Kedves Főtisztelendő Püspök Úr, Nagytiszteletű Esperes Úr, Tisztelendő Úr(ak), Kedves
Vendégeink, Kedves Testvérek!

Ma, amikor a 170 éve megalakult Mihályi leánygyülekezetnek ebben az idén 150 éve, a
népnevelésnek épült – az elmúlt 4 évben úgymond tetőtől-talpig, kívül-belül megújult
mai templomában – hálát adhatunk gondviselő Istenünknek, 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 felújítására, felszereléseink, berendezéseink pótlására, javítására fordítani.
2010 áprilisában templomunk vízpárás falainak falátvágással történő szigetelését
végeztettük el 2.900.000 forintért.
2011-ben, 1 év száradás után, a templombelső felújítását, a kémény béléscsövezését,
újrafalazását, a takarítóeszköz-tároló helyiség ajtócseréjét, álmennyezetezését,
járólapozását és festését oldottuk meg 1.650.000 forintból.
2012-ben a templom külső felújítását, bádogozását, az esővíz zárt rendszerű
elvezetését, a templom akadálymentesítését, 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 felülvizsgálatát is elvégeztettük 83.000
forint értékben.
2013-ban a szomszédos, 136 éve kántortanító lakásnak épült lakóház tetőzetét
1.450.000 forintért, a templom tetőzetét 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
elkészíttettük 110.000 forintért.
A felsoroltakon túl gyülekezeti tagjaink adományából 2011-ben oltárképpel és
oltárterítőkkel, 2012-ben kerékpártárolóval, hirdetőszekrénnyel és új tujasorral, 2013ban pedig keresztelő medencével és kántori dobogóval is gazdagodott templomunk
belső tere, illetve külső környezete.
Mindezekre miből volt fedezet?
Abból, hogy 2010-ben a Soproni Evangélikus Egyházmegyétől 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 felújítássorozat megkezdése előtt 2.000.000 forint saját pénzeszközzel rendelkeztünk,
az elmúlt 4 évben 1.400.000 forint pénzadományt könyvelhettünk el a helyben 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, faanyagokért kapott adományokból és
banki kamatokból fedeztük.
Minden támogatónknak, adományozónknak hálás köszönet!
Felsorolhatatlan lenne itt a gyülekezetünk szinte minden családját képviselő 78 személy
neve, akik az adományokon 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 tároló
gipszkartonozását, a toronytér aljzat betonozását, a lakás párkány javítását, festését,
vagy a csapadékvíz elvezetés kivitelezését, konvektoraink rendszeres karbantartását, a
törmelék elhordását, a templom tisztántartását, virággal 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 szabad idejüket nem sajnálva, első
hívásra jöttek segíteni a munkák során.

Hálás köszönet minden pénzbeli és tárgyi adományért, köszönet minden testvérnek aki
– imádságával, a munkásoknak kávéfőzéssel, elszállásolással, bármilyen anyag, gép
vagy más eszköz kölcsönadásával, elektromos áram vételi lehetőséggel, szállítóeszköz,
rakodógép biztosításával, a fal leveréstől a cserépszedésen, takarításon, vendéglátáson,
sátorállításon át bármilyen fizikai segítséggel, vagy bármivel, amit a felsorolásból
kifelejtettem, támogatta munkánkat. Külön köszönjük az asszonytestvéreknek a
takarításokban, és a süteménysütésekben való részvételét.
Hála és köszönet mennyei Atyánknak, hogy adott munkásokat, 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 folytatására az udvaron felállított sátorba, fehér asztal mellé.
Ha már mindenki átért a sátorba, ott Mihácsi Tisztelendő Úr asztali áldásával kezdődik
együttlétünk.
Erős vár a mi Istenünk!
Bálint Kálmán gondnok

