Jelölt a felügyelői tisztségre – Megválasztható: 1 fő.

STINNER DÁVID
(38 éves, szociálpedagógus)
1980-ban
születtem,
1998-ban érettségiztem a
soproni Líceumban. A 90es években aktívan vettem részt az egyházmegyei ifjúsági életet akkor
koordináló Mustármag
Egyesületben, majd annak vezetésében. Családommal Balfon élünk, 5

gyermeket nevelünk. Szociálpedagógusként egy
pszichoszociális gyermekotthonban, traumatizált és problémás gyermekekkel és fiatalokkal
foglalkozom.
A mostani volt az első presbiteri ciklusom.
Úgy érzem, sikerült rálátást szereznem gyülekezetünk különböző területeire. A következő hat év
fontos feladatának tartom a gyülekezet területén
lévő evangélikus iskolák és a gyülekezet kapcsolatát tovább erősíteni, a lelkészeink válláról minél
több világi tennivalót levenni, adottságaink kihasználásával a gyülekezet anyagi helyzetét stabilizálni és az aktív gyülekezeti életet tovább növelni.

Jelölt a másodfelügyelői tisztségre – Megválasztható: 1 fő.

DR. KOMORNOKI LÁSZLÓ
(66 éves, ny. vezérigazgató)
Az én Uram, az Úr megnyitotta a fülemet. Én pedig nem voltam engedetlen, nem hátráltam meg. (Ézs
50,5)
Jézus mondja: Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is.
(Jn 12,26)
Tizenhét fős evangélikus családommal soproni lakos vagyok. Az Egyházközségünk felada-

taiban szolgálni kívánom
az iskoláink és gyülekezetünk szorosabb kapcsolatát, az ifjúság, a testvérek
és lelkészség közös elképzeléseit, mindehhez megpróbálom
biztosítani
templomunk, temetőnk és
az egyházközség anyagi
javainak minél jobb állapotát.

Jelölt a magyar gondnoki tisztségre – Megválasztható: 1 fő.

GÁLOS ERNŐ
(80 éves, ny. villamossági tervező)
Családunk mindig is elkötelezett volt az egyház, a gyülekezet felé. Apai nagyapám a templom mögötti iskola tanítója volt, két nagynéném
tanítónői
képesítést
szerzett. Egyikük Ágfalván volt tanítónő és
kántor, amíg utóbbi hatóságilag le nem lett
tiltva.
Rendszeresen
jártunk a templomba,
majd az általános isko-

lából szervezetten vonultunk, amíg le nem lett
tiltva. 1949-ben Beyer tisztelendő konfirmált. Diákkoromban hellyel-közzel az orgona hangolásában is részt vettem, ill. kisebb javításokat is végeztem.
1978-ban, Krámer György igazgató lelkész
idejében bekerültem az akkor még létezett képviselőtestületbe, majd a presbitérium ill. a vezetőség tagja lettem.
A templomtető renoválása során a kapott villanyszerelési tervek helyett helyi művezetésemmel kíméletesen oldottuk meg a munkákat. A toronyfelújítás során a villámhárító-rendszer tervezése rám hárult, és a harangvillamosításokkal
kapcsolatban is végeztem javító, karbantartó
munkákat.

Jelölt a német gondnoki tisztségre – Megválasztható: 1 fő.

DR. FARSANGNÉ BÉRCI MÁRTA
(70 éves, ny. mérnök)
Közel két évtizede igyekszem, mint német
gondnok a mindenkori német lelkész gyülekezetünk érdekében kifejtett szolgálatát támogatni.
Amennyiben a gyülekezet tagjainak bizalmát
továbbra is élvezhetem, úgy az elkövetkezendő
periódusban is minden erőmmel azon leszek,
hogy a gyülekezeti alkalmainkon résztvevők lét-

száma növekedjen, a
gyermekcsoport látogatóinak, a megkonfirmált ifjúságnak lutheránus tradíciónkat továbbadjuk, valamint
testvérgyülekezeti baráti
kapcsolatainkat
fenntartsuk és ápoljuk.
Ezen túlmenően feladatom az új vezetőség
gyülekezeti munkájának segítése.

Jelöltek a jegyzői tisztségre – Megválasztható: 1 fő.

KÓNYI-KISS GÁBORNÉ DR.
(60 éves, ny. jogász)
Sopronban születtem és
eddigi életem minden
évét, egy rövid két éves kitérővel, szülővárosomban
töltöttem.
Pályám, életutam során
mindig fontos volt számomra, hogy bármilyen
tevékenységet is folytatok,
az közösséghez kötődjön,
és én annak a közösségnek
hasznos, építő tagja legyek. Ez a cél határozta
meg pályámat is, melyben családom – férjem és
két gyermekem – mindig támogatott.
Alapvető képzettségem szerint óvodapedagógus vagyok, de a személyiségemet jellemző fejlődés és változás iránti elkötelezettség további ismeretek megszerzésére sarkallt, így több más
képzettség mellett jogi diplomát szereztem. Köztisztviselőként 28 éven keresztül szolgáltam városom közösségét, ezen belül is az elesetteket, a
rászorultakat és a gyermekeket.
Katolikusként kereszteltek meg, de felnőttként az evangélikus hitelvek szólítottak igazán
meg és immár 25 éve tartom magam e közösséghez tartozónak.
Azt az alázatot, szolgálatot, amit a polgári
munkám során megtanultam, e közösségben is
mérvadónak tekintem, melynek kifejeződése,
hogy 6. éve szolgálhatok az Evangélikus Szeretetotthon igazgatótanácsi tagjaként. A jövőre nézve

a legfontosabbnak az egyházközség közösségének fejlesztését tartom, ami megjelenik mind aktív létszámában, és az egyre erősödő olyan belső
összetartozásban, ami vonzást tud kifejteni környezetére.
Mindehhez elengedhetetlen a meglévő tárgyi
feltételek fenntartása és a biztonságos anyagi alapok biztosítása.

SOÓSNÉ VÁMOS MÓNIKA
(43 éves, köztisztviselő)
Sopronban születtem
és nőttem is fel. 2 gyermekem van, Bence 8.
osztályos, Anna 6. osztályos az Hunyadiban, férjem Szombathelyen a
Magyar Államkincstárban dolgozik. Mérlegképes könyvelői végzettséggel rendelkezem, jelenleg a Soproni Egyetem Lámfalussy Karán vagyok utolsó éves egyetemista. A Polgármesteri Hivatalban dolgozom.
Fiatal koromban sok evangélikus táborban
voltam, először csak résztvevőként, később táborvezetőként is. Néhány éve a gyülekezet családos táborát is vezettem.
A most lejáró ciklusban a gyülekezet megválasztott jegyzője vagyok, de ezen felül, bármely
más területen, ahol hasznos tudok lenni – akár
presbiterként is – készen állok Isten és a gyülekezet ügyét szolgálni.

Presbiterjelöltek – Megválasztható: 10 tag és 10 póttag.

BÁLINT ÁDÁM
(42 éves, gépkocsivezető)
1975-ben születtem
Sopronban. Családunkat nagyszüleim által
képviseltük az evangélikus egyházban. A
hit, és különösen a lutheri irányzat nagymamám este elmondott meséin keresztül
ivódtak belém és váltak részemmé.
A keresztség szentségében csak felnőtt koromban részesültem, mely személyes döntésem
volt. A hitben való elmélyülésem mind több és
több kérdést vetett fel bennem, ezért felvételiztem az Evangélikus Hittudományi Egyetem katekéta és lelkipásztori munkatárs szakára, ahol jelenleg harmadéves hallgató vagyok.

BALOG SÁNDOR TAMÁS
(45 éves, építésügyi előadó)
Békéscsabán születtem, iskolás éveimet is
ott töltöttem. Főiskolai
tanulmányaimat Baján
végeztem, majd Békéscsabán kezdtem el dolgozni a Vízmű ZRt.-nél.
2002-ben költöztem
Sopronba, soproni feleségemmel, Katival két
lányt terelgetünk az élet
ösvényén: Lotti (8) és
Szandi (4) a Hunyadi János Evangélikus Óvoda
és Általános Iskolába járnak.
2002-től dolgozom a soproni Polgármesteri
Hivatal Építéshatósági Osztályán, időközben felsőfokú műszaki ellenőri végzettséget szereztem
magas és mélyépítési szakirányra vonatkozóan,
elvégeztem a felsőszintű ingatlanvagyon-értékelő és ingatlanközvetítő tanfolyamot.
Gabnai Sándor keresztelt meg, az evangélikus
gyülekezet tagja felnőttként lettem, feleségem és
lányaim is evangélikus vallásúak.

A gyülekezet életében szívesen részt vennék
egyházközségünk ingatlan-vagyonának kezelésében, fenntartásában, fejlesztésében, a gyülekezetünk előrelépését szolgáló kisebb-nagyobb ingatlanprojektek előkészítésében, megvalósításában.
Köszönöm megtisztelő bizalmukat.

BICZÓNÉ PITYER GABRIELLA
(38 éves, tanár)
Német szakos
tanárként dolgozom
városunk
egyik középiskolájában, jelenleg két
kisgyermekemmel, Flóriánnal és
Karolinával
vagyok otthon.
Egész
családommal szorosan
kötődünk a gyülekezethez, életem fontos eseményeinél is a soproni
evangélikus templom oltáránál állhattam: keresztelőmön, konfirmációmon, esküvőmön majd
gyermeikeim keresztelőjén is. Férjemmel is a
gyülekezetben végzett munkánk során ismerkedtünk meg. (Tehát sokat köszönhetek ennek a
közösségnek, igyekszem is meghálálni )
5 évig – kisfiam születéséig – voltam az ificsapat egyik vezetője, azóta pedig a baba-mama körben tevékenykedem. 2012 óta presbiterként is
szolgálok egyházközségünkben. Örömömre
szolgál, hogy néhány kis csoport (baba-mama
kör, asszonyok és férfiak köre, Fifi), melyek születésénél „bábáskodhattam”, évek óta jól működik, mutatva ezzel, hogy nagy igény van a kisközösségekre is a hagyományos gyülekezeti események, programok mellett.
Régi vágyam, hogy a gyülekezetünkbe érkező
családok minden tagjának tudjunk életkoruknak,
érdeklődési körüknek megfelelő csoportot kínálni, a baba körtől az ifjúsági csoportokon át a
barkácskörig, énekkarig, filmklubig vagy akár az
elcsendesedésre lehetőséget adó imakörig. Fontosnak tartom, hogy mindenki megtalálja az őt
erősítő, megtartó személyes kapcsolatait is gyülekezetünkben és hiszem, hogy ennek támogatása

(pl. programok, csoportok szervezése vagy egyszerűen az ezeken való részvétel) nem kizárólag
lelkészeink feladata, mi gyülekezeti tagok, presbiterek is sokat tehetünk érte.

DR. EDELÉNYI ERZSÉBET
(55 éves, orvos)
Aneszteziológus
és intenzív terápiás
szakorvos vagyok.
Sopronban születtem,
evangélikus,
soproni családban
nőttem fel. Édesapám tisztségviselő
volt a bánfalvi gyülekezetben. Férjem orvos,
református,
nyugdíjas. Gyermekeink evangélikusok. Mindketten egyetemisták.
Megtisztelő számomra a gyülekezet jelölése,
lehetőségeim szerint kívánom szolgálni a gyülekezet munkáját.

GÁLOS ERNŐ
(80 éves, ny. villamossági tervező)
ld. jelölt a magyar gondnoki tisztségre

DR. GARAB JÓZSEF
(32 éves, mérnök)
32 éves vagyok,
nős, egy kislány édesapja. Sopronban nőttem fel, egyetemi tanulmányaimat szintén Sopronban folytattam. Okleveles faipari
mérnökként végeztem 2008-ban. A doktori tanulmányaim befejezése után Sopronkövesden kezdtem el dolgozni mérnökként egy
autóipari termelővállalatnál, az Autoliv Kft-nél.
Jelenleg is ott dolgozom a minőségügyi osztály
vizsgálólaboratóriumában.
Fontosnak találom, hogy a fiatal felnőttek is
jobban bekapcsolódjanak a gyülekezeti életbe és
a kisgyermekes családok is aktív tagjai legyenek
a közösségnek. A média- és kommunikációs valamint a diakóniai munkában szeretném támogatni a gyülekezet munkáját.

GERHÁT ORSOLYA
(41 éves, zenetanár)
Régi evangélikus
családban nőttem fel,
így abban az ajándékban lehetett részem,
hogy gyermekkoromtól kezdve megélhettem és gyakorolhattam evangélikus hitemet.
Kétgyermekes
édesanyaként ezt a hitet és a keresztyén értékrendet igyekszem legjobb tudásom szerint átadni a gyermekeimnek is. 8 éve élek velük Sopronban, a Zeneiskolában dolgozom: zongoratanár vagyok. Fiam a Líceum diákja, idén konfirmálni fog, kislányom a Hunyadi Iskolában 4. osztályos.
2006-2009-ig a Zeneakadémián egyházzenét
tanultam, és bár a képzést kisgyermekek mellett
nem tudtam befejezni, azóta is szívesen tevékenykedek zenei szolgálatokban. Tanárként, szülőként pedig továbbra is nagy örömmel segítenék
a hitoktatóknak az ifjúsági munkában. Hálás vagyok Őri Katalinnak, hogy gondolt rám két éve a
Fifi-alkalmak szervezésében.
Fontosnak tartom a gyülekezet mindenkori
belső megújulását, a testvéri közösségek építését,
a személyes kapcsolatok erősítését, a lelkigondozást. Számomra nagy áldás ezen a téren női imakörünk. Megtiszteltetésnek és rendkívül felelősségteljes munkának érzem a presbiteri feladatokat. Amennyiben a gyülekezet bizalmát elnyerem, igyekezni fogok minden erőmmel és képességemmel Istenre figyelve szolgálni.

HIRSCHLER KATALIN
(60 éves, némettanár)
Amikor először vállaltam a presbiteri megbízást, egykor presbiter
édesapám nyomdokaiba léptem.
Ha most folytatom,
már harmadszor vállalok feladatot. Konkrétan
mit is? Képviseletet, jelenlétet, közös gondolkodást.

Felelősséget a kapcsolataink ápolásáért itthon
és Németországban, Finnországban, Ausztriában.
Felteszem a kérdést magamnak: mit értem el
eddig? Sokat és keveset. Évekre visszamenőleg
meghatározó számomra jónéhány presbitertársam kiállása, a gyülekezeti ház szépsége, a közös
gyülekezeti alkalmak, utazások, vendégül látás
Sopronban. Öröm a Christophorost olvasni, öröm
az Evangélikus Életet továbbadni. Amiben keveset értem el, abban bízom, hogy sikerül a jövőben
többet.

HIRSCHLER RÓBERT
(41 éves, üveges)
Régi soproni evangélikus családból származom. Tizenhárom éves
korom óta rendszeresen
járok templomba, igyekszem a három gyermekemet is ebben a szellemiségben nevelni. Vasárnaponként kisebb sereget gyűjtök a család fiataljaiból és együtt indulunk a német és a gyermek-istentiszteletekre. Büszke vagyok rá, hogy a
feleségemmel együtt a Líceumban érettségiztem
és most már mindkét lányom is ide járhat.
Régóta szeretnék betekintést nyerni a gyülekezet működésébe, és ha munkámmal segíteni
tudok, szívesen részt is vennék benne.

KÓNYI-KISS GÁBORNÉ DR.
(60 éves, ny. jogász)
ld. jelöltek a jegyzői tisztségre

KŐHIDI PÉTER
(55 éves, ny. rendőr-tiszthelyettes)
A jótéteményben pedig meg ne restüljünk;
mert a maga idejében aratunk, ha el nem lankadunk. (Gal 6,9)
55 éves vagyok, házas,
1 gyermek apja, nyugdíjas. 2006-ban a város közösségért végzett munkámért Sopron Szolgálatáért Díjjal tüntettek ki.
Meghívottként kb. egy éve tevékenyen részt veszek az Ev. Temetői munkacsoport munkájában.

Az egyházközségünk feladataiban szolgálni
kívánom gyülekezetünket.

KÖRMENDY-SCHLÖGL NIKOLETTA
(41 éves, irodavezető)
Soproni evangélikus
család tagjaként gyermekkorom óta gyülekezetünkhöz
tartozom.
Magassy Vilma néni
„szárnyai alatt” a lelkes
soproni csapat részeként vettem részt csendesnapokon, ifjúsági táborokban. Szilsárkányi
és rábcakapi élményeim mind a mai napig meghatározóak számomra hitéleti és emberi szempontból egyaránt.
1996-ban vettem először részt a MEVISZ
Bárka mozgássérült-táborában. Ebben a közösségben ismertem és szerettem meg férjemet, Mátét, akivel azóta is együtt „toljuk a szekeret” – a
mozgássérültekét is és családunkét is. Három
gyermekünk már a Bárkás utánpótlás-csapatunkat erősíti.
2013 óta gyülekezetünk lelkészi hivatalának
irodavezetője vagyok. Munkaidőmön kívül is
szívesen vagyok együtt időssel-fiatallal, németülmagyarul, zenével-játékkal, szavakkal – és néha
szavak nélkül.
Örülnék, ha nyitott, befogadó és megtartó közösséggé lennénk, melyben mindenki megtalálja
a helyét és szolgálhat tehetsége, adottsága szerint. Fontosnak tartom minden közösségben az
emberséget, az őszinteséget és az egymásra figyelést.

KRUTZLERNÉ SZARKA TÜNDE
(55 éves, gyógypedagógus)
Gyógypedagógusként dolgozom már
hosszú évek óta. Ezért
is érint talán érzékenyebben a gyermekekkel kapcsolatos minden olyan dolog, amely
az ő életüket szebbé
vagy nehezebbé teszi.
Örömmel vettem a felkérést, hogy szinte lányom utódjaként segítsek a Kindergruppe alkalmak lebonyolításában. Az elkövetkező időben is

szívesen vennék részt olyan jellegű programban,
megbeszélésen, amely a gyerekek, fiatalok gyülekezetbe való bevonását célozza meg, értékeket
közvetít nekik és családjuknak is.

DR. MAJOR TAMÁS
(49 éves, okl. erdőmérnök, egyetemi oktató –
adjunktus)
1969-ben
születtem
Sopronban, egy testvérem van (ikrek vagyunk).
Édesapám evangélikus,
édesanyám római katolikus. 1987-ben érettségiztem, az akkor még állami
Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, majd egy év kötelező katonai szolgálat
után 1988-ban kezdtem meg egyetemi tanulmányaimat. Az erdőmérnöki oklevél megszerzését
követően a Roth Gyula Erdészeti és Faipari Szakközépiskolában kezdtem dolgozni, majd 1997-től
Sopronban az egyetem Erdőmérnöki Karán tanítok.
2009 húsvétján konfirmált Hegedűs Attila lelkész. Feleségemmel, Bruckner Judittal, aki régi
soproni evangélikus családból származik, 2009
nyarán házasodtunk össze.
2009 őszén kapcsolódtam be Hegyi Péter kérésére a Soproni Evangélikus Gyülekezet Hírlevelének szerkesztésébe. A szerkesztői munkát doktori disszertációm készítése miatt pár évre megszakítottam, de 2014 óta ismét lelkesen és szívesen végzem ezt a munkát.
Presbiternek, jelölőbizottsági tagnak, számvevőszéki elnöknek és számvevőszéki tagnak jelöltek, ezek közül az első két tisztséget fogadtam el.
Úgy gondolom, ezek azok a területek, ahol leginkább hasznára tudnék lenni gyülekezetünknek.

DR. MAJORNÉ BRUCKNER JUDIT
(45 éves, óvónő – óvodavezető)
Soproni evangélikus családból származom,
két testvérem van. Erdőmérnök férjemmel 2009
nyarán házasodtunk össze.
Óvónői diplomámat 1993-ban szereztem, ebben az évben kezdtem el dolgozni jelenlegi munkahelyemen. Óvodánk 2006-ban lett a Hunyadi
János Evangélikus Általános Iskola része. Óvodavezetőként 2010-től végzem feladataimat a 4 csoportos, gyülekezetünk által fenntartott óvodában. A hozzánk járó gyermekekkel, családjukkal,
− akik túlnyomórészt evangélikus felekezetűek −

napi szinten találkozom. Célunk közösen a
szülőkkel a gyermekek
fejlődésének, készségeinek, képességeinek kibontakoztatása és a
hitre való nyitottság
biztosítása szeretetteljes
keresztyén óvodában.
Szívesen
veszek
részt
gyülekezetünk
életében, akár szervezési feladatokban, akár az
oktatási csoportban, vagy gyermek és ifjúsági feladatokat ellátva. Az előző ciklusban is vállaltam
a presbiteri jelölést. A póttagságból egy éve kapcsolódtam be a presbitérium munkájába.
Szabadidőmben kórusban énekelek, gyülekezetünk kórusában és a Liszt Pedagógus Kórusban.

MASTALÍR MÁRTA
(43 éves, tanár)
Mastalír Márta vagyok. Latin-német szakos
középiskolai tanár, stíluskommunikátor.
Számos családi szállal
kötődőm
evangélikus
egyházunkhoz, azon belül is soproni gyülekezetünkhöz, melynek kisgyermekkorom óta aktív
tagja vagyok. Több mint
egy évtizeden keresztül vállaltam tevékeny részt
a Bastelkreis keretében gyülekezetünk jótékonysági munkájában. Dédpapám – Hanzmann Károly – szellemi örökségét ápolva a tradíció és innováció egysége jegyében vállaltam a megtisztelő jelölést a presbiterségre.

MÁTIS TAMÁS
(47 éves, szobafestő, mázoló, tapétázó mester)
47 éves vagyok, nős,
két felnőtt és egy kamasz
gyermek édesapja. Beledből származom, ottani
ifisként kapcsolódtam be
a Mustármag közösség
munkájába. 1989 óta élek
Sopronban.
Egy épületek belső
építésével és felújításával
foglalkozó vállalkozást vezetek.

Gyülekezetünkben eddig – tisztség nélkül –
részt vettem az építési bizottság munkájában és
közvetve az ifjúsági munkában. Presbiterként is
főleg e két területen tudok szerepet vállalni.

hogy munkámmal én is segíteni tudom a gyülekezetet.

NAGY SZABOLCS
(47 éves, banki alkalmazott)

Nem azé, aki akarja, és
nem is azé, aki fut, hanem a
könyörülő Istené. (Róm
9,16)
Nős vagyok, feleségem a
Líceumban nemzetiségi tagozaton tanít. Közgazdasági végzettséggel és 25
éves szakmai tapasztalattal
rendelkezem a pénzügyek
terén.
Stiegler Gusztáv ükapám haláláig a soproni
evangélikus gyülekezet lelkészeként szolgált, Dr.
Urbán Ernő nagyapámra evangelizáló honvédlelkészként emlékeznek.
Gyülekezeti közösségünk célja az evangélium
megélése és hirdetése Sopronban, és a döntéseknek gyakran van anyagi vonzata. Megválasztásommal a döntések felelős meghozatalánál illetve
vizsgálatánál tudok munkámmal – gazdasági
szempontból – érdemben segíteni.
Különösen fontosnak tartom gyülekezetünk
jövője szempontjából a bizalom megerősödését.
A gazdálkodást tekintve pedig a jó sáfárságot,
azaz jelentős közösségi vagyonunkkal felelősen
kell gazdálkodnunk. Fontos, hogy pénzügyeink
fenntartható egyensúlyban legyenek.
Tisztelettel fogadtam el a presbiteri és a számvizsgáló bizottsági jelölést, hittestvéri támogatásukat köszönöm.

Rendezett családi körben élünk feleségemmel és
kislányommal. Feleségem
szintén evangélikus.
2006 óta vagyok presbiter, 19 éve a bankszektorban dolgozom.
Amennyiben
munkámra igényt tart a gyülekezet – akár presbiterként,
akár egyéb formában – a missziós, a pénzügyi, és
a média-, kommunikációs munkacsoportokban
tudok részt venni, valamint szívesen segédkezem
a jelölőbizottság munkájában.
Folyamatosan azt kell szem előtt tartanunk,
hogy célunk nem ingatlanok és beruházások kezelése, hanem Jézus Krisztus megváltó munkájának, Isten szeretetének hirdetése.
Elképzelésem egy olyan gyülekezet fenntartása, ami sokszínű és sokféle embert képes magába foglalni és képes saját erőből missziós munkát végezni.
Tanár és közgazdász végzettségem mellett
hittanár oklevelem is van, 2000-ben végeztem a
Teológián.

NAGYVÁRADI KATALIN
(35 éves, kontroller – közgazdász)
Budapesti
tanulmányaim idején 3 évig a Luther Márton Szakkollégium hallgatója és lakója
voltam. Felnőttként konfirmálkodtam, tudatosan
döntöttem úgy, hogy az
evangélikus
közösség
tagja szeretnék lenni. Egy
3 és egy 5 éves kisgyermek
anyukája vagyok, ők a
Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános
Iskola óvodásai. Közgazdász diplomám van, jelenleg bankban dolgozom kontrolling területen.
2016 óta vagyok a pénzügyi munkacsoport tagja.
Azért fogadtam el a jelölést, mert bízom benne,

NÉMETH EDE
(48 éves, pénzügyi tanácsadó)

ŐRI KATALIN
(32 éves, hitoktató (katekéta – lelkipásztori
munkatárs))
Isten vezetését elfogadva 2015-ben kaptam
meghívást arra, hogy a
hitoktatás szolgálatát a
soproni gyülekezetben
végezzem. Örülök, hogy
azóta a Mocorgó és a FiFi
alkalmak során sok-sok
gyermekkel és családdal
találkozhatom. Gyülekezetünk jövőjével kapcsolatban nagyon fontosnak
tartom a gyerek-istentiszteleti közösség erősítését
és bekapcsolását az egész gyülekezeti életbe,

hogy jó és élő kapcsolat épülhessen ki a különböző generációk között.
Hiszem, hogy csak emberi számítással és észszel sem világi, sem egyházi közösséget nem lehet jól kormányozni, ezért hadd helyezzem a
Testvérek szívére a következő igét. Isten a fiatal
Salamon királyt egy éjjel álmában megszólította:
„Kérj valamit, én megadom neked!” Ő pedig helyénvaló kérést mondott: „Adj szolgádnak engedelmes
szívet, hogy tudja kormányozni népedet, különbséget
téve a jó és rossz között.” Engedjük, hogy Isten vezesse a mi gyülekezetünk életét is az Ő bölcsességével, hogy így megtapasztalhassuk végtelen áldásait!

RAJNAI KÁROLY
(62 éves, tanár – iskolaigazgató)
Matematika-pedagógia
és technika szakos általános
iskolai tanár vagyok. A Soproni Gyülekezetben kereszteltek és konfirmáltak. A
Hunyadi Iskolánknak huszonhárom éve vagyok az
igazgatója.
A presbitériumnak 22
éve vagyok tagja, mint intézményvezető. 2000-től 2012-ig az Országos Oktatási Bizottság tagja voltam. Munkámat Péterfy, és Gyurátz-díjjal ismerték el.

SOÓSNÉ VÁMOS MÓNIKA
(43 éves, köztisztviselő)
ld. jelöltek a jegyzői tisztségre

STINNER DÁVID
(38 éves, szociálpedagógus)
ld. jelölt a felügyelői tisztségre

TAKÁCS-IVÁNCSICS ZSUZSANNA
(35 éves, múzeumi alkalmazott – jelenleg
GYES-en)
1983-ban
Sopronban
születtem. A Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium és Líceumban érettségiztem, ahol tanáraink példamutatása, elhivatottsága
utat mutatott és örökre
szóló barátságokra tehettem
szert. A líceum elvégzése
után Budapesten folytattam

bölcsész és pedagógiai tanulmányaimat. Férjemmel és kislányainkkal Sopronban élünk, jelenleg
kisebbik gyermekemmel még otthon vagyok, de a
Soproni Múzeum alkalmazásában állok.
Kisgyermekes anyaként fontos számomra,
hogy tovább folytatódjon a soproni evangélikus
gyülekezetben a gyermekek számára befogadó,
elfogadó és a folyamatos fejlődésre lehetőséget
adó közösségi munka. Az összefogás és támogatás jegyében olyan lehetőségeket biztosítani a felnövekvő generáció számára mely elengedhetetlen az egészséges, erkölcsös, vallásos nevelés
szempontjából. Minden ezt előmozdító kívánó
kezdeményezést örömmel támogatnék. Elsősorban a programszervezés és a gyerekek körüli tevékenységeknél tudnék aktívan közreműködni.

DR. TÖLLI KATALIN
(50 éves, járási hivatalvezető)
Soproni evangélikus családból származom, 28 éve élek
házasságban, egy felnőtt lányunk van.
1990-től a közigazgatásban dolgozom jogászként, 2013 óta vagyok a Soproni Járási
Hivatal vezetője. 2006
óta a presbitérium
tagja voltam, ezt megelőzőben pedig képviselőtestületi tag.
A gyülekezet jogi munkacsoportjának vezetése mellett az építési és ingatlanhasznosítási, valamint a média- és kommunikációs munkacsoportban tevékenykedtem. Közreműködtem a
gyülekezeti lap (Christophoros) és a Hírlevél
szerkesztésében.
Fontosnak tartom a gyülekezet életében való
részvételt mind az istentiszteleteken, mind az
egyéb alkalmakon. Abban szeretnék segíteni,
hogy gyülekezetünk átláthatóan és harmonikusan működő, minél többek számára lelki megújulást, feltöltődést nyújtó közösség legyen. Ezért
szívesen vennék részt a jövőben is a jogi és média
csoportok munkájában.

TREMMER BERNADETT
(50 éves, tanító / tanár)
2000-től a Hunyadi János Ev. Óvoda és Ált. Iskola pedagógusaként tevékenykedem: először
tanítói, később diákönkormányzat-vezetői, 10
éve pedig (jelenleg is) igazgatóhelyettesi megbízatással.

Tanítói, tanári, közoktatás-vezetői és grafológusi diplomával is rendelkezem, valamint sok
más továbbképzés mellett elvégeztem az Evangélikus
Hittudomány
Egyetem 120 órás pedagógus továbbképzését is.
Pedagógusminősítési
és tanfelügyeleti szakértőként sorra járom egyházunk (elsősorban dunántúli) oktatási intézményeit, ahol szakmai tudásomért és emberséges hozzáállásomért rendre
kapom a kollégák elismerését.
2017-ben az Országos Evangélikus Egyház
Nevelési-Oktatási Bizottsága pedagógiai munkámat „Az év tanítója” kitüntetéssel, díjjal méltatta.
Gyülekezetünkben az „Alfa-kurzus” tanfolyamok idején jelentős önkéntes munkát végeztem, szeretetvendégségek lebonyolításában és
hajnali húsvéti istentiszteleteken felolvasással segítettem. Természetesen a jövőben is szívesen,

szeretettel vállalok hasonló vagy akár más jellegű
feladatokat.
Képzettségemből kifolyólag gyülekezetünkben elsősorban oktatással kapcsolatos tevékenységet végeznék szívesen.

ZATYKÓ ZSUZSANNA
(46 éves, esetmenedzser)
1971-ben születtem
Sopronban.
Szociális
munkás és szociálpolitikus szakon végeztem az
ELTE-n 1998-ban. Jelenleg a soproni Család- és
Gyermekjóléti Központban dolgozom esetmenedzserként. Lányom a
Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) 9. osztályos tanulója. Szívesen segíteném a
közösségünk életét kulturális területen, de foglalkoztat a környezettudatos életmód is.

Jelölt a számvevőszéki elnöki tisztségre – Megválasztható: 1 fő.

NÉMETH EDE
(48 éves, pénzügyi tanácsadó) – ld. presbiterjelöltek
Jelöltek számvevőszéki tagságra – Megválasztható: legfeljebb 6 fő.

BÍRÓ DIÁNA
(32 éves, könyvelő)
Gyulán születtem,
2003-ban
érkeztem
Sopronba, majd a Nyugat-magyarországi
Egyetem
Közgazdaságtudományi Karán
diplomáztam. Ezután
Ausztriában
helyezkedtem el egy könyvelőirodában, és 6 éve
végzem megbízhatóan munkámat.
2017 áprilisában keresztelkedtem meg, és augusztusban konfirmáltam. Számomra nagyon
fontos lenne, hogy viszonozni tudjam ennek a
hitközösségnek azt, amit én lelkileg kaptam az elmúlt időszakban. Szeretnék továbbra is aktív részese lenni a gyülekezetnek, és éppen ezért fon-

tosnak tartom, hogy olyan tevékenységgel szolgálhassam, ami a szakmám is egyben, tehát én a
pénzügyi felügyeletben tudnám felajánlani szolgálataimat.

DR. EDELÉNYI ERZSÉBET
(55 éves, orvos)
ld. presbiterjelöltek

DR. FRIEDRICH ANDRÁS
(77 éves, ny. gazdasági főigazgató)
Tanulmányaimat 1947-ben az evangélikus tanítóképző gyakorlójában kezdtem, majd 1959ben a Berzsenyi Dániel Gimnáziumban érettségiztem – ugyanabban az épületben. A Közgazdaságtudományi Egyetem elvégzése után Budapesten dolgoztam, legemlékezetesebbek a Belkereskedelmi Kutatóintézetben eltöltött éveim voltak.
1969-as házasságkötésem segített vissza Sopronba. Munkahelyeim a GySEV, a Soproni Sörgyár és az egyetem voltak. 56 éves koromban

nyugdíjba mentem, ezt
követően aktív oktatási
tevékenység következett
a fertődi magyar-német
oktatási nyelvű közgazdasági szakközépiskolában, majd a felnőttoktatásban.
Ezek mellett 63 éve
foglalkozom zenével, zenekarokban játszottam, illetve jelenleg is vezetem
a Soproni Juventus Koncert-fúvószenekart.
Hangszereim a vadászkürt és a zongora. A Fenyő
téri úttörőzenekarból sikerült a fent említett
együttest felépíteni, melynek sikerét több hangfelvétel, valamint hazai és nemzetközi elismerés
is bizonyít.

GERHÁT ORSOLYA
(41 éves, zenetanár)
ld. presbiterjelöltek

JACZKÓ ESZTER
(35 éves, pénzügyi főelőadó, számviteli szakértő – jelenleg GYED-en)
Evangélikus hitéletem már gyerekkoromban elkezdődött,
hiszen diakonisszajelölt nagymamám és
anyukám felváltva kísértek el a soproni
gyerek-istentiszteletekre. Ezek a régi emlékek jönnek elő, mikor 3 gyerkőcömet már én viszem ezekre a vasárnapi alkalmakra. A Berzsenyi Líceumban érettségiztem, majd ezt követően közgazdász diplomát
szereztem, pénzügy szakon. A GYSEV Zrt.-nél
végzett munkám is szorosan ehhez a területhez
köthető, hiszen kezdetben pénzügyi főelőadóként, majd a 2 gyerek után számviteli szakértőként dolgoztam. Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen a munkám egyben a hivatásom is, és
mindig szívvel-lélekkel végeztem a feladataimat.
Igazán nagy megtiszteltetésnek érezném, ha
számvevőszéki tagként is segíthetném Egyházunk zavartalan működését.

JOÓ KATALIN
(40 éves, banki kkv. kapcsolattartó)
Sopronban
születtem
1977-ben, iskolás éveimet is
itt töltöttem, melynek fő
meghatározója a zene, a zeneiskolás és a fúvószenekari
évek voltak. Győri főiskolás
tanulmányaimat követően
visszajöttem Sopronba, itt
élünk családommal. Az elmúlt 15 évben gazdasági területen dolgoztam – vállalkozásfinanszírozásban, ügyfélkezelésben, a bankos szakma több területén.
Az evangélikus gyülekezettel barátaim révén
középiskolás koromban ismerkedtem meg, de a
gyülekezet tagja csak felnőttként lettem.
A Számvevőszék tagjaként az elmúlt években
szerzett tapasztalataimmal és szakmai tudásommal szeretném a gyülekezetet szolgálni.
A gyülekezet életében szívesen részt vennék a
gyerekeknek, ifjúságnak szóló munkákban, zenei
vagy bármely más szervezést igénylő tevékenységben is. Fontosnak tartom, hogy a gyülekezet
fiatalabb tagjai is stabil hittel, tiszta szívvel lehessenek egy összetartó gyülekezet tagjai.

NAGYVÁRADI KATALIN
(35 éves, kontroller – közgazdász)
ld. presbiterjelöltek

NÉMETH EDE
(48 éves, pénzügyi tanácsadó)
ld. presbiterjelöltek

PODMANICZKINÉ MOLNÁR BRIGITTA
(47 éves, ügyintéző)
Soproni lakos vagyok,
végzettségem
mérlegképes könyvelő.
Jelenleg ügyintézőként
dolgozom. Férjemmel
együtt nevelem két
gyermekemet.
Az előző ciklusban
is betöltöttem ezt a pozicíót. Szívesen veszek
részt a gyerekekkel kapcsolatos programok szervezésében és lebonyolításában.

Jelöltek az egyházmegyei küldötti tisztségre – Megválasztható: 2 küldött és 2 pótküldött.

BÁLINT ÁDÁM
(42 éves, gépkocsivezető)
ld. presbiterjelöltek

RAJNAI KÁROLY
(62 éves, tanár, iskolaigazgató)
ld. presbiterjelöltek

GIGLERNÉ ORBÁN ANNA
(66 éves, ny. osztályvezető főnővér)

SCHLŐGL KÁLMÁNNÉ
(67 éves, ny. munkaügyi ügyintéző)

A soproni evangélikus
templomban kereszteltek,
majd konfirmálkodtam, az
evangélikus ifjúság tagja,
„Jüngis” lány voltam – a mai
napig tartjuk a kapcsolatot.
Egészségügyben három diplomát szereztem.
Felnőttként elvégeztem
az ALFA-kurzust. A hitélet
és a segítés elkísérte az életemet. A körülöttem
levő embereken való segítés, odafigyelés számomra természetes. A nyolc órás istentisztelet
hűséges tagja vagyok, családias légkörében odafigyelünk egymásra, segítünk egymáson.

Az
1960-70-es
években a soproni
gyülekezet
ifjúságába, a „Jüngi”-be
jártam.
Korábban
munkaügyi ügyintézőként dolgoztam a
GySEV-nél. Jelenleg a
gyülekezet egyházmegyei küldötte és a
jelölőbizottság tagja
vagyok. A barkácskörben, a jótékonysági ruhavásár lebonyolításában tevékenykedek.

Jelöltek jelölőbizottsági tagságra – Megválasztható: legfeljebb 5 fő.

DR. MAJOR TAMÁS
(49 éves, okl. erdőmérnök, egyetemi oktató –
adjunktus)
ld. presbiterjelöltek

HAJDUNÉ SIKLÓSI ZSUZSANNA
(72 éves, ny. vasúti ügyintéző)
Sopronban egy wiedeni
evangélikus nagycsaládba
születtem 1945-ben. Az
egyetemi és további, Budapesten eltöltött hét év kivételével itt élek. A GySEVtől mentem nyugdíjba. Az
egyházban eddig nem foglaltam el pozíciót, rendezvények lebonyolításában
alkalmilag veszek részt.
Megválasztásom esetén szívesen segítem a bizottság munkáját.

KÓNYI-KISS GÁBORNÉ DR.
(60 éves, ny. jogász)
ld. jelöltek a jegyzői tisztségre

NAGY SZABOLCS
(47 éves, banki alkalmazott)
ld. presbiterjelöltek

NÉMETH KATALIN
(66 éves, háztartásbeli)
Szombathelyen születtem, soproni egyetemi
éveim után Budapesten
dolgoztam. Több évtizede ismét Sopronban
élünk férjemmel. Nagyon szeretek énekelni,
évek óta több kórus tagja
vagyok, örömmel énekelek gyülekezetünk kórusában is. A német bibliakör és istentiszteleteink rendszeres résztvevője
vagyok, lehetőségem szerint felolvasásokkal is
szolgálok. A 2014-es Gustav Adolf-ünnep programjában a kórustalálkozó szervezése volt a feladatom, melynek nagy örömmel tettem eleget.

SCHLŐGL KÁLMÁNNÉ
(67 éves, ny. munkaügyi ügyintéző)
ld. jelöltek az egyházmegyei küldötti tisztségre

