-
ról), és haláláról, egyértelmûnek kell(ene) 
lennie, ki mellé állunk. 

Hegedûs Attila

Kik vagytok, hé? 
Huszti Péter, Kossuth-díjas színész, rendezõ, a Színmûvészeti Egyetem tanára � két íz-

ben rektora is, és nem mellesleg a soproni Petõfi Színház mûvészeti tanácsadója, nemrég 
új könyvet tett az asztalra a fenti címmel. (Bp. 2009, Ulpius �ház) 

�Ki vagytok, hé?�� � írja � �Hányszor, de 
hányszor tettem fel ezt a kérdést a szerepeim-
nek. Választ, segítséget, bátorítást várva a pró-
bák kezdetén, vagy elõadás utáni éjszakákon, 
amikor rádöbbentem, hogy még nem ismerem 
igazán õket. Azt hittem, minden tudok róluk, 
pedig dehogy. Mennyi titkot rejtenek még. A 
titkot megtudni. Ez izgat most is. Ezt igyekez-
tem estérõl estére elmondani. A nagy történe-
tekkel közelebb kerülni egymáshoz, és eltalálni 
magunkhoz.� 

�Eltalálni magunkhoz�� �Emlékszõttes� � 
így határozza meg a szerzõ könyvét. Emlé-
kezni � magánügy. Önmagunkhoz vezetni 
� alkotói teljesítmény. Számomra ettõl több 
Huszti Péter könyve egy egyszerû emléke-
zésnél! 

Pedig az se semmi! Különösen, ha olyan 
játszótársai vannak az embernek, mint 
Mensáros László, Gobbi Hilda, Zenthe Fe-
renc, Feleki Kamill, a szépséges Tolnai Klá-
rit mondhatja keresztmamának a gyerek, 
�illésgyuribácsi�, Várkonyi Zoltán, Karin-
thy Ferenc a kísérõk! 

Huszti könyve, ahogyan alkotásról gon-
dolkodik, ahogyan szerepeit � az ember 
jellemét, sorsát végiggondolja, nemcsak 

szakmáról, színészetrõl beszél, hanem ró-
lunk, civilekrõl is.  
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�Shakespeare-szerepeimben akkor voltam a 
legboldogabb, ha igazán közel kerültem a nézõk-
höz, fizikailag, lelkileg egyaránt. Ha az elõadá-
suk utáni beszélgetésekbõl az derült ki, hogy 
HAMLET, Othello, Lear, Don Armado, Jago 
története nem csupán egy érdekes mese volt 
számukra, valamit megértettek a világból és az 
életbõl, önmagukból. Mert Shakespeare tanár úr 
tragédiái és vígjátékai kegyetlen és fájdalmas 

tréfás életfolyamok, Amelyek emberismeretre és 
önismeretre tanítanak.� 

Utazási emlékei: a Párizsban rajtakapott 
beszökõ õsz, a vágy: rákhalásszá lenni Rab 
szigetén, Nápoly, London, Korfu, Moszkva 
rajza hasonlóan elgondolkodtató, szívet 
melengetõ, olvasmányos, szeretni való. 

Megszerettem ezt a könyvet! Ismerjék 
meg Önök is! 

Várfalvi Erzsébet 

A Magyarországi Evangélikus Egyház új 
logójáról 

Miért kellett új logó? Nem volt jó a Luther-rózsa? A Luther-rózsa a világ evangélikusa-
inak jelképe. Ugyanakkor az evangélikus egyházak szerte Európában nem használják 
szervezetük logójaként a Luther-rózsát, s az nem az evangélikusok magyarországi egy-
házára utal. Ezért van hát szükség egy olyan védjegyre, amely a Magyarországi Evangéli-
kus Egyházat, mint szervezetet jelentheti, nem csak a magunk számára, de a közvélemény 
számára is. 

 

2010. március 16-án reggeltõl látható a Luther Kiadó 
könyvesboltjában (1085 Budapest, Üllõi út 24.) az a 
kiállítás, amelyen az érdeklõdõk a Magyarországi 
Evangélikus Egyház új logójára kiírt pályázatra érke-
zett anyagok egy részét láthatják. A pályamûvekbõl 
nyílt tárlatot egészen április 30-ig lehet megtekinteni. 

Vélemények pro és kontra: 
Zászkalicky Zsuzsanna (mûvészettörté-

nész, múzeumpedagógus � Evangélikus 
Országos Múzeum, a pályázat kapcsolat-
tartója): �Mintha lenne valami fal az »egyház« 
és a »világ« között. Miközben mégis jelen va-
gyunk: az oktatásban, a szociális gondozásban, 
hirdetjük magunkat egyszázalékos kampány-
ban. Mintha attól félnénk, egy új logó bevezeté-
sével elveszítjük a hagyományainkat vagy üzle-
tiesre, túl világiasra színeznénk megjelenésün-
ket. Nem lenne szabad idegenkednünk tõle. 
Szóval, ha ott az a fal, legalább akasszunk rá 
egy jó logót, hátha valaki benéz a fal mögé!� 

Angyal Gabriella (fórum hozzászóló az 
evangélikus honlapon): �Mindenkinek 
megfelelni. Nehogy lemaradjunk. Nehogy 
»régimódinak« lássanak bennünket. Halad-
junk a »korral«. Valójában, mi is az, ami 
ezzel az új logóval változni fog? Mirõl is 
beszél jobban, meggyõzõbben ez az új 
logó? Mit is szeretnénk ezzel kifejezni és 
kik felé? Kinek, kiknek akarunk »tetszeni«?  

Ha annak a tetszését keressük, aki elküldött 
minket, akkor inkább a Bibliánkra fektessünk 
nagyobb hangsúlyt. Amikor kilépünk a nagyvi-
lágba, ne »felejtsük otthon«. Ne a logónk, ha-
nem az életünk beszéljen. Éljük az Igét és akkor 
logó nélkül is felragyog a Krisztus!� 

A pályázat 2009 õszén egyházunk el-
nöksége pályázatot írt ki a Magyarországi 
Evangélikus Egyház logójának és arculatá-
nak megtervezésére. Negyvenegy pályázó-
tól 71 pályamunka érkezett. A kétfordulós 
zsûrizés alapján az elõdöntõbe Bokor Péter, 
Maurer Klimes Ákos, Orbán Péter és 
Petrikovics Edit alkotása került be. A pá-
lyázatot kiíró elnökség Petrikovics Edit 
munkáját választotta. Az internetezõk a 
honlapon már a döntés napján találkozhat-
tak a nyertes pályamûvel. A kiválasztott 
logó (tehát védjegy, jelkép, szimbólum) 
meg fog jelenni egyebek között az Orszá-
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gos Iroda osztályainak levélpapírján, a 
honlapon, a 2017-re mutató elõkészület 
anyagain, egyházunk plakátkampányain, 
autómatricákon.  

Az új jelkép Az õsi YCHTÜSZ jelképé-
re, a kereszténység alapvetõ tételére épül 
(Jézus Krisztus Isten Fia, Megváltó). A hal 
egy vonallal megrajzolható, ugyanúgy, 
ahogy az ókeresztény emlékeken találko-
zunk vele. Ugyanakkor dinamikus, lendü-

letes, mozgásban van: 21. századivá vált. A 
vonal alsó szára mintegy védelmezõn öleli 
körül a feliratot. Ezáltal nemcsak a befoga-
dást hangsúlyozza, de erõsen emlékeztet 
egy e betûre is: �e, mint evangélikus�. (A 
logó színe szürkéskék, ezt újságunk nyom-
tatása sajnos nem adja vissza.) 

Összeállította: Dr. Tölli Katalin 
Forrás: www.evangelikus.hu 

Szimon János: Életem lelki tükrében 
A 80 éves hálás emlékezései 

Egyházközségünk nyugalmazott lelkészének frissen megjelent kötetét ajánljuk kedves 
testvéreink figyelmébe. 

Érdekes kötet ez, melyben a lelkész nemcsak saját pályafutására tekint vissza, hanem � 
és elsõsorban � a különbözõ pályaszakaszaiban a hitét formáló, vele kapcsolatba kerülõ, 
Rá ható személyekre. A rövid �szubjektív életrajzok�, jellemzések sora szemléletesen tár-
ja fel a hívõk lelkivilágát, életfelfogását, helytállását, családi és gyülekezeti kapcsolatait. 

�Olyan templomokban jártam és olyan Is-
ten házaiban szolgáltam, melyeken [�] belül az 
evangélium örömhírének családokat a szeretet-
ben formáló légköre uralkodott. Olyan emberek-
rõl írok szülõfalumtól kezdve nyugdíjasságom 
állomásáig, akikkel együtt ültem a lelki-testi-
szellemi javak asztalánál, akik tápláltak, mint 
szülõk, nagyszülõk, tanítók, tanárok, lelkészek, 
professzorok, és kiket táplálhattam szolgálati 
éveimben, mint gyülekezetem tagjait templom-
ban, és ifjúságunk tagjait állami és egyházi 
iskoláinkban. Olyan emberek, testvérek szolgá-
latáról írhatok, akik életemben döntõ, maradan-
dó nyomokat hagytak, és kitörölhetetlenül bele-
írták szívembe, értelmembe az Isten és ember 
ismeretét és szeretetét, a szeresd az Istent és 
szeresd felebarátodat kettõs parancsolatát. [�]� 
� írja elõszavában a szerzõ. 

Csikóstöttös a szülõfalu, Dombóvár, a 
középiskolás évek, Sopron és Budapest a 
teológiai tanulmányok helyszíne, majd a 
szolgálati helyek a Balaton vidékétõl 
Ecsenyen át ismét Sopronig. Szivárvány-
hídhoz hasonlítja életútját utószavában a 
szerzõ. Olyanhoz, amely hasonlatos Isten 
szövetségének özönvíz utáni szivárványá-
hoz. Hiszen õ, mint kitelepítésre szánt, s 
attól mégis megmenekült család sarja, kül-
detésének tartotta, s véghezvihette azt is, 
hogy Isten igéjét anyanyelvükön szólaltat-

hassa meg az itthon maradott német ajkú 
híveknek.  

Akár egy színes szõnyeg szálai, úgy 
szövõdik egybe, és ad szép mintázatot a 
nyolcvan portré. Van köztük egyszerû fa-
lusi asszony és teológiai professzor, széles 
körben ismert személyiség, és olyan ember 
is, akire talán már csak szûkebb baráti köre, 
hajdani gyülekezete emlékezik. A könyv-
bõl olyan keresztyén lelkiség sugárzik, 
amely mintaszerû abból a szempontból, 
hogy írójuk minden emberben csak jót lát. 
Bizonyára nagy élvezettel és meghatott-
sággal fogják kézbe venni ezt a kötetet az 
érintettek, azok hozzátartozói és az evangé-
likus egyházhoz tartozó hívõk, sõt rajtuk 
kívül mások is, akik érzik benne a tények 
hiteles bemutatásán, események élvezetes 
elmesélésén, és a sokoldalú jellemábrázolá-
son túl a pozitív életszemléletet. 

Forgassák ezt a kötetet ugyanolyan 
örömmel, mint amilyen örömmel és gon-
doskodó szeretettel szolgált nekünk a szer-
zõ a megírásával! 

A könyv � melybõl aktuális évfordu-
lókhoz kötõdõen több alkalommal idéz-
tünk már a Christophorosban � már elérhe-
tõ gyülekezetünk iratterjesztésében. 

Dr. Tölli Katalin 

http://www.evangelikus.hu
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Hegycsúcs Sopronban 
Egyházkerületi konfirmandus találkozó 

�Uram, jó nekünk itt lennünk� � ezt az élményt próbálta közvetíteni a március 20-án és 
21-én megrendezett konfirmandus találkozó. A nyugati (dunántúli) egyházkerület kon-
firmációra készülõ fiataljai Sopronban gyûltek össze, hogy megismerkedjenek egymással, 
és két napot együtt töltsenek el. 

A Líceum díszterme közepén egy em-
ber áll, furcsa ruhában. Olyan, mintha háló-
ing lenne, narancssárga, és hímzés díszíti 
az elejét. A szakállas férfi úgy néz ki benne, 
mint valami indiai guru. De úgy látszik, ez 
õt nem zavarja. Õ Fülöp, Jézus egyik tanít-
ványa � pontosabban Mesterházy Balázs 
iskolalelkész, aki Jézus megdicsõülésének 
történetét mondja el a szemtanú szemszö-
gébõl. Áhítatával március 20-án, szomba-
ton reggel kezdetét veszi az egyházkerületi 
konfirmandus találkozó. 

� Jó lenne, ha ez a hétvége egy �hegy-
csúcs-élmény� lehetne számunkra � mond-
ja a lelkész. � Ha meghallhatnánk Isten 
hangját, amint azt mondja: �Ez az én szere-
tett Fiam, Õt hallgassátok!� 

A hegycsúcsok felfedezése a Berzsenyi 
Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum), 
Szakképzõ Iskola és Kollégium épületének 
bejárásával veszi kezdetét, Tölli Balázs 
igazgató vezetésével. A sok lépcsõ nem 
fárasztja ki a konfirmandusokat, akik las-
san elkezdik otthonosan érezni magukat a 
sokuk számára új környezetben, új arcok 
között. 

A délelõtt során kiscsoportokban is-
merkedhetnek tovább egymással. A be-
szélgetés során felfrissíthetik az egyházi 
évrõl szerzett ismereteiket is � egy-egy volt 
licista lelkész vagy teológus segítségével. 

Az ötletgazdák, Bedecs Réka és Mórocz 
Dóra nagy öröme, hogy a most harmadszor 
megrendezett találkozóra a korábbiaknál 
sokkal többen érkeztek. Százötven körül 
van a résztvevõk száma, bár vasárnapra 
csak körülbelül hetvenen tudnak maradni. 

� Szerettünk volna valami olyan prog-
ramot kialakítani, ahol az egymástól távol 
élõ evangélikus gyerekek megismerhetik 
egymást. Nem titkolt cél volt az is, hogy a 

pályaválasztásban késõbb a dunántúli hit-
tanosok elõnyben részesítsék az evangéli-
kus líceumot. A konfirmandusok az a kor-
osztály, ami a gimnázium választásában 
érintett � mondja Bedecs Réka, aki szintén 
a líceumban végzett és jelenleg teológiát 
tanul. � Ez nemcsak találkozó, hanem kö-
zösségépítési lehetõség is. Ha megismerik 
egymást a gyerekek, akkor a következõ 
évben szívesebben jönnek már vissza. 
Vannak olyan visszatérõk is, akik már kon-
firmáltak. Szeretnénk ebbõl hagyományt 
teremteni, hogy ez a találkozó akár az 
egész dunántúli ifjúságot be tudja vonzani 
a késõbbiekben. 

A konfirmandusok az ebéd utáni sza-
badidõt a város felfedezésével töltik. Nagy 
népszerûségnek örvend körükben a cuk-
rászda finom fagyija. Vannak köztük néhá-
nyan, akik elõször járnak Sopronban. A 
helyieken kívül jöttek gyerekek Gyõrbõl és 
környékérõl (Gyõrújbarátról és 
Gyõrszemerérõl), Ménfõcsanakról, Kõszeg-
rõl, Szombathelyrõl, Sárbogárdról, a 
nagyalásony-dabrony-nemesszalóki társult 
egyházközségbõl, Vadosfáról, Uraiúj-
faluból, Homokbödögérõl, Nemeskoltáról, 
Oroszlányból, Mórichidáról, Bakony-
tamásiból, Lovászpatonáról, Budafokról, 
sõt a bécsi magyar gyülekezetbõl is. 

A kísérõ lelkészek tisztában vannak a 
szomorú egyházi statisztikával, azzal, hogy 
milyen nagy a konfirmáció utáni lemorzso-
lódás aránya. A találkozó azonban némi 
bátorítást jelent számukra. Egyikük, aki 
most elõször hozott ide gyerekeket, így 
fogalmaz: � Nálunk csak néhány 
konfirmandus van a gyülekezetben. Azt 
hiszem, jó, ha megtapasztalják, hogy rajtuk 
kívül milyen sokan vannak még. Ez min-
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denképpen egy közösségélményt ad nekik, 
amire szükségük van. 

A délutáni program helyszíne ismét a 
líceum. A díszterem megtelik nevetéssel 
Róka Szabolcs interaktív mesemondása 
alatt. A póruljárt farkas címû székely mese 
szereplõit az elõadó a közönség soraiból 
választja ki. Így a hiperaktívak is jó irányba 
terelhetik fölös energiáikat. 

Az ezt követõ vetélkedõn öt kategóriá-
ban: iskola, templom, Sopron, Magyaror-
szági Evangélikus Egyház és egyházi év 
témakörben szerezhetnek pontot a csapa-
tok. Kiderül, hogy a konfirmandusok na-
gyon sok információt szívtak magukba, 
még ha ezt eddig nem is tudták magukról. 
Vagy lehet, hogy a délelõtti csoportmunka 
hozta meg a gyümölcsét. 

A társaság fele ezután útrakel hazafelé, 
a másik fele pedig elindul a kollégiumba, 
ahol újabb lépcsõk megmászásával élhetik 
át újra a �hegycsúcs�-érzést. 

Vacsora után az �Emlékezz a titánokra� 
címû amerikai filmet nézik meg együtt, 
majd kötetlenül, beszélgetés és játék köz-

ben folytatódik a barátkozás. Eddigre min-
denki feloldódott, talán ezért nehéz a taka-
rodót betartani. 

Vasárnap délelõtt a konfirmandusok 
aktívan, egy hitvallás elmondásával vesz-
nek részt az evangélikus istentiszteleten. 
Útra bocsátásként személyes, kézrátételes 
áldást kapnak Hegedûs Attila lelkésztõl és 
Gyõri Gábor Dávid szupplikáló teológus-
tól. 

Ebéd után mindenki útra kel otthona fe-
lé. Azzal a reménnyel búcsúznak egymás-
tól, hogy hamarosan újra találkoznak. Nyá-
ron sor kerül az elsõ egyházkerületi 
konfirmandus táborra � beszél a tervekrõl 
Mesterházy Balázs. � Az északi és a déli 
kerületben már létezik ilyen, most már mi 
is szeretnénk. 

Volt-e hegycsúcs-élményben részük a 
találkozó résztvevõinek? Nem tudni bizto-
san. Mégis, az átélt tapasztalatok, a születõ 
barátságok talán elkísérik õket a további-
akban is. Amíg eljutnak oda, hogy tisztán 
hallják Isten hangját: �Ez az én szeretett Fi-
am, Õt hallgassátok!� 

Adámi Mária 

Tervezett programok 
2010 nagyhét � pünkösd 

Április 1-jén és 2-án a Nyugdíjasházban 
10.30-kor passióolvasás. 

A következõ hónapokban egyrészt 
április 6-án, másrészt május 4-én lesznek 
17.00-kor a presbiteri ülések a 
nagyteremben. 

Április 10-én 10.00-kor Egyházmegyei 
Közgyûlésre kerül sor a csornai 
templomban. 

Április 11-én a 10.00-i istentisz-
teletünkön ünnepeljük a 25. és 50. 
évfordulós jubileumi konfirmációt. 

Április 11-én és 25-én lesznek a 
parlamenti választások. Felhívjuk 
testvéreink figyelmét a választásokon való 
részvételre és a lelkiismereti szabadságuk 
szerinti szavazásra. 

Április 13-án 17.00-kor Luther 
Szövetség a nagyteremben. Weltler Rezsõ 

nyugalmazott lelkész tart megemlékezést 
édesapjáról, Weltler Rezsõ esperes-
lelkészrõl, a születésének 100. 
évfordulójára készülve. 

Április 14-én az egyházmegyei lelkészi 
munkaközösségi ülésre, azaz LMK-ra 
Rábaszentandráson kerül sor. Aznap nincs 
lelkészi ügyelet a hivatalban. 

Április 17-én 9.30.-tól Egyházkerületi 
Közgyûlés lesz Veszprémben. 

Április 18-án a perselypénzünk az 
ifjúsági offertórium céljait szolgálja. Ezen a 
vasárnapon egyébként az orgona-felújítás 
miatt nincs orgonaszó az 
istentiszteleteinken. 

Április 19-én lesz Melanchton Fülöp 
reformátorunk halálának 450. évfordulója. 
Aznap osztrák egyházi vendégeket 
fogadunk, akikkel megbeszélést folytatunk 
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a 2014-ben várhatóan Sopronban 
megrendezésre kerülõ Gusztáv Adolf 
ünnepnapról. 

Április 22: Weltler Rezsõ esperes lelkész 
születésének 100. évfordulója. Április 25-én 
a 10.00-i istentiszteletünkön emlékezünk 
meg róla, majd az alkalmat követõen a 
temetõi sírjánál koszorúzunk. 

Április 24-én Szent György Nap a 
Hunyadiban. 

Április 26-27-én a Pedagógus Egyesület 
szervezésében többen részt veszünk egy 
olaszországi úton Redipugliába, ahol az I. 
világháborúban odaveszett magyar 
katonák emlékmûvének ünnepélyes világi 
és ökumenikus egyházi felavatására kerül 
sor. 

Május 2-án lesz az Egyházkerületi 
Kórustalálkozó Pápán, amelyen az 
egyházmegyénket gyülekezeti kórusa 
képviseli részvételével. 

Május 6-án 17.00-kor a hetente 
megrendezésre kerülõ Bibliai Szabad-
egyetem keretében Gabnai Sándor esperes-
lelkész tart elõadást a MTESz-székházban 
Náhum és Habakuk prófétákról és biblikus 
könyveikrõl. 

Május 8-án a hagyományos fraknói 
gyalogtúra lesz � ökumenikus egyházi 
szolgálatunkkal. 

Aznap délelõtt lesz 9.00-tól a 
templomtakarítás is, amire szeretettel 
várjuk a segítõ kezeket. 

Május 11-én 17.00-kor a Luther 
Szövetség soron következõ ülését tartjuk a 
nagyteremben, amely alkalomból Szimon 
János nyugalmazott lelkészünk tart 
elõadást �Életem lelki tükrében a lutheri 
reformáció nyomai� címmel. 

Május 12-16 között lesz a Kirchentag � 
Ökumenikus Egyházi Napok Münchenben, 
amelyen gyülekezeti buszos küldöttségünk 
vesz részt. 

Május 12-én az LMK-t a Líceumban 
tartjuk közösen a gyõr-mosoni egyház-
megye papságával. 

Május 12-én 18.00-kor egy ígéretes 

kóruskoncert lesz a templomunkban, 
amelyen vendégünk lesz egy svéd egyházi 
kórus. 

Május 13-án, Mennybemenetel ünnepén 
vasárnapi rend szerint tartjuk az 
istentiszteleteinket. A 10.00-i alkalmon az 
elõzõ napon koncertet adó svéd kórus 
szolgál. 

Mennybemenetel ünnepén 18.00-kor 
konfirmációs vizsga a templomban. 

Május 14-16 között lesz a Német 
kitelepítési emlékmû avatási ünnepség-
sorozata, benne: 

- pénteken 14.00-tól egy szimpózi-
ummal a Liszt Konferenciaköz-
pontban,  

- pénteken 19.00-tól német nyelvû 
színházi elõadás a Konferencia-
központ Liszt termében (Pruzsin-
szky Sándor: �Batyusbál�), 

- szombaton 10.00-tól emlékmûavató 
a templom mellett, 

- 16.00-tól a kitelepítéssel foglalkozó 
kiállítás-megnyitó a Lábasházban,  

- 18.00-tól templomi fuvola- és 
zongorakoncert, 

- vasárnap 10.00-tól ünnepi ökume-
nikus kétnyelvû istentisztelet a 
templomban. 

Május 15-én Egyházkerületi Missziós 
Nap is lesz Kissomlyón. 

Május 16-án vasárnapi perselyünk 
Misszió offertórium (Húsvét utáni 6. 
vasárnap). 

Május 16-án, vasárnap este baráti 
beszélgetésre várjuk az öt éve konfirmált 
fiatalokat. 

Május 23-án Pünkösd ünnepén 10.00-
kor kétnyelvû konfirmációs istentisztelet. 

Május 24-tõl vendégeink lesznek a finn 
testvérgyülekezetünkbõl, Seinäjokiból. A 
pünkösd másnapi 10.00-i istentisz-
teletünkön az igehirdetés szolgálatát 
tolmácsolással Tapio Luoma, a testvér-
gyülekezetünk vezetõ lelkésze végzi. 

Május 29-re gyülekezeti kirándulást és 
pikniket tervezünk Nemeskérre. 

Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes 
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Istentisztelet Szolgálati beosztás 
2010 húsvéttól Pünkösdig 
nap  szolgálat lelkész 
ápr. 4. 5.30 magyar Hegedûs A. 
 8.00 magyar Hegedûs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 10.00 magyar Hegedûs A. 
 15.00 Balf Gabnai S. 
 15.00 Nagycenk Hegedûs A. 
 16.00 kórház Hegedûs A. 
 16.15 Fertõszentmiklós Gabnai S. 
ápr. 5. 8.00 magyar Mesterházy B. 
 9.00 német Menke, V. 
 10.00 magyar Mesterházy B. 
ápr. 11. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 gyermek Hegedûs A. 
 10.00 magyar � jubileumi konfirmáció 
   Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 
 15.00 Balf Gabnai S. 
 16.00 Fertõszentmiklós Gabnai S. 
ápr.18. 8.00 magyar Hegedûs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Gabnai S. 
 10.00 magyar Hegedûs A. 
 15.00 Balf Hegedûs A. 
 16.00 Nagycenk Hegedûs A. 
ápr. 25. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Hegedûs A. 
 10.00 magyar Gabnai S. 
 15.00 Balf Gabnai S. 
 16.00 Fertõszentmiklós Gabnai S. 
máj. 2. 8.00 magyar Hegedûs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Hegedûs A. 

nap  szolgálat lelkész 
 10.00 magyar  Hegedûs A. 
 15.00 Balf Gabnai S. 
 16.00 kórházkápolna Gabnai S. 
máj. 9. 8.00 magyar Gabnai S. 
 9.00 gyermek Hegedûs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 10.00 magyar  Gabnai S. 
 15.00 Balf Gabnai S. 
 16.00 Fertõszentmiklós Gabnai S. 
máj. 13.  8.00 magyar Hegedûs A. 
 10.00 magyar Hegedûs A. 
 18.00 konf. vizsga Gabnai S. 
máj. 16 8.00 magyar Hegedûs A. 
 9.00 gyermek Gabnai S. 
 10.00 magyar - német  Hegedûs A.,  
 Heinrichs, M. és Gabnai S.  
 15.00 Balf Hegedûs A. 
 16 .00 Nagycenk Hegedûs A. 
máj. 23. 8.00 magyar Gabnai S. 
 10.00 magyar - német- konfirmációi 
 Gabnai S.és Menke, V. 
 15.00 Balf Hegedûs A. 
 15.00 Nagycenk Gabnai S. 
 16.00 kórház Gabnai S. 
 16.00 Fertõszentmiklós Hegedûs A. 
máj. 24. 8.00 magyar Hegedûs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 10.00 magyar Tapio Luoma 
máj. 30. 8.00 magyar Hegedûs A. 
 9.00 német Menke, V. 
 9.00 gyermek Gabnai S. 
 10.00 magyar  Hegedûs A. 
 15.00 Balf Hegedûs A. 
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Felügyelõi jelentés a 2009. évrõl 
Sokan és sokat dolgoztak az elmúlt esztendõben is azért, hogy egyházközségünk mû-

ködjön. Mindenkinek, aki részt vett a munkákban, nagyon köszönöm ezúton is. A jelen-
tés nem a felügyelõ munkájának a dicsérete, hanem a mögöttünk álló év tevékenységei-
nek és történéseinek összefoglalása. Legfontosabb célnak gyülekezetünk hosszú távú 
fenntartását jelöltük ki. Lépések történtek az ügyben, hogy pályázati lehetõségeket meg-
felelõen tudjunk kihasználni. 

Templom 
A 2009. esztendõ templomunk 225 éves 

évfordulójának jegyében telt. 
2 pályázaton indultunk templomunk ál-

lagmegõrzésével kapcsolatban. 
Az egyikrõl már biztosan tudjuk, hogy 

nyertünk: az oltárunk megmentésére irá-
nyuló munkákra 2 millió forintot, a teljes 
költség 1/3-át kapjuk vissza a munkák be 
fejezése után a Nemzeti Kulturális Alaptól. 
A szerzõdést szeptemberben kötöttük meg 
a restauráló céggel, a munkálatok október-
ben kezdõdtek. Az oltár szerkezeti megerõ-
sítése teljesen elkészült, az esztétikai hely-
reállítás a tervek szerint húsvét és pünkösd 
között fog megtörténni. 

A másik (49 millió forint értékû), az or-
gona javítására és két nagy padblokk resta-
urálására irányuló pályázat még elbírálás 
alatt van. Mivel az orgona javítása elkerül-
hetetlen, az augusztusi egyházközségi köz-
gyûlésen megszületett határozata alapján � 
miszerint az orgona javítását abban az 
esetben is elvégeztetjük, ha nem nyerünk a 
pályázaton �, az orgona-javító céggel no-
vemberben megkötöttük a szerzõdést. 

A templom elõterében vakolási, és fes-
tési munkák történtek. 

Az oldalbejárati ajtó megrepedt kõkere-
tének javítására márciusban került sor. 

Az oltár melletti két padblokkban a 
meglazult és hiányos lábtartók pótlását is 
elvégeztettük. 

A Templomi Bizottság 3 alkalommal ült 
össze, legutóbb több évre való feladatot 
kapott. 

Több alkalommal terveztünk templom-
takarítás, sajnos a hosszú hétvégék miatt 
nem mindegyik sikerült. 

A templomot és a múzeumot elõször 
két évvel ezelõtt, szinte csak kedvtelésbõl, 

ma már azonban kötelezõ jelleggel kapcsol-
juk be a Múzeumok Éjszakája ill. a Kulturá-
lis Örökségi Napok rendezvényekbe. Ezen 
extra nyitvatartások plusz pontokat jelen-
tenek a pályázati elbírálásoknál. 

4 iskolával kötöttünk együttmûködési 
megállapodási szerzõdést templomhaszná-
latról. 

2009-ben is megvalósult a templomi 
nyári idegenvezetés a már jól összeszokott 
csapatunk vezetésével, az idei évre vár-
nánk még önkéntes fiatal segítõket is. 

Berzsenyis diákok fotós szakköre elvé-
gezte a templom állagromlás fotózását is. 
Erre a feladatra terveink szerint minden 
évben szükség lesz, és esetleges késõbbi 
pályázati induláskor ill. állagfelmérés ese-
tén nagy hasznát látjuk majd. 

Temetõ 
A Relikviával 2009-ben és 2010-ben is 

meghosszabbítottuk együttmûködésünket. 
A Polgármesteri Hivatallal megkötött 

támogatási szerzõdés értelmében 2009-ben 
is megkaptuk az Önkormányzattól a köz-
temetõi rész felújítására szánt 6 millió fo-
rintot, aminek azonban nagy részét a 2008-
as túlköltekezés fedezésére kellett fordíta-
nunk, így temetõnkben csak a minimális 
feladatokat tudtuk ellátni. 

A Temetõ Bizottság kétszer ülésezett, az 
idei évre komoly fejlesztéseket irányoztunk 
elõ a költségvetésbe. 

2009 tavasza folyamán 6 sírhely helyre-
állítása történt, melyek a gyülekezet gon-
dozásában vannak. 

A temetõkerítés Ravazd utcai szakaszá-
nak építése májusra befejezõdött. 

ÁNTSZ rendelet értelmében kriptát 
(csontházat) kellett építtetnünk, ahova a 
régi sírokból származó csontmaradványo-
kat kell elhelyezni. A csontház építése és 
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burkolása május-június folyamán történt 
meg. 

Több alkalommal történt fûnyírás és 
hulladékgyûjtés temetõnkben. 

A temetõkerítés káresete (mely során 
egy kamion beletolatott) 2008. decemberé-
ben történt a Balfi utcai szakaszon, a kárta-
lanítási eljárás azonban csak 2009 októberé-
re fejezõdött be. A baleset kapcsán a Kultu-
rális Örökségvédelmi Hivatal figyelmét 
felhívtuk arra, hogy a temetõkerítés ezen 
szakasza egy 1670-bõl származó kaput is 
tartalmaz. Ezért õk kérték a rendõrséget, 
hogy a kapu és a parkoló védelmében a 
kamionok parkolását tiltsák meg, és ezt 
ellenõrizzék is. 

Épületek 
Ingatlanjainkon csak a legszükségesebb 

állagmegõrzési feladatokat hajtottuk végre. 
Ilyen volt a Templom u. 12. fszt. 4. lakás 

festése, amelyet a gyülekezet azóta bérbe is 
adott. 

A Templom u. 12. 6. lakását is kifestet-
tük. 

Kénytelenek vagyunk zárva tartani a 
randalírozók miatt épületeinket, ezért 2009. 
júniusban a Templom u. 12. nagykapuján 
komolyabb lakatosmunkákat kellett végez-
tetni. 

A Templom u. 12. fszt. 3. (közösségi he-
lyiség) felújítása az õsz folyamán történt 
meg. A közösségi lakással együtt a 7. sz. 
lakás kisebb átalakítását is elvégeztettük. 
Csõtörések és az elavult fûtési rendszere 
miatt épületgépészeti és kõmûves munká-
kat is végeztettünk ezeken a lakásokon. 

A templomi reflektorokkal kapcsolat-
ban egyeztetõ tárgyalások történtek, mivel 
korábban a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal engedélye nélkül kerültek elhelye-
zésre. Azóta azonban megegyezésre került 
sor az Örökségvédelemmel, akik meghatá-
rozták, hogy hova helyezhetjük el a temp-
lomot megvilágító reflektorokat. Reménye-
ink szerint az idei évben rendezzük a vilá-
gítás kérdését. 

A Bünker köz 4. épületünk rendszere-
sen beázott a nyári viharok során, köszön-
hetõ ez a nagyon rossz állapotban lévõ te-
tõnek, és a 4 fajta különbözõ típusú cserép-

nek, ami rajta volt. 2009 decemberében 
szerzõdést kötöttünk a tetõjavításra, a kivi-
telezõ cég mostanra be is fejezte a munká-
latokat. Az átadás jövõ héten lesz. 

A 2012-ben átvételre kerülõ Színház ut-
cai � jelenlegi Bírósági � épület hasznosítá-
sa ügyében megbeszélés történt, ennek 
kapcsán felmérési terveket készíttettünk, 
amelyek a késõbbi tervezési munkákhoz 
elengedhetetlenül szükségesek. 

Újra mûködik az Ingatlan Stratégiai Bi-
zottság. Gyülekezetünk épületeinek hosszú 
távú hasznosítási lehetõségeirõl az áprilisi 
presbiteri ülésen fognak beszámolni. 

Hunyadi János Evangélikus Óvoda és 
Általános Iskola � Emeletráépítés 

2009 márciusában presbiteri határozat 
alapján létrejött az Óvoda Építést Lebonyo-
lító Bizottság. A Hunyadi János Evangéli-
kus Óvoda és Általános Iskola óvodájának 
emeletráépítési munkálatait közgyûlési 
határozat alapján a Soproni Evangélikus 
Egyházközség és a Hunyadi iskola 51-49%-
os megosztásban finanszírozza. A Bizottság 
által választott kivitelezõ céggel májusban 
megkötöttük a szerzõdést. Az emeletráépí-
tési munkákat júniusban kezdték meg, az 
elsõ ütem mûszaki átadás-átvétele októ-
berben történt meg. 

Második ütemben az óvoda földszintjé-
nek korszerûsítése fog megvalósulni 2010-
ben, aminek finanszírozására egyházköz-
ségünk pályázatot nyújt be. 

Egyéb 
2009. július 3-5 között zajlott a Határ-

nyitás �89 rendezvénysorozat az osztrák-
bajor-magyar evangélikus egyház közös 
szervezésében. A zárónapon ökumenikus 
Istentisztelet volt a Páneurópai Piknik 
helyszínén. 

A német kitelepítési emlékmû ügye fo-
lyamatban van, a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal engedélyét megkaptuk, 
egyeztetõ tárgyalások történtek. Tervek 
szerint a tavasz folyamán az emlékmû fel-
állításra kerül a templomkertben. 

Városunk Várfal sétányt készül kialakí-
tani, ami gyülekezetünk területét is érinti. 
Bizonyos feltételek mellett csatornára vo-
natkozó szorgalmi jogot engedélyeztünk a 
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további kérdésekben még egyezkednünk 
kell a városvezetéssel. 

A korábban már említett pályázatok 
mellett több nyertes pályázatunk volt az 
elmúlt idõszakban: Levéltárunk restaurá-
lásra 2009-ben 1.250.000 Ft-ot, (2008-ban 
2.208.000 Ft-ot) nyert. 

2009 májusában projektort nyertünk, 
valamint óvodai játékvásárlásra nyertünk 
októberben 180.000 Ft-ot esperes úr közre-
mûködésével. 

A tavalyi év során levelet küldtünk ki 
azon gyülekezeti tagjainknak, akik elma-
radtak az egyházfenntartói hozzájárulás 
befizetésével tájékoztatva õket, hogy mi-
lyen célokat szeretnénk megvalósítani a 
befolyt pénzösszegbõl. A folyamat ered-
ménye képpen gondosabban ügyeltek test-
véreink az egyházfenntartói járulék befize-
tésére. 

Októberben lelkészválasztás volt egy-
házközségünkben, ahol közgyûlésünk He-
gedûs Attilát választotta meg igazgató lel-
késznek határozatlan idõre. 

2009 áprilisában az (Országos Egyház 
által javasolt) Impulzus Kft-vel együttmû-
ködési megállapodást kötöttünk pályázat-
figyelésre és pályázatírásra 

Vizsgálat történt egyházközségünkben 
Mastalír Ernõ testvérünk beadványa kap-
csán. A vizsgálatot a Vasi Evangélikus 
Egyházmegye végezte júniusban. Ezzel 
kapcsolatosan a presbitérium intézkedési 
tervet fogadott el a 2009 novemberi presbi-
teri ülésen. 

Jogi Bizottságunk folyamatosan dolgo-
zik, hogy törvényeinknek megfelelõen vé-
gezhessük munkánkat. Valamennyi mûkö-
désünkkel kapcsolatos szerzõdést (lakás-
bérleti, munkaügyi, stb.) ellenõriznek, va-
lamint egyéb problémás esetekben is fo-
lyamatosan segítik a hivatal munkáját. 

Gyülekezetünk mindennapi életének 
egyik legfontosabb része folyamatosan 
megjelenõ hírlevelünk és honlapunk 
(http://sopron.lutheran.hu), amelyeken 
egyházközségünk életével kapcsolatos 
események követhetõk. 

A jelentésben konkrét személyek nem 
szerepelhetnek, az õket érintõ döntések 
minden esetben a presbitérium jóváhagyá-
sával történtek. 

Még egyszer köszönöm mindenkinek a 
munkáját! 

Sopron, 2010. március 12. 
Biczó Balázs 

egyházközségi felügyelõ 

Lelkészi jelentés a 2009-es évrõl 
Soproni Evangélikus Egyházközség 

A 2009. év igéjével köszöntöm a gyülekezetet: �Ami lehetetlen az embereknek, az Isten-
nek lehetséges� Lk 18,27 Visszatekintve azt kell mondanom, hogy az elmúlt év valóban 
hozott olyan pillanatokat, amikor nem láttuk, hogyan lehet ezt a feszültséget megoldani 
vagy legalább túlélni. A tény, hogy most itt vagyunk, élõ bizonyítéka a lukácsi mondat-
nak. 

Az elmúlt esztendõben két nagyobb 
megmozdulás volt, amely reményeink sze-
rint az egész gyülekezetet áthatotta: egy-
részt a templom építésének 225 éves évfor-
dulóját ünnepeltük egy ünnepségsorozat-
tal: ünnepi istentisztelet, emlékülés, aminek 
anyaga könyvben is megjelent, rajzpályázat 
és két koncert segítségével ünnepeltünk. 

A másik, hasonlóan nagyszabású ren-
dezvény a Határnyitás 20. évfordulója 
alkalamából rendezett német-magyar egy-
házi konferencia volt, amelynek házigazdái 
lehettünk júliusban. Nagyon jól sikerült 
program volt, és nagy örömmel töltött el a 
tudat, hogy gyülekezetünk tagjai mekkora 
lelkesedéssel vették ki részüket a szerve-
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zésben. Hálás köszönet mindazoknak, akik 
a 225 éves évforduló vagy a határnyitásos 
konferencia megszervezésében és lebonyo-
lításában segédkeztek! 

Az elmúlt év ettõl eltekintve is igencsak 
aktív volt: a szokásosnál jóval több közgyû-
lést tartottunk, aminek több oka volt: új 
felügyelõt kellett választani, az igazgató 
lelkész hatéves megbízatása is lejárt, így 
lelkészválasztás is volt, emellett voltak 
olyan beruházások � óvodabõvítés, az Eöt-
vös-gimnázium tetõterének beépítése � 
amelyek miatt közgyûlést kellett összehív-
ni.  

Ezzel együtt azon igyekeztünk, hogy a 
gyülekezetnek ne csak a hivatalos, hanem a 
hitélete is aktív lehessen. Az adatok jól is-
mertek mindenki számára, hiszen immáron 
két hónapja olvashatók a templom elõteré-
ben, csak néhányhoz szeretnék néhány 
megjegyzést fûzni. 

Keresztelõ: 75 fõ, ebbõl felnõtt kereszte-
lõ: 6 fõ.  

Számunkra mindig nagy élmény, hogy 
egyre többen választják felnõtt fejjel az 
evangélikus egyházhoz tartozást. Úgy tû-
nik, a lutheri szellem, a nyitottság, a derû, a 
közvetlenség, amit a lelkészek igyekeznek 
megjeleníteni, sokak számára vonzó lett. 

Esküvõ: 23 pár (-10), ebbõl 2 tiszta 
evangélikus 

A 23 párból kevesebb, mint 10 % tiszta 
evangélikus. Úgy tûnik, az egyházaknak 
együtt kell élni azzal, hogy muszáj megta-
lálni magasabb egyházi szinten is egymás-
hoz az utat, amit az egyszerû hívek szintjén 
természetes, különben nem arról lesz szó, 
hogy az egyik vagy a másik elcsábítja a 
másik felekezetû házaspárt a saját közössé-
gébe, hanem az, hogy mindkét egyház el-
veszti saját hívét. 

Konfirmáció: 6 felnõtt + 3 német 
konfirmandus + 24 magyar konfirmandus, 
jelenleg konfirmációs oktatásban részesül: 
32 fõ magyarul + 5 fõ németül. 

A hat felnõtt konfirmandus is annak a 
jele, hogy vannak, akik közöttünk találják 
meg helyüket- a gyülekezet régebbi tagjai-
nak felelõssége az, hogy ezeket az embere-
ket szeretettel, nyitottsággal fogadják. 

A konfirmációt a gyülekezetépítés ki-
emelt területeként kell kezelnünk, hiszen itt 
kötõdhetnek meg azok a barátságok, me-
lyek aztán az igazi közösséget teremthet-
nek meg a gyülekezeti tagok között, illetve 
a tagok és a gyülekezet egésze között. Ép-
pen ezért az elmúlt évben három alkalom-
mal is elvittük a konnfirmandusokat hét-
végi kirándulásra, Kõszegre, Pannonhal-
mára és Gyenesdiásra mentünk.  

Temetés: 80 fõ, de a tényleges gyülekeze-
ti tagok közül 50 fõt temettünk el. 

Úrvacsorák száma: 148 alkalom, úrvacso-
rázók száma: 2909 fõ, háziúrvacsora: 22 fõ 

Jegyesoktatások száma: 101 alkalom 
Fõistentiszteletek száma (ünnepekkel 

együtt): 120 alkalom 
Istentiszteletek a filiában és szórványokban: 

88 alkalom 
Miközben érdeklõdés hiányában az esti 

6 órás istentiszteletek elmaradtak, nagy 
öröm, hogy a gyermekistentisztelet létszá-
ma jócskán megnõtt, olyannyira, hogy volt, 
amikor pótszékeket kellett behelyezni, mert 
nem fértünk el. Külön meg kell köszönnöm 
Asbóth Lászlóné, Erzsike néni segítségét! 

Hasonlóképpen öröm, hogy a 
fertõszentmiklósi szórványban akkora lett 
az igény a szolgálatunkra, hogy ma már 
havi két alkalommal járunk ki. 
Német istentisztelet: 95 alkalom 
(Wochenpredigt-tel együtt) 
Istentisztelet a Nyugdíjasotthonban: 53 alkalom 
Gyermekistentisztelet: 37 alkalom 
Gyerekdélután: 17 alkalommal + német és 
magyar nyelvû hittantábor 
Diákistentiszteletek: 159 alkalom (templom + 
Eötvös + Hunyadi + LIDO) 
Gyülekezeti szeretetvendégségek (gyülekezeti 
délutánnal együtt): 13 alkalom, ebbõl Ge-
meindenachmittag 9 alkalom 
Zenés áhítatok és koncertek: 25 alkalom 
Bibliaórák száma: 35 alkalom 
Német Bibliaórák száma: 15 alkalom 
Megtartott elõadások száma: 21 alkalom 
Útkeresõk Kurzus és Utótalálkozó: 30 alkalom 
Konfirmációs órák száma: 60 alkalom 
Ifjúsági órák száma: 39 alkalom 
Családlátogatás: 382 alkalom 
Kórházi látogatás: 92 betegágyi alkalommal 
Lelkipásztori beszélgetés: 223 alkalom 
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Presbiteri ülés: 11 alkalom 
Képviselõtestületi és közgyûlés: 6 alkalom 
Megbeszéléseken, bizottságokon való részvétel: 
416 alkalom 
Közegyházi és társadalmi részvétel: 403 alkalom 
Egyházi vendégek fogadása: 56 alkalom  
Részvétel: Kemptenben ifjúsági héten + Brémá-
ban a Kirchentagon + csendeshétvége 3 alkalom 
+ ifjúsági tábor 1 héten át 

Hangsúlyossá vált a gyülekezeten belü-
li, és a kifelé irányuló kommunikáció. A 
Christophoros 6 alkalommal jelent meg, 
emellett 50 alkalommal jelent meg a Hírle-
vél, mint új és nagyon sikeres munkaág, 
amely a gyülekezet tájékoztatását célozza 
meg. Nagyon köszönöm a szerkesztõknek 
a rendszeres és áldozatos munkát! Hason-
lóképpen örömmel tölt el, hogy honlapun-
kat ismét rendszeresen frissíti egy gyüleke-
zeti tagunk. 

A vasár- és ünnepnapi istentiszteleti al-
kalmakon 16387-en jelentek meg + a diákja-
ink, akik a hétközi gyülekezeti ünnepi is-
tentiszteleteken részt vettek. 

Az egy istentiszteleti napra esõ látoga-
tottság: 312 fõ 

A gyülekezet nyilvántartásba vett lét-
száma: 3474 fõ 

A gyülekezet választói névjegyzékében 
szerepel: 1491 fõ (november közepi adat) 

Ennyit a számokról. Nagyon fontosnak 
tartom a gyülekezetben már létezõ vagy 
épp most létrejövõ kisközösségek � 
barkácskör, Luther Szövetség, bibliaóra- 
létrehozását és életben tartását, illetve a 
gyermekekkel induló építkezést. Épp ezt a 
célt, az emberszabású kisközösségek létre-
hozását szolgálja az Útkeresõk tanfolyam, 
amire mindenkit szeretettel várunk csütör-
tökönként este.  

Nagy öröm számomra, hogy gyülekeze-
tünk gyermek-és ifjúsági munkája új erõre 
kapott. Egy kis kör elkezdte felkeresni az 
egy éve keresztelteket a gyülekezet nevé-
ben, a gyermek-istentiszteleteken látványo-
san többen vagyunk, mint pár éve, újra 
rendszeressé váltak a baba-mama klubok. 
Ami az egyik legnagyobb örömöm, hogy 
újra van rendszeres ifjúsági óra: nyáron 
Kemptenben, illetve Rábcakapiban volt 
gyermektábor, az itt kialakult mag növe-
kedett mára 15 fõs, nyitott csapattá, ame-
lyik hetente találkozik Mátisné Schlögl Pat-
rícia és Pityer Gabriella vezetésével az 
újonnan kialakított gyülekezeti teremben. 
Novemberben Budapesten voltunk velük, 
most õk a március 27-31-án Kemptenbõl 
érkezõ ifjúsági csapat házigazdái. 

Végül meg kell említenünk azt, hogy az 
elmúlt évben meglehetõsen sok kritika érte 
az egyházközséget az adminisztráció, a 
szervezeti kérdések miatt. Tény, hogy a 
gyülekezet nem volt felkészülve arra, hogy 
lépést tartson a külvilág, illetve az új ingat-
lan és intézményhálózat által megkövetelt 
bürokráciával. Igyekszünk a hátrányt le-
dolgozni, hogy a külsõ rend is jellemezze 
munkánkat. Ugyanakkor szeretnék min-
denkit emlékeztetni arra, hogy pusztán az 
adminisztrációs rend miatt nem lesz igazi 
rend a gyülekezetben, amíg a szívekben 
nincs rend, amíg nem a szeretet mozgatja a 
gyülekezet dolgai iránt érdeklõdõket, ad-
dig hiába a hivatali rend, az csak a belsõ, 
lelki káoszt takarja el. 

Utolsó mondatként pedig hadd köszön-
jem meg Biczó Balázsnak azt, hogy kitart, 
hogy szeretettel és lelkesedéssel végzi a 
hálátlan egyházközségi felügyelõi munkát 
itt Sopronban. 

Hegedûs Attila 
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Beszámoló a Soproni Evangélikus  
Gyülekezet 2009-es év gazdálkodásáról 
Bevételek 
2009-es év összes bevétele: .....................................................................81 169 ezer forint 
Tartalék igénybevétele:...........................................................................19 627 ezer forint 
Nyugdíjasház bevétele: ..........................................................................22 740 ezer forint 
Saját bevétel összesen: ............................................................................78 056 ezer forint 
Módosított bevételi elõirányzatunk:......................................................78 647 ezer forint 
Bevételi lemaradásunk: ...............................................................................591 ezer forint 

Ha az 591 ezer forint bevételi lemaradást a módosított bevételi elõirányzathoz viszonyí-
tom, akkor százalékban kifejezve 0,75%-os a lemaradás. 

Kiadások 
2009-es év módosított kiadási elõirányzata: .........................................78 647 ezer forint 
2009-es év összes kiadása: ......................................................................79 113 ezer forint 
2009-es év kiadási túllépése:........................................................................466 ezer forint  

Ami a módosított kiadási elõirányzathoz viszonyítva 0,59%-os túllépést jelent. 
Akár a bevételi lemaradás, vagy kiadási túllépés arányszámát nézzük, akkor a számok 

magukért beszélnek, és megállapíthatjuk, hogy a tervezés alapos volt, mert közel 80 millió 
forintos költségvetésnél véleményem szerint ezek az eltérések nem számottevõek.  

Részletesen a bevételek: 
Bevételek gyülekezeti tagoktól; terv: 

10 550 ezer, teljesítés 13 566 ezer. Teljesítés 
százaléka: 128,6. 

Egyházfenntartói járulékot 2009-ben 1009 
fõ fizetett, ez 1 234 ezer forinttal több a ter-
vezettõl. Mindez annak köszönhetõ, hogy 
figyelemfelkeltõ levelet küldtünk azon 
evangélikus testvéreinknek, akik az utóbbi 
években nem fizettek egyházfenntartói járu-
lékot. 

Gazdálkodásból; terv: 23 460 ezer, teljesítés 
25 454 ezer. Teljesítés százaléka 108,5. Na-
gyobb eltérés evangélikus temetõnk bevéte-
lén volt, ahol közel 1.100 ezer forinttal telje-
sítettük túl a tervezettet, valamint 
400 ezerrel a tervezet kamatot és 646 ezerrel 
az ÁFA bevételt, mely párhuzamosan a te-
metõi bevétel-kiadásból adódik, ahol tény-
legesen tudunk ÁFÁ-t visszaigényelni.  

Külsõ támogatás; terv: 8 815 ezer, teljesí-
tés: 4 770 ezer. Teljesítés százaléka 54. Lema-
radás itt az Önkormányzati támogatásnál 
jelentkezik 3 millió forint, melyet 2010. feb-
ruár hónapban utólagosan megkaptunk. 

Nem teljesült a vállalkozóktól remélt támo-
gatás, mely már évek óta elmarad, így 2010-
re már nem is terveztünk. Ha az Óvodai 
projektet jobban reklámoztuk volna, hogy 
igen megterhelõ gyülekezetünknek, talán 
jött volna némi adakozás. Halkan azt is 
megmerem jegyezni, hogy ha evangélikus 
vállalkozóink figyelemmel kísérnék gyüle-
kezetünk életét, azért tudniuk kellett arról, 
hogy milyen nagy beruházásba fogott a 
gyülekezet. Remélem, ha külön összeggel 
nem is támogatják az óvoda fejlesztését, de 
adójuk 1%-át erre a nemes célra ajánlották 
fel, amikor a 2009-es adóbevallásuknak ele-
get tettek.  

Rendkívüli bevételek: terv: 13 649 ezer, 
módosított terv: 22 127 ezer, teljesítés: 
19 627 ezer. Teljesítés százaléka: 88,7. Lema-
radás itt az Eötvös-gimnáziumtól várt hitel-
törlesztés nem teljesítésébõl adódik, ugyanis 
év közben a Presbitérium és a Közgyûlés 
úgy határozott, hogy haladékot ad az Eöt-
vös-gimnáziumnak, ami ebben az évben 
2 500 ezer forint bevételi kiesést jelentett. 
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Kiadások részletezése: 
Illetmények; terv: 15 080 ezer, teljesítés: 

14 187 ezer. Teljesítés százaléka: 94. Megta-
karítás az alkalmazottaknál jelentkezik, 
ami abból adódik, hogy év közben meg-
szüntettük Cséri Ágnes megbízásos jogvi-
szonyát.  

Törvényes terhek; terv: 4 520 ezer, telje-
sítés: 4 207 ezer. Teljesítés százaléka: 93. Itt 
a megtakarítás párhuzamosan adódott az 
illetményeken jelentkezõkbõl, hiszen a já-
rulék alapja a bér. Ha a béren megtakarítás 
van, akkor természetes, hogy a járulékon is 
kell, hogy legyen.  

Dologi kiadások; terv: 6 400 ezer, teljesí-
tés: 8 955 ezer. Teljesítés százaléka 140. Túl-
teljesítés a levéltárnál adódik, mert 2008-as 
évben kapott pályázati támogatás összegét 
2009-ben költötték el. Dologi kiadásokon 
belül az üzemeltetési és fenntartási kiadá-
sok megközelítõleg a tervezett szintjén ala-
kultak.  

Javítás, karbantartás; terv: 8 140 ezer, 
teljesítés 5 896 ezer. Teljesítés százaléka: 

72,4. Itt a megtakarítások át lettek sorolva a 
Bünker köz 4. tetõfelújításra, de a munkála-
tok egy része és ezzel párhuzamosan a 
számla kifizetése is áthúzódott 2010-re. 
Szintén 2010-re húzódik át a temetõ aka-
dálymentesítése, mely több okból kifolyó-
lag 2009-es évben nem tudtuk megvalósí-
tani.  

Egyéb kiadás; terv: 12 210 ezer; teljesí-
tés: 13 893 ezer teljesítés százaléka: 114. 
Egyéb kiadáson belül van tényleges meg-
takarítás és van túllépés is. Köztemetõi 
megtakarítás abból adódik, hogy 2008-ban 
a többletkiadást az Önkormányzat a 2009-
es évi elszámolásnál figyelembe vette. 
Többletkiadás az egyéb soron jelentkezik, 
ahol olyan kiadást számoltunk el többek 
között, mint a Nyugdíjasház és Hunyadi 
könyvvizsgálói díja, a Bíróság épületérõl 
készíttetett építési terv, pályázatfigyelõi díj, 
a Kempteni és Bremeni kirándulás sze-
mélyszállítása, melynek bevételi része a 
907/06 soron megtalálható.   

Fõbb karbantartási kiadások részletezése: 
Villanyszerelés templomban.......................................................................395 ezer forint 
Toronyóra javítása .......................................................................................278 ezer forint 
Templomkapu javítása ..................................................................................65 ezer forint 
Oltár restaurálási terve ................................................................................576 ezer forint 
Templomra villámhárító készíttetése.........................................................577 ezer forint 
Tetõfelújítás Bünker köz 4. .......................................................................1 179 ezer forint 
Úrnasírhely köztemetõbe ............................................................................800 ezer forint 
Csontváz kripta............................................................................................753 ezer forint 
Kripta burkolás gránitlap ............................................................................300 ezer forint 
Gyülekezeti helyiség festése........................................................................158 ezer forint 
Vízmelegítõ csere gyülekezeti helyiségbe....................................................73 ezer forint 
Templom u.12. német lelkészlakás felújítása.............................................665 ezer forint 
Közösségi helyiség felújítása, lakások festése ...........................................950 ezer forint 

Hajnal Jánosné 
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A Soproni Evangélikus Gyülekezet 
2010. évi költségvetésérõl 

A 2010-es évre 96.168 ezer forint bevételt és ugyanannyi kiadást tervezünk a törvényben 
elõírt egyensúly megtartása miatt.  
Tényleges mûködési bevételünk az alábbiak szerint alakul: 

Összes tervezett bevétel:............................................................................96 168 ezer forint, ebbõl 
Továbbadású bevétel: ............................................................................... -705 ezer forint 
Átfutó bevétel:........................................................................................ -2 950 ezer forint 
Tartalék igénybevétele:.......................................................................... -8 603 ezer forint 
Tényleges mûködési bevételünk:..........................................................43 910 ezer forint. 

Tényleges mûködési kiadásunk:.................................................................96 168 ezer forint, ebbõl 
Továbbadású bevétel: ............................................................................ -1 250 ezer forint 
Dolgozói járulék:.................................................................................... -2 950 ezer forint 
507-es javítás, karbantartás:................................................................. -17 595 ezer forint 
508-as Új létesítmény Óvodabõvítés:.................................................. -33 000 ezer forint 
Tényleges mûködési kiadásunk: ..........................................................41 418 ezer forint. 

Kedves testvérek! 
Ha csak a mûködéssel kapcsolatos be-

vételeket és kiadásokat vetem össze, akkor 
a számok magukért beszélnek, és megálla-
píthatjuk, hogy bevételeink fedezik kiadá-
sainkat, sõt megtakarítás is kimutatható, 
ami jelen esetben 2 222ezer forint.   

A legnagyobb baj azonban az, hogy 
mindig akad olyan felújítandó ingatlanunk, 
berendezésünk, aminek elhanyagolása nem 
megengedett, így aztán ahhoz, hogy azokat 
is meg tudjuk óvni, költeni kell rájuk. Tesz-
szük ezt a 2010-es évben is, amikor folytat-
juk a 2009-ben megkezdett oltár felújítását, 
ami ha elkészül 6 050 ezer forintba fog ke-
rülni. Igaz, hogy pályázat útján nyertünk 
hozzá 2 millió forintot, de mivel utófinan-
szírozott, ezt csak 2011-ben kapjuk meg. Az 
orgona felújítása is halaszthatatlan, amihez 
2009-ben közgyûlésünk jóváhagyását adta. 
Ennek várható költsége 8 600 ezer forint 
lesz. Szintén 2009-ben kezdtük el a Bünker 
köz 4. tetõfelújítását, melynek bejezési költ-
sége l 145 ezer forint. 

A legtöbb kiadást az Óvoda bõvítése je-
lenti, ami 2010-es évre 31 millió forint ki-
adást jelent. Sajnos nem gondoltuk, hogy 
ez igen megterhelõ lesz egyházközségünk-

nek. Amikor a közgyûléssel megszavaztat-
ták az 51-49%-os arányt, gyülekezeti tagja-
ink nem gondolták, hogy ez, azt is fogja 
jelenteni, hogy minden tartalékunk elfogy. 
Lett ez azért is így, mert elõre nem látott 
pótmunka vált szükségessé, valamint az 
ÁFA törvény változása miatt is nõtt a költ-
ség. Most már nincs mit tenni, csak arra 
törekedni, hogy csak olyan felújításba fog-
junk, aminek meg tudjuk teremteni a bevé-
teli oldalát is. Tettük ezt akkor, amikor pá-
lyázatot nyújtottunk be 49 millió forint ér-
tékben a templom felújítására. Ha meg-
nyerjük, akkor az oltár és orgona felújítását 
betudhatjuk ebbe, így visszanyerhetjük az 
erre a célra kifizetett számlákat, ami 
14 650 ezer forint lenne, és további összeget 
a padozatok felújítására tudnánk fordítani.  

Egy kicsit részletesebben a tervezett 
mûködési bevételeinkrõl és kiadásainkról.  

Ha megnézzük a tervezet egyházfenn-
tartói járulék, perselypénzt, amit összessé-
gében 7 millió forintban határoztunk meg 
és összevetjük a lelkészeknek tervezett bé-
rével, valamint a gáz és áram számlák át-
vállalt összegével, amit 6.870 ezer forintban 
állítottunk be a költségvetésbe, megállapít-
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hatjuk, hogy a tervezett bevétel elegendõ a 
tervezett kiadások fedezésre.  

Az átvállalt gáz és áramszámla fejében 
megszûnik a rezsi-hozzájárulás, valamint 
nem tervezünk béremelést a 2010-es évre.  

Alkalmazottaink esetében hasonlóan 
terveztünk, mint a 2009-es évben. Béremel-
kedés az adminisztrátornál és a gondnok-
nál jelentkezik, amikor is adminisztráto-
runk munkaidejét 4 óráról 6 órára emeltük, 
valamint kiegészítettük a munkakörét a 
gondnoknak, Az Önkormányzati bevétel 
terhére felvettünk egy négyórás munkást a 
temetõ gondozására, valamint terveztünk 
még a levéltárban heti egy alkalommal 1 fõ 
foglalkoztatása, ami azért is jó gondolat, 
hogy mire levéltárosaink már nem tudják 
vállalni a feladatukat, ez az új munkaerõ 
betanul. Összességében alkalmazottaink 
esetében azért mutatkozik még is csökke-
nés, mivel könyvelõnk kérte, hogy alkal-
mazotti minõsége szûnjön meg és helyette 
vállalkozóként számlát nyújt be, aminek 
kiadása 1.050.- ezer forint és az egyéb ki-
adásokon külön sorban szerepel  A 2009-es 
évhez hasonlóan mindenki számára beter-
veztük az étkezési utalványt, ami 25%-os 
járulékfizetési többlettel jár, jelen esetben 
ez 275 ezer forint többletköltséggel jár.  

Dologi és egyéb kiadásainknál figye-
lembe vettük a 2009-es év teljesítési adatait, 
ami a tervezet szinten alakult.  

Többletkiadást 2010-ben egyedül csak a 
temetõnknél irányoztunk elõ a temetõi bi-
zottság kérésére, akik 3 millió forint beállí-
tását kérték a költségvetésbe, melybõl az 
alábbi munkák elvégzését szeretnék meg-
valósítani: 
 Ravatalozó fõlépcsõjének javítása (bon-

tás, betonozás, új járófelület) 
 Ravatalozó akadálymentesítése 
 Kerítés javítása Balfi u. felöl 
 Halottasház vizesedésének javítása 
 Szolgálati lakás vizesedésének javítása 
 Utak újra kavicsozása 115 méter, 1,5 

méter széles és 6 cm. Vastagág, tömörí-
téssel 

 Régi sírkövek megõrzésére betonlap 
kialakítása 

Mûködési bevételeinknél szintén figye-
lembe vettük a 2009-es terv és tényadato-
kat, amikor is hasonló szinten terveztünk. 
Az Önkormányzattól kapott támogatásnál 
mutatkozik 6 millió helyett 9 millió forint, 
azért, mert a 2009-es évben a vállalt 6 millió 
helyett még csak 3 millió érkezett be.  Az 
Egyházmegyei soron 1.170 ezer forintból 
egy millió forint az elmaradt Bünker köz 4. 
felújítás utólagos fedezete. 

Csökkenést kamatbevételeinknél ter-
veztünk, mivel nemcsak a kamatlábak 
csökkentek, hanem a leköthetõ pénzeszkö-
zeink csökkeni fognak az óvodai számlák 
kifizetése után.   

Hajnal Jánosné  
számvevõszék elnöke 

A 2009. évi beszámolót és a 2010. évi költségvetést a presbitérium 2010. március 14-i ülé-
sén elfogadta. 


