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2012. húsvét

Feltámadt!
Egy édes titkom van nekem.
Fénnyel betölti életem,
mosolyra nyitja számat:
a Megváltó feltámadt!

Velem van nappal, éjjelen.
Mindig velem, mindig velem.
Az úton Ő vezérel
oltalmazó kezével.

Nem, nem maradt a sír ölén.
Ujjongok az örömtől én,
hisz nem vagyok már árva.
Nincs többé sírba zárva.

Virágok, illatozzatok!
Húsvéti, tiszta fény ragyog
elűzve minden árnyat:
a Megváltó feltámadt!
Túrmezei Erzsébet
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Húsvéti igehirdetés Jn 20, 1–23 alapján

Szimbólum mindaz, amely a láthatatlan
valóságot tapasztalhatóvá, érzékszerveinkkel megfoghatóvá, láthatóvá teszi.
A húsvéti idő, a vasárnap fényteli
reggele, a vasárnap és a hétfő a Húsvét ünnepének szimbólumai. Kifejezik a fény
örökkévalóságának, Isten legyőzhetetlenségének misztériumát, titkát. A természetben tükröződik ez a fény, fényteliség. Húsvét ünnepének napja ugyanis Kr. u. 325 óta
a tavaszi napéjegyenlőséget követő első
holdtölte utáni vasárnap és hétfő.
Az Isten két világítótestet teremtett nekünk. Egy nagyobbat, a Napot, és egy kisebbet, a Holdat. Ezek külső, látható jelei
annak a valóságnak, amely Krisztus feltámadását jelenti.
A tavaszi napéjegyenlőség napja március 21-e. Ez azt jelenti, hogy az ezt követő
napokban a látható fény időtartama hoszszabb már a sötétségnél. A fény legyőzte a
sötétséget. Láthatóan és érzékelhetően legyőzte azt. De amellett, hogy a Nap és a
nappalok időtartama szimbóluma ennek a
győzelemnek a Hold is teljességre jut, mert
a Hold is megtelik a fénnyel, a Nap fényével. És az éjszakában is mutatja ezt a győzelmet.
Emellett a vasárnap, mint a Nap napja,
és a hétfő, mint a Hold napja, mint a két
legfényesebb nap is rímel erre az ünnepre.
Az ünnepek ideje soha nem véletlenül
lett kitalálva. A láthatatlan valóságot mu2

tatják meg, tapasztaltatják meg az emberrel. Ezért nagyon fontos, hogy a Húsvét
évről évre ekkor legyen, amikor a külső
világban is megnyilatkozik már a fény, teljességre jut, legyőzi a sötétséget. Mert ha
korábban történne – akkor a győzelem nem
lenne teljes, a külső erőknek még hatalma
lenne felettünk.
Életünk egy harc színtere. Halálunk jelenti benne a sötétséget. A halálunk, amely
nap mint nap bekövetkezhet, veszteségekben, elválásokban, szakadásokban, temetésekben, gyászban. Sokszor annyira magával ragad bennünket, és annyira belesülylyedünk, hogy nem tudunk sötétségéből
kilépni.
Halálon és halálokon, elmúláson mindenkinek át kell mennie.
Mi az, ami marad? Marad-e valami?
Sokszor úgy érezzük, és azt tapasztaljuk,
hogy nem, és nem marad semmi, csak
megszűnés van, és szenvedés, és fájdalom
és halál.
De ha jobban megnézzük, mindaz, ami
megszűnik, saját vágyaink és saját akaratunk terméke. Mert az fáj, annak elvesztése
fáj, amit magamnak gondolok, magamnak
érzek, magamnak tudok – legyen az egy
tárgy, egy társ, bármi, ami az enyém.
Most megállok egy kis csendre.
Gondoljunk erre most, gondoljon ki-ki a
maga veszteségeire, elmúlásaira, szenvedésére, fájdalmára. Akár ki is lehet választani
egyet, a legfájóbbat, és időzzünk el ennél
egy kicsit.
…
El tudjuk-e fogadni ezt a veszteséget?
Hogy megtörtént?
…
Vagy tudjuk-e szeretni?
…
Ha nem – nem baj.
Amennyit el tudunk belőle fogadni –
fogadjunk most el. Amennyit szeretni tudunk belőle, szeressünk. A többit tegyük le
most vasárnap hajnalban a feltámadott
Krisztus keresztje elé.
…
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Ahonnan elfogadtuk, vagy ahonnan
megpróbáltuk elfogadni ezt a fájdalmat,
ahonnan szerettük, vagy ahonnan megpróbáltuk szeretni ezt a veszteséget – az a Feltámadott Krisztus helye és valósága bennünk.
Ez a megváltás.
Az ember, parányi életével megélheti,
átélheti a legnagyobbat. Istent.
Ez a Húsvét értelme.
Ez a találkozás.
Ez Krisztus keresztjének az értelme.
Isten találkozása az emberrel – Isten
eggyé válása az emberrel. Az ember eggyé
válása az Istennel.
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Ez a fény győzelme a sötétségen.
Ami akkor lesz maradéktalan, ha a kereszt elé már nem teszünk le semmit a
veszteségeinkből.
Mert már mi magunk vagyunk az, aki –
Pál szavaival – Krisztusban életre kel.
Krisztusban örök életre kel.
Ehhez az úthoz, Krisztus bennünk való
megelevenedéséhez adjon erőt a Feltámadott a mai húsvéti napon mindegyikőnknek személy szerint!
Ámen.

Mézes Zsolt

Meditáció
Öreg bölcs üldögélt a Korinthusba vezető
út szélén. A városba igyekvő idegen rövid
pihenőt tartva beszédbe elegyedett vele:
– Milyenek itt az emberek? – tudakolta.
– Hová való vagy? – kérdezett vissza az
öreg bölcs.
– Athéni vagyok.
– És felétek milyen nép lakik? – kérdezett tovább az öreg.
– Hát tudod, rettenetes társaság! Mind
csaló, lézengő, lusta és önző. Ezért is jöttem
el onnan.
– Nincs szerencséd! Korinthusban sem
jobb a helyzet. Itt is csupa csalóval és lézengővel, lusta és önző emberrel fogsz találkozni – mondta az öreg.
A vándor búsan folytatta útját.
Nem sokkal később újabb idegen állt
meg az öreg bölcs előtt. Őt is az érdekelte,
hogy
milyen
emberek
laknak
Korinthusban. A véletlen úgy hozta, hogy
ő is Athénből jött. Neki is feltette az öreg
bölcs a kérdést, hogy ott milyenek az emberek.

– Nagyszerű emberek élnek ott! Barátságosak, segítőkészek és nagyon becsületesek! – válaszolta nem kis büszkeséggel az
utas.
– Nagy szerencséd van! Korinthusban is
ugyanilyen nagyszerű emberekre találsz
majd! – mondta az öreg bölcs.
A vándor vidáman fütyörészve folytatta útját a város felé.
A két beszélgetést végighallgatta egy fiatalember, aki gyakran időzött az öreg
bölcs társaságában. Felháborodottan jegyezte meg:
– Nagyot csalódtam benned! Sose hittem volna, hogy te is ennyire kétszínű
vagy!
Az öreg bölcs mosolyogva csillapította:
– Tévedsz, fiatal barátom. Tudod, a világ a szívünkben tükröződik. Akinek a szíve gyanúval van tele, az mindenhol csalókkal fog találkozni. De akinek a szívét
jóindulat tölti el, az a világon mindenhol
barátságos emberekre talál.
Forrás: internet
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Örkény István
Gondolatok a pincében

100 éve született az egyik legnagyobb XX.
századi magyar író, Örkény István. Emlékére álljon itt egyik egyperces novellája,
mely, ha figyelmesen olvassuk, esetleg valamit felvillant abból, ahogyan Isten lát
bennünket, kicsinyeket.

A labda egy betört ablakon keresztül leesett az alagsori folyosóra.
Az egyik gyerek, a házmesterék tizennégy éves kislánya, lebicegett érte. Szegénykének a villamos levágta a fél lábát, s
boldog volt, ha labdát szedhetett a többieknek.
Az alagsorban félhomály terjengett, de
azért feltűnt neki, hogy egy sarokban
megmozdult valami.
– Cicus! – szólt oda a falábú házmesterkislány. – Hát te hogy kerülsz ide, kiscicám?
Fölkapta a labdát, s ahogy csak tudott,
elsietett vele.
Az öreg, csúnya és rossz szagú patkány
– őt nézték cicának – meghökkent. Így még
nem beszélt vele senki. Eddig csak utálták,
szénnel hajigálták, vagy rémülten elmenekültek előle.
Most jutott eszébe először, hogy milyen
más lett volna minden, ha történetesen cicának születik.
Sőt – mert ilyen telhetetlenek vagyunk!
– mindjárt továbbszőtte ábrándjait. Hát
még ha falábú házmesterkislánynak születik?
De ez már túlságosan szép volt. Ezt már
el sem tudta képzelni.

Távirati jelentések néhány megtartott
programunkról (2012. húsvét–pünkösd)
Február 26-án, böjt 1. vasárnapján a 10.00-i
istentiszteletünk keretében közgyűlést tartottunk, amelyen véglegesítettük a tisztújítási jelöltlistát.
Ezen a vasárnapunkon emlékeztünk
meg imádságos keretek között egyházkerületünk újjászervezéséről is.
Február 27-én a győri Püspöki Székházban egyházkerületi missziós megbeszélésen vettünk részt, amelynek fő témája a
rekreációs napok és a missziós nap programja volt.
4

Ugyancsak böjt első hétfőjétől a magyar
bibliaórák helyén és idejében böjti esti áhítat-sorozatot tartottunk a Szeretetházban –
heti rendszerességgel. A böjti időszakban is
folyamatosan tartottuk hétfő esténként az
ifjúsági teremben a Kulcsszavak kurzust.
Március elején megérkezett közénk a
szakmai gyakorlatát nálunk végző Molják
Natália kárpátaljai testvérünk, aki jelenleg
Berlinben él.
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Sajnos, a sok betegség miatt konfirmandusaink pannonhalmi csendeshétvégéje
elmaradt.
Március 2-án a református asszonytestvérek szervezésében a reformátusok gyülekezeti háza adott otthont a hagyományos
Női Ökumenikus Világimanap istentiszteletének és a szeretetvendégségnek.
Március első hétvégéjén az evangélikus
gimnáziumok kórusainak volt találkozója
Sopronban, a Líceumban. A március 4-i
10.00-i istentiszteletünkön a még Sopronban maradt gimnáziumi kórusok szerepeltek ének-szolgálatukkal.
Március 5-én részt vettünk a hagyományos gazdasági találkozón a Hotel Sopronban.
Március 6-án Gabnai Sándor esperes
Aszódon volt esperesi értekezleten.
Ugyancsak aznap 17.00-kor presbiteri
ülést tartottunk a nagytermünkben.
Március 7-én érdekképviseleti ülést tartottunk a Szeretetotthonunkban.
Március 8-án Győrben, a Káptalandombon az Apor-teremben regionális KÉSZülés volt, amelyen a Luther Szövetség részéről meghívott résztvevőként mi is részt
vettünk.
Március 7–8-án lezajlott a beiratkozás a
Hunyadi iskolába: 129 jelentkezőből 126
leendő kiselsőst fel tudtunk venni 4 osztályba.
Március 10-én egész napos német gyereknapot tartottunk gyülekezetünk épületeiben.
Március 10-én este filmklub volt a nagyteremben.
Március 11-én tartottuk az egyházközségi tisztújító választások első fordulóját
az istentiszteleteinken – természetesen
egyházközségi közgyűlésünk is volt.
Nagy örömünkre március 13-án sikerült
megállapodnunk a bíróság-ügyészségi épület haszonbérleti szerződésének megkötéséről, a szerződés kölcsönös aláírására pedig március 29-én került sor.
Március 13-án 17.00-kor tartotta a Luther Szövetség márciusi ülését, amelyen
Molják Natália tartott előadást szülőföldjéről és jelenlegi németországi tanulmányairól.
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Március 14-én Szeretetotthonunk adott
otthont a havi egyházmegyei lelkészi értekezletnek, az LMK-nak.
Március 15-én részt vettünk a városi
ünnepségen és koszorúzáson a Petőfi téren.
Március 18-án pótválasztásokat kellett
tartanunk közgyűléssel, mivel az előző heti
első fordulóban a magyar gondnoki tisztség és a presbitérium esetében nem sikerült
eredményesen választanunk.
Március 19-én regionális hitoktató találkozóra és szakmai napra került sor a
Hunyadiban.
Március 20-án az Északi Püspöki Hivatalban találkozó volt azon gyülekezeteknek
és intézményeknek, amelyeknek bajor kapcsolatuk van. Mi is jelen voltunk egy kisebb
delegációval, viszont így a piliscsabai miszsziós konzultáción előzetes terveinkkel ellentétben nem tudtunk részt venni.
Ugyancsak aznap tartottuk cikluszáró
presbiteri ülésünket a nagyteremben.
Március 21-én részt vettünk Komáromban a magyar-szlovák egyházi szerződés
ünnepélyes aláírásán – ezek után megnőtt a
reményünk, hogy a selmecbányai evangélikus gyülekezettel hivatalos partnerkapcsolatot is feléleszthessük.
Március 22-én Dies Akademicuson vettünk részt az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen, melynek témája az új köznevelési törvényben leírt kötelező etikaoktatás
volt.
Március 23-án a Líceumban kiállításmegnyitó volt régi licista rajzokkal és
szakmai konferenciával.
Március 23–25 között Révfülöpön, az
Oktatási Központban került sor a hagyományos evangélikus borfesztiválra, amelyen a szokásoknak megfelelően mi is képviseltettük magunkat – nemcsak résztvevőként, de előadóként is – borászainkkal.
Március 24-én részt vettünk a Domonkos templomi lovagrendi latin és angol
nyelvű invesztitúrán.
Aznap este rendkívüli egyházmegyei
közgyűlésen vettünk részt Beledben.
Március 25-én istentiszteleteinken két
teológus hallgató, Kasza Gábor és Pfeiffer
Ottó szolgált gyülekezeti szupplikációval.
Március 25-én iktattuk be szolgálatukba
a 10.00-i istentiszteletünkön a következő 6
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évre megválasztott tisztségviselőinket,
küldötteinket és presbitereinket; majd a
gyülekezeti teremben köszöntő koccintással vette kezdetét az új presbiteri ciklus.
Március 28-án Igazgatótanácsi ülés volt
mind az Eötvösben, mind pedig a Líceumban.
Március 29-én felekezeti csendesnap
volt a Líceumban és ennek zárásaként úrvacsorás istentisztelet a templomunkban.
Március 31-én Egyházkerületi Ifjúsági
Nap volt Győrben, az oktatási centrumban
fiataljaink és diákjaink aktív részvételével –
az alkalom egyben konfirmációs találkozó
is volt az idén konfirmálkodó ifjaknak.
Márciusban folyamatosan dolgoztak a
templomtornyunkban: az egyik mobiltelefonos cég erősítő antennái kerültek ott elhelyezésre, természetesen bérleti díj fejében.
Április 1-jei virágvasárnapi istentiszteleteink perselye szórványoffertórium.
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A palmarumi 10.00-i istentiszteleten adtuk át a Seltenhofer harangöntő család, eddig a temetőben lévő, most a templomunkba bekerülő emléktábláját.
Ugyanezen a vasárnapon gyülekezetünk óvodásai szolgáltak a gyermekistentiszteleten.
Április 2-án egyeztető tárgyalásokat
folytattunk az Eötvös-gimnáziummal a további együttműködésről.
Aznap 18.00-kor a Nemescsó-MeszlenAcsád-Kőszegdoroszlói Társult Evangélikus Egyházközség ifjúsági csoportja tartott
templomunkban passiójátékot egyházi áhítattal. A fiatalok ezt az előadásukat a Szeretetotthonban és iskoláinkban is előadták.
Április 3-án tartotta alakuló ülését az
egyházközség megválasztott és beiktatott
új presbitériuma.
Április 5-én, nagycsütörtökön 17.00-kor
német, 18.00-kor magyar úrvacsorás istentiszteletet tartottunk.
Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes

Beszámoló a Soproni Evangélikus
Egyházközség 2011. évi gazdálkodásáról
A zárszámadást már a LIBRA-nak megfelelő új formátumban kell leadnunk, ezt a zárszámadást csak a tervvel való összehasonlítás miatt készítettük (az átláthatóság segítése miatt). Azonban a LIBRA-ban lévő
könyvelés nehezen fordítható át erre a verzióra, néhány sor eltérése, máshova írása,
egységesítése vagy bontása ebből is származik. A LIBRA nehezen átlátható, ezért a
presbitérium számára a 2012. évi költségvetést is a hagyományos formában készítettük el, de a könyvelés maga már a LIBRA
alapján készül.

1. Áttekintés
Összes bevétel:

57 609 605Ft

Átfutó bevétel:
Továbbítandó bevétel:
Nettó éves bevétel:

3 030 903Ft
824 315Ft
53 754 387Ft

Összes kiadás:

61 662 200Ft

melyből

melyből
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Továbbítandó kiadás:
Nettó éves kiadás:

1 020 143Ft
60 642 057Ft

2. Bevételek
Jelentősebb eltérések a tervezettől:
- Több adomány: 1,5 mFt helyett 2,9 mFt;
- Több kamatbevétel a Nyugdíjasház
alszámlái okán: 1,6 mFt helyett 3,19 mFt;
- Befolyt pályázati pénz (orgona és levéltár): 0 Ft helyett 4,8 mFt;
- Elmaradt belső egyházi források: 1 mFt
helyett 0 Ft;
- Az Eötvös elmaradt törlesztése: 2,4 mFt
helyett 0 Ft.

3. Kiadások
Jelentősebb eltérések a tervezettől:
- ÁFA: 0 Ft helyett 3,5 mFt;
- Óvodai pályázat bére: 2,8 Mft helyett 4
mFt;
- egyéb kiadás: 2 mFt helyett 3,4 mFt.
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4. Jelentősebb beruházások
- A Templom u. 8. sz. ház leázásának
megszüntetése
- Az óvoda építésének utolsó összege
- Temetői WC kialakítása
- temetőkápolna mozgássérült rámpa kialakítása
- templom déli oldalának ereszcsatorna
cseréje
- Templom u. 12. sz. ház 6. lakás festése,
kazáncseréje

5. Összefoglaló
Intő jel, hogy 2010. év végéhez képest
csökkent a gyülekezet záró pénzeszközei-
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nek értéke. Míg 2010-ben 73 952 768Ft likvid pénzeszközünk volt, addig 2011-ben
69 900 173Ft záró egyenleget tudhatunk
magunkénak.
Ez egyrészt az elmaradt bevétel (elsősorban az Eötvös törlesztése), másrészt a
tervezettnél magasabb kiadások (juttatások
és azok közterhei, valamint ÁFA) miatt
alakult így.
Ugyanakkor elmondható, hogy a tervekhez képest a bevétel 5%-os elmaradása
és a költségek 1,7%-os emelkedése is csak
6,7%-os eltérést mutat a tervezetthez képest, ami ilyen bizonytalan időkben jónak
ítélhető.
Sopron, 2012. március 20.

Összeállította:
Tóth-Sebestyén Ibolya
könyvelő

Nagy Szabolcs
presbiter

Biczó Balázs
egyházközségi felügyelő

Hegedűs Attila
igazgató lelkész

Lelkészi jelentés
Mindig nehéz egy évről számot adni – nem
azért, mintha nem történt volna semmi,
hanem azért, mert fel kell tenni a kérdést:
mi az a vezérfonal, ami mentén értelmezhető mindaz, ami történt, mi az, ami nélkül
mindaz, ami történt, csak adathalmaz lenne.
A 2011. évben céltudatosan adtunk magunknak egy ilyen vezérfonalat, amikor a
gyülekezetben is meghirdettük a Család
Évét, ami koncepciót adott ennek az évnek.
Fontosnak találtuk a kérdést, egyrészt mert
egyre inkább érezzük a családok válságát,
és mindazt, ami ezzel együtt jár: egyre több
kétségbeesett, pszichoszomatikus bajokkal
küzdő felnőttel, és tanácstalan, beilleszkedésre alkalmatlan, önmaguk és mások
számára egyaránt nehezen elviselhető
gyermekkel találkozunk. Fontos felvillantani a családi lét örömét, és fontos azért
dolgozni, hogy ez a gyülekezet családias és
családbarát legyen. Úgy érzem, ennek a
vonalára fel lehet fűzni mindazt, amit lelkészként tettünk.

I. Istentiszteletek
Isten családjaként a legfontosabb, hogy
az Ő atyai szeretetében közösséggé formálódjunk. Ennek a legszélesebb terepe az
istentisztelet. Örömmel jelentjük, hogy ebben az évben is meg tudtuk tartani minden
istentiszteletünket, mind Sopronban, mind
vidéken. Kivételt képez Nagycenk, ahol
egy éve nem sikerült istentiszteletet tartani,
ezért minden nagycenki evangélikusnak
írtunk egy levelet, amelyben meghívtuk
őket a pünkösdi istentiszteletre, és az ottani
megbeszélés után a helyiek döntöttek úgy,
hogy ne legyenek ott tovább istentiszteletek, aki tud, bejön Sopronba. Sopronban
így 137 magyar és 64 német nyelvű istentiszteletet tartottunk, összesen 96 alkalommal osztottunk úrvacsorát.
Örömteli, hogy a gyermek-istentisztelet
létszáma mennyire megugrott, előfordult,
hogy nem fértünk el a gyülekezetei teremben. Érdekes élmény volt, amikor húsvétkor úgy jelentek meg mintegy húszanharmincan a gyermek-istentiszteleten,
hogy előtte hirdettük, az ünnepen elmarad…
7
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II. Lelkigondozás
Lelkigondozóként 291 családlátogatást
és 180 lelkigondozói beszélgetést végeztünk az elmúlt évben. (Itt ragadom meg az
alkalmat, hogy kérjem, ha tudnak olyan
családról, akik bajban vannak, ne várjanak
csöndesen, időben szóljanak nekünk, hogy
el tudjunk indulni feléjük.)

III. Kazuális szolgálatok
A kazuális szolgálatok is szervesen illeszkednek a család életéhez: a születés, az
új család alapítása és a halál a legszemélyesebb emberi élmény, amelyet mi, lelkészek
is elkísérhetünk. Örömmel jelenthetem,
hogy az elmúlt évben 85 keresztelőnk volt,
ebből 14 felnőtt, 3 6–14 év közötti, valamint
68 kisgyermeket keresztelhettünk. Utoljára
a kitelepítés előtt voltak ilyen számok. 29
esküvőnk volt, erősödő tendencia az ökumenikus házasság, hiszen ebből csak 5 tiszta evangélikus pár volt. 78 alkalommal álltunk meg sír mellett, ebből 53 volt soproni
evangélikus.

IV. Közösségi programok
2011-ben különösen is fontosnak tartottuk a különböző közösségépítő alkalmakat.
Továbbra is megtartottuk a hagyományos
alkalmakat: Wochenpredigt, Bibelkreis,
Jugendgruppe,
Gemeindenachmittag,
Kindernachmittag német nyelven, emellett
magyar ifióra, énekkar, bibliaóra a Nyugdíjas-otthonban. Aránylag új alkalom a rendszeres baba-mama klub, amely most már
tematikusan működik, illetve az Útkereső-

ket felváltó
sorozat.

Christophoros
Kulcsszavak

beszélgetés-

VI. Család Éve programsorozat
Az eddig felsoroltak mind kapcsolódnak a család fogalmához, akár úgy, mint
Isten családjának közössége, akár úgy, mint
amikor az egyház a családok életében vesz
részt. Ugyanakkor fontos megemlékezni
arról a sorozatról, amely kifejezetten a család Éve miatt állt össze.
1. Márciusban a Nagymama kuglófja című
szeretetvendégség
2. Március 27.: Sokat próbált házasok istentisztelete és köszöntése
3. Előadás-sorozat Tassy Olga szervezésében:
A. családi életre nevelés
B. óvodásokról
C. kisiskolások
D. gimnazisták – Líceum
E. Nyugdíjasotthon
F. temetőnk
G. Régi soproni családok
4. Családi majális Kemenesmihályfán
5. Családos tábor Gyenesdiáson

VII. A jövő
Kérdés, hogy miként lehet a 2012. évet
ilyen központi fonal köré szervezni. Nos,
úgy tűnik, ennek az évnek a vezérfonalát a
tisztújítás fogja megadni. Ez természetesen
nem olyan látványos, mint a tavalyi, de
remélem, segít abban, hogy korszerűbb
szerkezetben, hathatósabban tudjuk gyülekezetünket vezetni, és így tudjuk Isten Országát építeni.

Felügyelői jelentés 2011.
Külön nem szeretnék kiemelni senkit,
de mindenkinek köszönöm, aki a munkájával hozzájárult Egyházközségünk tavalyi
működéséhez.

Épületek
A pereskedést elkerülendő a Templom
u. 8. leázása miatt a Bünker köz 2. épületünkön a következő munkálatokat végeztük el:
8

- Lefolyó-átalakítási munkák és madárháló felszerelés (Drasko) – 2011. március
- Csapadékvíz elvezetésének ellenőrzése az átalakítások után (műszaki ellenőr)
– 2011. május
- Esőcsatorna igazítás és tisztítás (Rajkai) – 2011. június-július
- Esőcsatorna tisztítás, rácsszerelés
(Colstok) – 2011. július
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Több alkalommal egyeztettünk ez ügyben a Jogi Bizottsággal és a Sopron Holding képviselőivel.
A Bünker köz 4. épületünkön törés miatt csatornacserét és dugulás-elhárítási
munkálatokat végeztettünk el.
A Templom u. 12. I/6 lakásban gázkészülékcsere történt a hatodéves teológushallgatónk beköltözésekor, valamint az elkorhadt tetőablakokat cseréltettük ki decemberben.
A Bírósággal az első egyeztető ülést az
épület átadásával kapcsolatban szeptemberben kezdtük, és azóta is próbálunk
megegyezésre jutni, eddig sajnos sikertelenül.
Részt vettünk kárpótlási egyeztetéseken
a Templom u. 15. és a Rákóczi u. 12. sz.
épületeinkkel kapcsolatosan, melyek sikeresen zárultak.
A Hunyadi iskolával megegyeztünk az
iskolalelkészi lakás kérdéséről.

Templom
Sorozatos ázás és csatornahiányosságok
miatt templomunk déli oldalán lefolyó-és
fekvőeresz tisztítást végeztettünk. Kiegészíttettük és pótoltattuk a hiányzó csatornarészeket.
A templomtorony övpárkányain nincs
bádogburkolat, jelenleg pályázati úton
próbáljuk meg a kivitelezést megvalósítani.
Az első felmérések áprilisban történtek.
Az orgona-felújítás, és apróbb, finom
hangolások ebben az évben fejeződtek be.
Presbiteri döntés értelmében az orgona állapotának folyamatos szinten tartása érdekében idén februárban orgona karbantartá-
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si szerződést kötöttünk a BKM Orgonaüzem Kft-vel.
A Vodafone bázisállomás kiépítésével
kapcsolatban több bejárás és egyeztetés
után az engedélyeztetést segítettük, és átnéztük a kiviteli terveket. A munkák ténylegesen most kezdődtek meg.
A templom hangosítása ügyében sok
céggel tárgyaltunk, árajánlatokat is kaptunk. Szeretnénk, hogyha idén a terveknek
megfelelően a konfirmációra ez el is készülne.

Temető
A Relikviával 2012-ben is meghosszabbítottuk együttműködésünket.
A Polgármesteri Hivatallal megkötött
támogatási szerződés értelmében 2011-ben
megkaptuk az Önkormányzattól a köztemetői fejlesztési hozzájárulásra szánt 7 millió forintot.
Februárban elkészült a mozgássérült
rámpa, ősszel pedig a vizesblokk modernizálása és akadálymentesítése, valamint a
sírkőkert kialakítása.

Egyéb
2011. tavasztól új gyülekezeti autónk
van, amit 50%-ban támogatott az Országos
Egyház.
Gyülekezetünk nagyobb csoportjával
részt vettem a Bad Wimpfen-i testvértalálkozón.
Májusban az egyházkerületi kórustalálkozó házigazdái voltunk, októberben pedig
finn testvérgyülekezetünk delegációját fogadtuk.
Sopron, 2012. március 6.
Biczó Balázs,
egyházközségi felügyelő
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A Soproni Evangélikus Egyházközség
frissen választott tisztségviselői
Presbiterek:

Biczó Balázs, egyházközségi felügyelő

Soósné Vámos Mónika, jegyző

Dr. Gimesi Szabolcs, egyházközségi másodfelügyelő

Biczóné Pityer Gabriella, presbiter

Dr. Farsangné Bérczi Márta, német gondnok

Hegyi Péter, presbiter

Gálos Ernő, magyar gondnok

Hirschler Katalin, presbiter
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Dr. Kárpáti György, presbiter

Nagy Szabolcs, presbiter

Dr. Krisch András, presbiter

Rajnai Károly, presbiter, a Hunyadi János
Evangélikus Óvoda és Általános Iskola igazgatója

Mátisné Schlögl Patrícia, presbiter

Mihácsi Lajos, presbiter, a Fabricius Endre
Evangélikus Szeretetotthon igazgatója

Stinner Dávid, presbiter

Dr. Tölli Katalin, presbiter
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Dr. Winkler András, presbiter

Egyházmegyei küldöttek:

Schlögl Kálmánné

Varga Jenő

Számvevőszéki tagok:

Széplaszné Kacsári Krisztina, elnök

Podmaniczkyné Molnár Brigitta

Dr. Joób Márk Győző

Isten áldja meg szolgálatukat!
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Köszöntő beszéd a tisztségviselők
beiktatásán (2012. március 25.)
Sokan ismeritek a történetet, amikor a kisgyermek nézegeti a festett üvegablakokon
az alakokat, és kérdi anyukáját: kik ezek?
Ők a keresztyének. Másnap valaki megkérdezi a gyermeket: kik azok a keresztyének, mire a válasz: akiken átsüt a Nap.
Mi a fontos ebben a történetben? A
tény, hogy nem az üveglapok árasztják a
fényt – nem tőlük lesz világos. Ilyen értelemben nem fontos a létük, jelenlétük. Ha
kitörik az egyik üveglap, pótolják. Mindannyian ilyenek vagyunk: megbízatásunk
tól-ig szól.
Tudják ezt azok a testvérek is, akik nem
vállalták tovább a szolgálatot – tudják,
hogy a napfény a fontos, ami ezután is beárad a templom belsejébe. Én örülök, hogy
senki nincs, aki a gyülekezet választott
presbiterei közül vállalta volna a további

szolgálatot, de nem jutott be – senki nem
érezheti magát kitört ablaküvegnek. Akik a
régiek közül kívül kimaradtak, azok vagy a
belső szabályozás változása vagy saját döntésük miatt maradtak ki – mert tudták,
hogy nem az üveg – te vagy én magam –
vagyunk a fontosak, hanem a napfény.
De akkor mire kell a színes üveg? Arra,
hogy a fény színes, csodálatos legyen – kiki a maga színén keresztül éli meg Isten
fényét, és azt adja tovább – így lesz a templom színes, élő, vonzó közösség.
És ezt kérem most tőletek: engedjétek
magatokat megmosni a Krisztus fényében,
engedjétek át magatokon Isten fényét- ha
nincs fény, a színek sem látszanak. És adjátok hozzá a saját színeteket, hogy szép lehessen ez a templom a következő hat évben is. Ámen

Fröhlicher Wechsel

Das deutsche Wort „Gottesdienst” lässt
sich in einer doppelten Weise verstehen,
und zwar als Dienst der Menschen für Gott
und als Dienst Gottes für die Menschen.
Eigentlich ist mit dem Wort der erstgenannte Sinn verbunden: Menschen dienen
Gott. Es ist, so könnte man sagen, eine Art
Majestätsbeleidigung, wenn sie es nicht
tun, und ein Ausdruck von Undankbarkeit.
Gott nicht zu dienen und zu ehren, ist, wie
wenn ein Diener seinen Herrn, von dem er

ganz und gar abhängig ist, nicht grüßen
und ihm keine Ehrerbietung erweisen
würde. Es gibt einen unermesslichen Größen- und Machtunterschied zwischen Gott
und Mensch: er ist ein großer König,
Schöpfer der Welten, Herr von Zeit und
Ewigkeit, von Natur und Geschichte, wir
sind vergängliche Geschöpfe. Ohne Gott
wären wir nicht, wie eine Blume ohne den,
der sie pflanzt, und ohne Sonne, ohne Licht
nicht sein kann. Und gleichwohl spielen
sich Menschen immer wieder als Herren
des Lebens und der Welt auf. Dazu gehört
auch, wie Jesus den ihm Nachfolgenden
sagt, „dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt
antun” (Mt 20,25). Aber so soll es unter denen, die Jesus nachfolgen, nicht sein (s. Mt
20,26). Denn Jesus ist eine neue Zeichensetzung des unermesslich großen Gottes, der
sich selbst, obwohl er es in keinerlei Weise
nötig hätte, zum Diener für die Menschen
macht, sich für uns, die Welt, das Leben
einsetzt. Im Matthäusevangelium drückt es
Jesus folgendermaßen aus, wenn er da von
13
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sich sagt: „der Menschensohn” ist „nicht
gekommen. dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu
einer Erlösung für viele” (Mt 20,28). Unser
Gottesdienst sonntags und überhaupt unser Leben als Gottesdienst (s. Röm 12,1) ist
darum dankbare Antwort für den Gottesdienst als Dienst Gottes an und für uns.
Gottes Dienstbereitschaft geht sogar so
weit, dass er in Jesus sein Leben gibt zu
unserer Erlösung, als ein Lösegeld, wie es
im griechischen Urtext des Matthäusevangeliums wörtlich heißt.
Lösegeld zahlte man insbesondere in
früheren Zeiten für Sklaven und Gefangene, um sie frei zu bekommen; Lösegeld
zahlte man auch „zur Sühne für schuldverfallenes Leben”, um jemanden, der Strafe,
vielleicht gar den Tod verdient hätte, davor
zu bewahren. Lösegeld wird bis heute bezahlt, um Menschen aus den Händen unheilvoller, bedrohlicher, lebensbedrohlicher
Kräfte und Mächte zu retten. Erlösung ist
nötig, wo Menschen ohne einen rettenden,
befreienden Eingriff von außen gefangen
und verloren wären. Wir Menschen sind
ohne Ausnahme Gefangene des Todes. Der
ist in der Sicht der Bibel nicht nur ein biologischer Tatbestand, sondern auch damit
verbunden, dass Menschen immer wieder
lieblos sind. Jede Lieblosigkeit schränkt
Leben ein, beschädigt, zerstört Leben,
bringt Tod ins Leben, und bedeutet damit
das Gehen auf einem Todesweg. Mit dem
Tod wird darum auch den Lieblosigkeiten,
einschließlich unserer eigenen, Grenze und
Ende gesetzt; es soll ein Ende haben auch
mit unserer persönlichen Unheilanrichtung. Der Apostel Paulus bringt das an einer Stelle des Römerbriefes so auf den
Punkt: „der Sünde Sold ist der Tod”, in anderer Wiedergabe: „Der Lohn, den die
Sünde zahlt, ist der Tod” (Röm 6,23). Es ist
das Recht Gottes, auf Abstand zum lieblosen Menschen zu gehen, ja, sich von ihm zu
trennen und ihn in den Tod rennen zu las-
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sen. Aber das bringt Gott nicht über sein
Herz. Statt uns im Tod versinken zu lassen,
gibt er in Jesus sein eigenes Leben als Lösegeld zu unserer Rettung. Dieses Tun ist
Ausdruck größter Liebe. Gott, der erwarten
darf, dass die Menschen als seine Geschöpfe ihn mit ihrem Leben ehren und ihm dienen, und das dann dennoch immer wieder
nicht tun, dieser Gott würdigt trotz allem
die Menschen und dient uns mit seiner rettenden, erlösenden Lebenshingabe in Jesus.
Im Licht der Liebe Gottes zeigen sich
unsere Lieblosigkeiten um so deutlicher;
zugleich aber kann das Schauen auf Gottes
Liebe in uns Wunsch und Willen freisetzen,
unser Leben zu verändern, von den Lieblosigkeiten wegzukommen und zu zeigen,
dass wir Kinder des sich uns in unsterblicher Liebe zuneigenden Gottes sind. Er begibt sich in Jesus sogar in unseren Tod, um
ihn von innen heraus aufzusprengen.
Durch Gottes Lebenshingabe, unterstrichen
und besiegelt in Jesus, sind wir nicht länger
Gefangene der Lieblosigkeit und des Todes. Wir sind Befreite zu einem neuen Leben in Liebe mit Ewigkeitswert. Luther
sprach in solchem Zusammenhang von einem „fröhlichen Wechsel”. In Christus
kommt Gott, um selbst unsere Lieblosigkeit, unser Unglück, unseren Tod auf sich
zu nehmen und uns stattdessen seine Liebe, seine Glückseligkeit, sein Leben zu
schenken. Das ist der fröhliche Wechsel,
der fröhliche Tausch, der uns Erlösung
bringt. Jesus stirbt für uns, aber er bleibt
nicht tot; denn seine Liebe ist rein, und reine Liebe gewinnt den Himmel auf ewig. Es
gehört zu dieser reinen Liebe Jesu, dass er
den Himmel nicht für sich allein haben
will, sondern uns und möglichst viele andere bei sich zum Fest des Lebens in Ewigkeit. Es fängt schon hier und jetzt auf Erden an, wo Menschen bewegt werden von
Gottes Macht, die dienend aufstehen, auferstehen lässt zur Liebe und zum Leben.
Herzliche Segensgrüße
zu Ostern, dem Auferstehungsfest,
Ihr/Euer
Volker Menke, Pfr.
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Herzliche Einladung
auch zu den deutschsprachigen Veranstaltungen unserer Kirchengemeinde: Gottesdienst sonntags um 9.00 Uhr; Wochenpredigt donnerstags um 17.00 Uhr; Konfirmandenunterricht montags um 14.30 Uhr;
Kindergruppe für Kinder im Alter von 613 Jahren jeden zweiten und vierten Mittwoch eines Monats um 16.30 Uhr; Jugendgruppe jeden ersten und dritten Mittwoch
eines Monats um 18.30 Uhr; Glaubensgesprächskreis jeden zweiten und vierten
Freitag eines Monats um 19.00 Uhr; Gemeindenachmittag (auf Deutsch und Ungarisch) jeden ersten Mittwoch eines Monats um 15.30 Uhr in den Räumlichkeiten
des Ev. Altenheims.

Vorankündigung: Die KINDERBIBELWOCHE (KIBIWO) 2012 für Kinder im
Alter von 6-13 Jahren findet von Montag,
dem 25. Juni, bis Freitag, dem 29. Juni 2012
statt. Wir treffen uns jeweils von 9.00 –
16.00 Uhr in der Ev. János-Hunyadi-Schule,
an einem der Tage machen wir einen Ausflug. Am Sonntag, dem 1. Juli, 9.00 Uhr,
feiern wir Gottesdienst zum Abschluss der
KIBIWO.
(Nähere Auskünfte zu allem bei Pfarrer
Dr.
Volker Menke,
Templom
utca/Kirchgasse 12, Sopron/Ödenburg, Tel.
99/322-674)

Agresszió körülöttünk és bennünk
(Szubjektív gondolatok a Hittantanár Szakmai Napról)
Amikor elkezdtük szervezni a március 19-i
soproni hittantanár szakmai napot, különös
úton indultak el a szálak. Első kérdésünk a
praktikum volt: mink van, mivel tudunk
gazdálkodni – és itt elsősorban a szellemi
értékekre gondoltunk. Meggyőződésünk
volt, hogy nem azzal segítünk magunkon
és a hittantanárokon, ha sznob módon tőlünk elrugaszkodott előadók, tankönyvi
mintába illő ideális hittantanárok mutatják
be, mondják el nekünk, mit kellene csinálni
– és mutatnak rá arra is, amit amúgy is tudunk, hogy nekünk hol vannak hiányosságaink. Sokkal jobb, ha magának a Hunyadi
iskolának tanárai mutatják meg, ők mit,
hogyan tanítanak, és ezek a bemutató órák
lesznek majd a beszélgetések „ugródeszkái”. Hiszen ne felejtsük el, egy ilyen húsvér, nem „steril” óra sokkal több impulzust, gondolatot tud szülni ötleteivel, gondolataival, megoldásaival.
Így történt, hogy az iskolalelkész, Matus
Klára vállalta, hogy Szabó Márta hitoktatóval együtt bemutat egy elsős osztályban
tartandó órát a soron következő témáról, a
keresztre feszítésről. Eközben Iván Izabella
katolikus hittantanár egy felsős osztálynak
fog nyílt órát tartani a keresztes háborúk-

ról. (Ez utóbbi azért is tűnt izgalmas kihívásnak, mert az evangélikus tananyagban
önálló témaként nem szerepel.)
Amikor idáig jutottunk a szervezésben,
elkezdtük ízlelgetni a témákat: keresztre
feszítés, keresztes háborúk… Hiszen bizonyos szempontból mindkettő ugyanarról
szól: az agresszióról, ami jelen van az életünkben, az egyháztörténetben, sőt – szörnyű kimondani – az isteni üdvtervben is!
Mit mondjunk, ha a gyerekek rákérdeznek
erre a visszásságra? És mit tegyünk, ha az
agresszió már a mi életünkbe, derűsnek
remélt hittanóráinkba is besompolyog?
Így állt össze a szakmai nap szellemisége: a keretet adó áhítatok, a délelőtti bemutató órák és megbeszélések és dr. Fazekas
Ildikó, valamint Frühwirthné Payrits Marianna előadása a családon és iskolán belüli agresszióról.
Ne higgyük, hogy kívül állunk a világ
problémáin. Sőt, az egyháztörténet sem
csak múlt: végigvezethető a sorsok, életek
szála a mai napig. Ami volt, annak következményei és továbbvivői vagyunk mi magunk is. És ami a világban körülöttünk a
jelenben történik, az elől sem menekülhetünk, hisz az adja meg életünk keretét. Ép15
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pen ezért volt fontos mind szakmailag,
mint teológusként együtt gondolkodni az
agresszióról: szemébe merünk-e nézni az
egyháztörténet sötétebb időszakainak?
Szemébe merünk-e nézni a mai világnak,
amely – úgy tűnik – egyre több és több agresszív gyermeket állít elénk? És a legna-
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gyobb kérdés: szemébe merünk e nézni saját gyengeségünknek, a bennünk szunnyadó agressziónak? Ennek a napnak nem az
volt a legnagyobb feladata, hogy válaszokat találjunk, hanem az, hogy megfogalmazódhassanak a kérdések.
Hegedűs Attila

Húsvéti készülődés Burgenlandban
A Hunyadi 2. a, 2. c és 2. d osztályos tanulói 2012. március 5-én újra meglátogatták
testvériskolánkat Steinberg Dörflben. Már
reggel 7 órakor indult a busz iskolánk elől,
hogy időben megérkezzünk ausztriai barátainkhoz. A délelőtt során a két iskola diákjai közösen tanultak táncolni, tojást festettek és húsvéti kalácsot sütöttek, az osztrák
kisfiúk pedig megismerkedtek a magyar
húsvéti locsolás hagyományaival. A gyerekek délután az iskola udvarán tojásokat és
csokoládé nyuszikat kerestek, majd sétáltak
egy nagyot a napsütésben. A séta után egy
vetélkedőt rendeztek vendéglátóink a húsvéti szokásokról. 17 órakor kezdődött az
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ünnepi műsor, ahol a gyerekek Karal Viola
(Burgenladban élő magyar dalszerző) dalait magyarul és németül is előadták. Az
osztrák gyerekek magyar versikéket is szavaltak, a Hunyadi diákjai pedig német műsorral kedveskedtek vendéglátóiknak. A
műsor után a gyerekek átadták egymásnak
az ajándékaikat, és miután eleget ettünk a
finom süteményekből, elindultunk a buszhoz, ami már régóta várt minket. 19 órakor
a csapat nagyon sok szép élménnyel gazdagodva szállt le a buszról a Hunyadi előtt.
Tanulóink a következő napokban még sokszor emlegették vidáman a Steinber Dörfl-i
kirándulást.
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Reviczky Gyula: Feltámadás
Fakadnak már a virágok,
Kiderül az ég,
És a föld most készül ülni
Drága ünnepét.
Szíveinkben, mint a földön,
Ma öröm legyen,
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Kettős ünneplés azóta
Minden kikelet!
A mennyországé és a földé…
Ünnepeljetek!
Adjatok hálát, hogy ismét
Új világ terem,
S feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Akik tanait gyűlölték,
Meg nem ölheték.
Nem rejtette sír magába
Égi szellemét.
Mert égből eredt, s nem is volt
Születése sem…
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!

Aki tudja, mint töré fel
Sírját a dicső:
Aki látja, hogy a földön
Minden újra nő:
Gondoljon feltámadásra,
Mely örök leszen…
Feltámadt az istenember
Győzedelmesen!
Adjatok hálát, s virágot,
Tömjént hozzatok.
Hallelujah! Hallelujah!
Zengje ajkatok.
Mert feltámadtok ti is még
Valamennyien,
Mint az istenember egykor:
Győzedelmesen!
17
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Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.

Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!

Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Filmajánló: Isztambul
Nagy szerencse, hogy Török Ferencet mint a
Moszkva tér rendezőjét ismertem meg. Az a
film ugyanis a ’89-ben érettségiző fiatalokról
szól – vagyis az én nemzedékemről, így a filmben sem a művészeti alkotást kerestem, hanem
saját magamat, az én akkori gondolataimat, érzéseimet.
Épp így voltam az Isztambul című film nézésekor: saját kérdéseimet kerestem a filmben,
és nem foglalkoztam azokkal a problémákkal,
amelyeket a kritikusok – olykor jogosan – a
film szemére vetnek. És mivel velem együtt a
rendező is öregszik, így kérdésfelvetéseit most
is magaménak érzem.
A rendező maga is hangsúlyozza, hogy más
fajta filmet akart forgatni: lassabbat, szemlélődőbbet, amellyel kitörhet a „kamaszfilm” kategóriából. Főszereplője egy negyvenes asszony,
felnőtt gyermekekkel, akit hirtelen elhagy a férje. Az asszony idegösszeroppanást kap, kórházba kerül, majd onnan megszökve stoppal nekiindul a világnak – és végül Isztambulban köt ki.
Itt elkezd flörtölni egy török férfival, de líraian
lágy módon kezdődő románcukba beleszól a
tény, hogy a férfinak saját élete van családdal,
gyermekkel, illetve az asszony fia, akit a volt
férj küldött, hogy hozza haza az anyját. A fiú
haza is érkezik – de az anya nélkül: ő azt üzeni,
majd egy hét múlva ő is hazatér. A film záró
kockáin az asszony új barátjával sétál
18

Kappadókia különleges sziklái között – és nincs
eldöntve, mi lesz a történet vége.

A történet a kilépésről szól: lehet-e, képesek
vagyunk-e újat kezdeni, ha már minden arról
szólt, hogy életünk bezárult egy előre kész ketrecbe? A film főszereplőjéről, a gyér szavú
negyvenes-ötvenes asszonyról senki nem hiszi
el, hogy képes önállóan lépni – legkevésbé az őt
a húszéves tanítványa kedvéért elhagyó férje.
Amikor az asszony kórházba kerül, férje azt
állítja, csak színészkedik – amikor az asszony
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Törökországba szökik, nem hiszi el, hogy képes
egy ilyen önálló cselekedetre – és úgy akarja
felnőtt fia segítségével visszaparancsolni, mint
ahogyan az óvó nénik szólnak rá a rossz gyerekekre, akik túl közel mentek a veszélyes helyekhez.
Nem derül ki pontosan, hogy a feleség menekülése mikor csap át céltalan kóborlásból
komoly elhatározásban, mikortól nem bábja,
hanem alakítója a környezetének. A film elején
céltalanul bolyongó asszony egyszerre öntudatos, küzdeni tudó asszonnyá lesz. Hogy mikor,
miért, ennek megfejtését nem segíti a film: a
főszereplő alig beszél, egy-egy szót mond az
egész film során, arcjátéka bármilyen sokatmondó, sok mindent rejtve hagy.
Számomra a legizgalmasabb kérdés az, amit
a film nyitva hagy: visszatér-e az asszony Budapestre? A valóság logikája az, hogy igen, az
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ember nem mehet végleg szabadságra saját életéből. A filmnek azonban nem kötelező a valóság receptjét követni. Az én látomásom a film
utáni világról az, hogy az asszony valóban hazatér – de nem akkor és nem azért, amikor és
amiért a (mellesleg őt elhagyó) férje „hazarendeli”. Így a döntése, hogy vállalja a sorsát, a
hétköznapi létet, az ő saját döntése lesz, nem
kívülről rá kényszerített kötelesség. Isztambul
szimbolikus térré válik: arra szolgál, hogy ezt a
döntés meghozza, hogy a döntés a sajátja legyen. Lehet, hogy a külső szemlélő számára ez
is megalkuvás, pedig nem az: Jézus mondása –
mindenki vegye föl a saját keresztjét – ezt is
jelenti: nem mindegy, hogy sorsodat rád erőltetik, vagy felnősz annyira, hogy magad vállald el
azt. De ez már nem a film, csak annak utóélete
az agyamban…
Hegedűs Attila

Húsvét és hagyomány
bárány. Hazánkban a főtt tojás, főtt sonka a
leggyakoribb húsvéti étel, de sokan készítenek báránypörköltet is.
A csibe érthetően a születés és feltámadás jelképe, de miért is a húsvéti nyúl hozza az ajándékot? Németországban Húsvét
idején gyöngytyúkot (Haselhuhn) ajándékoztak, azonban nevét sokszor lerövidítették, és csak Hasl-ként emlegették. Egy félreértés nyomán aztán nyulat (Hase) kezdtek ajándékozni egymásnak. Nem sokkal
később már hazánkban is nyúl tojta a húsvéti tojást.

A magyar és az európai keresztény hagyományban az egész húsvéti ünnepkör
során kiemelt jelentőséget kapnak az ünnep egyes szakai alatt fogyasztott ételféleségek. Húsvét hagyományos étele a már jól
ismert sonka és tojás mellett a kalács és a
19
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Ifjúsági csendesnap Győrben
Március 31-én rendezték meg a Nyugati
(Dunántúli) Kerületi Ifjúsági Napot a Péterfy Sándor Evangélikus Oktatási Központban. A programok 9.15-kor kezdődtek.
Mikor odaértünk, mindenki kapott egy
karszalagot és egy számot, ami alapján később a városnéző vetélkedő csoportjait beosztották. Ezután közös éneklés és Ócsai
Zoltán áhítata következett. Ezt követően
megkezdődött az evangélikus hittanverseny megyei fordulója, a többiek pedig ezzel egy időben egy városnéző vetélkedőn
vettek részt, ahol különböző feladatokat
kellett megoldani, például egy Győrről szóló legendát eljátszani, gyertyával egyensúlyozni vagy mozaikot kirakni. Miután viszszaértünk a templomba, Róka Szabolcs interaktív előadását nézhettük meg, ahol Mátyás király egyik meséjét eljátszva sokaknak lehetőségük nyílt színésztehetségük
bemutatására. Ezek után még ebéd előtt a
szervezők mindenkinek egy kicsi lakatot
vagy kulcsot osztottak. A feladat csak anynyi volt, hogy megtaláljuk a hozzánk tartozót, akinek ki tudjuk nyitni a lakatját, vagy
aki ki tudja nyitni a mienket, és néhány in-

formációt elmondani magadról és megtudni a másikról, hogy ezáltal még több embert megismerhessünk.

Ebéd után következett a hittanverseny
eredményhirdetése, majd a kőszegi Echo
zenekart hallgathattuk meg. A következő
program a tombola volt, ahol a gyülekezetünknek lehetett társasjátékot nyerni, majd
Laza’c, egy győri együttes koncertje következett, az úti áldással pedig befejeződtek a
programok és mindenki új élményekkel
gazdagon utazott hazafelé.

Mátis Teodóra

Szabad-e locsolni húsvét örömére?
(Ünnepi készülődés óvodánkban)
A húsvét a feltámadás, az újjászületés ünnepe: a keresztyén egyház ilyenkor ünnepli
Jézus feltámadását, de ilyenkor köszöntjük
a tavaszt, a megújulást, a természet újjáéledését is. E népszokások nagyrészt nem
épülnek be a keresztény vallás ünnepi rítusaiba, hanem azzal párhuzamosan, ünnepi
szokásként maradtak fenn. Mindezt megelőzik a nagyhét eseményei. Látható tehát,
hogy népszokásokban bővelkedő, nagy
témakört, sok mondanivalót rejtő időszak
ez óvodánkban is.
Szép ívet mutat a húsvétra való készülődés…
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A tavasz köszöntése, a természet újjáéledése, a fák virágba borulása idején lázas
készülődés kezdődik:
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A magvető példázata „segítségével” ültetjük el mi is a búzamagokat, remélve, hogy
mint ezek a kis magok a legjobb földbe kerültek, hasonlóképpen gyökerezik meg Isten igéje a mi szívünkben is. Nap mint nap
gondoskodunk róluk, hisz hiába a jó föld,
ha kevés a gondoskodás…

Húsvéti népszokásainkhoz híven a kisgyermekekkel piros tojást is festünk. A tojás
az élet újjászületésének, a termékenységnek a jelképe, a tojások piros színe pedig
Krisztus vérére mutat. A festett, díszített
tojás ajándékozása elsősorban a húsvéti
locsolkodáshoz kapcsolódik.

Jézusra mutat a legősibb húsvéti jelkép
is, a bárány. Ezért természetesen az óvó
nénik is készítettek az ovisoknak egy kis
bárányt ajándékba, mely a szobájuk ajtaját
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díszítheti, valamint egy igazi kis bárány is
„ellátogatott” hozzánk Bognár Dóráéktól.
E tevékenységek közben nap mint nap
„hozsannázik ezer száj”, mint ahogy kis
óvodásaink már maguktól éneklik a virágvasárnapi dalokat, melyet a gyülekezeti teremben a gyermek-istentiszteleten is elénekeltünk Jézus jeruzsálemi bevonulására
emlékezve.
A nagycsütörtöki vacsorára emlékezve
különleges kezdeményezés a „pászka vacsora”. Ezen a napon szintenként egy csoportba, az asztalokat U alakba rendezve ülünk
le, s mindenki Klári nénire figyel. Felelevenítjük az utolsó vacsora történetét, pászkát
eszünk és szőlőlevet iszunk. Itt fény derül
Júdás árulására, szívünkben pedig felkészülünk nagypéntek eljövetelére, – mikor
Jézus halálával jóvátesz minden rosszat,
amit az emberek valaha elkövettek –, majd
pedig a feltámadás örömére.
Húsvét utáni kedden pedig természetesen az ünnep lezárásaként, az élmények
felelevenítése után locsolást szervezünk,
majd pedig az iskolaudvarra megyünk,
ahol egy térkép segítségével minden kisgyermek számára izgalmas tojáskeresés
veszi kezdetét.
Húsvéti felelgetős:
- (fiúk): szabad-e locsolni húsvét örömére?
- (lányok): mivel locsolnál meg falu szép
legénye?
- (fiúk): rózsa harmatával, harmatos rózsa
- (lányok): rózsa harmatának mi légyen
adója?
- (fiúk): bolyhos barkavessző, hímes tojás
kettő.
- (lányok): itt a barkavessző, cifra tojás
kettő.
- (fiúk): csók is dukál három.
- (lányok): tőled nem sajnálom.
Locsolni jöttem illatos vízzel, örömhírt
mondani békés, tiszta szívvel.
Az Úr él, győzött a sír felett, Krisztus
feltámadt, boldog ünnepet!
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Kadnárné Horváth Judit, Mátisné Schlögl Patricia

Tervezett programok 2012. húsvéttól
pünkösdig
Április 6-án, Nagypénteken délelőtt vasárnapi rend szerint tartjuk az istentiszteleteinket. 18.00-kor hagyományos passiós istentiszteletet tartunk egyházzenei áhítattal,
Pergolesi Stabat Materének részleteivel
egybekötve.
Április 7-én, Nagyszombaton 14.00-kor
német, 15.00-kor magyar istentiszteletet
tartunk a Temetőkápolnában.
Április 8-án, Húsvétvasárnap hajnali istentiszteletet gyülekezeti reggelivel.
Az ünnepen 10.00-kor a Kossuth Rádió
közvetít rádiós istentisztelet templomunkból, amelyen igét hirdet Hegedűs Attila
igazgató lelkész.
Április 9-én, Húsvéthétfőn a vasárnapi
rend szerint tartjuk istentiszteleteinket.
Április 10-én a Hunyadi, 11-én a Líceum tart húsvéti istentiszteletet a templomunkban.
Április 10-én 17.00-kor nagytermünkben tartjuk a Luther Szövetség soron következő alkalmát, amelyen előadást tart a
perselyládánkról Domonkos Ottó nyugalmazott múzeumigazgató.
Április 11-én lesz LMK – egyházmegyei
lelkészgyűlés. Ennek helyszíne: Harka.
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Aznap Budapesten delegációnk részvételével ülésezik az egyház stratégiai bizottsága.
Április 13–15-én konfirmációs hétvégét
tartunk Révfülöpön.
Április 14-én Farádon tartja cikluszáró
ülését az egyházmegyei presbitérium és
közgyűlés.
Április 15-én 10.00-i istentiszteletünkön
köszöntjük immár hagyományosan a 25 és
50 éve konfirmálkodott jubiláló testvéreinket.
Április 16-án ismét visszaáll a rend a
szeretetotthon bibliaóráin.
Április 18-án délután templomunkban
tesznek látogatást városunk idegenvezetői.
Április 21-én 9.00-kor tartja az egyházmegyénk ciklusindító alakuló közgyűlését
a nagytermünkben, majd kb. 11.00-tól sor
kerül a megválasztott egyházmegyei tisztségviselők, az egyházmegyei elnökség beiktatására.
Aznap 16.00-kor cikluszáró ülését tartja
a nagytermünkben az egyházkerületi közgyűlés.
Aznap lesz a Hunyadiban a hagyományos Szent György nap is.
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Egyébként ezen a szombaton, mint bedolgozó munkanapon, nyitva tart a lelkészi
hivatalunk is.
Április 22-i perselypénzünk ifjúsági
offertórium.
Április 23-án 17.00-kor a BW Pannónia
Med Hotelben az egész munkaév alatt zajló
bibliai szabadegyetem sorozatának keretében Gabnai Sándor esperes tartja az előadást „Ábrahám hitpróbája” témában.
Április 27–28-án nagytermünkben tartja
szakmai napjait a bécsi egyetem evangélikus hittudományi kara.
Április 28-án új presbitereinknek és
tisztségviselőinknek tartunk csendesnapot.
Április 30-án, hétfőn, munkaszüneti
nap miatt zárva tart a lelkészi hivatalunk.
Május 2-án Bükön lesz a soron következő LMK – egyházmegyei lelkészi munkaközösségi ülés.
Május 4-én templomunkban tartja a Líceum a ballagó diákok istentiszteletét.
Május 5-én lesznek a középiskoláink
ballagási ünnepei: 10.00-kor a Líceumé a
Deák-kútnál (rossz idő esetén a templomban), 11.00-kor pedig a templomban az
Eötvösé.
Május 6-án 19.00-kor Dolhai Attila és
Peller Anna Anyák-napi koncertje lesz a
templomunkban – várhatóan a Gipsyland
együttessel és egyházzenei áhítattal.
Május 6-án, Cantate vasárnapján gyülekezeti kórusunk képviseli egyházmegyénket a hegyeshalmi egyházkerületi kórustalálkozón.
Május 7–10 között országos lelkészkonferencia lesz Balatonszárszón.
Május 7–9 között érettségi szünet lesz
evangélikus középiskoláinkban.
Május 8-án 17.00-kor presbiteri ülés és
Luther Szövetségi ülés lesz, amelyen előadást tart Hegedűs Attila igazgató lelkész
Harry Potter teológus szemmel címmel.
Május 12-én Fraknóról indul a szokásos
Madarak és Fák Napi gyalogtúra, amelynek a kezdetén egyházi áhítatot tartunk a
Rozálián.
Május 17-én, Mennybemenetel ünnepén
a vasárnapi rend szerint tartjuk magyar
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istentiszteleteinket; 17.00-kor német istentiszteletet tartunk a templomban, vele egy
időben pedig konfirmációs vizsga lesz a
magyar nyelven konfirmálkodó fiataljainknak.
Május 17–20 között vendégeskedik nálunk a Bad Wimpfeni testvérgyülekezetünk
busznyi delegációja: gazdag programokkal
készülünk.
Május 19-én egyházkerületi missziói
nap lesz a tatabányai sportcsarnokban,
amelyre nagyobb gyülekezeti delegációval
szeretnénk utazni. A nap során egyházkerületi rendkívüli közgyűlésre is sor kerül.
Május 20-án 8.45-kor a német nemzetiségi önkormányzattal közösen megemlékezést tartunk a kitelepítési emléknapon,
majd a 9.00-i német istentiszteletünkön
folytatódik a megemlékezés. Német testvér-gyülekezeti vendégeink mind a 9.00-i
német, mind a 10.00-i magyar istentiszteletünkön részt vesznek szolgálatukkal. Az
ünnepi alkalmon Heidi Buch lelkésznő
szolgál igehirdetéssel.
Május 20-i vasárnapunk perselypénze
missziói offertórium.
Május 20-án telik le a jelentkezési határidő az októberi nürnbergi bajor-magyar
testvérkapcsolati jubileumi találkozóra.
Május 21-én tartjuk 16.00-kor a munkaév utolsó magyar bibliaóráját.
Május 26-án lesz a hagyományos ökumenikus kirándulás– idén a Hohe Wandra, a hegyen természetesen háromfelekezeti áhítattal.
Május 27-én, pünkösd ünnepén 10.00kor német-magyar nyelvű konfirmációs
istentiszteletet tartunk a templomban.
Várhatóan aznap este 19.00-kor a Doni
Kozákok hangversenye a templomban –
egyházzenei áhítattal.
Május 28-án, pünkösd hétfőn a vasárnapi rend szerint tartjuk istentiszteleteinket.
A 10.00-i istentisztelet lesz Varga Tamás
VI. évfolyamos lelkészjelöltünk vizsgaistentisztelete.

Összeállította: Gabnai Sándor lelkész, esperes
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Istentisztelet Szolgálati beosztás 2012
húsvéttől pünkösdig
nap

óra szolgálat

nap

Hegedűs A.
Hegedűs A.
Hegedűs A.
Menke, V.
Hegedűs A.
Hegedűs A.
Varga T.

május 6.

8.00
9.00
9.00
10.00
15.00
16.00

magyar
gyerek
német
magyar
Balf
kórház

Gabnai S.
Hegedűs
Menke, V.
Gabnai S
Gabnai S.
Gabnai S.

május 13.

8.00
9.00
9.00
10.00
15.00
16.00

magyar
gyerek
német
magyar
Balf
Fertőszentmiklós

Varga T.
Gabnai S.
Menke, V.
Varga T.
Gabnai S.
Gabnai S.

május 17.

8.00
9.00
10.00
17.00

magyar
német
magyar
konf. vizsga

Wagner Sz.
Menke, V.
Mesterházy B.
Hegedűs A.

május 20.

8.00
9.00
9.00
10.00
15.00

magyar
német
gyermek
Magyar
Balf

Hegedűs A.
Buch, Heidi
Gabnai S.
Hegedűs A.
Hegedűs A.

május 27.

8.00 magyar
10.00 kétnyelvű konf.

május 28.

8.00 magyar
Varga T.
9.00 német
Menke, V.
10.00 magyar vizsga-istentiszt.

április 8.

5.30
8.00
10.00
15.00
15.00
16.00
16.00

április 9.

8.00 magyar
9.00 német
10.00 magyar

Gabnai S.
Winter, G.
Gabnai S.

április 15.

8.00
9.00
9.00
10.00
15.00

magyar
gyerek
német
magyar
Balf

Gabnai S.
Gabnai S.
Menke, V.
Gabnai S.
Gabnai S.

8.00
9.00
9.00
10.00
15.00
16.00

magyar
gyerek
német
magyar
Balf
Fertőszentmiklós

Varga T.
Gabnai S.
Menke, V.
Varga T.
Varga T.
Varga T.

8.00
9.00
9.00
10.00
15.00

magyar
gyerek
német
magyar
Balf

Hegedűs A.
Gabnai S.
Menke, V.
Hegedűs A.
Varga T.

április 22.

április 29.

hajnali magyar
magyar
magyar-rádiós
német
Balf
Fertőszentmiklós
kórház

lelkész

óra szolgálat

lelkész

Hegedűs A.
Hegedűs A. és Menke,
V.
15.00 Balf
Gabnai S.
16.00 Fertőszentmiklós Gabnai S.
16.00 kórház
Varga T.

Varga T.
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Készítette a szerkesztőbizottság, tagjai:

A Soproni Evangélikus Egyházközség újságja
9400 Sopron, Bünker köz 2.
e-mail: evgyul@bdeg.sopron.hu
tel: 99/523-002; fax: 99/523-003

Koordinátor: dr. Tölli Katalin
Nyelvi és teológiai lektor: Hegedűs Attila
Tördelés: Kóczán Krisztián
Felelős kiadó: Hegedűs Attila

Rovatfelelősök: Visszatekintés, tervezett programok: Gabnai Sándor, Lélek-zet (prédikációk,
meditációk): Hegedűs Attila, Deutsche Seiten: Volker Menke, Gyülekezetünk életéből: dr.
Tölli Katalin, Iskoláink: Balikóné Németh Márta, Életmód: Balikóné Németh Márta és dr.
Tschürtz Nándor, Periszkóp (kitekintés): Várfalvi Erzsébet, Engedjétek hozzám jönni
(gyermekekről, gyermekeknek): Mátisné Schlögl Patrícia
Nyomtatva a Lővér Print nyomdában, 350 példányban.
Várható következő megjelenés: 2012. pünkösd
24

