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Áldott Karácsonyt és boldog új évet
kívánunk minden Testvérünknek a 2012-s
év igéjével: Jézus Krisztus mondja:

„Az én erőm erőtlenség által ér
célhoz.” (2Kor 12,9)

Az, aki elviszi a fiút, mindent megkap!

Egy vagyonos ember és a fia minden különleges
művészi alkotást össze akartak gyűjteni. Minden
megtalálható volt a gyűjteményükben PicassótólRaffaellóig. Gyakran leültek együtt és csodálták a
nagyszerű munkákat.
Mikor a vietnami konfliktus kitört, a fiú elment a
háborúba. Bátran életét adta, mikor megmentett egy
másik katonát. Amikor az apa megtudta, mélyen
gyászolta egyetlen fiát. Hónapokkal később, épp Karácsony előtt kopogtattak az ajtón. Egy fiatalember
állt az ajtóban, hatalmas csomaggal a kezeiben. Így
szólt:
- Uram Ön nem ismer engem. Én vagyok az a
katona, aki a fiának köszönheti az életét. Aznap sok
embert mentett meg. Éppen engem vitt biztonságba,
mikor egy golyó szíven találta, és ő azonnal meghalt.
Gyakran beszélt nekem Önről és a művészet iránti
szeretetéről.
A fiatalember felemelte a csomagját.
- Tudom, hogy ez nem nagy valami. Nem vagyok nagy művész, de azt hiszem, a fia szeretné, ha
ezt megtartaná.
A kép a fiút ábrázolta. Az apa jól látható helyre
akasztotta a portét, így ha látogatók jöttek, a fiáról
készült kép volt az első, amit megmutatott nekik a
kollekcióból.
Néhány hónappal később az apa is meghalt.
Sor került a képek elárverezésére. Sok befolyásos ember összegyűlt, és izgatottan várták, hogy
megvehessék az értékes képeket a saját gyűjteményükbe. A fiúról készült kép az emelvényen volt. Az
árverésvezető kopogtatott a kalapáccsal.
- Az árverést ezzel a képpel kezdjük. – mondta.

- Ki akarja megvenni ezt a képet?- kiáltott valaki
hátulról. - Látni akarjuk a híres képeket. Hagyja ezt!
Az árverésvezető azonban hajthatatlan maradt.
- Mennyi a kikiáltási ára ennek a képnek? Ki
kezdi el az ajánlást? 100 $-ért, 200 $-ért?
Egy másik hang mérgesen kiáltotta:
- Nem azért jöttünk, hogy ezt a képet nézzük!
Mi Van Goghot, Rembrandtot akarunk, gyerünk már
az igazi képekkel!
De az árverésvezető tovább folytatta:
- A fiú, a fiú. Kinek kell a fiú?
Végül egy ember szólalt meg a terem hátuljából.
Ő volt hosszú ideig az embernek és fiának kertésze.
- Elviszem 10 $-ért.
Szegény ember lévén, az volt minden, amit fel
tudott ajánlani.
- Ki ajánl érte 20$-t? – kérdezte az árverést vezető.
- Adja neki oda 10 $-ért! Nézzük a mestereket!
– mondták a többiek.
- 10 $ az ajánlat. Ki ad érte 20 $-t? - hangzott
újra a kérdés.
A tömeg kezdett mérges lenni. Nem akarták ezt
a képet. Sokkal értékesebb festményeket szerettek
volna a gyűjteményükbe.
Az árverésvezető csapott a kalapáccsal.
- Először, másodszor, eladva 10 $-ért!
Egy ember a második sorból közbekiáltott.
- Gyerünk már a többi képpel!
Az árverésvezető letette a kalapácsot.
- Az aukciónak vége. – jelentette be mindenki
meglepetésére.
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- Mi lesz a festményekkel? – kérdezték a többiek
szinte egyszerre.
- Sajnálom. – mondta. - Mikor felhívtak, hogy
levezessem ezt az aukciót, elárultak nekem egy titkot, mely a végakaratban feltétel volt. Egészen eddig
nem mondhattam el. Csak a fiú portréja volt eladó.
Aki azt megveszi, az örökölheti az egész vagyont,

beleértve a festményeket is. Az, aki elviszi a fiút,
megkap mindent.
Isten nekünk adta az Ő Fiát 2000 évvel ezelőtt,
hogy meghaljon értünk a kereszten. Hasonlóan az
árveréshez, az üzenet ma is ugyanaz. A Fiú, a Fiú, ki
viszi el a Fiút? Hiszen akié a Fiú, az megkap mindent
vele együtt!

Megújult templombelső Mihályi
Mihályiban.

Templomuk belső felújításáért adtak hálát november 6-án a mihályi evangélikusok.
A vadosfai gyülekezet 250 fős fíliájában kicsi, de lelkes közösség előtt Gabnai Sándor esperes hirdette az igét,
a liturgiában közreműködött Mihácsi Lajos helyettes lelkész. Az ünnepi alkalmon jelen volt dr. Gimesi Szabolcs, a
Soproni Egyházmegye felügyelője is.
Az esperes a vasárnap kijelölt igéje – Zsolt 103,6-16
– alapján szólt a gyülekezethez, amelynek fő mondanivalója az volt, hogy mennyi mindenért hálát adhatunk az
Úrnak. A felújított hely éppen arra ösztönöz minket, hogy
legyen egy stabil pont, ahol lehetőségünk van ezt megtenni. A belső felújítás akkor eredményes, ha rádöbbenünk: azért tettük mindezt, mert szükségünk van a templomra, ahol újra meg újra ráébredhetünk, hogy mennyi
minden dolog van az életünkben, amely az Istent dicséri.
És akkor eredményes a belső templomrenoválás, ha a szívünk megújítása is megtörténik valódi reformációval. Vé-

gül arról is szólt az ige kapcsán, hogy ahogy Isten minden
pillanatunkban elvisel és elhordoz bennünket, ahogy minden egyes pillanatunkban könyörülettel fordul hozzánk;
úgy kell nekünk is az embertársainkkal viselkednünk. Istentől lehet megtanulni az igazi könyörületet és irgalmat,
hogy ezzel másokat is az Úr dicséretére és hálás szívre indítsunk.
Az istentiszteletet követő ünnepi közgyűlésen a
meghívott vendégek, az anyagyülekezet, a társfíliák jelenlévő tagjai és az ünneplő gyülekezet előtt Bálint Kálmán a leánygyülekezet gondnoka - Istennek hálát adva számolt be a felújítás megvalósításáról. Megköszönte a több
éves előkészítést és jelentős pénzbeli ráfordítást igénylő
munkák lelki, anyagi és tevőleges támogatóinak áldozatés segítőkészségét. Beszélt a templom tervezett külső felújításának előkészítéséről, s annak végrehajtásához is kérte Isten áldását, valamint a támogatók további jó hozzáállását.
Ezt követően dr. Gimesi Szabolcs egyházmegyei
felügyelő köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. Beszédében
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kiemelte a kisgyülekezetek megújulásának fontosságát,
remélve, hogy a templombelsők renoválását az emberek
lelki reformációja is követi.

Az ünneplés fehér asztal mellett, ökumenikus közösségben folytatódott.
(Evangélikus Élet 2011. nov. 20.-i számában jelent
meg)

Beszámoló Mihályiban az ünnepi közgyűlésen 2011. nov. 6.6.-n
Kedves Nagytiszteletű Esperes Úr, kedves Vendégeink, kedves Testvérek!
Az Úr csodásan működik!
Ezt ma amikor régóta dédelgetett álmunk megvalósításáért, templomunk belső felújításáért adhattunk hálát
gondviselő Istenünknek, nyugodtan kijelenthetjük.
Még 2007. őszén egy a vadosfai templomban tartott
presbiteri ülésen szegezte nekünk a kérdést Gabnai esperes úr, hogy a leánygyülekezeteinknek milyen az anyagi
helyzete, milyen gondjai vannak, és mik a terveik.
Én akkor a Mihályiak nevében azt mondtam, hogy
templomunk málladozó, vízpárás, salétromos falait szeretnénk hosszú távú megoldással felújíttatni.
Akkor költségvetésünk éves zárásánál 1,8 - 2 millió
forintos maradvánnyal számolhattunk.
Ez után kezdtük tervezgetni, keresni a lehetséges
megoldásokat. Abban hamar megegyeztünk, hogy falszigetelés nélkül nincs értelme az újravakolásnak, hiszen
szemünk előtt volt a példa, az 1989 évi felújítás után már
10-12 év múlva újból mállott a vakolat. Tájékozódtunk a
lehetséges utólagos falszigetelési technológiák felől és azt
a következtetést kellett levonnunk, hogy a legeredményesebb megoldásnak a teljes falátvágással történő szigetelés
mutatkozik. Annak az ára négyzetméterenként 47.000,Ft, a várható összköltség 2,9 millió Ft. Nekünk meg volt 2
millió ft-unk. Ekkor jöttek sorban az Úr csodái.
Felújítási terveink híre eljutott a helyi önkormányzathoz is, ott kellő támogatást talált és a képviselő testület
megszavazott, úgymond címzett támogatásként 500 eFtot gyülekezetünknek. Ez volt 2009 nyarán, itt és most újból köszönet érte!
Előtte, közben és azóta is rendszeres, nem elhanyagolható bevételeink vannak a gyülekezeti házunk bérbeadásából. 2009 őszén az egyházmegyei felújítási alapból
is pályáztunk a falszigetelési munkák támogatására, melyet az egyházmegyei közgyűlés finanszírozásra méltónak
talált, és 1,5 millió Ft-ot szavazott meg céljainkra, a 2010s évre. Itt és most újból köszönet érte!
Ezután felgyorsulhattak az események. 2010 áprilisában 2,9 milliós összköltséggel elvégeztettük a falszigetelést. A kivitelező legalább 1 év száradási időt javasolt a falak újra vakolása előtt.
2010 év őszén a belső felújítás támogatási igényünket nyújtottuk be az egyházmegye felé. Az Ő közreműködésük révén ígéretet kaptunk országos egyházi támogatásra, amely ez év tavaszán meg is érkezett az anyagyülekezet számlájára, újból köszönet érte. Az időközben bekért árajánlatok alapján ez év tavaszán kiválaszthattuk a
kivitelezőt a vakolásra, festésre, takarítóeszköz tároló ajtó
cseréjére, járólapozásra, gipszkartonozásra, a szükségszerű kéménybontásra és újrafalazásra. A kémény béléscsövezést tüzeléstechnikai szakemberekkel végeztettük el, Ők
állapították meg a kéménybontás, újrafalazás halaszhatatlanságát.

A belső felújításokra gyülekezeti tagunkkal, Varga József egyéni vállalkozóval kötöttünk munkaszerződést. Ő és
társai végezték el a kőműves, burkoló, festő és mázoló
munkákat, nem jelentéktelen hányadát adományként. Köszönet munkájukért, adományukért.
Szintén munkadíj nélkül végezte el a szükségessé
vált villanyszerelési munkákat Baboss Tibor testvérünk,
Őneki is köszönet ezért.
Az idei felújítási munkákra 1,390 eft-ot költöttünk,
abból 900 eft az országos egyházi támogatás. Ez évben
közel 300 eft összegű adományt kaptunk gyülekezeti tagjainktól, vagy azok elszármazott hozzátartozóitól, továbbá
az önkormányzati képviselők gyülekezetünknek utalt tisztelet díjából.
A pénzbeli adományokat is köszönjük, de hálás köszönet minden testvérnek aki - imádságával, a falszigeteléskor ipari elektromos áramvételi lehetőség biztosításával, az asztalterítőknek való anyaggal, annak elkészítésével, a templompadjaink összerakásához szükséges fenyőpadlók ingyenes kölcsönbeadásával, a vakolat leverés, a
rakodások, a takarítások során rendszeres vagy alkalmankénti fizikai segítséggel, oltárkép festéssel, énekeskönyvek
adományozásával, sütemény sütéssel, vendéglátással,
vagy bármivel amit kifelejtettem a felsorolásból - támogatta munkánkat!
Köszönet! Köszönet! Köszönet!
A felsorolt támogatások segítségével gyülekezetünk még
mindig olyan anyagi helyzetben van ami lehetővé teszi,
hogy már a jövő évre tervezhessük templomunk teljes
külső felújítását.
Az eddig bekért 6,9 millió Ft-os árajánlat az állványozást,
a külső vakolat leverését, újravakolását és a szükségszerű
bádogozási munkákat foglalja magába az anyagköltségekkel együtt.
Tervezett munkáink támogatási kérelmét az egyházmegye
már továbbította az országos egyház felé, az ottani szakreferens már megnézte, kívül-belül lefényképezte templomunkat, Ő a maga részéről támogatandó beruházásként
fogja előterjeszteni pályázatunkat a döntéshozók elé. Gyülekezetünk várhatóan 3,5 millió Ft-os maradvánnyal zárja
a 2011-s évet.
Bízva a kedvező elbírálásban, a lehetséges erkölcsi és
anyagi támogatóink további jó szándékában, hittel és reménységgel tekinthetünk a jövő év felé is, mert az Úr
csodásan működik.
Még egyszer hálát adva Teremtő, Gondviselő Atyánknak
köszönöm a megtisztelő figyelmüket, gyülekezetünk nevében szeretettel hívok mindenkit hálaadó alkalmunk folytatására a Hársfa vendéglőbe, fehér asztal mellé.
Erős vár a mi Istenünk!
(Bálint Kálmán gondnok - Mihályi)
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Befejeződött a vadosfai templom felújításának 1. szakasza
A vadosfai templom felújításának eddigi története…
pezték, felmérték a templomot. Rögzítették a felújítandó
részeket.
Ezután várakozás egészen a nyárig, amikor hiánypótlásra szólítottak fel bennünket, melyben akadálymentesítés, zöldfelület kialakítása, pénzügyi tervlap módosítása
szerepelt. Ezt is gyorsan elvégeztük, az akadálymentesítéshez az KÖH előzetes hozzájárulását kérve. Ezen költségek azonban nem képezték részét a benyújtott pályázati összegnek, tehát a 8,5 millió Ft fölötti bekerülés lett
a végeredménye a hiánypótlásnak és kötelezésnek.

2008 nyarán kaptunk jelzést, hogy várhatóan pályázati
lehetőség nyílik a templom felújításokra az Új Magyarország Vidékfejlesztés program keretében. Rác tisztelendő úr a SAPARD pályázati anyagot ajánlotta aktualizálásra. A tervezővel -. COMFORT tervező Kft- szeptember hó során aktualizáltattam a dokumentációt,
mert a normagyűjtemény és a kivitelezendő munkákat
a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előírásai szerint kellett elvégezni. A kötelezően ajánlott Impulzus pályázatíró Kft-től ehhez csekély segítséget kaptunk. A megjelent rendelet 50 millió Ft-ig engedte a pályázat maximumát, de a helyi LEADER közösségre bízta a kiírást. A
pályázati beadás első határideje okt. 31. volt. Ezt időközben módosították várhatóan november végére. Közben a templom térképészeti feltüntetését is módosítani
kellett, mert a térképeken nem a valóság volt feltüntetve. Ez újabb eljárást eredményezett. Kérelem, földmérők által felmérés, térképi feltüntetés, ezt is sürgőséggel, hisz a beadásinak jelzett határidő közeledett. Az
egész dokumentációt természetesen engedélyeztetni
kellett a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal (KÖH), és
az építésügyi hatósággal. A pályázat kiírásban az építési
normagyűjtemény – a támogatás elszámolásának alapja, mert legfeljebb ezzel az összeggel lehet a munkákat
elszámolni - változott, ezért ezt újra költségeltetni kellett, melyet a BUSOP készítette el sürgőséggel.
A Rábaköz Vidékfejlesztési csoport /Kapuvár és térsége LEADER egyesület/ közben a saját HVS-ében
/Helyi Vidékfejlesztési Stratégia/ maximálta az egy projektben igényelhető összeget, ami esetünkben a helyi
kulturális örökségvédelemnél pályázható legfeljebb 8,5
millió Ft lehetett. Ennek ismeretében kértem a tervezőktől, miként lehetne szakaszoltatni a beruházást célszerűen. A tervezőktől kapott választ átadva a pályázatíróknak, készült el a pályázat, melyet 2009 január 12.én beadtak Kapuváron.
A pontozást helyben végezték, és utána továbbították az MVH-ba/ Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal/ ellenőrzés és újra pontozás céljából.
Előzetes helyszíni szemlével folytatódott a pályázat
sorsa 2009. április 15.-én. Az MVH emberei lefényké-

A felújítással a szakaszolás miatt több kivitelezővel is
tárgyaltam, bemutatva az épületet is, hogy a célszerűen
elvégezhető munkát célozhassuk meg a pályázat eredményeként. A lelkész úrral, a BAUSOP képviselőivel és a
KÖH illetékesével együtt is áttekintettük lehetőségeket.
Az nyilvánvalóvá vált, hogy generálkivitelezőre szükség van a számlák teljes körűsége miatt.
A támogatási határozatot 2009 10.16.-án postázták
részünkre.
A kivitelezést az Országos Egyház nem javasolta
megkezdeni csak a határozatra alapozva, szerintük szerződést kellene előtte kötni az MVH-val. Ezáltal az Országos Egyház nem finanszíroz előre. Igaz, a tájékoztató
alapján nincs is pénze. Erről Pápán 2009 decemberében
tájékoztattak bennünket.
Az Örökségvédelemmel egyeztetett a fakivágásokat
2010 koratavasszal elvégeztük. Természetesen ezt is előre be kellett jelenteni, valamint az elvégzését is írásban
jelezni a KÖH felé.
Az Országos Egyház a támogatását 2010-ben a 2011.
évre megígérte.
Ekkor felgyorsultak az események. Az MVH kiírására
árajánlatot kértünk a BAUSOP és a Hettyei – Ép szakembereitől. 2010 őszén döntöttünk: a munka elvégzésével a
Hettyei-Ép egyéni céget bíztuk meg, és kötöttünk velük
szerződést 7,228 eFt + ÁFA értékben. A fennmaradó
munkálatokra, amik nem szerepeltek az MVH kiírásban, a
gyülekezet Alapítványa kötött szerződést a kivitelezővel
1.200 eFT + ÁFA értékben.
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A számlák kifizetése az Országos Egyház biztosította forrásból történt meg, amit a megkapott támogatásból törlesztünk majd részükre.
Az építési engedélyben a kivitelezés megkezdése
előtt részletes egyeztetést kért az Örökségvédelmi Hivatal. Ezen az egyeztetésen a kivitelező képviselője Bauer
József, a megbízott műszaki ellenőr Németh Gy. Géza
és Sümeghy Péter, valamint a KÖH részéről Pálinkás
László felügyelő vett részt. A KÖH az eredeti tervektől
nem engedett eltérést, egyszerűsítést.
A munkák 2011 tavaszán megkezdődtek. A tuskók
kiszedése lehumuszolást követte a fal lábazatának leverése és a fal mellett szellőző árok kialakítása. Az árok
kulé kaviccsal került feltöltésre. A kavics közt drén cső
húzódik, ami a vizet a fal mellől a szikkasztó kútba vezeti. Az esőcsatornák vizét is tisztító idom közbeiktatásával a zárt rendszeren keresztül a szikkasztóba vezették el műanyag csővel. A lábazatra DÖRKEN MS 8mm
dombormagasságú szigetelésvédő lemezt raktak, a föld
síkjáig, ami a fal párologtatását segíti. A falban meglévő
bitumenes szigetelés vonalában rozsdamentes acéllal a
külső vakolatot is elválasztották, meggátolva a vízpára
felszívódását a szigetelt rész fölé. A kúlé kavicsot és a
zöldfelületet betonszegély választja el. A friss vakolaton
jól látszott a fal nedvessége. A sötét foltok szépen zsugorodnak össze, ahogy szárad a fal a vakolat alatt.
Az első lépcső teljes cseréjét oldották meg, itt is alkalmazva a DÖRKEN lemezt. A járdák LEIER szegélykővel és lapokkal készültek el. Nagy feladat volt a kötele-

zően megépítendő elem, a mozgáskorlátozottak részére a
rámpa. Ennek elhelyezését és kiviteli terveit is egyeztetni
kellett az Örökségvédelemmel.
A magasság miatt kötelező volt ez a hosszúság és a
két oldali korlát.
A bádogosok cseréltek vízlevezetőket, könyöklőket,
valamint a többi elemet újra festették.
A fenti munkák mellett Kreták Imre asztalos mester
elvégezte a fő és oldalkapuk felújítását, festését, valamint elkészítette az új ajtókat.
A téglapilléreken a kifagyott elemek kivésése és cseréje is megtörtént a karzat szintjéig.
Az eddig végzett munka műszaki átadására november 29.-én került sor. Ezen részt vett a kivitelező, a műszaki ellenőr, a KÖH képviselője valamint a gyülekezet és
az Alapítvány vezetője. Veöreös András örökségvédelmi
felügyelő írásban elfogadta az eddigi munkát. Javasolta a
szakaszolást a felújítás során, ezáltal nem kell külön engedélyezési eljárás a folytatáshoz. Ez folyamatban van.
Az eddigi munkák költsége: Hettyei-ÉP részére a gyülekezettől a szerződött összeg 7.228.717Ft + ÁFA, az
Alapítvány részéről 1.200.000 Ft+ ÁFA.
Az asztalos munkák értéke 731.900 Ft. Ezen összegek felett a pályázatíró és kezelő díja, valamint a műszaki
ellenőr díja terheli a kivitelezést.
Az elszámolást szeretnénk megoldani december hó
során, hogy a további pályázati lehetőségeket ki tudjuk
használni.
(Sümeghy Péter jegyző – Mihályi)

Presbiterképzés
resbiterképzés – Révfülöpön

Kedves Testvérek!
November 18-20 között immár másodszor nyílt lehetőség arra, hogy akik Istenről, Jézusról és egyházunk
tanításáról, annak működéséről többet szeretnének tudni,
Révfülöpön, egyházunk Oktatási Központjában. presbiterképzés keretében vehessenek részt. Tavaly Bálint Kálmán
testvérünk Mihályiból már volt itt, az Ő bíztatása is hozzájárult, hogy belevágtam.
Nehezen indultam a jelentkezéssel, hiszen minden
hétvégére van valami elfoglaltság, de most már tudom,
hogy megérte „feláldozni” ezt a két napot, hiszen olyan

lelki feltöltést adott, amire szerintem mindenkinek időnként szüksége van.
A képzés tényleg tanítás volt, a kiválasztott témák
neves előadóitól kaptunk evangélikus hitünkkel, egyházunkkal kapcsolatos ismereteket. Külön öröm volt számomra, hogy az előadók sorában földinket, Tubán József
csornai lelkészt ismerősként is köszönthettem.
Az ország minden részéből érkeztek presbiter testvérek: Csabacsüd, Bonyhád, Szekszárd, Harka, Veszprém,
Szentendre, Szombathely, Székesfehérvár, Répcelak, Kaposvár, Dabas-Gyón, Vadosfa (Gyóró), Budaörs, Bakonycsernye, Apostag, Dunaegyháza, Miskolc, Cegléd, Szolnok,
Nagycserkesz. A mintegy 70 fő igyekezett egymást megismerni, de ez a rövid idő alatt nem sikerült teljesen. Az
életkort tekintve voltak szép számmal nyugdíjas-korúak,
de fiatal, tizen-, huszonévesek is, ami mindnyájunk nagy
örömére szolgált, hiszen bennük (is) látjuk egyházunk
fennmaradásának, megújulásának zálogát.
Az Ordass Lajos püspökről elnevezett Oktatási Központ kényelmes elhelyezést és színvonalas ellátást biztosított ottlétünk alatt. Köszönet és hála illeti meg a szervezőket áldozatos munkájukért. Igaz, házigazdánk a sok köszönőlevélre ezt válaszolta: „ezért Istennek legyen hála,
ugyanis nem a mi vendégszeretetünket élték át a testvérek, hanem az Úristen vendégszeretetét éltük át együtt,
mindannyian!”
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A program már pénteken este bemutatkozással
kezdődött, amit istentisztelet és a gyülekezetépítésről szóló előadás követett.

Szombaton egyházunk tanításáról, történetéről,
rendjéről, az evangélikus etikáról, az Ó- és Újszövetségről
valamint Ökomenikus egyházismeretről voltak előadások.
Az egyes részek között volt lehetőség az elhangzottak
megvitatására, kérdések feltevésére.
Vasárnap a reggeli közös ima után az istentiszteletek liturgiájáról volt szó. Ezt követte a záró istentisztelet
úrvacsorával. Itt említem meg, hogy mindkét Istentisztelet
(nyitó és záró) az új liturgia szerint folyt. Én most találkoz-

tam vele először, számomra még szokatlan, de sok résztvevő jelezte, hogy ők rendszeresen így tartják istentiszteleteiket.
Befejezésként az ünnepi ebéd után dr. Hafenscher
Károly igazgató-lelkész úti áldását adta ránk, amely a hazafelé vezető úton mindnyájunkat elkísért.
Ottlétünk alatt hasznos ismeretet is kaptunk, fontos dolog,
hiszen arról szólt ez a pár nap, de nekem mégis többet
adott az együttlét, a közös énekek, az imák, az Istentiszteletek áhítata. Köszönöm az Úristennek, hogy elvezérelt!
Hazafelé autózva azon gondolkodtam, hogy milyen
békesség szállt meg az ottlét alatt: eszembe sem jutott,
hogy mennyibe kerül a benzin, hogyan váltják az EURO-t,
ki esik ki az X-faktorból, s hasonló fontos, vagy lényegtelen dolgok, amik a mindennapjainkat kitöltik. A Szentlélek
által megáldva telt ez a két nap, ami haza is elkísért.
Akik esetleg gondolkodnak azon, - ha lesz még következő képzés -, hogy elmenjenek, csak javasolni tudom,
mivel az ott átélt „közösségi érzést” így papírra vetni nem
lehet, csak átélni!
(további képek itt:
http://clph.elte.hu/ev/index.php/2011_11_18
_revfulop )

(Kovács Béla gondnok - Gyóró)

Éves munkat
munkaterv
(fontosabb egyházmegyei, kerületi és országos események)
I.8.

Templomépítési offertórium (Vízkereszt utáni 1.
vasárnap)
I.11.
LMK.
I.16-21. Ökumenikus imahét.
II.8.
LMK.
II.18.
Egyházmegyei Presbiteri ülés – Sopron, Fabricius
Otthon.
II.25.
Egyházkerületi Nap – várhatóan a Líceumban
lesz.
II.26.
Egyházmegyei offertórium (Böjt 1. vasárnap)
IV.30-ig Az
új
egyházközségi
presbitériumok
megalakulása, egyházmegyei elnökségre való
szavazás lebonyolítása.
III.2.
Női Ökumenikus Világimanap.
III.3.
XI. Országos Bábfesztivál.
III.11. Egyházmegyei szószékcsere gyülekezeteinkben.
III.14. LMK.
III.18. Egyházközségi költségvetések és zárszámadások
leadásának határideje.
III.23-25.
Borfesztivál Révfülöpön.
III.31. Egyházkerületi Ifjúsági Nap és Konfirmandus
Találkozó Győrben, a Péterffy iskolában.
IV.1.
Szórványoffertórium (Virágvasárnap)
IV.14.
8.30. Egyházmegyei Presbiteri ülés.
IV.14.
10.00. Egyházmegyei Közgyűlés.
IV.11.
LMK.
IV.21.
Egyházkerületi Közgyűlés.
IV.22.
Ifjúsági offertórium (Húsvét utáni 2. vasárnap)
IV.29.
Egyházmegyénk hivatalos megalakulásának 6.
évfordulója.

V.4.
V.6.
V.7-9.
V.2.

Országos hittanverseny (iskolai)
Egyházkerületi kórustalálkozó Hegyeshalomban.
Országos lelkészkonferencia Balatonszárszón.
LMK – várhatóan Bükön. (Kivételesen az első
szerdán) Közös a Vasi Egyházmegye lelkészi
karával.
V.11-12. Országos hittanverseny (gyülekezeti).
V.12.
Országos Gyereknap Piliscsabán.
V.19.
Egyházkerületi Missziós Nap – Egyházkerületi
Nap Tatabányán.
V.20.
Misszió offertórium (Húsvét utáni 6. vasárnap)
VI.1-3. Reménység
Fesztivál
a
Papp
László
Sportarénában.
VI.6.
LMK. (Kivételesen nem a második kedden)
VI.11-14. Egyházkerületi Rekreációs Napok Gyenesdiáson
+ kirándulás.
VI.17.
Nyugdíjas offertórium (Szentháromság utáni 2.
vasárnap)
VI.24.
GAS offertórium (június utolsó vasárnapja)
VII.1-8. Országos Zenei Tábor – valószínűleg Győrben.
VII.8-14. Alkotótábor 1. Rábcakapin.
VII.15-21.Alkotótábor 2. Rábcakapin.
VII.18-22.Szélrózsa Találkozó Fonyódligeten.
VII.29-VIII.4. Országos Gyerektábor – Piliscsabán.
VIII.4-5. Finn-magyar
Ébredési
Találkozó
Bakonycsernyén.
VIII.22-26.
BalatonNET
Evangéliumi
Konferencia
Balatonszemesen.
VIII.25. Missziói Nap Tállyán.
VIII.28-30.
Egyházkerületi
Lelkésztalálkozó
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Révfülöpön.
VIII.31. Járulékbefizetési határidő.
IX.2.
Iskolatámogatási offertórium (Szeptember első
vasárnapja)
IX.4-5. LMK – Balatonszárszón - közösen a Pesti, GyőrMosoni, Somogy-Zalai Egyházmegyék lelkészi
karával.
IX.15. 8.30. Egyházmegyei Presbiteri ülés , Egyházmegyei
Közgyűlés - …
IX.14-15. Egyházkerületi
egyházközségi
elnökségek
konferenciája és Egyházkerületi Munkatársképző Nap Révfülöpön.???
X.13.
Egyházkerületi
Pedagógus
Csendesnap
Várpalotán.

X.13.
X.10.
X.28.

Országos Evangelizáció Budapest-Deák-téren.
LMK.
Bibliaterjesztési offertórium (Október utolsó
vasárnapja)
XI.2-3./9-10. Országos
felügyelő
találkozó
Révfülöpön.???
XI.14.
LMK.
XI.17. 9.30. Egyházkerületi Közgyűlés Győrben, a Püspöki
Hivatalban.
XI.30-XII.1.Zsinati ülésszak – az új zsinat alakuló ülése.
XII.8. 8.30.
Egyházmegyei Presbiteri ülés - …
XII.8. 10.00.Egyházmegyei Közgyűlés - …
XII.12. LMK.

Anyakönyvi hírek
(A legutolsó körlevél óta)

Megkereszteltük

Eltemettük

- Okt. 9-n Zsebeházán Eőry Attila és Kovácsics Helga gyermekét, Attilát,
Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa.”

Megáldottuk

-

- Szeptember 10.-n Kisfaludon Zsirai Gergely és Nagy

szept. 5.-n Zsebeházán Nagy Gizellát (85 év),
okt. 5.-n Kisfaludon Varga Gézát (69 év),
okt. 20.-n Mihályiban Dömötöri Sándorné sz. Marics
Esztert (91 év),
nov. 24.-n Mihályiban Horváth Lászlóné sz. Németh
Lenkét (73 év),
dec. 9.-n Zsebeházán Polláckné Náray Ilonát (57
év).

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

Zsuzsanna házasságát.

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

Istentiszteleti alkalmaink
A besatírozott x napján levő istentiszteleten kötelező offertóriumot tartunk (valamilyen meghatározott
célra továbbítandó perselypénz)!
MagyarDátum
Nap
Ünnep
Vadosfa Gyóró
Kisfalud
Mihályi
Potyond Zsebeháza
keresztúr
2011.dec..18
v
Ádvent 4.
09.45
15.15
11.00
14.00
2011. dec.. 24.
szo
Karácsony este
16.30
2011. dec.. 25.
v
Karácsony 1.
09.30 úrv. 14.00 úrv. 11.00 úrv.
15.30 úrv.
2011. dec.. 26.
h
Karácsony 2.
11.00 úrv. 09.30 úrv.
14.00 úrv.
2011. dec.. 31.
szo
Óév
09.30 úrv. 14.00 úrv. 11.00 úrv.
15.30 úrv.
2012. jan.. 1.
v
Újév
11.00 úrv. 09.30 úrv.
14.00 úrv.
2012. jan.. 8.
v
x Vízkereszt ü.u. 1.
09.45
14.00
11.00
15.15
2012. jan.. 15.
v
Vízkereszt ü.u. 2.
09.45
15.15
11.00
14.00
2012. jan.. 22.
v
Vízkereszt ü.u. 3.
14.00
09.45
11.00
2012. jan.. 29.
v
Vízkereszt ü.u. utolsó
09.45
11.00
2012. febr.. 5.
v
Hetvened
09.45
11.00
2012. febr.. 12.
v
Hatvanad
09.45
14.00
11.00
15.15
2012. febr.. 19.
v
Ötvened
09.45
15.15
11.00
14.00
2012. febr.. 26.
v
x Böjt 1.
14.00
09.45
11.00
2012. márc.. 4.
v
Böjt 2.
09.45
11.00
2012. márc.. 11. v
Böjt 3.
09.45
14.00
11.00
15.15
2012. márc.. 18. v
Böjt 4.
09.45
15.15
11.00
14.00
2012. márc.. 25. v
Böjt 5.
14.00
09.45
11.00
2012. ápr.. 1.
v
x Böjt 6.
09.45
11.00
2012. ápr.. 6.
p
Nagypéntek
17.00 úrv.
2012. ápr.. 8.
v
Húsvét 1.
09.30 úrv. 14.00 úrv. 11.00 úrv.
15.30 úrv.
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2012. ápr.. 9.
2012. ápr.. 15.
2012. ápr.. 22.
2012. ápr.. 29.
2012. máj.. 6.
2012. máj.. 13.
2012. máj.. 17.
2012. máj.. 20.
2012. máj.. 27.
2012. máj.. 28.
2012. jún.. 3.
2012. jún.. 10.
2012. jún.. 17.
2012. jún.. 24.
2012. júl.. 1.
2012. júl.. 8.
2012. júl.. 15.
2012. júl.. 22.
2012. júl.. 29.
2012. aug.. 5.
2012. aug.. 12.
2012. aug.. 19.

h
v
v
v
v
v
cs
v
v
h
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

Húsvét 2.
11.00 úrv. 09.30 úrv.
14.00 úrv.
Húsvét ü.u. 1.
09.45
15.15
11.00
14.00
x Húsvét ü.u. 2.
14.00
09.45
11.00
Húsvét ü.u. 3.
09.45
11.00
Húsvét ü.u. 4.
09.45
11.00
Húsvét ü.u. 5.
09.45
14.00
11.00
15.15
Mennybemenetel ü.
10.00
x Konfirmáció
10.00 úrv.
Pünkösd 1.
09.30 úrv. 14.00 úrv. 11.00 úrv.
15.30 úrv.
Pünkösd 2.
11.00 úrv. 09.30 úrv.
14.00 úrv.
Szentháromság ü.
09.45
11.00
Szentháromság ü.u. 1.
09.45
14.00
11.00
15.15
x Tanévzáró
10.00
Szentháromság ü.u. 3.
14.00
09.45
11.00
Szentháromság ü.u. 4.
09.45
11.00
Szentháromság ü.u. 5.
09.45
14.00
11.00
15.15
Szentháromság ü.u. 6.
09.45
15.15
11.00
14.00
Szentháromság ü.u. 7.
14.00
09.45
11.00
Szentháromság ü.u. 8.
09.45
11.00
Szentháromság ü.u. 9.
09.45 úrv.
11.00 úrv.
Szentháromság ü.u. 10.
09.45 úrv. 14.00 úrv. 11.00
15.15 úrv.
Szentháromság ü.u. 11.
15.15
11.00
14.00 úrv.
Emlékezés az 1751-s
vadosfai eseményekre
2012. aug.. 20.
h
10.00
2012. aug.. 26.
v
Szentháromság ü.u. 12.
14.00 úrv. 09.45
11.00
2012. szept.. 2.
v
x Tanévnyitó
10.00
2012. szept.. 9.
v
Szentháromság ü.u. 14.
09.45
14.00
11.00
15.15
2012. szept.. 16. v
Szentháromság ü.u. 15. 09.45
15.15
11.00
14.00
2012. szept.. 23. v
Szentháromság ü.u. 16.
14.00
09.45
11.00
2012. szept.. 30. v
Hősök napja
10.00
2012. okt.. 7.
v
Szentháromság ü.u. 18. 09.45
11.00
2012. okt.. 14.
v
Szentháromság ü.u. 19.
09.45
14.00
11.00
15.15
2012. okt.. 21.
v
Szentháromság ü.u. 20. 09.45
15.15
11.00
14.00
2012. okt.. 28.
v
x Szentháromság ü.u. 21.
14.00
09.45
11.00
2012. okt.. 31.
sze
Reformáció
10.00 úrv.
Megemlékezések a te17.30 ev.
metőkben
templom 16.30
2012. nov.. 1.
cs
15.45
14.00
14.45
17.00
15.15
2012. nov.. 4.
v
Szentháromság ü.u. 22. 09.45
11.00
100 éves a vadosfai
2012. nov.. 10.
szo
templom
10.00
2012. nov.. 11.
v
Szentháromság ü.u. 23.
09.45
14.00
11.00
15.15
2012. nov.. 18.
v
Szentháromság ü.u. 24. 09.45
15.15
11.00
14.00
2012. nov.. 25.
v
Szentháromság ü.u. 25.
14.00
09.45
11.00
2012. dec.. 2.
v
Ádvent 1.
09.45
11.00
2012. dec.. 9.
v
Ádvent 2.
09.45
14.00
11.00
15.15
2012. dec.. 16.
v
Ádvent 3.
09.45
15.15
11.00
14.00
2012. dec.. 24.
h
Karácsony este
16.30
2012. dec.. 25.
k
Karácsony 1.
09.30 úrv. 14.00 úrv. 11.00 úrv.
15.30 úrv.
2012. dec.. 26.
sze
Karácsony 2.
11.00 úrv. 09.30 úrv.
14.00 úrv.
2012. dec.. 31.
h
Óév
09.30 úrv. 14.00 úrv. 11.00 úrv.
15.30 úrv.
2013. jan.. 1.
k
Újév
11.00 úrv. 09.30 úrv.
14.00 úrv.
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 kapcsolatot a gondnokokkal. Ők szívesen segítenek, s – amennyiben lehetséges - megszervezik az utazást. Ez semmiképpen se legyen akadálya az együttünneplésnek!
Esetleges változásról a templomok ajtóira kitett hirdetésekből értesülhetnek, valamint a honlapunkon is megtalálhatók a
legfrissebb információk.
Szeretettel kérjük testvéreinket, ne feledkezzenek meg az egyházfenntartási járulék befizetéséről. Ha lehet, ne hagyják
ezt az év végére, hiszen kifizetni valók már évközben is jelentkeznek. A 2009. febr. 9-n tartott presbiteri ülés értelmében az
egyházfenntartási járulék ajánlott minimuma 3.500,- Ft/év. A több jövedelemmel rendelkezők részére az ajánlás a következő volt:
Egy főre jutó kereset
75 ezer Ft-ig
125 ezer Ft-ig
175 ezer Ft-ig
225 ezer Ft-ig 225 ezer Ft felett
Kért egyházfenntartás
3.500 Ft/fő
4.500 Ft/fő
5.500 Ft/fő
6.500 Ft/fő
7.500 Ft/fő
Írta és összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2011. december 9.
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