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Meghívó 

 
2012. április 1.-n, virágvasárnap, Vadosfán,  

a 10 órakor kezdődő istentiszteleten kerül sor 

A VADOSFAI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 

MEGVÁLASZTOTT PRESBITEREINEK ÉS  

TISZTSÉGVISELŐINEK 

BEIKTATÁSÁRA. 

 
Az ünnepi alkalomra szeretettel hívogatjuk  

gyülekezetünk minden tagját. 

Istentiszteletünk úrvacsorai alkalom is lesz. 

 

 

„Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul soka-
kért.”  ( Mt 20,28) 

 

Kedves Testvérek! 

Böjt ötödik vasárnapjával kezdődő hétnek az igéje ez, ami előreve-
títi Jézus küldetését.  Micsoda rendkívüli tett, hogy az Isten Fia 
„bűn-hordozó” szolgája lett minden embernek. Kétezer esztendő 
elteltével sem tudjuk igazából megérteni, megbecsülni, felfogni. 
Nem azért jött közénk Jézus, hogy sütkérezzen a dicsőségben; 
nem azért jött, hogy okos tanácsokat adjon a rossz útra tért embe-
reknek; nem azért jött, hogy növelje esélyünket a jobb útra térés-
hez. Ő azért jött, hogy Isten Fia létére szolgáljon; s Isten Fia létére 
– bármilyen érthetetlennek is tűnik – h e l y e t t ü n k vállalja bűne-
ink büntetését.  

Magasrangú hivatalnokok szoktak időnként - testőreiket is hátra 
hagyva – elkeveredni az egyszerű emberek között. Mátyás király is 
álruhát öltött, hogy saját szemével lássa meg, hogyan él a nép. 
Igaz, még jól meg is dolgoztatták a kolozsvári bíró udvarában, de 
azután visszatért, felfedve kilétét, megbüntette a gonoszokat, s 
megjutalmazta a szegényeket. 

A mi Királyunk is leszállt a mennyből, hogy legyőzze a Gonoszt. Ő 
nem bújt álruhába, mégsem ismerték fel. Furcsa, addig szokatlan 
dolgokat mondott – minthogy szeresd ellenségeidet; ha megdob-

nak kővel, dobd vissza kenyérrel; akár hetvenszer hétszer is meg 
kell bocsátani az ellenünk vétkezőknek, … – amiért kigúnyolták. 
Lehajolt az elesett, a beteg, az elhagyott emberekhez, nem szabott 
feltételt a segítséghez. Jött, hogy szolgáljon, s a legtöbbet adta, 
amit adhatott: az életét. Az, Aki bűntelen volt, bűnhődött; azt, Aki a 
szenvedőkön segített, megkínozták. Azt, Aki halottakat feltámasz-
tott, megölték.  

„Mért történt, fel nem foghatom…” – hangzik egyik énekünkben, 
majd így folytatódik: „Csak kegyelem, csak irgalom.”. Mert ezt csak 
az teheti, Aki ennyire, Aki halálosan szeret minket. 

„Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen!” – írja János 
apostol.    

Amit Krisztus tett értünk, arról nem hallgathatunk! Ezért leborulva 
adjunk hálát. Azért, hogy értem is, s teérted is – Testvérem – kion-
totta vérét, hogy sorsunk többé ne a kárhozat, hanem az élet le-
gyen. Az el nem múló, örök élettel ajándékoz meg.  

Ha ezt nem feledjük, akkor a feltámadás örömfénye ragyog fel, s 
lesz igazán áldott húsvétunk. Ámen . 



A vA vA vA választások eredményeiálasztások eredményeiálasztások eredményeiálasztások eredményei    
2012. március 4.-n megtörtént gyülekezetünkben az á ltalános tisztújítás sal kapcsolatos választás.  

Isten áldása legyen minden testvérünk életén és szo lgálatán!  
A Vadosfai Evangélikus Egyházközség tisztségvisel ői 

 
Összgyülekezeti presbitérium  

Lelkész: Mihácsi Lajos h.lelkész 
Felügyelő: Sümeghy Péter - M 
Másodfelügyelő: Szalai Csaba - V 
Jegyző: Németh Ferencné - Mk 
Pénztáros: Kálmán Györgyné - V 

Delegált presbiterek  
Kovács Béla, Varga Krisztina - Gy 
Kálmán István, Balogh Dénes, Kálmán Gábor, Nagy Zol-
tán, ifj. Németh József - K 
Kovács Imre, Horváth Jánosné, Kovácsné Kálmán Gyön-
gyi, Németh Károly - Mk 
Bálint Kálmán, Horváth Gábor, Horváth Szabolcs, Pintér 
László, Pintér Szilvia, Sümeghy Péterné - M 
Kiss Bence, Kiss László - P 
Náray Lajos, Kovácsics Pál - Zs 
Tompos Sándorné ifj., Szakács Lajos - V 

Egyéb tisztségvisel ők 
Számvevőszéki elnök: Ódorné Á. Margit - K 
Számvevőszéki tagok: Bödecs János – M, Pintér László 

– M, Tompos Sándorné ifj. – V (póttagok: Fülöpné 
Kálmán Renáta – V, Horváth Jánosné – Mk) 

Jelölőbizottsági tagok: Balogh Dénes – K, Burus 
Vendelné – K, Kovács Attila – M (póttagok: Halász 
Zoltán – P, Kovácsné Kálmán Gyöngyi – Mk) 

Egyházmegyei küldött: Győrffy Előd dr. – M, (póttagok: 
Sümeghy Péterné – M, Kovács Béla – Gy) 

Tiszteletbeli presbiterek: Gulyás Bálintné – Zs, dr.Győrffy 
Előd – M, Kálmán Istvánné – K, dr.Kiss Jenő – M, Ko-
vács Gyula – M, Lukács Dénesné – Mk, Marics 
Sándorné – M, Nagy Jenőné – Mk, Nagy Zoltánné – 
Mk, Németh Kornélia – K, Németh Miklósné – Mk, 
Pintér Gyula – M, Potyondi Lászlóné – Zs, id.Surányi 

János – Mk, Tar Jenőné – Mk, id.Tömböly János – M, 
Udvariné Kiss Katalin – M 

 
Gyóró presbitériuma: gondnok: Kovács Béla, presbiterek: 

Dobos Zoltánné, Horváth Józsefné, Kovács István, 
Kovács József, Varga Krisztina (póttag: Berta Dobos 
Eszter) 

Kisfalud presbitériuma: gondnok: Kálmán István, presbite-
rek: Balogh Dénes, Kálmán Gábor, Kissné Varga Ka-
talin, Nagy Árpád id., Nagy Zoltán, Németh József ifj., 
Pfahnl László, Pirka László (póttagok: Berebora 
Istvánné, Kiss András) 

Mihályi presbitériuma: gondnok: Bálint Kálmán, presbite-
rek: Horváth Gábor, Horváth Szabolcs, Pintér Jenőné, 
Pintér László, Pintér Szilvia, Sümeghy Péter, 
Sümeghy Péterné, Varga József, Zsirai Lajos ifj. (pót-
tagok: Bödecs János, Nagy Tibor) 

Magyarkeresztúr presbitériuma: gondnok: Kovács Imre, 
presbiterek: Horváth Jánosné, Kovácsné Kálmán 
Gyöngyi, Németh Ferencné, Németh Károly, Tóth 
Jánosné (póttagok: Móritz Attila, Szánthó Miklós) 

Potyond presbitériuma: gondnok: Kiss Bence, presbiterek: 
Halász Zoltán, Kiss Alex, Kiss Balázs, Kiss László, 
Molnár Imréné (póttagok: Császár Jánosné, Kiss Er-
nő, Böröczky Imréné ifj.) 

Vadosfa presbitériuma: gondnok: Tompos Sándorné ifj., 
Dan Andrásné, Kálmán Györgyné, Szakács Lajos, 
Szalai Csaba, Szalai Csabáné (póttagok: Dan Cíntia, 
Fülöpné Kálmán Renáta, Szalai Petra) 

Zsebeháza presbitériuma: gondnok: Náray Lajos, presbite-
rek: Béres Bernadett, Gacs Jenőné, Kovácsics Pál, 
Náray Katalin, Varga-Tóth Lívia. 

 

Tisztújító választásTisztújító választásTisztújító választásTisztújító választás    
 
Isten kegyelméből megérhettük és kitölthettük az elmúlt hat 
évre szóló megbízatásainkat. 
Mintha tegnapelőtt lett volna a 2006-os beiktatásunk és teg-
nap a 2009-ben megrendezett első országos, úgynevezett 
félidős találkozója az evangélikus presbitereknek. 
Egyházközségünkben az elmúlt másfél hónap az esedékessé 
vált tisztújítás előkészítésével, és a választás lebonyolításával 
telt. Gyülekezeti hírmondónk különszámával együtt ötszáz 
családhoz jutottak el a folyamat beindításához szükséges 
jelölő ívek. Gyülekezeti tagjaink közül 78-an tartották fon-
tosnak, hogy már ajánlásaik leadásával is beleszóljanak az új 
tisztségviselők kiválasztásába. Jelölő bizottságunk az ajánlá-
sokat összesítette, abból kiderült, hogy a 11 különböző tiszt-
ségre 146 személy kapott jelölést. Azok közül hárman nem 
tagjai egyházközségünknek, így nem jelölhetőek. Bizottsá-
gunk tagjaival és a leánygyülekezetek gondnokainak segít-
ségével a 143 jelöltet felkerestük, jelöléseiket ismertettük és 
írásos nyilatkozatot kértünk jelölésük elfogadásáról, vagy 

elutasításáról. Az érintettek közül 98-an adták elfogadó alá-
írásukat egy vagy több tisztségre vonatkozóan. 
Ez alapján összeállított jelölő listát a 2012.febr.26.-i közgyű-
lés egyhangúlag elfogadta. A közgyűlési jóváhagyás után 
készültek el a szavazólapok és a márc. 4.-i közgyűlésünkön 
megválasztásra kerültek összgyülekezetünk és leánygyüleke-
zeteink tisztségviselői. A választás eredményei ellen kifogás-
sal senki sem élt. 
Egyházközségünk megmaradni- és élni akarását bizonyítja 
gyülekezeti tagjaink aktív közreműködése, részvétele a tiszt-
újítási eljárás egésze során. A jelölő bizottság nevében meg-
köszönöm minden testvérünknek munkánk támogatását. A 
megválasztott tisztségviselők és minden gyülekezeti tagunk 
életére, munkájára Isten gazdag áldását kérem. 
Erős vár a mi Istenünk! 

Bálint Kálmán 
a jelölő bizottság leköszönő elnöke 

 



MEMORIALEMEMORIALEMEMORIALEMEMORIALE    
 
Most, midőn felügyelőtisztemet leadom, engedtessék meg né-
hány gondolat. Kemenesalji és Rábaközi gyökereim vannak. A 
hittant áldott emlékű Sümeghy József tanította, majd konfirmált 
és esketett. Tőle következetességet és kitartást tanultam. Kö-
zépiskolai líceumi éveimben is, majd egyetemi éveim alatt is 
sok-sok markáns egyéniség volt meghatározóm. Például 
Szentágothai professzor, aki sziporkázó előadásaiban mély hit-
tel, logikusan mutatta meg a Teremtő csodálatos világát… 
amely minden emberi értelmet meghalad. Majd a munkám so-
rán Böröcz Sándor adott példát magyarságból és lutheri hitel-
vekből. Mindkét egyházi mesteremből az idők során atyai-baráti 
kapcsolat alakult ki. 
Négy évig voltam egyházunk zsinatának világi küldöttje is, sok-
sok budapesti úttal, ahol megismerhettem egyházunk felső ve-
zetésének hierarchiáját, sok új arcot, kapcsolatot találtam ott. 
Büszkén mondhatom el, hogy részese voltam annak a csekély 
többségnek, akik megszavazták 1997 február 19-én a Nyugati 
(Dunántúli) Egyházkerület megalakulását (majd vált le a Győr-
Soproni egyházmegyéből 2006 áprilisában a Soproni Egyház-
megye.). 
Felügyelői ciklusom során sok történés részese voltam. Lelkész-
váltások, templomépítések, illetve – renoválások, parókiaépítés, 
püspöki látogatás, kántorképzés, invalidusok passiójátéka, 
presbiteri határozatok, pénzügyek, ingatlanügyek, ökumenikus 
alkalmak, stb. – mindezeket nem részletezem, hiszen a jegyző-
könyvek örökítik.  
Ami szomorúsággal töltött el, hogy gyakorta üresek voltak a 
templomi padsorok. Tudom, - mondják sokan – hogy templom 

nélkül is lehet valaki hívő, no de iskolába is kellett járnunk, 
hogy formálódjunk. Az igehirdetések, imák, közös éneklések, 
úrvacsorák során kerülünk közelebb a Megváltóhoz! Nem tudom 
megérteni azokat, akik közönyösek egy élet során, és csak a 
temetésnél igénylik az egyházi szolgáltatást.  
Munkám során gyakran tapasztaltam a szeretet hiányát, és azt, 
hogy nemcsak a betegágynál, hanem lelkiekben is mennyire 
esendő az ember, és támaszra szorulna. Szülői-keresztszülői 
felelősség példát mutatni és felébreszteni azt az érzést, amit az 
a kapocs, fogódzkodó jelent, akihez mindig fordulhatunk.  
Keressük, segítsük a fiatalság köréből azokat a tétova talajtala-
nokat, akik még ingadoznak és meggyőzhetők! „…Ne hagyjátok 
a templomot, az iskolát!” Hit nélkül nincs élet, de a hit éltet is. 
Hit, keresztyénség nélkül nincs Magyarország! 
Ami viszont biztató és örömteli az, hogy mindig megmutatko-
zott gyülekezeteink életében az élni akarás, összefogás, meg-
újulás szándéka. Ezen 21 év során jó volt együtt dolgoznom, 
szolgálnom a gyülekezeteinkkel! Köszönöm a bizalmat és segít-
séget lelkészeinknek, presbitereinknek, minden testvéremnek, 
akik támogattak. Reális önkritikával felmérve a következő 6 
évet, erőmet és a jövőt, 67 évesen az utódlás mellett döntöt-
tem, de továbbra is segítőkész leszek az ősi, történelmi, szere-
tett gyülekezetemben. 
 
2012. március 15. 

Dr. Győrffy Előd volt felügyelő 
 

    
FelhívásFelhívásFelhívásFelhívás    

2012. november 10.-n ünnepli gyülekezetünk a vadosfai 
templom felszentelésének 100. évfordulóját. Az ünnep-
ségre megkezdődtek az előkészületek. Egyházkerületünk püs-
pöke – Szemerei János – vállalta azon a napon az igehirdetés 
szolgálatát. 
Várjuk testvéreink ötleteit is az ünneppel kapcsolatban. Kérjük, 
segítsenek a hívogatásban – gyülekezetünk elszármazott tagjai-
nak, és a régi konfirmandusoknak a felkutatásában. Elérhetősé-
güket (lakcím, telefon, e-mail) adják meg a gondnokoknak, 
vagy gyülekezetünk e-mail címére is elküldhetik. Honlapunkon 
is rendszeresen hírt adunk az előkészületekről.  
Az elmúlt időszakban már komoly erőfeszítések történtek azért, 
hogy megújuljon templomunk. Amint azt gyülekezeti lapunkban 
is figyelemmel kísérhették, a LEADER pályázat által nyújtott 
támogatás, gyülekezetünk Alapítványa és jónéhány testvérünk 
adománya adta a lehetőséget, hogy megtegyünk néhány lé-
pést. A több, mint 10 millió Ft-t kitevő munkálatok felemésztet-
ték minden eddigi tartalékunkat. Természetesen árgus szemek-
kel figyeljük a meghirdetett pályázatokat, hátha lesz újabb, 
amelyen újra részt vehetünk egy újabb támogatás elnyerésének 
reményében. Arra, hogy a 100 éves évfordulóra teljesen meg-
újul templomunk, immár kicsi az esély. De nem torpanunk meg. 
Folytatjuk – ha néha csak kisebb lépésekben is – a munkálato-
kat. 
Szeretnénk méltón ünnepelni! Legutolsó presbiteri ülésünkön a 
jelenlevő testvérekben az az elhatározás született, hogy önerő-
ből elvégezzük a templombelső meszelését, és az ablakok má-
zolását. Nem kicsi, és nem könnyű feladat. De ha templomépítő 
őseink fel tudták építeni a templomot, ez a feladat nem szabad, 
hogy meghaladja az erőnket! 

Ahhoz, hogy az elhatározáson túl az anyagi fedezet is rendelke-
zésre álljon, gyűjtést kezdtünk! Gyülekezetünk alapítványa is 
támogatását ígérte, és már ott a gyűlésen, a presbiterek közül 
is jónéhányan komoly felajánlást tettek. 
Testvéreim! Fejezzék ki minden eszközzel azt, hogy fontos szá-
mukra a templomuk! Fejezzék ki azzal, hogy minél többen jön-
nek vasárnapról-vasárnapra alkalmainkra, s azzal is, hogy tud-
nak áldozatot is hozni érte.  
Amikor ma ezeket a sorokat írom, ennek a napnak éppen ez az 
evangéliumi igéje: 
„Amikor Jézus leült a templomi persellyel szemben, nézte, ho-
gyan dobja a pénzt a sokaság a perselybe. Sok gazdag sokat 
dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve bele-
dobott két fillért, azaz egy krajcárt. Jézus odahívta tanítványait, 
és ezt mondta nekik: „Bizony, mondom néktek, hogy ez a sze-
gény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. 
Mert mindannyian fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénysé-
géből mindazt beledobta, amije csak volt, az egész vagyonát.” 
(Mt 12,41-44) 

 
Ne feledjük, hogy mindenünk, amink van, mindazt Istentől kap-
tuk. S amit a perselybe dobunk, amiatt nem kell nélkülöznünk, 
mert Urunk százszorosan kárpótol minden szívből adott adomá-
nyért. 
Az adományok befizethetők a gondnokoknál, vagy a gyülekezet 
Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 
59500186-11094690 sz. számlájára. 
 

Mihácsi Lajos h.lelkész 



Lelkészi jelentés a 2011. évrőlLelkészi jelentés a 2011. évrőlLelkészi jelentés a 2011. évrőlLelkészi jelentés a 2011. évről    
(elsősorban aug. 1-től) 

 
Az év igéje: „Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.” 

 
Kedves Testvérek! 
 
Év elején az ember mindig visszatekint az elmúlt esztendő-
re, összegez, értékel, s mindezek ismeretében végiggon-
dolja az újesztendőben reá váró feladatokat. Mi történt, mi-
lyen feladatokat sikerült elvégezni, s mi mindennel marad-
tunk még adósok? 
Ilyenkor van ideje a gyülekezetben is a zárszámadások és 
a költségvetések összeállításának is, valamint a lelkészi je-
lentés elkészítésének. 
Ez utóbbi most ismét egy kicsit rendhagyó lesz – mint volt 
2008-ban is – amikor első helyettesítési időszakom első 
tört évéről készítettem a beszámolót. Először is azért rend-
hagyó e mostani jelentés, mert augusztus közepe óta szol-
gálok ismét – majdnem egy év kihagyásával – a vadosfai 
gyülekezetben helyettesként, s az év elejétől történtekről 
igazából nem sokat tudok. Bár közben néhányszor – külön-
böző szolgálat, ill. egy LMK kapcsán is – többször is meg-
fordultam a gyülekezetben Jorsits Attila szolgálata idején 
(jan 16, 23, febr. 13, ápr. 24, jún. 12 - istentiszteletek úrv. 
osztással, jan. 4, jún. 8 – temetés, febr. 13, ápr. 24 – ke-
resztelő, jún. 11, júl. 23 - esküvő), de a felszínes beszélge-
tések során lényeges információkhoz nem jutottam. Én 
kérdezni nem akartam, nehogy félteértésekre adjon okot. 
Mivel gyülekezeti körlevél sem volt az idő alatt, megpróbá-
lok mégis valamiféle képet alkotni.  
Az anyakönyvi bejegyzések tények, amelyeket ezúttal a 
testvérek elé tárok, de az itt töltött ¼ évről is csak címsza-
vakban tudok beszámolni. Hiszen sok minden elmaradt, 
ami fontos lett volna, de a Sopronból való helyettesítés 
korlátokat szab. Természetesen megpróbáltam eddig is úgy 
ellátni a szolgálatokat, hogy minden lehetőleg a megszo-
kott rend szerint menjen. Azt hiszem, ez többé-kevésbé si-
került is. Hétközi alkalmakra, rendszeres látogatásokra 
azonban nem maradt idő. De a hivatali teendők nem ma-
radtak el. 
 
De nézzük szép sorjában az eseményeket!   
Istentiszteleti alkalmak száma az év folyamán: kb. 190. 
Kazuális alkalmak az év során a következők voltak (ebből 
zárójelben az általam végzett alkalmak száma – egész évre 
vonatkozóan)  
- Keresztelés: 10(6) 
- Esküvő: 8(4) 
- Temetés: 19(8) 
Isten őrizze meg megkeresztelt testvéreinket, áldja meg 
házasságot kötött testvéreinket szeretettel és hűséggel, s 
irgalmazzon elhunyt szeretteinknek! 
 
A hivatalátadás/átvétel júl. 30.-n megtörtént. Az előző idő-
szak szolgálati naplója csak elektronikusan lett vezetve, 
amihez nekem hozzáférésem csak részben van, s kérésem-
re sem került kinyomtatásra és átadásra. 
Látogatás 15 alkalommal történt – elsősorban betegeket, 
kórházban levőket kerestem fel – akikről tudomást szerez-
tem. 

Házi úrvacsoráztatás 2 alkalommal volt. 
 
Szeptemberben a hitoktatás rendben beindult az iskolák-
ban, az órákat Gombor Krisztián farádi lelkész tartja, aki 
saját gyülekezeti munkája mellett vállalta el ezt a feladatot. 
Köszönet érte! A gyülekezet ajándékaként kapott könyvből 
és munkafüzetből tanulhatnak a gyerekek. 
 
A konfirmációra való felkészülés szeptemberben megkez-
dődött, 10 fiatal testvérünk készül a konfirmációra.  
A szokásos rend szerinti vasárnapi alkalmak megtartásra 
kerültek, ezeken kívül pedig a következő alkalmak voltak 
még: 
- aug. 20.-n ünnepi istentisztelet volt Vadosfán, 
- szept. 3.-n Kisfaludon volt falunap. Ezen a napon a 

róm.kat. templomban szolgáltam. 
- szept. 4.-n Vadosfán volt a tanévnyitó istentisztelet, 

amelyen hittanosaink legnagyobb része részt vett, s az 
ezt követő héten kezdődtek meg a hittanórák,  

- szept. 11.-n kezdődött el a konfirmációi előkészítő 10 fia-
tal részvételével, 

- szept. 17.-n Mihályiban volt falunap. Ezen a napon a 
róm. katolikus templomban szolgáltam. 

- szept. 25.-n Vadosfán Hősök napi istentisztelet volt, 
- okt. 19.-n az Országos Egyház Építési Osztályának veze-

tője nézte meg Mihályi templomunkat – a külső tataro-
zásra beadott kérvényünk kapcsán, 

- okt. 31.-n, reformáció ünnepén Vadosfán volt ünnepi is-
tentisztelet, úrvacsoraosztással, 

- nov. 1.-n temetői istentisztelet volt Gyóróban, Kisfaludon, 
Mihályiban, Vadosfán, Zsebeházán, Magyarkeresztúron 
és Potyondon, 

- nov. 6.-n hálaadó istentisztelet volt Mihályiban a belső 
felújítás elkészülte alkalmából, esperesünk – Gabnai 
Sándor – szolgálatával, utána szeretetvendégség a 
mihályi Hársfa vendéglőben, 

- nov. 27.-n Kisfaludon ádventi gyertyagyújtáson szolgál-
tam, 

- dec. 3.-n és 17.-n Vadosfán ádventi gyertyagyújtáson 
szolgáltam, 

- dec. 7.-n presbiteri ülés volt, 
- dec. 10.-n Mihályiban ádventi gyertyagyújtáson szolgál-

tam, 
- dec. 11.-n Móricz Nikolett farádi lelkészjelölt szolgált is-

tentiszteleteinken, 
- dec. 24.-n Vadosfán közös karácsony esti istentisztelet 

volt a hittanosok szolgálatával.  
- Karácsony két napján istentiszteletek voltak mindenütt, 

úrvacsoraosztással, 
- dec. 31.-n, Óév estéjén szintén úrvacsorai alkalmak vol-

tak. 
 



2011-ben volt egyházkerületünkben a püspökválasztás, 
amely folyamatban gyülekezetük is természetesen részt 
vett. 
 
Az év folyamán presbiteri ülés 3-szor, közgyűlés 2-szer 
volt. 
 
Vendégszolgálatot végzett:  
Gombor Krisztián, 
Joób Olivér, 
Matus Klára Krisztina, 
Mihácsi Lajos, 
Móricz Nikolett EHE hallgató (szupplikáció), 
Rác Dénes. 
Selmeczi Diána, 
Selmeczi Géza, 
Tóth Károly István, 
Tubán József, 
A vendégszolgálatok keresztelés, úrvacsoraosztás, esküvő, 
néha pedig temetés alkalmával voltak. 
 
A gyülekezet területén új róm.kat. plébános végzi a szolgá-
latot, Havassy Bálint Sopronból került ide. Nagyon jó vele a 
kapcsolat. 
 
Az egyházmegyei presbitérium tagjaként Sümeghy Péterné 
vesz részt a testület munkájában. 
 
Részt vettünk két egyházmegyei közgyűléseken. 
 
A presbiterképző révfülöpi tanfolyamát ez évben Kovács 
Béla gyórói gondnokunk végezte el.  
 
Az istentiszteleteken a kántorizálást Garab Judit, Pintér 
Szilvia és Náray Katalin végezte – hűséggel és kitartással. 
Köszönjük a szolgálataikat.  
 
Azokon a vasárnapokon, amikor délutáni szolgálat is van, 
Horváth Gábor testvérünk biztosítja részünkre az ebédet a 
Mihályi Hársfa vendéglőben. Hálásan köszönjük! 
 
Anyagi ügyek: 
 
Megtörtént a gyülekezet 2011. évi zárszámadásának és 
2012. évi költségvetésének összeállítása, amelyet február 
folyamán, a következő presbiteri ülésen beszélünk meg s 
kerül jóváhagyásra. 
Az egyes gyülekezetrészek zárszámadásának és költségve-
tésének sarokszámai a gondnokoknál megtekinthetők lesz-
nek. 
 
Az egyházkerülettől eddig már évek óta folyósított központi 
alapi támogatást (300 eFt/év) – amely a lelkészi fizetés ré-
szét képezte – 2012-től megszüntették, mivel új alapokra 
került a gyülekezetek támogatása. A kieső összeget a gyü-
lekezetnek kell felbruttósítva – változatlan nettó értékben – 
folyósítani. A felbruttósított összeg nyugdíjjárulékrészét vi-
szont támogatásként megkapjuk. 
 
A beledi takarékszövetkezettel történt egyeztetés következ-
tében várhatóan lényegesen csökkennek a banki költségek. 
A mihályi templom toronybérletének elmaradása miatt 
ügyvédhez fordultunk az elmaradás behajtása miatt. Az 

ügyvéd úr tájékoztatása szerint a közreműködésért nem 
kér díjat. Köszönet érte. Reméljük, kedvező fejleményekről 
tudunk majd beszámolni. 
 
A gyülekezeti nyilvántartás eddig nagyon hiányos volt, csak 
nevek és lakcímek álltak rendelkezésünkre. Az általános 
tisztújítással kapcsolatban, a választásokra is készülve – 
2011 végén és 2012 elején – elkészült gyülekezetünk új 
nyilvántartása, amely hatalmas munkában részt vállaltak 
gyülekezetünk tagjai is. Köszönöm a szép, pontos munkát 
minden résztvevőnek (Kovács Béla, Kálmán István és fele-
sége, Bálint Kálmán és felesége, Tompos Sándorné ifj., 
Németh Erzsébet, Tóth Jánosné, Náray család, Kiss Bence). 
A választói névjegyzék összeállítása a zárszámadó közgyű-
lésen fejeződik be. E névsor (vagyis az elmúlt évben az 
egyház fenntartásához hozzájárulók) megtekinthető az is-
tentiszteletek alkalmával. Ez különösen is fontos most, hi-
szen csak az élhet egyházközségi választói jogával, aki sze-
repel ezen a listán. Ha valaki nem került fel (pl. tévedés-
ből), kérjük, jelezze, mert később már ennek módosítására 
nem lesz lehetőség. 
 
Pontosan és szép rendben történik a pénzkezelés. Köszön-
jük mindazok segítségét, akik segítenek az elszámolásban 
és annak gépre vitelében (Kálmán Györgyné, Fülöpné Kál-
mán Renáta, Kovács Béla, Bálint Kálmán, Németh 
Ferencné). 
 
2011-ben elkészült a vadosfai templom felújításának I. ré-
sze, a LEADER pályázat által nyújtott támogatás felhaszná-
lásával. Köszönjük Sümeghy Péter folyamatos segítségét, 
aki végig figyelemmel kísérte és irányította a felújítást. Se-
gítsége nélkül nem tudtuk volna elvégezni a munkálatokat! 
A pályázati pénz – 8,7 millió Ft – elszámolása folyamatban 
van. Az Országos Egyház előlegezte meg a szükséges ösz-
szeget, amelyet az elszámolás lezárta után – ha megérke-
zik számlánkra – fogunk tudni visszafizetni. Reméljük, sike-
rül találni a közeljövőben olyan pályázatot, amely segítsé-
gével folytathatjuk a megkezdett munkát. A felújítás vi-
szont felemésztette a tartalékainkat is. A gyülekezeti ala-
pítvány is - 1,5 millió Ft-tal - hozzájárult a felújításhoz! Kö-
szönjük! 
 
A mihályi templom belső felújítása megtörtént. Köszönjük a 
sok-sok anyagi és kétkezi segítséget. A külső felújítás foly-
tatásához támogatást kértünk az Országos Egyháztól. Kér-
vényünket támogatták, márciusban derül ki, hogy bekerül-
e a támogatandók közé. Köszönjük az eddigiek során segí-
tőink munkáját, különösen is Bálint Kálmán kétkezi és szer-
vezői munkáját! 
A kisfaludi templomunk tornyának felújítására egyházme-
gyei támogatást kaptunk, amely a 2012-s év feladata lesz. 
Újra megjelenik rendszeresen gyülekezetünk újságja, a 
„Gyülekezeti Hírmondó”, amely mintegy 500 példányban 
jelenik meg, s minden nyilvántartott gyülekezeti tagunkhoz 
eljut. 
 
Új honlapunk van, amely napra készen ad információt az 
érdeklődőknek. Aki megadja e-mail címét, minden 
frissítésről azonnal értesítést kap. 
Az új honlapon minden gyülekezeti rész saját oldalt kap, 
amelyet sajátosságainak megfelelő tartalommal tölthet fel. 
A feltöltésben szívesen segítünk. 



Az ősz folyamán a parókián belaktunk egy szobát, s leg-
többször már szombaton le tudunk jönni. Így nem annyira 
fárasztó a távolság, s több idő jut a gyülekezeti feladatok 
végzésére. Így sikerült elvégezni az adategyeztetéseket az 
új nyilvántartáshoz, tudtam többször látogatni, tudtam 
személyesen találkozni egy-egy keresztelés-, esküvő- vagy 
temetésbejelentés során a hozzátartozókkal, és nem kellett 
egy-egy szombati program után hazamenni Sopronba, 
majd vasárnap reggel újra visszajönni. A téli időkben 
ugyan szükséges így a fűtés, de hiszem, hogy megtérül a 
költség az autó futásának csökkenésével, valamint azzal, 
hogy pihentebben tudom végezni a szolgálatokat. 

A téli időszakban Vadosfán a parókián tartottuk az isten-
tiszteleteket. 
 
Ezúton is szeretném megköszönni minden testvérünknek 
azt a sok-sok segítséget és szeretetet, amit megtapasztal-
tunk már és megtapasztalunk újra. Urunk áldja meg életü-
ket, szolgálatukat. 
 
Hálásak vagyunk Istennek mindezekért az eredményekért, 
s kérjük, hogy továbbra is adjon munkás-kezeket, erőt és 
hitet, hogy az előttünk álló feladatokat is elvégezhessük. 
2012. január 

Mihácsi Lajos helyettes lelkész 
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Jézus mondja: „Elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.” (2Kor 12,9a) 

 
Ennek az évnek ismét egyik fontos feladata, hogy újra ál-
landó, helyben lakó lelkésze legyen gyülekezetünknek. A 
megoldást nem csak a felsőbb egyházi fórumoktól kell 
várnunk, hanem a gyülekezetnek is mindent meg kell ten-
ni ennek érdekében. De addig is igyekszem teljes szívvel 
és erővel végezni a szolgálatot, hogy senki ne érezze e 
„kétlakiság” hátrányát. 
 
Teendőnk pedig van és lesz bőségesen! 
 
2012 az általános tisztújítás éve egyházunkban. Ennek 
előkészületei már megkezdődtek, folyik a jelölés. Április-
ban megalakulhat az új presbitérium, amely feladata lesz 
az egyházmegye vezetőinek választása. 
A választási ciklus lezártakor megköszönjük minden tiszt-
séget viselő, vagy tisztség nélkül is lelkiismeretesen dolgo-
zó minden testvérünknek eddig végzett munkáját, s kér-
jük, ezután is érezzék szívügyüknek a gyülekezetünkben 
folyó munkát. Számítunk mindenkire! 
 
Nagyon szeretném, ha istentiszteleti alkalmaink látogatot-
tabbak volnának. Nem csak a nagyünnepeken, hanem az 
évközi alkalmakon is jó lenne minél több testvérünkkel ta-
lálkozni. Felnőttekkel és fiatalokkal egyaránt. Kérem, hogy 
a jelenlétükkel is fejezzék ki azt, hogy szükség van a lelké-
szi szolgálatra, - nem csak a kazuálék alkalmával. A hívo-
gatás minden testvérünk feladata.  
 
Jelen munkatervünkben részletesen felsorolásra kerültek 
az elkövetkezendő időszak szokásos és rendkívüli alkalmai 
egyaránt – szeptember végéig.  
A következőkre hívom fel a figyelmüket:  
- Jan. 16.-n Kisfaludon a róm. kat. Templomban, 19.-n 

Mihályiban az ev. templomban ökumenikus imaheti al-
kalom, 

- Febr. 26.-n Kisfaludon, márc. 4.-n Mihályiban közgyű-
lés lesz, 

- Febr. 26.-n Kisfaludon presbiteri ülés lesz, 
- Ápr. 1.-n az újonnan megválasztott tisztségviselők és 

presbiterek beiktatása lesz Vadosfán, 
- Nagypénteken Vadosfán lesz közös istentiszteleti alka-

lom úrvacsorával. 

- Húsvét ünnepének két napján – a karácsonykor meg-
élt rendnek megfelelően – mindenütt lesz istentiszte-
let, úrvacsoraosztással. 

- Mennybemenetel ünnepén Vadosfán tartjuk közös al-
kalmunkat. 

- Szentháromság ünnepén, május 20.-n lesz Vadosfán a 
konfirmáció. 

- Pünkösdkor szintén mindenütt lesz a két napban isten-
tisztelet, úrvacsorával. 

- A tanévzáró istentisztelet szintén közösen lesz 
Vadosfán jún. 17.-n. 

- Aug. 20.-n a megszokott rend szerint Vadosfán lesz 
közös ünnep. 

- A tanévnyitó istentisztelet Vadosfán lesz szept. 2.-n. 
- Szeptember utolsó vasárnapján Vadosfán hősök napi 

istentisztelet. 
- Reformáció ünnepén ünnepi istentisztelet lesz 

Vadosfán a meghirdetett rend szerint, 
- Halottak napi temetői megemlékezések – a meghirde-

tett rend szerint. 
- A karácsony esti és karácsony mindkét ünnepének, va-

lamint az óévi istentisztelet – a meghirdetett rend sze-
rint lesznek. 

 
Március 31-i Kerületi Ifjúsági Nap lesz, s a tervek szerint 

ebbe „integrálódik” idén az elmúlt években Sopronban tar-
tott kerületi konfirmandus találkozó. 

Így hadd szóljon a hívás: Szeretettel várjuk (különösen) 
az idén konfirmációra készülő fiatalokat és kísérőiket a győri 
Péterfy / Öregtemplom központba erre a találkozóra. 
A programról előzetesen: játszik a kőszegi Echo zenekar, 
Róka Szabolcs interaktív mesejátékba von be kicsiket és na-
gyokat, ill. áhítat, csoportmunka, városi vetélkedő lesz része 
a napnak. Természetesen - konfirmációtól függetlenül - 
minden korosztályt szeretettel várunk az ifjúsági napra!  

Május 19-én Tatabányán egyházkerületi nap lesz. A nap 
témája: Küldetésünk Isten családjában. Várható „sztárven-
dégek”: Döbrente Ildikó + Levente Péter + Laczfi házaspár 
+ Bolyki Brothers. Az új presbitériumok tagjai személyes 
megszólítást kapnak majd erre - őket nagyon várják. Ez egy 
családi nap is lenne - sok gyerek és ifjúsági programmal is.  

Előre jelzem, hogy augusztusban is lesz úrvacsora-
osztás. Hiszem, hogy sokuknak van igénye az évi háromnál 
többszöri úrvacsorai alkalomra. Mindenesetre a lehetőség 



 

ezzel adott. Aki élni kíván majd a lehetőséggel, azokat szere-
tettel hívogatjuk az istentisztelet után kezdődő úrvacsoraosz-
tásra. Kérem, hogy aki nem tud istentiszteleti alkalmunkon 
élni az úrvacsorával, jelezze, s szívesen felkeresem otthoná-
ban. 

Nov. 10.-n ünnepi istentisztelet lesz abból az alkalomból, 
hogy 100 éve szentelték fel templomunkat ezen a napon. Az 
ünnepi alkalom szolgálatát egyházkerületünk püspöke, 
Szemerei János vállalta, előzetes megkeresés szerint. 

 
Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe egyházunk saj-
tókiadványait. Az egyházkerület negyedévente megjelenő 
lapja a „Dunántúli Harangszó” újra előfizethető lesz. Az 
„Evangélikus Élet” hetilap is előfizethető, de iratterjeszté-
sünkben is vasárnapról vasárnapra megtalálható. 

 
Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, énekesköny-
vek, gyülekezeti liturgikus könyv – is kapható, vagy megren-
delhető. 
 
Szeretettel kérjük, ne feledkezzenek meg rendelkezni adó-
juk kétszer 1 %-áról.  
A Magyarországi Evangélikus Egyház technikai száma: 0035 
A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány adószáma: 
18539192-1-08 

 
Kérjük, ne feledkezzenek meg egyházfenntartási járulé-
kuk befizetéséről, hogy a gyülekezet működésének zök-
kenőmentességét biztosítani tudjuk. Ennek ajánlott legki-
sebb összege ez évtől min. 4000 Ft/év. Természetesen min-
denki anyagi lehetősége szerint támogathatja – adományok-
kal is – gyülekezetünk életét. Köszönjük mindenki hozzájáru-
lását. 

 
Kötelező offertóriumaink (gyűjtéseink) ebben az évben a 
következőképpen alakulnak: 

 
- Templomépítési: január 8. 
- Egyházmegyei: február 26. 
- Szórvány:  április 1. 
- Ifjúsági:  április 22. 
- Missziói:   május 20. 
- Nyugdíjas:  június 17. 
- Iskolatámogatási: szeptember 2. 
- Bibliaterjesztési: október 28. 

 
Gyülekezeti munkatervünknek része természetesen a többi 
egyházmegyei, kerületi ill. országos program is. Hívogatunk 
azokra is, úgy is, hogy közzé tesszük az alkalmakat időpont-
jukkal együtt.  
 
A gyülekezetünket is érintő programokat folyamatosan fel-
tesszük a honlapra. 

 
Kérjük kedves testvéreinket, minél nagyobb számban ve-
gyenek részt gyülekezetünk életében – mindenki ereje és 
képessége szerint. Minden dolgos kézre és minden imádkozó 
lélekre szükségünk van. S mindenkinek szüksége van Isten 
örömhírére. 
 
Adja Isten, hogy egy év elteltével – hálát adva – minél több 
tervünk megvalósulásáról adhassunk majd számot.  
Urunk adjon erőt, hitet és bölcsességet a mindennapok fel-
adatai között.  

Mihácsi Lajos helyettes lelkész

 

PPPPresbiterképzresbiterképzresbiterképzresbiterképzésésésés    II.II.II.II.    Révfülöp 2012.02.17-19. 

 
Megtartásra került a II. Országos presbiterképző tanfolyam a 
révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központban.  
Az őszi kurzus után a résztvevők (de az oktatók is) izgatot-
tan várták a második előadás-sorozatot. Ezekben a megkez-
dett témákkal foglalkoztunk tovább, többek között volt bib-

lia- és egyházismeret, keresztyén etika, liturgika, egyházunk 
missziós tevékenysége. 
A képzést istentisztelettel kezdtük és zártuk, ahol a tanultak 
alapján mindenki - az eddigiektől talán mélyebben - átélhet-
te Istenünk törődését és szeretetét. 
 
A második alkalomhoz hozzátartozott egy felmérő dolgozat 
is, melynek szerepe nem a számonkérés, hanem az elsajátí-
tási szint felmérése volt. A szervezők jó megérzéssel a kur-
zus elejére szervezték ezt, így ezen „átesve” mindenki meg-
nyugodva tudott az előadásokra koncentrálni.  
  
A rendezvény alatt az előző alkalomhoz hasonlóan nagyon jó 
volt az ellátás, mind a szállás, mind az élelmezés területén. 
 
Az ádventi Hírmondóban is megfogalmaztam: aki csak egy 
kicsit is gondolkodik azon, hogy részese legyen ennek a 
tényleg örömteli, meghitt és felemelő, ugyanakkor tanulsá-
gos képzésnek, ne habozzon a következő alkalomra jelent-
kezni! 
 
Mi már ott kértük, hogy amennyiben az egyházi költségvetés 
engedi, szervezzenek nekünk egy utótalálkozót. 
 
                                           (Kovács Béla gyórói gondnok) 



 

EgyhEgyhEgyhEgyházfenntartásázfenntartásázfenntartásázfenntartás    
2012. febr. 26.-i presbiteri ülés döntése értelmében az egyházfenntartási járulék ajánlott legkisebb összege 
4.000 Ft/fő.  

Bankszámlaszám változásBankszámlaszám változásBankszámlaszám változásBankszámlaszám változás    
Mivel a Kisrábamenti Takarékszövetkezettel történt őszi egyeztetés sajnos mégsem vezetett eredményre, 2012. márciusában 
a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél nyitottunk új számlát, amely által jelentősen csökkennek a banki költségeink. Az új 
számla száma: 59500186-11094690. 

2 x 1 %2 x 1 %2 x 1 %2 x 1 %    
    

Kérjük, ne feledkezzen meg rendelkezni adója 2x1 %-áról! 
 
Az első 1% egyházunk oktatási intézményeit támogatja. A Magyarországi Evangélikus Egy-
ház technikai száma: 0035. 
 
A második 1%-kal támogathatja gyülekezetünk Alapítványát. A Vadosfai Evangélikus Gyü-
lekezet Alapítvány adószáma: 18539192-1-08. 
Köszönjük, ha gondolt ránk, s ha újabb támogatókat szerzett! 

Anyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírekAnyakönyvi hírek    
(A legutolsó körlevél óta) 

 

Megkereszteltük 
- 2011. dec. 11.-n Kisfaludon Balázs Róbert és Káldi Andrea 

gyermekét, Miklóst, 

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis-
gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa.” 

Eltemettük 
- 2011. dec. 16.-n Vadosfán Németh Ernőt (66 év), 

- 2012. jan. 4.-n Potyondon Kiss Gézát (60 év), 
- jan. 31.-n Magyarkeresztúron Németh Zoltánt (80 év), 
- márc. 16.-n Potyondon Kiss Sándorné sz. Rosta Etel-

kát (95 év), 
- márc. 16.-n Mihályiban Udvari Jánost (77 év). 

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!” 

 
  

 

KonfirmációKonfirmációKonfirmációKonfirmáció    
    

Konfirmációi ünnepélyünk 2012. május 20.-n de. 10 órakor kezdődik Vadosfán, amely úrvacsorai alkalom is. Szeretettel hívo-
gatjuk gyülekezetünk minden tagját az ünnepségre, és a megterített úrvacsorai oltárhoz. 
 

Legközelebbi alkalmainkLegközelebbi alkalmainkLegközelebbi alkalmainkLegközelebbi alkalmaink    

 

 

 

Vadosfa Gyóró Kisfalud Magyar- 
keresztúr 

Mihályi Potyond Zsebeháza 

2012. ápr.. 1. Vasárnap Böjt 6. új presbitérium iktatása 10.00 úrv.             

2012. ápr.. 6. Péntek Nagypéntek 17.00 úrv.             

2012. ápr.. 8. Vasárnap Húsvét 1.     09.30 úrv. 14.00 úrv. 11.00 úrv.   15.30 úrv. 

2012. ápr.. 9. Hétfő Húsvét 2. 11.00 úrv. 09.30 úrv.       14.00 úrv.   

2012. ápr.. 15. Vasárnap Húsvét ü.u. 1. 09.45     15.15 11.00 14.00   

2012. ápr.. 22. Vasárnap Húsvét ü.u. 2.   14.00 09.45   11.00     

2012. ápr.. 29. Vasárnap Húsvét ü.u. 3. 09.45       11.00     

2012. máj.. 6. Vasárnap Húsvét ü.u. 4. 09.45       11.00     

2012. máj.. 13. Vasárnap Húsvét ü.u. 5.     09.45 14.00 11.00   15.15 

2012. máj.. 17. Csütörtök Mennybemenetel ü. 10.00             

2012. máj.. 20. Vasárnap Konfirmáció 10.00 úrv.             

2012. máj.. 27. Vasárnap Pünkösd 1.     09.30 úrv. 14.00 úrv. 11.00 úrv.   15.30 úrv. 

2012. máj.. 28. Hétfő Pünkösd 2. 11.00 úrv. 09.30 úrv.       14.00 úrv.   

2012. jún.. 3. Vasárnap Szentháromság ü. 09.45       11.00     

Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2012. március 21.  


