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Kívül-belül megújult a vadosfai evangélikus gyülekezet 104 éves 

temploma. A teljes rekonstrukció több mint 40 millió forintba került. 

  
Vadosfa a Nyugati (dunántúli) Evangélikus Egyházkerület egyik legkorábban alakult egyházközsége. A gyülekezet 

jelenlegi – történetében a harmadik – temploma 2012-ben volt százéves. A hívek elhatározták, hogy a centenáriumra 

legalább belül felújítják a műemléki védelem alatt álló épületet. Központi segítség híján, hogy a munkálatok 

megvalósulhassanak, gyűjtésbe kezdtek. Közel ötmillió forint jött össze. 

 

– Tudtuk, hogy a belső tér festéséhez az állványozás roppant költséges lenne. Ezért gyülekezetünkből néhányan 

elhatározták, hogy a festést guruló állvánnyal oldják meg. Ehhez teljesen szét kellett szedni a padokat, hogy a mobil 

szerkezetnek legyen helye. Utána minden hajszálpontosan visszakerült a helyére – emlékezett Mihácsi Lajos lelkész.  

 

A kívül-belül megújult vadosfai evangélikus templom már messziről szembetűnik égbe nyúló tornyával és hirdeti az 

élni akarást. Fotó: Cs. Kovács Attila 

 

A továbbiakra gondolva a gyűjtést folytatták, illetve pályáztak is tervük megvalósításáért. Bár az első pályázati 

próbálkozásukat forráshiány miatt elutasították, a vadosfaiak nem adták fel: az egyszeri nagy lépés helyett a 

folyamatos előrehaladást választották. Ennek eredményeként, egy sikeres LEADER-pályázat segítségével 

elkezdődhetett a külső felújítás is. Először szigetelték a falakat, új bejárati lépcső, a mozgássérülteknek pedig rámpa 

készült, de ezzel a 8 és fél millió forintos keretük ki is merült. 

 

– Tovább kerestük a lehetőségeket és megtapasztalhattuk a gondviselést, ugyanis a Darányi-program jóvoltából 

nyolcmillió forintot, az Emberi Erőforrások Minisztériumától pedig tizenkilencmilliót nyertünk. Ezzel már belátható 

közelségbe került a felújítás befejezése. Igaz, nem a kért teljes összeget kaptuk meg, de saját forrással sikerült 

befejezni a tervezett munkálatokat – említette a lelkész. – Közben az egyház által kiírt orgonapályázaton is indultunk, 

mégpedig sikerrel: közel kétmillió forint támogatást kaptunk. Az egymilliós önrészt a gyülekezeti alapítvány 

biztosította, ahogy korábban is jelentős segítséget nyújtott a felújítási munkákhoz. Öröm volt látni az utolsó 

simításokat is, amikor gyülekezetünk lelkes tagjai nekiálltak tisztítani az ablakokat. Minden, ami csak lehetett, ünnepi 

díszben ragyogott. Bármilyen irányból is közelítjük Vadosfát, már messziről szembetűnik az égbe nyúló torony, ami 

messziről hirdeti az életet, az élni akarást. 

   


