GYÜLEKEZETÜNK KISTÜKRE
Vámosgálfalvi Református Egyházközség
Lelkipásztor: Szabó István János
Telefon: 078-78-78-88-3.

Postacím: MS 547255 Gănești, nr. 270.
E-mail: vamosgalfalva@gmail.com

Gondnok: Hídi Imre 0786-347-863
Kántor: Szabó Gyula 0760-116-079
Ravatalozó gondozója: Vásárhelyi Ferenc 0762-807-507
Iroda programja keddtől péntekig 9-12, csütörtökön délután is 16-18-ig.
Honlap: facebook.com/vamosgalfalva
* Istentiszteletek: vasárnap de. 11 és du. 16 órától – ezt imaközösség is követi.
* Vallásóra: Pénteken 15 órától II-VI. osztályosoknak, 16-tól kisebbeknek.
* Magvető kórus: Pénteken 19 órától.
* IKE: vasárnap 17 órától.
* Konfirmációi felkészítő: I. év szerdán 17 órától, II. év csütörtökön 16 órától

V áGáN y – A Vámosgálfalvi Református Egyházközség gyülekezeti lapja.
Megjelenik havonta. Szerkeszti: Szabó István János református lelkipásztor és
Szabó Edit Edina. Korrektúra: Szabó István és Szabó Ilona.

Istentiszteletek alapigéi
Dec. 25. KARÁCSONY I. „A jel pedig ez lesz számotokra: találtok egy kisgyermeket,
aki bepólyálva fekszik a jászolban.” Lk. 2,8-12 Andrási Zoltán legátus
Dec. 26. KARÁCSONY II. „Ezért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az: a régi
elmúlt, és íme: új jött létre.” 2Kor. 5,17 Andrási Zoltán
Dec. 27. KARÁCSONY III. „Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuélnak
nevezik majd” – ami azt jelenti: Velünk az Isten.” Mt. 1,23 Andrási Zoltán
Jan. 1. ÚJÉV „És megparancsolta nekünk az Úr, hogy teljesítsük mindezeket a
rendelkezéseket, és féljük az Urat, a mi Istenünket, hogy jó dolgunk legyen mindenkor,
és megtartsa életünket az Úr, ahogyan ma is. És igazak leszünk Istenünk, az Úr előtt,
ha megtartjuk és teljesítjük mindazokat a parancsolatokat, amelyeket ő parancsolt
nekünk.” 5Móz. 6,20-25
Jan. 2. vas. de. „Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa...” Mt. 5,1-11
Jan. 9. vas. de. „Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön
el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is;
mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek; és ne vigy minket kísértésbe, de
szabadíts meg a gonosztól; mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
Ámen.” Mt. 6,9-13
Jan. 16. vas. de. „…csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám.” Mt. 8,5-13
Jan. 23. vas. de. „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás Urát,
hogy küldjön munkásokat az aratásába.” Mt. 9,35-38
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Terveink 2022-re
„Ha az Úr akarja, akkor élünk, és ezt vagy azt fogjuk cselekedni.” –
így tanít minket tervezni Jakab apostol (Jak. 4,15). Ezt tekintjük feltételnek
2022-re is, ahogyan eddigi terveinkhez is Istenünk segítségét és áldását
kértük. És meg is kaptuk. Nagyon sok építkezés, javítás történt
gyülekezetünkben. A templom javítása volt ezek közül a legnagyobb, amit
a Magyar Kormány támogatásával valósíthattunk meg 2020-2021-ben.
A hálaadó istentiszteletet május 15-én szeretnénk megtartani,
Főtiszteletű Kató Béla püspök urat meghívtuk erre az eseményre, valamint
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkárságának képviselőjét, a
tervezőt, kivitelezőt, mindazokat, akik által Isten kegyelme lehetővé tette a
templom felújítását, és természetesen híveinket is várjuk, akik önkéntes
adományaikkal, közmunkával, imádságaikkal is részesei voltak ennek.
Addig is javítunk, dolgozunk, a parókia udvarát szeretnénk térkővel
kirakatni, az ajtó elé eresz készül, a kántori lakás kerítése is megújul
májusig jakabi feltétellel.
Nagyon fontos a lelki építkezés is: idén a nagyobb vallásórások, a
konfirmálók és az ikések számára Parajdon tábort szervezünk, július 25-29
között. Természetesen, a nagy sikernek örvendő vakációs bibliahetet is
meg szeretnénk tartani a nyár folyamán. Testvérgyülekezetünk látogatása
különös örömet jelent számunkra, erre is készülünk. Jó lenne idén ismét
kirándulást szervezni a nőszövetséggel, csapatépítőt a presbitériummal, és
más rendezvényekre is nyitottak vagyunk – hátha a vírus sem szól bele.
Isten legyen segítségünkre! Legyen most is az Ő akarata szerint!
Szabó István János lelkipásztor

Lelkészi jelentés a 2021-es évről
1. Népmozgalmi adatok
2021. január 1-én 1152 lélek volt. 2021. december 31-én 1146 lélek van
(561 férfi és 585 nő). (Keresztelés 6, Temetés 23, Esketés 2 pár – vegyes,
Konfirmált 19, Beköltözött 13, Kiköltözött 2, Betért 1, Kitért 1.) Családok
száma: 575.
2. Gyülekezeti események
Az istentiszteleteket megtartottuk, összesen 151 istentisztelet, ezen kívül
28 vallásóra, 94 kátéóra, 5 ifjúsági bibliaóra, 7 nőszövetségi bibliaóra, 8
vallásos ünnepély, 67 imaközösség, temetés, esketés, presbiteri gyűlések
és más szolgálatok, több, mint 300 igei szolgálat.
2021. január 3. – Közgyűlés a templomban, beszámoló a 2020-as
esztendőről.
2021. január 17. – Gyülekezetünkben imaközösségi alkalmakat
indítottunk el, február 3-ig naponta 17 órától imádkoztunk kántorunk
gyógyulásáért és gyülekezetünk többi betegéért. Ezután heti két
alkalommal tartottuk az imaközösséget Pünkösdig, majd vasárnap
délutánonként, az istentisztelet után.
2021. február 14. – Presbiteri eskütétel. Hídi András, Kálmán József és
Varga Attila presbiteri esküt tettek a vasárnap délelőtti istentiszteleten.
2021. február 23. – Pályáztunk, és átvehettünk a gyülekezetünkben folyó
ifjúsági munka, a Vifi Együttes istentiszteleti szolgálatának támogatására,
több zenei eszközt: a Magyarországi Református Egyház jóvoltából.
2021. március 6. – Női világimanap.
2021. március 28. – Virágvasárnap – Konfirmálás. 9 lány és 10 fiú
konfirmált gyülekezetünkben: Balog Adrián, Hídi Márk, Kádár Szónia,
Keszeg Ágota, Keszeg Briana Hanelore, Keszeg Brigita, Mihály Márk,
Ozsváth Edina, Pataki István Szilárd, Pál János, Polgár Noémi Brigitta,

Hirdetések
* A decemberi perselypénz 2133 lej volt, köszönjük a gyülekezetnek!
* Az Aranykönyvbe Réti István555 100 lejt, Szabó András578 100 lejt,
névtelen adakozó 150 lejt, névtelen adakozó 150 lejt, Hídi István522 100
lejt, Mihály József314 100, Keszeg Ilona277 100 lejt, a Vágány
megjelentetésére Varga Júlia 100 lejt, valamint név nélkül még összesen
55 lejt adományoztak egyháztagjaink a fenntartó járulék kifizetése
alkalmával.
Január 8-án a parókia udvarán a tűzifát darabolták fel és rakták össze
Szentgyörgyi Andris, Hídi András, Kálmán József, Székely Király Márton
és Szabó Imre egyháztagjaink. Köszönjük szeretettel, Isten áldja az
adományozók és közmunkázók életét!
* Az imahetet a járvány miatt idén elhalasztjuk – reményeink szerint Böjtfő
nagyhetében tudjuk megtartani (február 28 – március 5).
* 2022-től csak egy este, az elhunyt egyháztagok temetése előtti napon
tartunk virrasztót, ahol a lelkipásztor igét olvas, a kántor és a nőszövetség
is szolgál.
* A fenntartói járulék a jövedelem 1%-a, de személyenként minimum
125 lej presbiteri határozat értelmében. Aki március 31-ig kifizeti,
élhet a 10 lej kedvezmény lehetőségével, és fizethet 115 lejt.
* A gáz és elektromos áram díjának emelkedése miatt 2022. január 1-től a
ravatalozóház használatáért az építéskor adakozó és/vagy közmunkát
végző egyháztagok 200 lejt, más egyháztagok 400 lejt, a más felekezethez
tartozó hívek 600 lejt fizetnek a 40/2021-es presbiteri határozat szerint.
* A VáGáNy interneten is megtalálható. Elszármazott szeretteink, máshol
élő ismerőseink az Erdélyi Református Egyházkerület honlapján is
olvashatják: http://www.reformatus.ro/kiadvanyok.html
* Gyülekezeti lapunk, a VáGáNy, ingyenes és megfizethetetlen ☺.
Támogatók segítségét viszont szívesen fogadjuk. Köszönjük az eddig
nyújtott szíves adományokat!

ifjúsági tevékenységre: 1500, presbiteri szövetség tagdíjak: 288, 3,5%-ok:
5000, diakóniai célú adományok: 4000, bérjövedelem: 8000, földadományok: 13000, legátusnak: 20000 és más bevételek. Összesen:
275038 RON.
Három pályázatunk elbírálása folyamatban van, nem foglaltuk bele
a költségvetésbe.
2021-ről maradt 44318,48 lej.
2022. végén marad még 45084 lej.
5. Tervek, javaslatok
MEGVALÓSULT: Templomunk külső felújítása, villámhárító
felszerelésével. Vámosújfalu testvérgyülekezet meglátogatása.
TERV: Felújított templomunk átadó ünnepsége május 15-én.
Parókia udvarának rendbetétele. Kántori lakás kerítésének elkészítése a
templom felőli részen is. Vallásórás-konfirmandus tábor. Vámosújfalu
testvérgyülekezet fogadása. A régi tanácsterem kijavítása.
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Január 5-én helyeztük nyugalomra Szabó (sz. Ozsváth) Katalin
nőtestvérünket, akinek 82 földi esztendőt rendelt ki a Teremtő Istene. Az
Ő szava az Agg. 2,9 igeverse által szólt gyászoló szeretteihez.
Január 7-én kísértük el utolsó földi útján Szakács István
testvérünket, aki 71 éves életutat bejárva pihent meg fáradalmaiból. Az
igehirdetés a Zsolt. 73,23-26 alapján hangzott.
Isten vigasztaló Szentlelke erősítse szeretteiket a dicsőséges
feltámadás reménységével!
Szabó István János lelkipásztor
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2021. április 10. – Tűzifa elhozatala az erdőről.
2021. április 11. – Kiskonfirmálási ünnepély. Négy hetedikes ifjú
kiskonfirmálása.
2021. április 24. és május 1. – Kitakarítottuk a temetőt, közmunkával.
2021. május 23. – Pünkösdi legátusunk Péter Györgyi László, VI. éves
teológiai hallgató volt. 5751 lej legátum gyűlt össze.

Temetés
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2021. április 8. – július 25. között – Az imaterem melletti fedett terasz
elkészítését a konfirmálók 2000 lejes adománnyal támogatták, amiből
faanyagot vásároltunk. A munkálatokat Hídi András és Szőke Ferenc
vállalkozók végezték el. Híveink közül sokan több napon át önkéntes
munkát vállaltak. A terasz oldalait Nagy József és Hídi Imre gondnok
készítették el. A kapu Csíki János presbiterünk munkája és adománya. A
térkő lerakását a Verdinvest-nek köszönjük.

2021. május 2. – Gyermekeink anyáknapi ünnepélye a templomban.

Gyülekezeti események
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Réti Szidónia Zsuzsánna, Szőke Lénárd, Tordát Stefánia, Varga Izabella,
Varga Szabolcs, Vass Ferencz Ottó, Veress Hunor és Végh Ervin János.
2021. április 4. – Húsvéti legátusunk Csalai (Okos) Rebeka-Júlia, VI. éves
teológiai hallgató volt. 6073 lej legátum gyűlt össze.
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2021. július 26-30. – Vakációs bibliahétre került sor. 90 vallásóráskorú
gyermek, 15 konfirmált fiatal és 6 felnőtt vett részt a bibliaheti alkalmakon,
naponta átlagban 95 személy. Köszönjük Ozsváth Ilona, Végh Enikő,
Szabó Gyula, Szabó Rózália és Szabó Edit Edina kitartó munkáját,
valamint az ikések segítségét.
2021. augusztus 1. – Megszerveztük a tálentumvásárt.
2021. augusztus 7. – Nőszövetségi kirándulás a Székelyföldre.
2021. augusztus 11. – Konzuli napot szerveztünk.
2021. szeptember 2-6. – A presbitériummal Vámosújfaluba, anyaországi
testvérgyülekezetünkhöz látogattunk el.

2021. július 23. – október 22. a Magyar Kormány támogatásával
templomunk külső felújítását is elvégeztük. Presbitériumunk a
marosvásárhelyi Verdinvest céget bízta meg a kivitelezéssel. A
templomjavításra Magyarország Kormányától 151.505 lejt kaptunk,
ebből a villámhárítót is ki tudtuk fizetni. Önerőből fizettük ki a portikus
tetőszerkezetének felújítását.
2021. szeptember 25. és október 2. – Tűzifa elhozása az erdőről.
2021. október 9. – Magyarország Kormányának támogatásával új
villámhárítót szereltettünk templomunkra. A munkálatot az ELIST KFT
végezte.
2021. december 5. –Kárpát-medencei imanap
2021. december 24. – Kicsi vallásórások ünnepélye (óvoda, előkészítő, I.
és II. osztály). Karácsonyi gyermek-csomagjainkat a KIK Egyesület, Csíki
Sándor és Irén, valamint egyháztagjaink támogatásával sikerült elkészíteni.
2021. december 25. – Karácsonyi legátusunk Andrási Zoltán Sándor VI.
éves teológiai hallgató volt. 7195 lej legátum gyűlt össze.
2021. december 25. – Délelőtt a Magvető kórus, délután a nagy
vallásórások ünnepélye (III-VI. osztály).
2021. december 26. – Kis- és nagykonfirmandusok és a Nőszövetség
ünnepélye.
3. Adományok az Aranykönyvben olvashatóak. A perselypénz 27597
RON volt. A közmunkát is adományként tartjuk nyílván. A Vágányban
havonta olvashattuk és olvashatjuk ezután is az adományok és
közmunkázók listáját. Hálás köszönetünk mindenkinek! Köszönjük a
névtelenül, az Úrasztalára hétről hétre elkészített friss virágot azoknak,
akik szívügyüknek érzik, hogy istentiszteletünket ez által is szebbé tegyék.
4. Pénzügyek
2021. dec. 31-én készpénzben van 27109,57 lej. Bankban van 17208,91 lej.
Kimutatás a 2021-es pénzforgalomról.

Bevételek: Fenntartói járulék 105200 lej. Perselypénz: 27597 lej.
Adományok: 19836. Megemlékezések: 12314. Ravatalozóhasználat: 6100.
Nőszövetség: 2626. Diakóniai (szeretetszolgálat) adományok: 5810, 3,5%ok: 5705, bérek: 3000, iratterjesztés 2882, anyaországi templomjavítási
támogatás 151505, szponzorizálás 2500, földek 10222, legátumok 19019
és egyéb bevételek…
Összesen bevételek 2021-ben: 378964,57 RON.
Kiadások: A 3 alkalmazott fizetésére: 65141, villany és gáz: 15138,
útiköltségek: 2339, épületek biztosítása, adója: 1999, telefon, internet:
1350, irodaszerek: 359, fogyóanyagok (pl. benzin és damil a
temetőkaszáláshoz, papír a nyomtatóba, tűzoltópalackok, fertőtlenítők,
arcmaszkok): 2981, protokoll: 633, leltári tárgyak beszerzése: 9355,
iratterjesztés: 3698, gyermek- és ifjúsági kiadások: 6546, diakónia: 5900,
karbantartási kiadások (imaterem melletti terasz): 34968, új beruházások
(templom villámhárítója): 25210, általános javítások: (templom) 126559,
központi járulék: 13956, egyháztagok segélyezése: 8800, bérjövedelmek
utáni járulék: 480, erdő-kiadás: 492, legátumok: 19019, más kiadások…
Összesen kiadások 2021-ben: 357639,72 RON.
Költségvetés 2022-re
Kötelező fizetnivalók: alkalmazottak fizetése: 95000 RON.
Központi járulék: 17280, biztosítások, adók: 6728, telefon, internet: 1700
lej, villany és gáz: 25000 (ebben benne van a templom, parókia,
gyülekezeti terem és ravatalozó is), útiköltségek: 3000, irodaszerek: 500,
protokoll: 5000, erdő: 500, gyermek és ifjúsági célokra: 8346, nőszövetség:
2230, presbiterszövetség: 288, diakónia: 5000, egyháztagok segélyezése:
24000, karbantartásra: 35000, legátusnak: 20000 és más kiadások.
Összesen fizetnivalók 274272 RON.
Remélt bevételek: egyházfenntartói járulék: 125000, perselypénz:
25000, adományok: 35000, megemlékezési adományok: 15000, bevételek
ravatalozóhasználatból: 10000, nőszövetség jövedelme: 4000, gyermek és

