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Szeptember hónap igéje: 
 

„Mert ahol a ti kincsetek van, ott lesz a ti szívetek is.” (Lk 12,34) 
 

Szeptember számomra a legszebb hónapok 
közé tartozik. Akkorra már megszelídülnek a 
nap égető sugarai, s a gyümölcsök zamatában 
megízlelhetjük az éltető nap sugarát. Mert a 
napsugár által érlelt gyümölcs a legízletesebb, 
a mesterségesen érlelt gyümölcs legfeljebb 
csak szép a szemnek, de ehetetlen a szájnak. 

Szeptember a legügyesebb festők közé tarto-
zik. Nem tudok eléggé rácsodálkozni a termé-
szetre, az erdő fáira, a falevelek ezerszínű 
pompájára, a terméstől roskadozó fákra. 
Ahány, annyiféle. Nincs két egyforma, sőt még 
két hasonló sem. Engem a sárguló levelek so-
hasem az elmúlásra emlékeztetnek, hanem 
sokkal inkább a teremtő Isten gazdag fantázi-
ájáról tesznek nekem bizonyságot. 

Petőfi Sándor oly sokat idézett versében, ami-
kor így vall: „Itt van az ősz, itt van újra, / S 
szép, mint mindig, énnekem. / Tudja Isten, 
hogy mi okból / Szeretem? de szeretem.”  - én 
tudom, miért szeretem. Mindenütt, mindenben 
Isten lába nyomát fedezhetem fel. A körülöt-
tünk levő világban mindenütt az Ő ajándékait, 
kincseit vélem felfedezni. 

Szeptember az iskolakezdés ideje is. A nyári 
pihenés után újra kezdődik a fiatalabbak szá-
mára a tanulás, a kincsgyűjtés. Van, aki alig 
várja már az iskolakezdést, s van, aki még ha-
lasztaná egy kicsit a becsöngetést. 

Ebben a kincsekkel gazdagon megáldott hó-
napban áll előttünk ez a kincsről szóló evangé-
liumi ige. De milyen kincsről is szól ez? 

Mi is a kincs? A természet kincse a fákon 
csüngő érett, zamatos gyümölcs. A természet 
kincse a földből feltörő kőolaj, vagy víz. A föld 
mélyében rejlő ásvány is kincs, érték. Van, aki 

számára egy simogatás, egy mosoly, egy jó 
szó a legnagyobb kincs. Hiszen nem csak a 
kézzelfogható, a látható vagy hallható dolgok 
lehetnek kincsek. 

Kincs lehet egy ember is, egy társ, aki támasz, 
aki a legfontosabb számunkra. Akitől boldog-
ságunkat várjuk. 

A kincs az, amit becsülünk, amit értékelünk, 
amihez ragaszkodunk. Egy idős ember számá-
ra egy megfakult fénykép is kincs lehet, míg 
mások számára az legfeljebb csak egy közön-
séges papírdarab. A valódi kincs azonban az, 
ami mindig, mindenkor érték, amely árfolyama 
nem függ kortól, politikai áramlattól. De van-e 
egyáltalán ilyen? Van-e olyan ebben a múlan-
dó világban, ami mindig érték marad, ami so-
hasem értéktelenedik el? Hiszen tapasztaljuk, 
hogy elmúlik az egészség is, emlékké válik a 
fiatalság, hiszen minden ilyen ideiglenes árfo-
lyammal rendelkezik. Majdnem minden. De 
nekünk „Van örök kincsünk, becsesebb Nincs 
nála földön, égen. Az arany, ezüst, drágakő 
Csak por, ha hozzá mérem. Nem múlta felül 
semmi még, És nincs, ami felérje. Ez örök égi 
ajándék Az Isten szent igéje.” (EÉ 286,1) 

Igen, ez az ének világítja meg még jobban, 
hogy igénk egészen másfajta kincsekről be-
szél. Szó sincs olyan dolgokról, amiket az 
előbb soroltam fel. Sőt! Ezekre azt mondja, 
hogy nem érnek semmit! Mert ha érték az a 
számodra, akkor ellophatják tőled, te pedig 
egész életedben retteghetsz ettől. Vagy meg-
rághatja a moly, s azért válik értéktelenné. Ha 
anyagi javakra gondolunk, arról azt mondja 
Jézus, hogy nincs olyan erszény, ami ki ne 
fogyna egyszer. Ha emberekre gondolunk, 
tudnunk kell, hogy senki sem él örökké. Itt 
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egészen másfajta kincsekről van szó. Mégpe-
dig el nem avuló, szavatosságát el nem vesz-
tő, értékét mindig megtartó örök kincsekről. 
Olyanokról, amit nem lehet megvásárolni, amit 
nem lehet megrendelni, amit nem lehet örö-
kölni sem. 

A Szentírásban kutatva találhatunk rá az igazi 
kincsre, az örök értékre. A Zsidókhoz írt levél-
ben olvashatjuk, hogy „Jézus Krisztus tegnap, 
ma és mindörökké ugyanaz.”(Zsid. 13,8) Nem 
a földiek boldogítanak! Hiába van valakinek 
sok pénze, hiába gazdag – ebben az értelem-
ben – az még kevés a boldogsághoz. Krisztus 
mutatja meg az örök értéket. Az Ő szava, 
Urunk igéje vezet el az üdvösség útjára. Mert 
minden, ami földi, elmúlik. Ahogyan egy régi 
evangelizációs ének is mondja: „Üres kézzel 
kell elmennem s állanom az Úr elé…” Minden 
földi szerzemény egyszer elmúlik, megsemmi-
sül. De Krisztus, és az Ő igéje örök. Ha meg-
hallod s hallgatsz rá, elvezet az üdvösség útjá-
ra. 

Érdemes figyelni rá, hogy Isten országa le-
gyen a célod. Ha Reá figyelünk, ha Nála van a 
kincsünk, Nála lesz a szívünk is. Mert Ő azt 
akarja, hogy elnyerhessük a legnagyobbat, a 
legértékesebbet, amely mindig megmarad. 
„Inkább keressétek az Ő országát” – mondja 
Jézus, és e többi ráadásul adatik meg néktek. 

Csodálatos Urunk teremtett világa. Így, aho-
gyan ősszel roskadoznak a szőlőfürtöktől a tő-
kék, ahogyan az emberi szem által már nem 
látott erdők mélyén is pompáznak ezer szín-
ben a levelek, - minden Reá irányítja figyel-
münket. Lásd meg Őt mindenütt, mindenben, 
s akkor semmi el nem terelheti figyelmedet, Ő 
lesz a legfontosabb életedben. Ő lesz az 
egyetlen a számodra. 

„Ó, zengjen néked szüntelen, Nagy Istenünk, 
a hála, Hogy igéd által elvezetsz Az üdvösség 
útjára! Ki rátalált e kincsre már, Nem ismer 
szegénységet, S nincs, aki el ne nyerhetné E 
kincset: szent igédet.” (EÉ 286,7) Ámen. 

Mihácsi Lajos 
(Dunántúli Harangszó 2009. szeptember)

 
 

Fontosabb alkalmak helyszínei és időpontjai 
 

AMI EDDIG VOLT 
 
Ápr. 4. 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés volt 

Ágfalván. 
Ápr. 8.-n a celldömölki ifjúság passió előadása 

volt Vadosfán. 
Ápr.25.-n Csornán liturgikai továbképzés volt, 

amelyen mindhárom kántorunk részt vett. 
Máj.23.-n Egyházkerületi Missziós Nap volt 

Veszprémben. 
Máj. 24.-n volt Vadosfán a konfirmáció. 
Jún. 7.-n volt Vadosfán a tanévzáró 

istentisztelet. 
Júl. 25.-n a mihályi róm. kat. templomban 

ökumenikus istentisztelet volt a falunap 
alkalmából. 

Aug. 20.-n Vadosfán emlékező istentisztelet 
és falunap volt. 

Aug. 22.-n Beleden vettünk részt a helyi 
gyülekezet ünnepén. 

Szept.5.-n Egyházmegyei Közgyűlés volt 
Nemeskéren. 

Szept. 5.-n a kisfaludi róm. kat. templomban 

ökumenikus istentisztelet volt a falunap 
alkalmából. 

 
 
AMI EZUTÁN LESZ 
 
Szept. 12.-n Pestszentimrén lesz az 

Evangélikus Presbiterek I. Országos 
Találkozója. Gyülekezetünket   Magyarke-
resztúrból Kovács Imre és Németh 
Erzsébet, Mihályiból Bálint Kálmán, Vados-
fáról Szakács Lajos és Szalai Csaba 
képviseli.  

Szept.18-19.-n Egyházkerületi egyházköz-
ségi elnökségek konferenciája és Egy-
házkerületi Munkatárs-képző Nap lesz 
Révfülöpön. 

Szept. 27.-n Vadosfán lesz a Hősök napi 
megemlékezés. 

Okt..10.-n Országos Evangelizáció lesz 
Budapest-Deák-téren. 

Okt.14.-n Lelkészi Munkaközösség gyülése 
lesz Vadosfán. A templomban tartandó 
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úrvacsorai istentiszteletre – amely ½ 9-kor 
kezdődik – szeretettel hívjuk gyülekeze-
tünk tagjait is. 

Okt. 31.-n Reformációi istentisztelet 
Magyarkeresztúron (du. 4) és Mihályiban 
(du. ½ 6), amely mindenütt úrvacsorai 
alkalom. 

Nov. 1.-n temetői megemlékezések lesznek 
temetőinkben. 

Nov.6-8.-n Felügyelők országos találkozója 
lesz  Révfülöpön. 

Dec.5.-n 10.00. Egyházmegyei Közgyűlés lesz  
Sopronban. 

 
Beszámoló a kántorképzőről 

 

Idén nyáron június 25-től július 11-ig Fóton 
voltam, a Kántorképző Tanfolyamon, amit 
Bence Gábor, a Kántorképző igazgatója veze-
tett.  
A tanfolyam kezdő napján 11 órakor a Mandák 
otthonban - ahol később az egész tanfolyam is 
folyt - kezdődött meg a tanfolyam egy áhítat 
keretében. Aznap délután beosztották a szol-
fézs csoportokat egy rövid tudás-felmérés ke-
retében. Ez a nap tulajdonképpen az ismerke-
dés jegyében telt, miután a tanárok beosztot-
ták a napirendeket, kezdődött az igazi élet. 
Másnap reggeltől minden reggel ¾ hétkor kel-
tünk, ¼ 8-tól egy rövid elcsendesedés követ-
kezett, Isten igéjére figyelve, majd a reggeli 
után egy rövid áhítat nyitotta a napot. Délelőtt 
9-től 11-ig voltak a délelőtti órák, 1 óra szol-
fézs, 3-szor vagy akár 5-ször fél óra gyakorló 
idő, egy fél órás hangszeres óra, ezen kívül 
még egy fél órás énekóra keretében ismertet-
ték meg velünk az Énekeskönyvekben találha-
tó 304 dallam nagy részét. Én odaérkezésem-
kor 77 dallamot ismertem, és ehhez 2,5 hét 
alatt 30 új dallamot tanultam.  
Az énekkar 11-től 13 óráig tartott, és utána 
következett az ebéd, majd a délutáni órák, es-
te fél 7-ig. Közben pedig egy közös óra, me-
lyen etikai kérdéseket vitattunk meg, és az 
énekeskönyvvel, valamint a gyülekezeti litur-
gikus könyvvel ismerkedtünk. Vacsora után 
következett az esti áhítat, majd néhány em-
bernek gyakorlóórák, de a legtöbben a focipá-
lyán építettük a közösséget, ahol legtöbbször 
a tanáraink is velünk játszottak. Ezenkívül volt 

lehetőség pingpongozásra, röplabdázásra, és 
kosárlabdázásra is.  
A tanárok és a diákok nem csak Magyaror-
szágról érkeztek. Az első énektanárom Norvé-
giából jött haza 3 hétre, és ebből kettőt velünk 
töltött, a második énektanárom pedig Német-
országból, Augsburgból érkezett. A legmesz-
szebbről jövő diák, egy Romániából érkező fiú 
volt.  
Volt olyan ember is, aki már 6-odszor vett 
részt a tanfolyamon, és a tanfolyam végére 
már én is megértettem, hogy miért jó oda 
visszamenni, ezt a légkört nem lehet leírni, 
érezni kell.  
Az énekkarral első vasárnap a fóti evangélikus 
templomban énekeltünk majd a következő hé-
ten az ősagárdi templomban mutattuk be tu-
dásunkat. Az utolsó héten volt egy amolyan 
házi énekverseny, és egy bibliaverseny is, 
amelyre mindenki izgalommal készült, de ko-
moly tétje nem volt egyiknek sem, a nyertesek 
könyveket kaptak, amelyeket a vizsgán osztot-
tak ki tanáraink.  
Július 11.-én egy vizsga keretében mutathat-
tuk be, hogy mit tanultunk az orgonán illetve 
a harmóniumon. Az egész tanfolyam egy na-
gyon nagy élmény volt számomra, rengeteg új 
barátra tettem szert, és remélhetőleg a fejlő-
désem az istentiszteleteken is megmutatkozik 
majd. 
Ezúton szeretném megköszönni a gyülekezet-
nek, hogy részvételemet támogatták. 

Garab Judit
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Anyakönyvi hírek 
 

Megkereszteltük 
- Ápr. 12.-n Mihályiban Marics Hunort, 
- Júl. 5.-n Vadosfán Kovacsics László Balázst, 
- Júl. 19.-n Magyarkeresztúron Töreki Dánielt, 
- Aug. 2.-n Vadosfán Pozsgai Leilát és Juhász 

Zsófiát, 
- Aug. 30.-n Mihályiban Babos Kirát. 
 
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a 
kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten or-
szága.” 
 
Megkonfirmáltuk 2009. május 24.-n Vadosfán:  

Németh Bence, Pfahnl Cintia, kisfaludi,  
Gönye János, Horváth Dóra, Kispál Esz-
ter, Kovács Dávid Mihály, Pandúr Sándor 
mihályi,  
Horváth Cintia, Kovács Klaudia, Lukácsi 
Krisztina magyarkeresztúri, és  
Kovacsics Kitti zsebeházi ifjú testvéreinket. 
 

Jézus mondja: „Boldogok, akiknek szívük 
tiszta, mert ők az Istent meglátják.” 
 
Megáldottuk 
- Aug. 1.-n a kapuvári róm. kat. templomban 

Dan András és Czuppon Katalin, 
- Aug. 8.-n Vadosfán Bognár Judit és Stárics 

Balázs, 
- Aug. 22.-n Mihályiban a róm. kat. templomban 

Csiszár Anita és Böcskör Csaba, 

- Szept. 4.-n Sopronban az ev. templomban 
Győrffy Balázs és Gyuris Ildikó házasságát. 

 
Jézus mondja: „Új parancsolatot adok nék-
tek, hogy egymást szeressétek: ahogyan 
én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek 
egymást.” 
 
 
Eltemettük 
- Ápr. 29.-n Mihályiban Marics Lajosné sz. 

Nagy Saroltát (89 é), 
- Máj. 5.-n Mihályiban Németh Gyuláné  sz. 

Varga Erzsébetet (90 é), 
- Máj. 11.-n Mihályiban Németh László t (67 é), 
- Jún. 12.-n Mihályiban Gyarmati Pálné sz. 

Bognár Vilmát (84 é),  
- Jún. 26.-n Mihályiban Bálint Kálmánné  sz. 

Kovács Lídiát (85 é), 
- Júl. 15.-n Magyarkeresztúron Fülöp Gyulá t (56 

é), 
- Júl. 31.-n Zsebeházán Kovatsits Lajos t (69 

é), 
- Aug. 14.-n Mihályiban Horváth Gyuláné  sz. 

Marics Irént (95 éves), 
- Aug. 19.-n Kisfaludon Kőrös Istvánné  sz. 

Nagy Jolánt (76 é), 
- Aug. 26.-n Mihályiban Horváth Zsuzsanná t 

(70 éves). 
 
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fog-
tok!” 
 

Hittanórák rendje a 2009/2010-s tanévben 
 

Hitoktató: Selmeczi Diána rábaszentandrási lelkésznő  - tel: 20/824 2763. 
 

Kedd Csütörtök 

12.45-13.30  Mihályi iskola – 1-2.o. 11.50-12.35  Kisfaludi iskola – 1.o. 

13.30-14.15  Mihályi iskola – 5-6.o. 12.45-13.30  Kisfaludi iskola – 3-4.o. 

14.15-15.00  Mihályi iskola – 7-8.o. 13.45-14.30  Mihályi iskola – 3-4.o. 

  15.00-15.45  Magyarkeresztúr    Polgármesteri Hi-
vatalban – 5.o. 

16.00-16.45  
Mihályi iskola 
Kapuvárra bejárók és 
gyóróiak 7-8.o. 
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Konfirmációi előkészítő 
a 7.-8. osztályos tanulóink részére 

 
Vasárnaponként 11.45-től tartjuk alkalmainkat – az elmúlt évhez hasonlóan - a mihályi templomban, az istentisztelet 
után. Az első alkalom szeptember 20.-n lesz. Ez évben 10 fiatal (Kisfaludról, Mihályiból, Gyóróból és Vadosfáról) kezdi 
meg a felkészülést a konfirmációra. Imádkozzanak értük! 

 
Istentiszteleti alkalmaink 

 
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 kapcso-
latot a gondnokokkal. Ők szívesen segítenek, s – amennyiben lehetséges - megszervezik az utazást. Ez semmiképpen se 
legyen akadálya az együttünneplésnek! 

 
9. 13. vasárnap (2) Szentháromság ü.u.14. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr,  

du ¼ 4 Zsebeháza 

9. 20. vasárnap (3) Szentháromság ü.u.15. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond, 
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

9. 27. vasárnap (4) Hősök napja de. 10 Vadosfa 

10. 4. vasárnap (1) Szentháromság ü.u.17. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 
10. 11. vasárnap (2) Szentháromság ü.u.18. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr,  

du ¼ 4 Zsebeháza 

10.14 szerda Lelkészi Munkakö-
zösség Ülése 

de. ½ 9 Vadosfa (úrv.) – úrvacsorai istentisztelet. Igét 
hirdet Matus Klára soproni iskolalelkésznő. 

10. 18. vasárnap (3) Szentháromság ü.u.19. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond, 
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

10. 25. vasárnap (4) Szentháromság ü.u.20. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 
10. 31. szombat   Reformáció ü. du. 4 Magyarkeresztúr(úrv.), du. 1/2 6 Mihályi(úrv.) 

11. 1. vasárnap (1) Temetői megemléke-
zések 

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. templomban) 

11. 8. vasárnap (2) Ítélet vas. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr,  
du ¼ 4 Zsebeháza 

11. 15. vasárnap (3) Reménység vas. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi, du. 2 Potyond, 
du. ¼ 4 Magyarkeresztúr 

11. 22. vasárnap (4) Örökélet vas. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Gyóró 

11. 29. vasárnap (5) Ádvent 1. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 

12. 6. vasárnap (1) Ádvent 2. de.¾ 10 Vadosfa, de. 11 Mihályi 
12. 13. vasárnap (2) Ádvent 3. de.¾ 10 Kisfalud, de. 11 Mihályi, du. 2 Magyarkeresztúr,  

du ¼ 4 Zsebeháza 

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

12. 24. csütörtök Szenteste du. ½ 5 Vadosfa 
12. 25. péntek    Karácsony de. ½ 10 Kisfalud(úrv.), de. 11 Mihályi(úrv.), 

du. 2 Magyarkeresztúr(úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza(úrv.) 
12. 26. szombat   Karácsony 2. napja de. ½ 10 Gyóró(úrv.), de. 11 Vadosfa(úrv.), du. 

2 Potyond(úrv.) 
12. 27. vasárnap (4) Év utolsó vas. - ezen a napon nem tartunk istentiszteletet - 
12. 31. csütörtök Óév de. ½ 10 Kisfalud(úrv.), de. 11 Mihályi(úrv.), 

du. 2 Magyarkeresztúr(úrv.), du. ½ 4 Zsebeháza(úrv.) 
2010. 
01.01 

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

 
Esetleges változásról a templomok ajtóira kitett hirdetésekből értesülhetnek, valamint a honlapunkon is megtalálhatók 
a legfrissebb információk. 
 



Szeretettel ajánlom a testvérek figyelmébe egy-
házunk sajtókiadványait. Az egyházkerület ha-
vi lapja a „Dunántúli Harangszó” előfizethető 
(1400,. Ft/év). Az „Evangélikus Élet” hetilap is 
előfizethető, de iratterjesztésünkben vasárnapról 
vasárnapra is megtalálható. 
 
Egyházunk egyéb kiadványai – mint pl. Bibliák, 
énekeskönyvek, gyülekezeti liturgikus 
könyv – is kapható folyamatosan, vagy rendel-
hető. 
 
Üdülési lehetőségek – egész évben – egyházunk 
intézményeiben: Balatonszárszón 
(http://balatonszarszo.lutheran.hu/) és Révfü-
löpön (http://www.konferenciahotel.hu/). Az ak-
tuális programokról és kedvezményekről az in-
tézmények honlapjain tájékozódhatnak. 

 
Figyelmükbe ajánlom egyházunk megújult hon-
lapját (http://www.lutheran.hu), amelyen sok 
érdekes és hasznos információt találnak. 

 
Az FVM által kiírt pályázatra beadtuk a Vadosfai 
templomunk felújításának anyagát. Döntés a kö-
zeljövőben várható. 
 
Mihályi templomunk falszigetelése is előttünk álló 
feladat. Ehhez a község Önkormányzatától 
500 000 Ft, a Soproni Ev. Egyházmegyétől 
1 500 000 Ft-s támogatást kaptunk. Köszönjük. 
  
Mihályiban fehér és zöld, Zsebeházán zöld 
oltárterítőt ajándékozott egy-egy testvérünk. 
Köszönjük! 

 
Kérjük kedves testvéreinket, minél nagyobb 
számban vegyenek részt gyülekezetünk életében 
– mindenki ereje és képessége szerint. Minden 
dolgos kézre és minden imádkozó lélekre szük-
ségünk van. S mindenkinek szüksége van Isten 
örömhírére.  

 
 
Szeretettel kérjük testvéreinket, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetésé-
ről. Ha lehet, ne hagyják ezt az év végére, hiszen a 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 ma-
radt 2009 évre is: 
 

Egy főre jutó kere-
set 

75 ezer Ft-
ig 

125 ezer Ft-
ig 

175 ezer Ft-
ig 

225 ezer 
Ft-ig 

225 ezer Ft 
felett 

Kért egyházfenn-
tartás 

3.500 Ft/fő 4.500 Ft/fő 5.500 Ft/fő 6.500 Ft/fő 7.500 Ft/fő 

 
Ha bármikor úgy érzik, hogy segíthetek, kérem, bátran hívjanak a 20/824 6887-s mobiltelefonon, 
vagy esti időben a 99/323 489-s telefonon.   
 
Hitoktatással kapcsolatban Selmeczi Diána rábaszentandrási lelkésznő a 20/824 2763-s mobiltele-
fonon érhető el. 
 
 
A mihályi testvérek figyelmét külön felhívjuk arra, hogy a leánygyülekezet a Rajka és Vidéke 
Takarékszövetkezetnél önálló számlát nyitott. A számla száma: 59500227-31920337. Így lehető-
ség van arra is, hogy a fenti számlaszámra bárki utalhasson a mihályi leánygyülekezetnek 
szánt egyházfenntartói járulékot, adományt, vagy egyéb befizetést. A személyes pénztári befizeté-
sekre MINDEN SZERDÁN 7.30 - 15.00 óráig van  lehetőség az Agrár Rt épületében (az egykori 
Tsz iroda volt pénztárában) működő fiókpénztárban. Kérjük, hogy minél többen éljenek ezzel a le-
hetőséggel.  

 
Írta és összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2009. szeptember 8. 


