
 2020.2. Nyár 
 

Evangélikus Egyházközség – 9346 Vadosfa, Kossuth Lajos u. 13. Telefon (egyházi): 06-20/824 2468 
E-mail: helga.fatalin@lutheran.hu   - Honlap: http://vadosfa.lutheran.hu  

 

 

 
Kedves Testvérek!  
 
Gyülekezetünk egykori, szeretve tisztelt lelkésze,  
Sümeghy József 100 évvel ezelőtt született. 2020 nyári 
lapszámunk igei gondolatai az ő 1980-ban elmondott ige-
hirdetéséből származnak.  
 

Áldáskívánással: Fatalin Helga lelkész 
                               
 

 
 

11Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja juhaiért. 12A béres azonban, aki nem pásztor, akinek a juhok nem 
sajátjai, otthagyja a juhokat és elfut, amikor látja, hogy jön a farkas. A farkas aztán elragadja és szétkergeti őket. 13A 
béres azért fut el, mert béres, és nem törődik a juhokkal. 14Én vagyok a jó pásztor, ismerem enyéimet, és enyéim is 
ismernek engem, 15mint ahogy az Atya ismer engem és én ismerem az Atyát. Életemet adom a juhokért. 16De más ju-
haim is vannak, amelyek nem ebből az akolból valók. Ezeket is ide kell vezetnem. Hallgatni fognak szavamra, s egy nyáj 
lesz és egy pásztor. Jn. 10. 11-16 
 
Kedves Testvérek! 
 
Ha visszagondolunk életünkre, - és ezt néha meg is tesszük, amikor régi emlékek elevenednek meg bennünk – úgy látjuk, 
hogy életünket nem a véletlenek sorozata, nem a kiszámíthatatlan sors, vagy a természet értelmetlen játéka vezette eddig, - 
hanem ha jól belegondolunk, Valakinek a szeretete, gondoskodó jósága irányította, vezette életünket. Mai igénk szerint a jó 
Pásztor! Az egyház ősidő óta ebben a jó Pásztorban Jézus Krisztust ismerte fel és tisztelte, szerette. A jó Pásztor nem futott 
el, nem viselkedett gyáván, hitvány béres módján, - hanem életét adta a juhokért. Ezzel bizonyította be, hogy jó Pásztor. 
Ismeri övéit. Téged is ismer. Téged is szeret. Téged is pásztorol és az örök élet útján vezet. Ismeri övéit és jól tudja, hogy kik 
azok, akik nyájához tartoznak, akik figyelnek szavára, komolyan veszik őt és hallgatnak rá. 
Jézus nyájának tagjai arról is felismerhetők, hogy hallgatnak a Pásztor szavára. Mert szól a Pásztor. Vasárnapról vasár-
napra, istentiszteletről istentiszteletre, az otthoni csendes bibliaolvasások és áhitatok alkalmával az igén és igehirdetésen 
áthangzik, észrevehető és megérthető az ő hangja! 
Jó ehhez a nyájhoz tartozni. Sokan panaszkodnak, hogy egyedül vannak, magányosak, elhagyottak, senki nem törődik velük! 
Akik Jézus nyájához tartoznak, azok ilyesmit soha nem tapasztalnak! Itt az istentiszteleten érezzük a nyáj összetartó 
melegét, Jézus szeretetének bizalmát. Amikor itt templomunkban, istentiszteleten együtt vagyunk, akkor örülünk egymás-
nak, mosolyogva köszöntjük egymást, beszélgetünk egymással, érdeklődünk egymás hogyléte és élete felől, - és ebben a törődő, 
kérdezősködő, érdeklődő szeretetben a jó Pásztor szeretetének melege jól esik nekünk. Valahová kell tartozni! – szokták 
mondani. De hová is tartozol te, Testvérem? Látod, ide mindig szeretettel várnak, látod, a jó Pásztornak van fontos mon-
danivalója részedre, amelynek hasznát látod, áldását érezheted életed minden napján. 
Itt téged is számon tartanak, reád itt gondolnak. Jézus nyája gondol Reád is. Ha özvegy vagy, magányos, beteg, vagy 
gondokkal küszködő,- a jó Pásztor ismer téged, törődik veled és magához von, hogy neked biztonságod, védelmed legyen az 
ő közelében. 
Testvérem, ne húzd ki magadat a Pásztor szeretetéből! Nem jó így és nehéz, félelmetes az élet! A jó Pásztor azt várja el 
tőled, hogy bízzál benne, higgy neki, figyelj hangjára. Életét adta érted! Nemcsak mondja, nemcsak emlegeti ezt, hanem 
valóban szeret téged. Drága, értékes báránya vagy Te néki! Maradj meg nyájában! Ámen. 
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Megemlékezés Sümeghy József lelkész sírjánál a soproni temetőben 

 
Sümeghy József nagytiszteletű úr 1920. június 2-án született Rápcakapin. Az esztendő elején úgy terveztük, 
hogy születésének 100.évfordulóján, a vadosfai templomban tartunk majd egy hálaadó istentiszteletet és 
megemlékezést, ám a járványügyi helyzet miatt erre sajnos nem volt lehetőségünk.  Sírjánál 2020. június 
6-án családtagjaival, másodfelügyelőnkkel és településeink gondnokaival megállva köszöntük Őt és felesé-
gét, Gyöngyi nénit a Jóistennek. Elénekeltük énekeskönyvünk 57. és 392. énekét.  
 
Vadosfai emlékalkalmunk új időpontja: 2020. augusztus 30. 10 óra /igehirdető Gabnai Sándor lelkész/ 
 
 

 
                                              (Fotó: Sümeghy Péter) 

 

 

 
 

BESZÁMOLÓ ADOMÁNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
 

 

  A vadosfai templom oltárának, szószékének litur-
gikus színű új terítői készíttetésére 2019-ben gyűj-
tést szerveztünk. A 7 településen összesen 
370 500,-  Ft gyűlt össze.  
Örömmel adunk számot arról, hogy elkészült egy 
zöld, egy fehér és egy fekete garnitúra. de az erre 
szánt adományból még jelentős összeg maradt.  
Mivel a Testvérek, Isten dicsőségére, a vadosfai 
templom szépítésére szánták, a fennmaradt pénz-
ből újra burkoltattuk az oltárteret (Nagy Endre 

és felesége Terike munkáját köszönjük), újra kár-
pitoztattuk a térdeplőket, vásároltunk a meglé-
vővel azonos szőnyeget az oltár elé és az oldal-
ajtók irányába és készíttettünk 100 db ülőpár-
nát a templomi padokra.  
 

Istennek adunk hálát, a Testvéreknek pedig köszön-
jük adományát, melyből ennyi mindent megvalósít-
hattunk templomunkban! 

 



 

Tanévzáró kézműveskedés 
                                 

 A koronavírus okozta járvány miatt bezártak az iskolák, óvodák. Hittanosainkkal márciustól csak online 
tarthattunk kapcsolatot.  

Nagy örömünkre azonban a tanév utolsó napjaira enyhültek a korlátozó intézkedések és a 31 kis diákkal 
személyesen is volt módunk találkozni. Jó volt ismét látni egymást!  

A kézműveskedéssel és fagyizással egybekötött programunkat a mihályi Hársfa Étterem előtti teraszra ter-
veztük, de mert egész nap esett az eső, Horváth Gábor testvérünk megnyitotta számunkra az étterem egy 
részét, ahol kiváló körülmények közt lehettünk együtt! Köszönet érte!  

Reménykedünk, hogy szeptembertől a megszokott módon indulhat majd a tanév! Addig is 
mindenkinek szép nyarat kívánunk! 

 

 
 

                       
         

 
 



 
Megvalósuló pályázatok 

2019. adventi számunkban adtunk hírt arról, hogy a 
Magyar Falu Program keretében 15 millió forintot 
nyertünk a vadosfai káplánszoba és környezete fel-
újítására, közösségi tér kialakítására. További 5 
millió forintot berendezésére és programok meg-
valósítására.  

Valamint sikeres volt magyarkeresztúri pályáza-
tunk is. E helyen az egykori evangélikus iskola épü-
letének felújítására kaptunk 15 millió forintot.  

 
A munkálatok a koronavírus járvány ellenére is ter-
veink szerint, még ez év első felében megkezdőd-
hettek mindkét helyszínen.  
 
Gyopáros Alpár, a Modern Települések Fejlesztésé-

ért felelős kormánybiztos 2020. július 4-én megtekin-
tette Vadosfán is és Magyarkeresztúron is a Magyar 
Falu Program Pályázatán elnyert összegből készülő 
beruházásainkat. 

 

 
 

 
 

Ünnepi istentiszteletek és gyülekezeti alkalmak 
 

2020. augusztus 20.  10 óra, Vadosfa: Konfirmáció 
 
2020. augusztus 30.  10 óra, Vadosfa: Emlékistentisztelet a 100 éve született Sümeghy József emlékére 
– igehirdető: Gabnai Sándor lelkész 
 
2020. szeptember 6. 10 óra, Vadosfa: Tanévnyitó istentisztelet 
 
2020. szeptember 20. 16 óra, Potyond: Hálaadó istentisztelet a potyondi templom felújítása alkalmá-
ból – igehirdető: Szemerei János püspök 
 
2020. október 4. 10 óra, Vadosfa: Jubiláns konfirmandusok köszöntése 
 
2020. ősz (pontos dátum még szervezés alatt), Vadosfa: Hangversennyel egybekötött hálaadó alka-
lom a vadosfai káplánszoba felújításának örömére – igehirdető: Ihász Beatrix esperes 
 
2020. ősz (szervezés alatt), Vadosfa: Könyvbemutató – Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyé-
ben c. kiadvány legújabb kötetének bemutatása, melyben méltatás olvasható HANTÓ SÁNDOR tanítóról. 
 
2020. október 2. és 3. vasárnap: Aratási hálaadó istentiszteleteket tartunk mind a 7 gyülekezetben 
 
2020. október 31. 10 óra, Vadosfa: Reformáció ünnepi istentisztelet – igehirdető: Baranyay Bence rép-
celaki lelkész 
 
November 1. Temetői istentiszteletek: Gyóró: 14.00, Kisfalud: 14.45, Mihályi: 15.15, Vadosfa: 15.45, 
Zsebeháza: 16.30, Magyarkeresztúr: 17.00, Potyond: 17.30 



 

Anyakönyvi hírek 
 
 

A keresztség szentségében részesült 
 

Dr. Ress Gábor és Besenyei Nóra gyermeke LÁZÁR Mihályiban 

Székely István és Szalay Petra gyermeke GERGŐ Vadosfán 

Dr. Mertl Tamás és Lackner Luca gyermeke CSONGOR GYÖRGY Kisfaludon 

Balázs Róbert és Káldi Andrea gyermeke VILMOS Kisfaludon 

 
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert 

ilyeneké az Isten országa.” 
 

Megkötött házasságra Isten áldását kérte 
 

Rosta Máté és Bödecs Luca Vadosfán 

Sztrókai Gábor és Nagy Tímea Vadosfán 

Illés Gergő és Nagy Éva Kisfaludon 

 

Pál apostol mondja: „Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket.” 
 

Elhunyt és eltemettük : 
 

Tarcsay Istvánné Szalay Ilonát 70 éves korában Zsebeházán 

Horváth Ferencet 81 éves korában Mihályiban 

Potyondi Lászlóné Lágler Máriát 91 éves korában Zsebeházán 

Kótai Jánosné Farkas Irént 72 éves korában Gyóróban 

 

2019. december – helyreigazítás: 

A 2019. adventi számunk lapzártája már 2019. december 2-án megtörtént. 2020. húsvéti 
számunkban megemlékeztünk az idei évben elhunyt testvéreinkről, de sajnos a december 
hónapban búcsúztatott testvéreinkről szóló megemlékezés kimaradt, melyért az érintett 
családok szíves elnézését kérjük!  

 

Kisfaludy Imréné Molnár Zsuzsannát 84 éves korában Mihályiban 

Vass Károlyné Kiss Hajnalkát 52 éves korában Mihályiban 

Rosta Dezsőt 92 éves korában Potyondon 

 

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

 



Kérjük, támogassa gyülekezetünket! 
 
Az egyházfenntartási járulék ajánlott összege a 2020. február 10-én tartott presbiteri ülés határozata szerint 
8.000 Ft/fő/év-re változott. 
Kérjük, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről! Célszerű nem az év végére hagyni, 
hiszen a különféle befizetési kötelezettségeink, a működési költségek is év közben, folyamatosan merülnek 
fel.  Befizethető a gyülekezetrészek számlájára utalással, vagy a gondnokoknál is.  
 

A Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: TAKARÉKBANK 58900026-10018163, 
Adószáma: 18539192-1-08 

 

 

TELEFONOS ELÉRHETŐSÉGEK EGYHÁZKÖZSÉGÜNKBEN 
 

Fatalin Helga lelkész (20) 824-2468 
Sümeghy Péter egyházközségi felügyelő (20) 952-2953 

Kiss Előd másodfelügyelő: (30) 315-5006 
Vadosfa: Tompos Sándorné gondnok (96) 253 500; (20) 330 2938 

Kisfalud: Árvai Balázs gondnok (30) 652 0073 
Mihályi: Bálint Kálmán gondnok (96) 950 095; (20) 824 2757 
Zsebeháza: Náray Lajos gondnok (96) 275 496; (70) 387 2259 

Gyóró: Kovács Béla gondnok (20) 317 1139; (96) 256 235 
Magyarkeresztúr: Kovácsné Kálmán Gyöngyi gondnok (30) 631 5590 

Potyond: Kiss Bence gondnok (96) 282 319; (30) 974 7129 
 
Ha tudnak olyanról, aki kórházban van, vagy nem tud otthonából kimozdulni, de szívesen venné a láto-

gatást, vagy úrvacsorát szeretne venni, kérem, jelezzék a fenti elérhetőségek valamelyikén. 
 
Egyházközségünk számláját a TAKARÉKBANK-nál vezetjük. Személyes ügyintézés legközelebb a mihályi 
bankfiókban (9342 Mihályi, Hunyadi u. 9, tel: 96/253-325) hétfőn, szerdán és csütörtökön 8.00-15.00 közt 
lehetséges. 
 
Számlaszámaink: 

Vadosfa: 59500186-11094690 Mihályi: 59500186-11095608 
Gyóró: 59500186-11096609 Potyond: 59500186-11095615 
Kisfalud: 59500186-11096582 Zsebeháza: 59500186-11096599 
Magyarkeresztúr: 59500186-11095952 

 
 
Kérjük a Testvéreket, hogy mindig arra a számlára fizessenek vagy utaljanak, akinek közvetlenül szán-
ják az összeget. A közleményben adják meg az utalt összeg célját!  
 
Egyházunk honlapján a www.lutheran.hu –n sok érdekes beszámoló olvasható hazai és külföldi ese-
ményekről. 
Az „Evangélikus Élet” c. kéthetente megjelenő magazin is megrendelhető, ill. megtalálható iratterjesz-
tésünkben. 
Egyházkerületünk negyedévente megjelenő lapja, a „Dunántúli Harangszó” is megrendelhető  
 

 
Nyomdai munkák: Visions Factory Kft. Vadosfa, 
Rákóczi tér 8. 

Szerkesztette: Kissné Varga Katalin – Lezárva 2020.07.18. 
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