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

 
Számlaszámaink az utolsó oldalon megtalálhatók 

A „Gyülekezeti hírmondó” gyülekezetünk honlapján is megtalálható. 

„A NEHÉZ HELYZETEK IS ÁLDÁS ESZKÖZEI LEHETNEK!” – 150 ÉVES 
AZ ISKOLÁBÓL LETT TEMPLOM MIHÁLYIBAN 
Mihályi – Kívül-belül megszépült, és új keresztelőkúttal gazdagodott a mihályi evangélikus temp-
lom. A mintegy négyéves felújítási folyamat lezárulását, és az eredetileg iskolának készült épület 
százötvenedik születésnapját 2013. augusztus 11-én, vasárnap ünnepelték a vadosfai egyházköz-
séghez tartozó leánygyülekezet tagjai. (Szöveg és fotó: Adámi Mária.) 

Az istentiszteleten az 
igehirdetés szolgálatát 
Szemerei János, a Nyugati 
(Dunántúli) Egyházkerület 
püspöke végezte. A 
liturgiában részt vett 
Mihácsi Lajos, helyi 
helyettes lelkész, valamint 
Gabnai Sándor, a soproni 
egyházmegye esperese. 

A meghívón szereplő ige (Zsolt 105,1-3) illetve az alkalomra vá-
lasztott textus (ApCsel 19,8-11) alapján a püspök arról beszélt, 
hogy Isten eszköztárában a nehéz helyzetek is áldás eszközei le-
hetnek. „Kétségünk ne legyen felőle, hogy Isten műhellyé akarja 
tenni az iskolából templommá váló épületet is, mert neki van ha-

talma és van szándéka erre. Istennek terve van itt 
élő népével” – hangsúlyozta Szemerei János. 
A prédikációt követően Gabnai Sándor szólt néhány 
szót a keresztség jelentőségéről, majd megáldotta 
az újonnan készült keresztelőkutat. 
Az istentiszteletet követő közgyűlésen Sümeghy Pé-
ter, az anyagyülekezet felügyelője üdvözölte a meg-
jelenteket. A renoválás folyamatáról Bálint Kálmán 
helyi gondnok számolt be, megköszönve az országos 
egyház, az egyházmegye, az önkormányzat, illetve a 
hívek támogatását, adományait. 
Köszöntőt mondott többek között Csitei Gábor, a fa-
lu polgármestere, és Gabnai Sándor esperes. 
A hálaadó ünnepség a templom mellett felállított 
sátrak alatt tartott szeretetvendégséggel zárult. 

 
Mihácsi Lajos lelkész sorai az alkalomról: 
Azért gyűltek össze 2013. augusztus 11-én délelőtt a 
Vadosfai Evangélikus Egyházközség Mihályi filiájának 
templomában a gyülekezet és a meghívott vendégek, hogy 
hálát adjanak templomuk teljes külső- és belső megújítá-
sának befejezése alkalmából. 
Az ünnepi istentiszteleten az igehirdetés szolgálatát Szem-
erei János, a Nyugati (Dunántúli) Egyházkerület püspöke 
végezte. Az erre az alkalomra elkészült új keresztelőkövet 
Gabnai Sándor, a Soproni Evangélikus Egyházmegye espe-
rese szentelte fel. 
Az istentiszteletet követően Sümeghy Péter – az egyház-
község felügyelője – köszöntötte a megjelenteket, majd 
Bálint Kálmán gondnok beszámolt a felújítás eseményeiről. 
A következőket mondta:  
„Ma, amikor a 170 éve megalakult Mihályi leánygyüleke-
zetnek ebben az idén 150 éve, a népnevelésnek épült – az 
elmúlt 4 évben úgymond tetőtől-talpig, kívül-belül meg-
újult mai templomában – hálát adhatunk gondviselő Iste-
nünknek, nyugodtan kijelenthetem, hittel vallhatom 
megint, hogy az Úr csodásan működik! 
Csodásan működik, mert eleink 75 éve, 1938-ban tornyot 
is építettek az imaházként is működő iskola mellé, azóta 

minden reggel harangszó ad hálát az új napért, hívogat a 
gyülekezeti alkalmakra, jelzi a veszélyt, és sajnos, gyakran 
kíséri utolsó útjára elhunyt testvéreinket. 
Az Úr csodásan működik, mert az elmúlt 4 évben 
16.700.000 forintot volt lehetőségünk épületeink felújítá-
sára, felszereléseink, berendezéseink pótlására, javítására 
fordítani.” 
Köszönetet mondott az Országos Egyház, az Egyházme-
gye, a helyi Önkormányzat és a sok-sok magánszemély 
anyagi és kétkezi támogatásáért, amely lehetővé tette, 
hogy ilyen rövid idő alatt megújíthattuk templomunkat. 
„Két évvel ezelőtt esperes úr szolgálatával álltunk meg a 
felújítás egyik jelentős szakaszánál. Hinni sem mertük még 
akkor, hogy mindössze két év múlva eljön ez a mai alka-
lom. … Bizony, „az Úr csodásan működik.” – zárta Mihácsi 
Lajos helyettes lelkész a visszaemlékezést. 
A közgyűlést követően a templom mellett felállított sátor-
ban – a gazdagon terített asztalok mellett – szeretetven-
dégséggel folytatódott az ünnep. 
 

(Forrás: www.lutheran.hu)

 
Kedves Főtisztelendő Püspök Úr, Nagytiszteletű Esperes Úr, Tisztelendő Úr, Kedves Vendégeink, Kedves Testvérek! 
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Csodásan működik, mert eleink 
75 éve, 1938-ban tornyot is épí-
tettek az imaházként is működő 
iskola mellé, azóta minden reggel 
harangszó ad hálát az új napért, 
hívogat a gyülekezeti alkalmakra, 
jelzi a veszélyt, és sajnos, 
gyakran kíséri utolsó útjára 
elhunyt testvéreinket. 

Az Úr csodásan működik, mert 
az elmúlt 4 évben 16.700.000 
forintot volt lehetőségünk 
épületeink felújítására, 
felszereléseink, berendezéseink 

pótlására, javítására fordítani. 
2010 áprilisában templomunk vízpárás falainak falátvá-

gással történő szigetelését végeztettük el 2.900.000 forin-
tért.  

2011-ben, 1 év száradás után, a templombelső felújítá-
sát, a kémény béléscsövezését, újrafalazását, a takarító-
eszköz-tároló helyiség ajtócseréjét, álmennyezetezését, 
járólapozását és festését oldottuk meg 1.650.000 forint-
ból. 

2012-ben a templom külső felújítását, bádogozását, az 
esővíz zárt rendszerű elvezetését, a templom akadálymen-
tesítését, és a toronyajtó cseréjét hajtottuk végre 
6.300.000 forintból. 

E mellett még a harangjaink mechanikai felújítását 
940.000 forintért, a harangok elektromos működtetésének 
cseréjét 537.000 forintért, a villámhárító és az elektromos 
vezetékrendszerek javítását, szabványossági felülvizsgála-
tát is elvégeztettük 83.000 forint értékben. 

2013-ban a szomszédos, 136 éve kántortanító lakásnak 
épült lakóház tetőzetét 1.450.000 forintért, a templom te-
tőzetét és a toronybelső szerkezetét 1.800.000 forintért 
újíttattuk fel, a kapcsolódó kémény-, hajlat-, tűzfal- és 
párkánybádogozással, esőcsatorna felújítással együtt. Ez 
évben templomunk külső „díszkivilágítását” is elkészíttet-
tük 110.000 forintért. 

A felsoroltakon túl gyülekezeti tagjaink adományából 
2011-ben oltárképpel és oltárterítőkkel, 2012-ben kerék-
pártárolóval, hirdetőszekrénnyel és új tujasorral, 2013-ban 
pedig keresztelő medencével és kántori dobogóval is gaz-
dagodott templomunk belső tere, illetve külső környezete. 

Mindezekre miből volt fedezet? 
Abból, hogy 2010-ben a Soproni Evangélikus Egyház-

megyétől 1.500.000 forint, a Mihályi Önkormányzattól 
500.000 forint, 2011-ben Országos Egyházunktól 900.000 
forint, 2012-ben szintén az Országos Egyháztól 5.600.000 
forint és a Mihályi Önkormányzattól 300.000 forint, tehát 
összesen: 8.800.000 forint támogatást kaptunk. 

A felújítás sorozat megkezdése előtt 2.000.000 forint 
saját pénzeszközzel rendelkeztünk, az elmúlt 4 évben 
1.400.000 forint pénzadományt könyvelhettünk el a hely-
ben lakó, vagy az innen elszármazott egyháztagjainktól, 

2.000.000 forintot tesz ki a lakás és a templomkert 4 évi 
bérleti díja. 

A többit a perselypénzből, bontott cserépért, faanyag-
okért kapott adományokból és banki kamatokból fedeztük. 

Minden támogatónknak, adományozónknak hálás kö-
szönet! 

Felsorolhatatlan lenne itt a gyülekezetünk szinte min-
den családját képviselő 78 személy neve, akik az adomá-
nyokon túl sokan, több alkalommal is fizikai segítséget 
nyújtottak, rajtuk kívül 3 katolikus testvérünk is, közülük 
egyikük a villanyszerelési munkákért nem kért fizetséget, 
másik az esőcsatornák felújítás előtti többszöri javítását, 
és a harmadik személy pedig a díszkivilágítás tetőtartóit 
biztosította ingyen. Gyülekezetünk presbiterei közül volt, 
aki a kémény bontását, újrafalazását, a takarítóeszköz tá-
roló gipszkartonozását, a toronytér aljzat betonozását, a 
lakás párkány javítását, festését, vagy a csapadékvíz elve-
zetés kivitelezését, konvektoraink rendszeres karbantartá-
sát, a törmelék elhordását, a templom tisztántartását, vi-
rággal díszítését, és még sok-sok kisebb-nagyobb munkát 
adományként végzett el. Köszönet nekik is munkájukért, 
köszönet lelkészünknek, felügyelőnknek segítségéért és 
minden presbiterünknek önzetlen hozzáállásukért! 

Öröm volt tapasztalni, hogy gyülekezetünk tagjai sza-
bad idejüket nem sajnálva, első hívásra jöttek segíteni a 
munkák során. 

Hálás köszönet minden pénzbeli és tárgyi adományért, 
köszönet minden testvérnek aki – imádságával, a munká-
soknak kávéfőzéssel, elszállásolással, bármilyen anyag, 
gép vagy más eszköz kölcsönadásával, elektromos áram 
vételi lehetőséggel, szállítóeszköz, rakodógép biztosításá-
val, a fal leveréstől a cserépszedésen, takarításon, ven-
déglátáson, sátorállításon át bármilyen fizikai segítséggel, 
vagy bármivel, amit a felsorolásból kifelejtettem, támogat-
ta munkánkat. Külön köszönjük az asszonytestvéreknek a 
takarításokban, és a süteménysütésekben való részvételét.  

Hála és köszönet mennyei Atyánknak, hogy adott mun-
kásokat, anyagi támogatókat, adományozókat épületeink 
megújulásához, de Krisztus Urunk nevében kérem, hogy 
Szent Lelke erejével adjon az idők végezetéig Isten igéje 
hallgatására szomjazó, a gyülekezet fennmaradásáért 
küzdeni tudó testvéreket is szerény templomunk padjaiba. 

Én hittel és reménységgel tekintek az eljövendő évek 
elé, mert az Úr csodásan működik! 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket!  
Gyülekezetünk nevében szeretettel hívok mindenkit – 

közgyűlésünk befejezése után – hálaadó alkalmunk folyta-
tására az udvaron felállított sátorba, fehér asztal mellé. 
 
Erős vár a mi Istenünk! 
 

Bálint Kálmán gondnok 
(Elhangzott az ünnepi közgyűlésen) 

 

Hittanórák rendje 
A 2013-14-s tanévben gyülekezetünk területén a hittanórák rendje a következő: 

 1. osztály 2., 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6.,7., 8. osztály 
kedd   14.00-14.45  14.45-15.30 
szerda 10.50-11.40 11.50-12.35  12.45-13.30  

                                                                  
Hitoktató: Hanvay Enikő farádi lelkésznő (tel: 20/824 4889). 

Konfirmáció 
Ebben az évben 6 fiatallal kezdtük meg a konfirmációra való felkészülést. A foglalkozások vasárnaponként 12 órától van-
nak a kisfaludi templomban. A konfirmáció tervezett időpontja: 2014. június 1. 
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Felújítások gyülekezetünkben 
 

A vadosfai templomfelújítás folytatódik. Amint hírt adtunk már róla: két nyertes pályázatunk van erre, amellyel kapcso-
latban folyamatban van a közbeszerzési eljárás lefolytatása. Ennek befejeztével kezdődhetnek a tényleges munkák. Az 
orgona felújítása is megtörténik. Annak elkészülési és elszámolási határideje 2014 év vége. 

Egyéb programok 
 
 Szeptember 7-én Vadosfán volt egyházmegyei presbiteri ülés a lelkészi hivatalban, majd ezt követően a temp-

lomban került sor a közgyűlésre. Ezután a mihályi Hársfa Vendéglőben fehér asztal mellett folytatódott az alkalom 
ebéddel és kötetlen beszélgetéssel. Köszönjük az erre az alkalomra sütött süteményeket. Az egyházmegye elfogadta 
kérésünket, és a jövő évben 200.000 Ft-tal támogatja a potyondi templom ablakcseréjét és a belső festés-mázolás 
munkáit. 

 Szeptember 14-én Csornán volt – az eredetileg országosra tervezett presbiteri találkozó helyett – egyházmegyei 
presbiteri csendesnap. Egyházközségünkből négyen vettünk részt a Soproni Egyházmegye hagyományteremtő 
szándékkal szervezett  egész napos rendezvényén. A ráhangoló énektanulás és köszöntők után dr. Fabinyi Tibor prof. 
úr  tartott előadást hitünk alapjáról, Jézus Krisztus személyéről és művéről „Hát ti kinek mondotok engem?” címmel. 
Az előadás után négy kiscsoportban beszéltük meg az elhangzottakat , ahol mindenki elmondhatta, hogy ő kinek 
mondja, az ő életében,hitében mit jelent Jézus Krisztus. Az ebédszünet után a csoportokat vezető lelkészek össze-
gezték, értékelték az általunk elmondottakat,majd úrvacsorás Istentisztelettel zárult a sok új ismeretet adó, össze-
kovácsoló, hit- és léleképítő gazdag program. Az Istentiszteleten Ittzés János nyugalmazott püspök hirdette Isten 
igéjét. (Bálint Kálmán) 

 

HOGYAN RENDELHETŐ MEG AZ ÚJRA MEGJELENŐ DUNÁNTÚLI HA-
RANGSZÓ? 

Nagy örömmel adjuk hírül, hogy 2013. szeptember 1-jén – megújult köntösben – 
ÚJRA megjelent a Dunántúli Harangszó. 
Megrendelhető: Email: gyorgy.koczor@lutheran.hu 
Postacím: 8932 Zalaistvánd, Arany J. tér 2. vagy evangélikus gyülekezeteken keresz-
tül 
2014. végéig (6 szám) előfizetésére 1.500 Ft (külföldről 30 €) adományt kérünk befi-
zetni. 
FONTOS!!! Befizetésnél kérjük közölni az előfizető nevét és a pontos címét! 
Számlakezelő: Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség 
Számlaszám: Uni Credit Bank 10918001-00000028-48030025 
Külföldről: IBAN: HU20 1091 8001 0000 0028 4803 0025 
Befizetés banki befizetéssel, vagy átutalással. 
Várjuk előfizetőink jelentkezését!  
Testvéri köszöntéssel: Kovács László főszerkesztő és Koczor György terjesztési felelős 
 

(Forrás: www.lutheran.hu)

Anyakönyvi hírek 
(A legutolsó körlevél óta) 

 

Megkereszteltük 
- Július 20-án Zsebeházán Gaál Csengét, Gaál Zoltán és 

Béres Bernadett gyermekét. 

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyer-
mekeket és ne tiltsátok el őket tőlem, mert ilyeneké 
az Isten országa.” 

Megáldottuk 
- Július 6-án Vadosfán Pintér Szilvia (ev., Mihályi) és 

Szűcs Zsolt (r.kat., Fertőszentmiklós), 
- Júl. 13-án Vadosfán Szalóky Péter (ev., Mihályi) és 

Pop Krisztina (ref., Zalagyömrő) házasságát. 
 

Jézus mondja: „Új parancsolatot adok néktek, hogy 
egymást szeressétek: ahogyan én szerettelek titeket, 
ti is úgy szeressétek egymást.” 

Eltemettük 
- Július 20-án Mihályiban Kovács Gézát (75 éves), 
- Aug. 16-án Mihályiban id. Zsirai Lajost (90 éves), 
- Aug. 21-én Potyondon Fodor Idát (69 éves), 
- Aug. 23-án Zsebeházán Sárdi Lajosné sz. Gacs Editet 

(75 éves). 

Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!” 
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Változás 
A reformációi úrvacsorai istentisztelet a korábban közöltektől eltérően október 31-én du. 5 órakor lesz a 
vadosfai templomban. 

A 2014-s Útmutató, Kalendárium és Egyházmegyei naptárigények leadhatók a 
gondnokoknál 

Alkalmaink az év végéig  
Dátum Nap Offer-

tóri-
um 

Ünnep Vados-
fa 

Gyóró Kisfalud Magyar-
keresztúr 

Mihályi Potyond Zsebe-
háza 

szept.. 
29. 

v  Hősök napja -
 Vadosfa 

10.00        -     

okt.. 6. v  Szentháromság 
ü.u. 19. 

09.45       11.00     

okt.. 13. v  Szentháromság 
ü.u. 20. 

    09.45 14.00 11.00   15.15 

okt.. 20. v  Szentháromság 
ü.u. 21. 

09.45     15.15 11.00 14.00   

okt.. 27. v x Szentháromság 
ü.u. 22. 

  14.00 09.45   11.00     

okt.. 31. cs  Reformáció 17.00 
úrv. 

            

nov.. 1. p  Megemlékezések 
a temetőkben 

15.45 14.00 14.45 17.00 15.15 17.30 ev. 
templom 

16.30 

nov.. 3. v  Szentháromság 
ü.u. 23. 

09.45       11.00     

nov.. 10. v  Szentháromság 
ü.u. 24. 

    09.45 14.00 11.00   15.15 

nov.. 17. v  Szentháromság 
ü.u. 25. 

09.45     15.15 11.00 14.00   

nov.. 24. v  Szentháromság 
ü.u. 26. 

  14.00 09.45   11.00     

dec.. 1. v  Ádvent 1. 09.45       11.00     
dec.. 8. v  Ádvent 2.     09.45 14.00 11.00   15.15 
dec.. 15. v  Ádvent 3. 09.45     15.15 11.00 14.00   
dec.. 22. v  Ádvent 4.   14.00 09.45   11.00     
dec.. 24. k  Karácsony este -

 Vadosfa 
16.30             

dec.. 25. sze  Karácsony 1.     09.30 
úrv. 

14.00 úrv. 11.00 
úrv. 

  15.30 
úrv. 

dec.. 26. cs  Karácsony 2. 11.00 
úrv. 

09.30 
úrv. 

      14.00 úrv.   

dec.. 29. v  Karácsony u.vas.  -        -     
dec.. 31. k  Óév     09.30 

úrv. 
14.00 úrv. 11.00 

úrv. 
  15.30 

úrv. 
2014. 
jan.. 1. 

sze  Újév 11.00 
úrv. 

09.30 
úrv. 

      14.00 úrv.   

 
 

Egyházközségünk számláját a Rajka és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetjük.  

A számlaszámaink: 

Vadosfa: 59500186-11094690 
Gyóró: 59500186-11096609 
Kisfalud: 59500186-11096582 

Magyarkeresztúr: 59500186-11095952 
Mihályi: 59500186-11095608 
Potyond: 59500186-11095615 

Zsebeháza: 59500186-11096599 

 
Kérjük a Testvéreket, hogy mindig arra a számlára fizessenek vagy utaljanak, akinek közvetlenül szánják az összeget!  
A Takarékszövetkezet mihályi - az AGRÁR Rt. épületében levő - gyűjtőpénztárának nyitvatartási ideje:  

Hétfőn 12.00-16.00 óra, Csütörtökön: 07.30-14.00 óra 
 

A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 58900026-10018163 
 
Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2013.09.18. 


