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2011 Szeptember 

Vadosfai Evangélikus Gyülekezet – 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13.     Telefon (egyházi): 06-20/824 6887   
e-mail: vadosfa@lutheran.hu     honlap: http://vadosfa.lutheran.hu/  

 
A „Gyülekezeti hírmondó” gyülekezetünk honlapján is megtalálható. 

ŐrségváltásŐrségváltásŐrségváltásŐrségváltás újra újra újra újra    
 

Szemerei János - a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke a következő levelet küldte: 

„Mihácsi Lajos lelkész úr részére 
. 

. 

Nagytiszteletű Lelkész Úr! Kedves Lajos! 

 

Megköszönve korábbi hűséggel végzett helyettes lelkészi szolgálatodat, szóbeli megbeszélésünk szerint, és a 

MEE 2005. évi III. tv. 25.§-a értelmében 

Jorsits Attila lelkészjelölt szolgálatból való kilépése miatt 2011. augusztus 1-től határozatlan időre újra 

megbízlak a Vadosfai Evangélikus Egyházközségben a helyettes lelkészi szolgálatok végzésével.” 

 

Szeptember hónap igéje: 

Jézus Krisztus mondja: „Ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.”  

(Mt 18,20) 

Kedves Testvéreim! 
 

Oly gyakori panasz mai világunkban, hogy elmagányo-
sodtunk. Mindenki csak önmagával van elfoglalva, s em-
bertársaira már nem is marad ideje. A napi megélhetés, a 
„még több” utáni vágy alaposan átformálta világunkat. 
„Nem érdekel senki és semmi, hiszen mások sem törőd-
nek velem!” „Felőlük akár meg is hallhatnék, rám se nyit-
ják az ajtót!” Ehhez hasonló mondatok hangzanak el vé-
dekezésül nap, mint nap. Másoktól elvárjuk, hogy törőd-
jenek velünk, hogy meghallgassák panaszainkat, de ne-
künk nincs időnk a másikra. Ezért is oly örömteli e hónap 
igéje, amelyben Jézus Krisztus azt ígéri: „Ahol ketten vagy 
hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöt-
tük.” 

Van, aki számára vigasztaló, van, aki számára félelme-
tes ez az ígéret. Ha egyedül vagyunk, bíztató, hogy ne 
féljünk. Milyen csodálatos érzés, hogy Jézus ott van ve-
lünk, ígérete szerint. Mellette, az Ő oltalmában könnyebbé 
válik minden teher. Bátran szólhatunk Hozzá, bátran meg-
szólíthatjuk s elmondhatjuk mindazt, ami a szívünkön van. 
Örömeinket éppúgy, mint bánatunkat. Bizalommal fordul-
hatunk Hozzá, hiszen Ő maga bíztat minket erre. 

De félelmetes is ez, ha hamisak, ha gonoszak a szán-
dékaink. Tudva, hogy Ő mindent lát, mindenről tud. Mie-
lőtt megszólalnánk, már tudja, mit akarunk mondani. Mie-
lőtt cselekednénk, Ő már tudja, mi a szándékunk.  

De Ő nem megrémíteni akar, hanem jelenlétét ígéri. S 
ha Ő velünk van, nincs mitől félnünk. Nincs semmi, ami 
erősebb, vagy hatalmasabb lenne Nála.  

Ezért is hívjuk segítségül Őt, amikor elcsendesedünk, 
amikor igéjére figyelünk. Mert Neki mindig van időnk szá-
munkra. 
Uram! Szívesen idézzük ezt az ígéretedet. Talán túl sok-
szor is. Egyházunk szórványhelyzetében bőségesen adódik 
is alkalom erre. Néha csalódott reménységeinkre gyógyír-
nak használjuk, amikor az egyház hívására csak néhányan 
gyülekeznek egybe. De nem csak ezt mondod nekünk. 
Hiszen az egymagában küzdő emberrel is együtt vagy. A 
nagy templomi sokasággal is. Ketten (házastársak?), vagy 
hárman (barátok, munkatársak?) nem mindig istentiszte-
let vagy imádkozás céljából vannak együtt. És gondjaik 
között bizony sokszor feledkeznek el jelenlétedről. Ter-
vezgetéseiket nélküled végzik, társalgásuknál - főként, ha 
távollévőkről folyik a szó - nem mindig veszik figyelembe, 
vajon szívesen hallgatod-e nyilatkozataikat. Az emberek-
kel való hétköznapi, alkalmi érintkezésemben is juttasd 
eszembe ezt az igédet. Úgy viselkedjem, mint aki ott érez-
lek Téged magunk között és legyen tetszésedre a szavam 
is, a cselekedetem is. Kezdődjön ez a mostani munkaév is 
a Te nevedben, legyél és maradj velünk mindörökké. 
Ámen. 
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BBBBBBBBeeeeeeeekkkkkkkköööööööösssssssszzzzzzzzöööööööönnnnnnnnőőőőőőőő        ggggggggoooooooonnnnnnnnddddddddoooooooollllllllaaaaaaaattttttttooooooookkkkkkkk        
KKeeddvveess  TTeessttvvéérreeiimm!!  
  

HHáárroomm  éévvnnyyii  hheellyyeetttteessííttééss  uuttáánn  22001100..  aauugguusszzttuuss  
2200..--nn  úúggyy  üüllhheetttteemm  bbee  aa  vvaaddoossffaaii  tteemmpplloomm  ppaaddjjáábbaa,,  
hhooggyy  eezzúúttttaall  mmáárr  nneemm  éénn  vvoollttaamm  aa  sszzoollggáállaatttteevvőő..  UUttóó--
ddoomm  hhiirrddeettttee  aazz  IIggéétt,,  ss  ééss  mmáárr  ccssaakk  aa  lliittuurrggiiáábbaann  sseeggíí--
tteetttteemm..  ÖÖrröömmmmeell  ttööllttöötttt  eell,,  hhooggyy  hhoosssszzúú  vváárraakkoozzááss  
uuttáánn  úújjrraa  vvaann  hheellyybbeenn  llaakkóó  ppáásszzttoorraa  aa  ggyyüülleekkeezzeettnneekk,,  
aakkiinneekk  ––  hhaa  mmaajjdd  tteelljjeesseenn  bbeeffeejjeezzii  aazz  eellőőíírrtt  ttaannuullmmáánnyyii  
kköötteelleezzeettttssééggéétt  ––  ttaalláánn  ééppppeenn  VVaaddoossffáánn  kkeerrüüll  mmaajjdd  
ssoorrrraa  lleellkkéésssszzéé  sszzeenntteellééssee,,  ss  kkéétt  éévvnnyyii  bbeeoosszzttootttt  lleellkkéé--
sszzii  sszzoollggáállaatt  uuttáánn  aakkáárr  aa  ggyyüülleekkeezzeett  mmeeggvváállaasszzttootttt  lleell--
kkéésszzee  iiss  lleehheett..    AAzzoonn  aazz  aauugguusszzttuussii  aallkkaallmmoonn  bbúúccssúúzz--
ttuunnkk..  JJóó  vvoolltt  vviisssszzaatteekkiinntteennii  aa  mmööggööttttüünnkk  lleevvőő  hháárroomm  
éévvrree,,  aa  sszzoollggáállaattookkrraa,,  aa  ttaalláállkkoozzáássookkrraa,,  ddee  ttuuddttuukk,,  
hhooggyy  aazz  ccssaakk  ááttmmeenneettii  mmeeggoollddááss  vvoolltt..  

AAzzuuttáánn  vváárraattllaannuull  jjöötttt  eezz  éévv  jjúúlliiuussáábbaann  ppüüssppöökk  úúrr  
mmeeggkkeerreessééssee  ééss  mmeeggbbíízzáássaa  aa  sszzoollggáállaatt  ffoollyyttaattáássáárraa..  

IIggaazz,,  aazzóóttaa  iiss  nnééhháánnyysszzoorr  ––  hhaa  hhíívvttaakk  ––  jjöötttteemm,,  ééss  
sseeggíítteetttteemm..  NNeemm  sszzaakkaaddtt  mmeegg  eeggéésszzeenn  aa  kkaappccssoollaatt..  
HHiisszzeenn  ––  aahhooggyyaann  mmáárr  ttööbbbbsszzöörr  iiss  mmeeggffooggaallmmaazzttaamm  ––  
eeggyy  kkiiccssiitt  vvaaddoossffaaiiaakk  iiss  lleettttüünnkk..  AAzzóóttaa  VVaaddoossffaa  nneemm  
ccssaakk  eeggyy  tteelleeppüüllééss  vvaaggyy  ggyyüülleekkeezzeett  nneevvéétt  jjeelleennttii  sszzáá--
mmuunnkkrraa,,  hhaanneemm  ssookk--ssookk  aarrccoott,,  kkeeddvveess  ttaalláállkkoozzáásstt,,  bbee--
sszzééllggeettéésstt..    

AAkkkkoorr  bbúúccssúúzzttuunnkk,,  ss  aazztt  hhiittttüükk,,  eezzeennttúúll  lleeggffeelljjeebbbb  
mmáárr  ccssaakk  vveennddééggssééggbbee  jjöövvüünnkk  iiddee..  MMoosstt  ttrrééffáássaann  
mmoonnddhhaattnnáámm  aazztt  iiss,,  lleejjáárrtt  aazz  eeggyy  éévveess  „„sszzaabbaaddssáágg””..  

VViisssszzaaeemmlléékksszzeemm  aa  22000077--ss  hhiivvaattaallááttaaddáássrraa..  ÜÜllttüünnkk  
aa  tteemmpplloommbbaann,,  ssookk--ssookk  ffüürrkkéésszzőő,,  ddee  iissmmeerreettlleenn  aarrccoott  
llááttttaamm..  SS  mmoosstt,,  22001111--bbeenn  aazz  úújjbbóóllii  hhiivvaattaallááttaaddáássoonn  
mmáárr  eeggéésszzeenn  mmááss  vvoolltt  aa  kkéépp..  MMiinnddeennkkii  iissmmeerrőőss  vvoolltt..  
TTööbbbbeekkhheezz  eeggyy  vvaaggyy  ttööbbbb  sszzoollggáállaatt  kkaappccssáánn  kkeerrüüllhheett--
tteemm  kköözzeelleebbbb..  ÚÚggyy  éérrzzeemm,,  hhaazzaa  jjöötttteemm..  AAkkkkoorr  mméégg  aazz  
eeggyyeess  tteelleeppüülléésseekk  ffööllddrraajjzzii  eellhheellyyeezzkkeeddéésséévveell  sseemm  vvooll--
ttaamm  ttiisszzttáábbaann,,  aa  tteessttvvéérreekk  sseeggíítteetttteekk  eelliiggaazzooddnnii..  MMaa  
mmáárr  eeggyy--eeggyy  tteelleeppüülléésseenn  bbeellüüll  iiss  ttuuddoomm,,  kkiitt,,  hhooll  kkeerreess--
sseekk..  AAkkkkoorr  nneemm  ttuuddttaamm,,  mmiillyyeenn  ffeellaaddaattookk  vváárrnnaakk  rráámm,,  
mmaa  ttiisszzttáábbaann  vvaaggyyookk  vveellee..  IIggaazz,,  vvaannnnaakk  oollyyaann  ddoollggookk  ––  
eellssőőssoorrbbaann  aa  hhiivvaattaallii  aaddmmiinniisszzttrráácciióóvvaall  kkaappccssoollaattbbaann  ––  
aammiitt  sszziinnttee  úújjrraa,,  eellööllrrőőll  kkeellll  kkeezzddeenneemm,,  ddee  mmáárr  ttuuddoomm,,  
mmiinnddiigg  vvaann  kkiihheezz  ffoorrdduullnnii  sseeggííttssééggéérrtt..  SS  kkéérreemm,,  hhaa  ttuu--
ddookk  sseeggíítteennii,,  bbááttrraann  ffoorrdduulljjaannaakk  hhoozzzzáámm..  MMeeggpprróóbbáá--
lloomm  úúggyy  sszzeerrvveezznnii  aa  tteennnniivvaallóókkaatt,,  hhooggyy  mmiinnddeennrree  jjuuss--
ssoonn  iiddőő..  SS  ttaalláánn  nneemm  ffooggjjáákk  éérreezznnii,,  hhooggyy  „„tteerrüülleetteenn  
kkíívvüüllii””  vvaaggyyookk..  

ÚÚjjrraa  kkéérreemm,,  sszzóólljjaannaakk,,  hhaa  vvaallaakkiinneekk  sszzüükkssééggee  vvaann  
aarrrraa,,  hhooggyy  mmeeggllááttooggaassssaamm,,  vvaaggyy  úúrrvvaaccssoorráátt  vviiggyyeekk..  SS  
rreemméélleemm,,  IIsstteenn  aadd  eerrőőtt  ééss  eeggéésszzssééggeett,,  hhooggyy  aaddddiigg  eell  
ttuuddjjaamm  llááttnnii  aa  sszzoollggáállaattookkaatt,,  aammeeddddiigg  aazz  sszzüükkssééggeess..  

KKöösszzöönnöömm  mmiinnddeennkkii  sseeggííttssééggéétt,,  ss  sszzáámmííttookk  eezzuuttáánn  
iiss  aazz  eeggyyüüttttmműűkkööddééssrree..  MMiinnddaannnnyyiiuunnkk  üüggyyee  ééss  éérrddeekkee,,  
hhooggyy  zzöökkkkeennőőmmeenntteesseenn  ttöörrttéénnjjeenn  aa  sszzoollggáállaatt,,  ééss  sseennkkii  
nnee  éérreezzzzee  aa  VVaaddoossffaa--SSoopprroonn  ttáávvoollssáággoott..  

ÖÖrrüüllöökk,,  hhooggyy  ssiikkeerrüülltt  mmeeggoollddáásstt  ttaalláállnnii  aa  hhiittookkttaattááss--
rraa  iiss,,  aammiitt  éénn  ccssaakk  nnaaggyy  nneehhéézzssééggggeell  ttuuddttaamm  vvoollnnaa  

ffeellvváállllaallnnii  aa  ttáávvoollssáágg  mmiiaatttt..  SSeellmmeecczzii  DDiiáánnaa  ––  aakkii  kkéétt  
éévveenn  kkeerreesszzttüüll  hhűűssééggeesseenn  vvééggeezzttee  aa  hhiittookkttaattááss  sszzoollggáá--
llaattáátt,,  eezz  éévvbbeenn  mmáárr  ––  mmááss  eellffooggllaallttssáággaaii  mmiiaatttt  ––  nneemm  
ttuuddttaa  vváállllaallnnii..  EEbbbbeenn  aa  ttaannéévvbbeenn  GGoommbboorr  KKrriisszzttiiáánn  
ffaarrááddii  lleellkkéésszz  ffooggjjaa  ttaarrttaannii  aa  hhiittttaannóórráákkaatt  ggyyüülleekkeezzee--
ttüünnkkbbeenn..  KKéérreemm,,  ffooggaaddjjáákk  sszzeerreetteetttteell,,  ss  sseeggííttsséékk  őőtt  iiss  
mmiinnddeennbbeenn..  

EEzz  éévvbbeenn  iiss  mmeeggkkeezzddjjüükk  aa  kkoonnffiirrmmáácciióórraa  vvaallóó  ffeellkkéé--
sszzüülléésstt..  TTeerrvveeiimm  sszzeerriinntt  aazz  eellmmúúlltt  éévveekkhheezz  hhaassoonnllóóaann  
vvaassáárrnnaappoonnkkéénntt  aa  mmiihháállyyii  iisstteennttiisszztteelleett  uuttáánn  lleesszz,,  aa  
tteemmpplloommbbaann..  TTuuddoommáássoomm  sszzeerriinntt  1100  ffiiaattaallllaall..  HHaa  ttuudd--
nnaakk  mméégg  mmáássookkrróóll,,  kkéérreemm,,  éérrtteessííttsseenneekk..  

SSookkaann  hhiiáánnyyoollttáákk  aa  „„GGyyüülleekkeezzeettii  hhíírrmmoonnddóó””--tt,,  
aammiitt  mmoosstt  úújjrraa  úúttjjáárraa  iinnddííttjjuukk..  TTuuddoomm,,  aazzookk  sszzáámmáá--
rraa  ––  aakkiikk  nneemm  áállllaannddóó  rréésszzttvveevvőőii  vvoollttaakk  aallkkaallmmaaiinnkknnaakk  
––  aazzookknnaakk  eezz  eeggyy  kkaappccssoollóóddáássii  ppoonntt  vvoolltt  aa  ggyyüülleekkeezzeett--
hheezz..  IInnnneenn  éérrtteessüüllhheetttteekk  aa  ttöörrttéénnéésseekkrrőőll,,  aa  kküüllöönnffééllee  
eesseemméénnyyeekkrrőőll..  HHaa  mmiinnddeenntt  ppóóttoollnnii  eebbbbeenn  aa  sszzáámmbbaann  
nneemm  iiss  ttuudduunnkk,,  ddee  oollvvaasshhaattóó  nnééhháánnyy  bbeesszzáámmoollóó  aa  
mmiihháállyyii  ééss  aa  vvaaddoossffaaii  tteemmpplloomm  ffeellúújjííttáássáárróóll,,  vvaallaammiinntt  aa  
„„pprreessbbiitteerrii  ttoovváábbbbkkééppzzééss””--eenn  rréésszztt  vveevvőő  eeggyyiikk  tteessttvvéé--
rrüünnkk  bbeesszzáámmoollóójjaa  iiss..  EEzzúúttoonn  iiss  hhíívvooggaattuunnkk  aa  kkééppzzééss  
úújjaabbbb  aallkkaallmmaaiirraa  mmáássookkaatt  iiss..  SSzzüükkssééggee  vvaann  aa  ggyyüülleekkee--
zzeettnneekk  oollyyaann  tteessttvvéérreekkrree,,  aakkiikk  jjáárrttaassaakk  „„eeggyyhháázzii  
üüggyyeekk””--bbeenn..  

AAzztt  ssee  ffeelleejjttssüükk  eell,,  hhooggyy  aazz  eellőőttttüünnkk  lleevvőő  eesszztteennddőő  aa  
MMaaggyyaarroorrsszzáággii  EEvvaannggéélliikkuuss  EEggyyhháázzbbaann  aazz  áállttaalláánnooss  
ttiisszzttúújjííttááss  éévvee  iiss..  ÚÚjj  vváállaasszzttáássookk  lleesszznneekk  ––  mmiinnddeenn  
sszziinntteenn..  EEzz  aallóóll  ccssaakk  aa  ggyyüülleekkeezzeetteekk  mmeeggvváállaasszzttootttt  lleell--
kkéésszzeeii  ééss  aa  ppüüssppöökköökk  kkiivvéétteelleekk  ((eeggyyhháázzii  ttöörrvvéénnyyeeiinnkk  
sszzeerriinntt  uuggyyaanniiss  aazz  őő  mmeeggbbíízzaattáássuukk  aa  nnyyuuggddííjjiigg  ttaarrtt))..  
MMáárr  mmoosstt  eell  kkeellll  kkeezzddeennii  aa  ffeellkkéésszzüülléésstt..  FFeelleellőősseenn  kkeellll  
vvééggiiggggoonnddoollnnii,,  hhooggyy  kkiikkeett  jjeellööllnneekk  mmaajjdd  aa  tteessttvvéérreekk  
eeggyy--eeggyy  ttiisszzttssééggrree..  MMeerrtt  bbáárrmmiillyyeenn  ttiisszzttssééggeett  bbeettöölltteennii  
––  nnaaggyy  ffeelleellőőssssééggeett  jjeelleenntt..  KKeerreesssséékk  aazz  aallkkaallmmaass,,  tteettttrree  
kkéésszz  tteessttvvéérreekkeett,,  ss  iimmááddkkoozzzzaannaakk  éérrttüükk,,  ééss  aa  sszzoollggáállaa--
ttéérrtt..      

KKéérreemm,,  kköövveesssséékk  ffiiggyyeelleemmmmeell  aa  tteemmpplloommaajjttóókkrraa  kkii--
tteetttt  hhiirrddeettéésseekkeett,,  ss  hhoonnllaappuunnkk  iiss  ffoollyyaammaattoossaann  ffrriissssüüll  
((hhttttpp::////vvaaddoossffaa..lluutthheerraann..hhuu//))..  HHaa  vvaallaakkii  iiggéénnyyllii,,  mmiinn--
ddeenn  ffrriissssííttééssrrőőll,,  mmiinnddeenn  eesseemméénnyyrrőőll  ((ppll..  iisstteennttiisszztteelleettii  
rreenndd  vváállttoozzááss,,  rreennddkkíívvüüllii  aallkkaallmmaakk,,  tteemmeettéésseekk,,  ssttbb..  ……))  
sszzíívveesseenn  kküüllddüünnkk  éérrtteessííttéésstt  ee--mmaaiillbbaann..  EEhhhheezz  ccssuuppáánn  
aazztt  kkéérrjjüükk,,  hhooggyy  kküüllddjjöönn  eeggyy  ee--mmaaiilltt  aa  
vvaaddoossffaa@@lluutthheerraann..hhuu  eelleekkttrroonniikkuuss  lleevvééllccíímmrree,,  kkéérrvvee  aa  
rreennddsszzeerreess  ffrriissssííttééssrrőőll  sszzóóllóó  éérrtteessííttéésstt..  

VVééggüüll  hhaadddd  hhíívvooggaassssaakk  mmiinnddeennkkiitt  aallkkaallmmaaiinnkkrraa..  HHaa  
vvaallóóbbaann  sszzüükksséégg  vvaann  aa  ggyyüülleekkeezzeettbbeenn  aa  lleellkkéésszzii  sszzoollggáá--
llaattrraa,,  hhaa  vvaallóóbbaann  iiggéénnyylliikk  aazz  eevvaannggéélliiuumm  hhiirrddeettéésséétt  ––  
ffeejjeezzzzéékk  kkii  aazzzzaall  iiss,,  hhooggyy  aakkttíívv  rréésszzeesseeii  lleesszznneekk  ggyyüüllee--
kkeezzeettii  kköözzöössssééggüünnkknneekk..  SS  nneemm  ccssaakk  jjöönnnneekk,,  hhaanneemm  
hhíívvooggaattnnaakk  mmáássookkaatt  iiss..  

KKeeddvveess  TTeessttvvéérreekk!!  KKéérreemm,,  kkeerreesssseenneekk,,  hhaa  bbáárrmmii--
llyyeenn  éésszzrreevvéétteellüükk  vvaann,,  vvaaggyy  hhaa  úúggyy  éérrzziikk,,  hhooggyy  vvaallaa--
mmiibbeenn  iiss  ttuuddookk  sseeggíítteennii..  AAzz  eelléérrhheettőőssééggeemm  vváállttoozzaattllaann::  
2200//882244  66888877..  (Mihácsi Lajos, a szolgálatot újra átvevő lelkész) 
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A vadosfai templom felújításaA vadosfai templom felújításaA vadosfai templom felújításaA vadosfai templom felújítása    
 

A 2010. november 
30.-i presbitériumi 
gyűlésen kivitelezőt – 
HETTYEI-ÉP egyéni 
céget, és műszaki 
ellenőrt választottunk 
Németh Gy. Géza 
személyében. A 
kivitelezővel és a 
műszaki ellenőrrel a 
kivitelezési munkákat az 
Örökségvédelmi Hivatal 
munkatársaival többször 
egyeztettük. Az 
Örökségvédelem az 

eredeti formát és műszaki tartalmat követelte meg. 
Ezen szigorítások alapján a kivitelezők megkezdték a 
munkálatokat. A tuskózásokkal és a fal melletti föld ki-
emelésével kezdődött meg a felújítás. A fal mellé úgy-
nevezett Dörcher lemez került beépítésre, amit kúlé 
kavics választ el a földtől. A kavicságyban drén cső ke-
rült lefektetésre a csurgó víz elvezetésére. Az ereszcsa-
tornák tisztító idommal a földbe fektetett csővezetékre 
csatlakoztak, ami a kinti száraz árokba vezetett. 

Ezen munkák 
a fal vizesedését 
gátolják meg. 
Látható volt a 
szürke alsó ke-
mény burkolat 
leverése után a 
téglákon a vize-
sedés, ez már 
nem fordulhat 
elő. Az új burko-
lat acél választó 
csíkkal ketté a szigetelés vonalában meggátolja az újra felvi-
zesedést. Az első repedezett lépcső teljes felújításra került, 
valamint bekötése a főbejáratra. Az új pályázatok kötelező 
eleme az akadálymentesítés; ez a rámpa a déli oldalon, a sek-
restye bejáratához került megépítésre. A fa nyílászárók –ajtók 
- felújítása folyamatban van Kreták Imre asztalos mester 
munkájában. A bádogos szerelvények cseréje, festése történt 
meg. Jelenleg az eddigi munkák átvétele zajlik. 

 (Sümeghy Péter – Mihályi) 

    

GyűjtésekGyűjtésekGyűjtésekGyűjtések    
 

Az iszapkatasztrófa áldozatainak részére indított gyűjtés eddigi eredménye 102.310,- Ft. 
A Magyarországi Evangélikus Egyház által indított „Mentőautó” vásárlás céljaira eddig befolyt adomány: 134.000 Ft. 

 
Isten áldása legyen az adományokon és az adományozókon! 

    
TemplombelsőTemplombelsőTemplombelsőTemplombelső felújítás  felújítás  felújítás  felújítás ––––    MihályiMihályiMihályiMihályi    

A 2010-ben elvégzett falszigetelés, további vakolat le-
verés és a javasolt 1 év falszáradási idő letelte után ez év 
július 18-án megkezdődött templomunk belső vakolása, 
festése, a lábazati lapok pótlása és az 1989. évi renová-
lás során hozzáépített takarítóeszköz tároló korszerűsíté-
se, ajtójának cseréje. 

A bekért árajánlatok alapján a munkák elvégzésére 
Varga József egyéni vállalkozóval, gyülekezetünk tagjával 
kötöttünk szerződést.  

Az elmúlt tél során kiderült, hogy a kistermünkben 
(sekrestyében) elhelyezett kéménybekötésű gázkonvektor 
égéstermékének kondenzvize a béléscső nélküli kémény 
környezetében falnedvesedést okoz. Ebből adódott, hogy 
a fal újra vakolását megelőzően a ma már előírt kémény 
béléscsövezést és a tetőn kívüli kéményrész szükségsze-
rű visszabontását, újra falazását is el kell végezni. A be-
tervezett munkákon túl a nyílászárók és a gázcsövek má-
zolása is megtörtént. A kéménybontás, falazás és a má-
zolások munkáját Varga József testvérünk adományként 
végezte el, azoknál csak az anyagköltség terheli gyüleke-
zetünket. 

Testvérünk felajánlását, munkáját ezúton is megkö-
szönjük, Isten áldását kérjük életére, munkájára !  

Szintén köszönjük Babos Tibornak  a villanyszerelési 
munkákat , és gyülekezetünk minden segítőkész tagjának 
az előkészítési, takarítási és visszarakodási munkák so-
rán tanúsított önzetlen segítségét, Isten áldja meg őket is! 

Az idei felújításokra, átalakításokra 1.390.000 Ft-ot for-
dítottunk, melyből 900.000 Ft-tal a Soproni Egyházmegye 
támogatta gyülekezetünket, de közel 200 000 Ft-nyi ado-
mányt kaptunk gyülekezeti tagjainktól és az elszármazot-
taktól. Köszönjük az anyagi támogatásokat is ! 

A munkák befejeztével szept. 11.-től ismét lesz vasár-
nap délelőttönként 11 órakor istentisztelet templomunk-
ban. 

Terveink szerint az okt. 2.-án 11 órakor kezdődő isten-
tiszteleten adunk hálát Istennek az elért eredményeinkért. 
Az istentisztelet után szerény ünnepségen látjuk vendégül 
a munkák résztvevőit, támogatóit, meghívandó vendége-
inket és minden résztvevőjét az istentiszteletnek. 

  
Erős vár a mi Istenünk! 

(Bálint Kálmán gondnok) 

 

A megújult lépcső 

Akadálymentesített feljáró  
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PPPPresbiterképzresbiterképzresbiterképzresbiterképzésésésés    –––– Révfülöpön Révfülöpön Révfülöpön Révfülöpön    
    

 Istennek hálát adva számolhatunk be arról, 
hogy múlt év őszén és idén tavasszal 2-2 
napos képzésen vehettünk részt országos 
egyházunk Révfülöpi Oktatási Központjában. 

Az egymásra épülő előadásokon 
egyházunkra , vallásunkra és gyülekezeti 
alkalmainkra vonatkozóan sok új ismeret 
megszerzésére volt lehetőségünk szép 
környezetben, osztályon felüli elhelyezés és 
ellá-
tás 

mellett. A tanfolyam könnyű felmérő teszttel zárult, és oklevelet 
kaptunk a képzésen való részvétel tanúsítására. 

Nagyon felemelő érzés volt az ország különböző részéről érkezett 
testvérekkel istentiszteleteken úrvacsorai közösségben, áhítatokon, 
étkezések előtt és után - az előadások között úgymond levezetésként 
- közös elmélyülésben, éneklésben és imádságban megélni hitünket. 
Elmondhatjuk, hogy a felejthetetlen élmények olyan feltöltődést, 

erőt, tudást jelentenek számunkra, 
amiből sokáig meríthetünk életünk 
során, és nagyon várjuk a szervezés 
alatt lévő októberi utótalálkozón való 
részvételünket. 

Az országos egyház rendszeressé 
kívánja tenni a presbiterek képzését, 
már lehet jelentkezni az ősszel induló 
újabb tanfolyamra, ahol mások is 

részesülhetnek hasonló élményekben. Tapasztalataink alapján a képzésen való részvételt minden 
presbiternek és érdeklődő testvérnek jó szívvel tudjuk ajánlani. 
Erős vár a mi Istenünk!                                                                           (Bálint Kálmán mihályi gondnok és felesége) 

EgyébEgyébEgyébEgyéb    
 
A mihályi testvérek figyelmét külön felhívjuk arra, hogy a leánygyülekezet a Rajka és Vidéke Takarék-
szövetkezetnél önálló számlát nyitott. A számla száma: 59500227-31920337. Így lehetőség van arra is, 
hogy a fenti számlaszámra bárki utalhasson a mihályi leánygyülekezetnek szánt egyházfenntartói járu-
lékot, adományt, vagy egyéb befizetést. A személyes pénztári befizetésekre MINDEN HÉTFŐN 12.00-
16.00, CSÜTÖRTÖKÖN 7.30 - 14.00 óráig van lehetőség az Agrár Rt épületében (az egykori Tsz iroda 
volt pénztárában) működő fiókpénztárban. Kérjük, hogy minél többen éljenek ezzel a lehetőséggel.  

Dolgozatírás 

Oklevél átadása 

A tanfolyam résztvevői 
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Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek    
(A legutolsó körlevél óta) 

 

Megkereszteltük 
2010 
- szeptember 5.-n Vadosfán Berta Csaba és Dobos 

Eszter gyermekét, LUCÁ-t, 
- szeptember 26.-n Németh Ferenc és Káldi Anett 

gyermekét, ZSIGMOND-ot, valamint Balázs Ró-
bert és Káldi Andrea gyermekét, ANDRÁS-t, 

- október 9.-n Lakatos Zsolt és Nagy Szilvia gyer-
mekét, RAMÓNA GRÉTÁ-t, valamint Gáspár Sán-
dor és Lakatos Erika gyermekét, NAPSUGÁR-t, 

2011 
- február 13.-n Zsirai Tamás Béla és Kégl Brigitta 

gyermekét, NOEL GYÖRGY-öt, 
- április 9.-n Gaál Zoltán és Béres Bernadett gyer-

mekét, KRISTÓF ZOLTÁN-t, valamint Fekete 
Géza és Kovács Mária gyermekét, MARTIN-t, 

- április 24.-n Szűcs Norbert és Horváth Anita 
gyermekét, NORBERT-et, 

- május 22.-n Srágli Zsolt és Srágli Gyöngyi gyer-
mekét, NÓRÁ-t, 

- július 31.-n Horváth László és Lendvai Zsuzsanna 
gyermekét, LŐRINC LÁSZLÓ-t, 

- augusztus 21.-n Tory Zoltán és Ódor Gabriella 
gyermekét, DOMONKOS-t, valamint Kocsis Zsolt 
és Major Katalin gyermekét, LILLÁ-t. 

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a 
kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten orszá-
ga.” 

KKKKonfirmáonfirmáonfirmáonfirmációciócióció 2011-ben nem volt. 
 

Megáldottuk 
- 2010. szept. 4.-n Mihályiban (ökumenikus) 

Ferentzy Gábor és Marics Erika, 

2011 
- január 29.-n Kisfaludon Laurent Antoine 

Philippe Clavilier és Árvai Karolina Katalin,  
- március 26.-n Vadosfán Tóth Károly Béla és 

Nagy Lívia, 
- április 16.-n Mihályiban Zsirai Balázs és Bális 

Rita, 
- június 11.-n Kisfaludon (ökumenikus) Szakály 

Ákos és Dömötöri Bianka, 
- július 16.-n Bali Tamás és Boros Eszter, 
- július 23.-n Balatonföldváron (ökumenikus) Náray 

Lajos és Tóthfalussy Zsófia Sarolta, 
- augusztus 6.-n Vadosfán Kondor Zsolt és Csi-

szár Zsuzsanna házasságát. 

Jézus mondja: „Új parancsolatot adok néktek, 
hogy egymást szeressétek: ahogyan én szeret-
telek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.” 
 
Eltemettük 
2010 
- augusztus 23.-n Magyarkeresztúron Babos 

Gézáné sz. Major Emmát (80 év), 
- szeptember 3.-n Vadosfán Kálmán Sándort (63 

év), 
- szeptember 14.-n Mihályiban Világos Vilmosné 

sz. Fülöp Lenkét (85 év), 
- szeptember 20.-n Magyarkeresztúron Halász La-

jost (90 év), 
- október 1.-n Mihályiban Németh Imréné sz. 

Zsirai Erzsébetet (68 év), 
- október 13.-n Kisfaludon Németh Kálmánné sz. 

Nagy Erzsébetet (97 év), 
- október 19.-n Mihályiban Kovács Anitát (1,5  

nap), 
- október 22.-n Gyóróban Varga Jenőné sz. Ba-

logh Erzsébetet (51 év), 
- november 13.-n Vadosfán Srágli Dénest (85 év), 
- december 3.-n Potyondon Kiss Gézát (83 év), 
- december 24.-n Kisfaludon Nagy Lászlót (70 év), 

2011 
- január 4.-n Vadosfán Kálmán Györgyöt (52 év), 
- január 5.-n Magyarkeresztúron Maráczi Istvánt 

(83 év), 
- január 20.-n Zsebeházán Nagy Ferencet (85 év), 
- február 5.-n Bogyoszlón Erdős Imréné sz. Ko-

vács Idát (81 év), 
- április 11.-n Zsebeházán Potyondi Bélát (88 év), 
- április 13.-n Potyondon Rosta Vilmát (92 év), 
- április 18.-n Vadosfán Kovács Sándort (83 év), 
- május 10.-n Magyarkeresztúron Balogh Lászlót 

(91 év), 
- május 20.-n Kisfaludon Varga Lajosné sz. Pirka 

Idát (96 év), 
- május 26.-n Kisfaludon Mátis Károlyt (63 év), 
- június 8.-n Mihályiban Németh Lajost (64 év), 
- június 21.-n Magyarkeresztúron Németh Lászlót 

(82 év), 
- augusztus 16.-n Mihályiban Papp Ilonát (74 év). 

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!” 
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Hittanórák a 2010/2011Hittanórák a 2010/2011Hittanórák a 2010/2011Hittanórák a 2010/2011----s tanévbens tanévbens tanévbens tanévben    
Ebben a tanévben gyülekezetünkben a hitoktatást Gombor Krisztián farádi lelkész végzi (elérhető a 20/824 
8834-s telefonon). Fogadják szeretettel! 
Az órabeosztás a 2011/2012-s tanévben a következő, amely Mihályiban, az iskolában lesz: 
 

Hétfő 
5.-6. oszt. 14.00 - 14.45 
7.-8. oszt. 14.45 - 15.30 

 

Kedd 
1.-2. oszt. 14.00 - 14.45 
3.-4. oszt. 14.45 - 15.30 

Az első óra szeptember 5.-n hétfőn lesz. 
 

KonfirmációKonfirmációKonfirmációKonfirmáció    
    

Terveink szerint ez évben újra lesz konfirmációra való előkészítés. A felkészítő foglalkozások – az elmúlt 
évekhez hasonlóan – vasárnaponként lesznek a Mihályi templomban, az istentisztelet után. Szeretettel várjuk 
a 7. és 8. osztályos fiatalokat ezekre az alkalmakra. 
 

Istentiszteleti alkalmainkIstentiszteleti alkalmainkIstentiszteleti alkalmainkIstentiszteleti alkalmaink    2011201120112011 év végéigév végéigév végéigév végéig    
 

 
A             jellel megjelölt alkalom kötelező offertóriumot (valamilyen meghatározott célra továb-
bítandó perselypénzt) jelent! 

Dátum Nap Ünnep Istentiszteleti alkalmak 

8. 7. vasárnap 1. Szentháromság 
ü.u.7. 

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Kisfalud 

8. 14. vasárnap 2. Szentháromság 
ü.u.8. 

de.¾ 10 Kisfalud, du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ Zsebeháza 

8. 20. szombat  Emlékezés az 
1751-s vados-
fai események-
re 

de. 10 Vadosfa 

8. 21. vasárnap 3. Szentháromság 
ü.u.9. 

de. 11 Kisfalud, du. 2 Potyond, du. ¼ 4 Magyarkeresztúr  

8. 28. vasárnap 4. Szentháromság 
ü.u.10. 

de.¾ 10 Kisfalud, du. 2 Gyóró 

9. 4. vasárnap 1. Tanévnyitó de.10 Vadosfa  

9. 11. vasárnap 2. Szentháromság 
ü.u.12. 

MOSTANTÓL ÚJRA TARTUNK MIHÁLYIBAN IS ISTENTISZTELE-
TET, MINDEN VASÁRNAP 11 órakor. 

de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi,  du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 
4 Zsebeháza 

9. 18. vasárnap 3. Szentháromság 
ü.u.13. 

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond, du. ¼ 
4 Magyarkeresztúr 

9. 25. vasárnap 4. Hősök napja de. 10 Vadosfa 

10. 2. vasárnap 1. Szentháromság 
ü.u.15. 

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 
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Dátum Nap Ünnep Istentiszteleti alkalmak 

10. 9. vasárnap 2. Szentháromság 
ü.u.16. 

de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 
4 Zsebeháza 

10. 16. vasárnap 3. Szentháromság 
ü.u.17. 

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond, du. ¼ 
4 Magyarkeresztúr 

10. 23. vasárnap 4. Szentháromság 
ü.u.18. 

de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 

10. 31. hétfő Reformáció ü. de.10 Vadosfa (úrv.)  

11. 1. kedd    Temetői meg-
emlékezések 

du. 2 Gyóró, du. 3/4 3 Kisfalud, du. 1/4 4 Mihályi, du. 3/4 4 Vadosfa,  
du. 1/2 5 Zsebeháza, du. 5 Magyarkeresztúr, du. 1/2 6 Potyond (ev. 
templom) 

11. 6. vasárnap 1. Szentháromság 
ü.u.ut.e.e. 

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

11. 13. vasárnap 2. Szentháromság 
ü.u.ut.e. 

de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 
4 Zsebeháza 

11. 20. vasárnap 3. Szentháromság 
ü.u.ut. 

de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond, du. ¼ 
4 Magyarkeresztúr 

11. 27. vasárnap 4. Ádvent 1. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 

12. 4. vasárnap 1. Ádvent 2. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

12. 11. vasárnap 2. Ádvent 3. de.¾ 10 Kisfalud , de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr, du ¼ 
4 Zsebeháza 

12. 18. vasárnap 3. Ádvent 4. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond, du. ¼ 
4 Magyarkeresztúr 

12. 24. szombat   Szenteste du. ½ 5 Vadosfa 

12. 25. vasárnap Karácsony  de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.), du. 2 Magyarkeresztúr 
(úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.) 

12. 26. hétfő Karácsony 2. 
napja 

de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.), du. 2 Potyond (úrv.) 

12. 31. szombat   Óév  de. ½ 10 Kisfalud (úrv.), de. 11 Mihályi (úrv.), du. 2 Magyarkeresztúr 
(úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza (úrv.) 

2012.01.01. vasárnap  Újév de. ½ 10 Gyóró (úrv.), de. 11 Vadosfa (úrv.), du. 2 Potyond (úrv.) 

Mindegyik alkalomra szeretettel hívogatjuk a gyülekezet minden részéből testvéreinket. Szeretettel kérjük, akik szívesen 
elmennének bármelyik másik, nem helyben tartott alkalomra, de az utazást nem tudják megoldani, vegyék fel a kapcsola-
tot a gondnokokkal. Ők szívesen segítenek, s – amennyiben lehetséges - megszervezik az utazást. Ez semmiképpen se 
legyen akadálya az együttünneplésnek! 
Esetleges változásról a templomok ajtóira kitett hirdetésekből értesülhetnek, valamint a honlapunkon is megtalálhatók a 
legfrissebb információk. 
Szeretettel kérjük testvéreinket, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről. Ha lehet, ne hagyják 
ezt az év végére, hiszen kifizetni valók már évközben is jelentkeznek. 
A 2009. febr. 9-n tartott presbiteri ülés értelmében az egyházfenntartási járulék ajánlott minimuma 3.500,- Ft/év maradt. A 
több jövedelemmel rendelkezők részére az ajánlás a következő volt s maradt  a 2011-s évre is: 

Egy főre jutó kereset 75 ezer Ft-ig 125 ezer Ft-ig 175 ezer Ft-ig 225 ezer Ft-ig 225 ezer Ft felett 
Kért egyházfenntartás 3.500 Ft/fő 4.500 Ft/fő 5.500 Ft/fő 6.500 Ft/fő 7.500 Ft/fő 

 

 
Írta és összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2011. augusztus 31. 


