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 20 órától.
* IKE: vasárnap 17 órától.
* Konfirmációi felkészítő: II. év szerdán 17 órától, I. év csütörtökön 17 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
Ápr. 17. Húsvétvasárnap de. „Mária pedig a sírbolton kívül állt és sírt. Amint ott sírt, behajolt a
sírboltba, és látta, hogy két angyal ül ott fehér ruhában, ahol előbb Jézus holtteste feküdt; az
egyik fejtől, a másik pedig lábtól.” Jn. 20,11-18 Zoltán Mihály legátus
Ápr. 18. Húsvét II. de. „A hét első napján, korán reggel, napkeltekor elmentek a sírbolthoz, és így
beszélgettek egymás között: Ki hengeríti el nekünk a követ a sírbolt bejáratáról? Amint
felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt.” Mk. 16,2-4 Zoltán Mihály
Ápr. 19. Húsvét III. de. „Azután így szólt Tamáshoz: Nyújtsd ide az ujjadat, és nézd meg a
kezeimet, nyújtsd ide a kezedet, és tedd az oldalamra, és ne légy hitetlen, hanem hívő! Tamás
pedig így felelt: Én Uram és én Istenem! Jézus így szólt hozzá: Mivel látsz engem, hiszel:
boldogok, akik nem látnak, és hisznek.” Jn. 20,27-29 Zoltán Mihály
Ápr. 24. vasárnap de. – Kiskonfirmálás „Akkor megnyitotta értelmüket, hogy értsék az Írásokat.”
Lk. 24,45
Máj. 1. vas. de. „Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek
kívánságainak. Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek,
már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. Mert a
bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi
Urunkban.” Róm. 6,12.22-23
Máj. 8. vas. de. – Anyák napja „Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem. Tudod, ha leülök vagy
ha felállok, messziről is észreveszed szándékomat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet,
gondod van minden utamra. Még nyelvemen sincs a szó, te már pontosan tudod, Uram.
Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod. Csodálatos nekem ez a tudás, igen magas,
nem tudom felfogni. Mily drágák nekem szándékaid, Istenem, mily hatalmas azoknak száma!
Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet! Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat!
Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökkévalóság útján!” Zsolt. 139,1-17.23-24
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„Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek!” Lk. 2,14
Hálaadó istentisztelet megújult templomunkért
2022. május 15.
* 13 óra – Istentisztelet: Igét hirdet Főtiszteletű Kató Béla Püspök úr
* Köszöntő beszédet mondanak:
Nt. Biró István, a Küküllői Református Egyházmegye esperese
Veress Zsombor, a Küküllői Református Egyházmegye főgondnoka
Ambrus Attila, az Erdélyi Református Egyházkerület főgondnoka
Tóth László főkonzul, Magyarország Főkonzulátusa, Csíkszereda
Juhászné Keresztényi Klára, a Vámosújfalui Református
Egyházközség (testvérgyülekezetünk) lelkipásztora
Szabó István János, helybéli lelkipásztor
Péter Ferenc, Maros Megye Tanácsának elnöke
Balog Elemér presbiter, Vámosgálfalva Község polgármestere
Hídi Imre gondnok
* Ünnepi műsor:
Vallásórások kórusa, Szabó Gyula kántor vezetésével
Szabó Márk János szavalata
Magvető Kórus és Nőszövetségünk egyesített kórusa
* Szeretetvendégség a templom melletti téren
* Meghívott vendégeink számára ünnepi ebéd a Szász Hordója étteremben

Templomfelújítás 2020 és 2021-ben

Hirdetések
* Az áprilisi perselypénz 4408 lej volt, a legátus számára 6503 lej adomány
gyűlt össze. Köszönjük a gyülekezetnek!
* A konfirmálók az anyakönyvek beköttetésére ajándékozott 400 lej
adományon kívül még 50-50 lej adományoztak az aranykönyvbe
konfirmáláskor. A 2021-ben levont adójának 3,5%-át idén 20 személy
ajánlotta fel egyházközségünknek, köszönjük ezt a támogatást. Isten áldása
legyen a jókedvű adakozók életén!
* Május 7-én temetőtakarításra került sor. Hídi András264C, Szabó Ferenc323,
Szakács József339, Hídi Imre gondnok, Keszeg István772, Szabó Imre
harangozó, Szabó Gyula559, Szabó János594, Réti István555, Szabó András753
és Szentgyörgyi Andris614 a kerítés teljes hosszában kivágták a bokrokat,
elhordták a hulladékot, megmetszették a fűzfát és helyreállították a kerítést.
Imre Miklós a kántori lakás kerítésének a hegesztési munkálatait vállalta
el, Csíki János presbiterünk a tolókaput készítette el. Köszönjük a
tereprendezési közmunkában való részvételt is Réti János673, Szabó
András753, Szakács József339 presbitereknek és Szabó Imre harangozónak.
Isten jutalmazza fáradozásukért!

Magyarország Kormányának és az Erdélyi Református
Egyházkerület támogatásának köszönhetően 2020-ban és 2021-ben
megújult a templomunk.
Sajnos, a templomot kétszer is meg kellett már erősíteni, az 1970-es
években és 2008-ban is. Egyik munkálat sem hozta meg a várt eredményt,
sem az alap mellé öntött betonpárkány, sem a falak alá injektált speciális
Uretek-hab.
2017. októberében Balog Elemér polgármesterünk javaslatára
előtanulmányt rendeltünk meg (12000 lejbe került), aminek alapján
elkészült a felújítási terv. A topográfiai munkálatokat Fábián Ferenc
mérnök ingyen végezte el, a geo-tanulmány Vidra Lajos mérnök
adománya. Az elvégzendő munkálatokat három fontossági szakaszba
soroltuk: 1) a templom süllyedésének, repedésének megállítása –
alábetonozás, 2) a belső felújítás, 3) külső falak kijavítása, a templom teljes
újrafestése és új villámhárító felszerelése.

* Május 7-én, Balavásáron egyházmegyei ifjúsági találkozón vettünk részt,
12-en a gyülekezetünkből.
* A fenntartói járulék a jövedelem 1%-a, de személyenként minimum
125 lej presbiteri határozat értelmében.
* 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! Jelen lapszám megjelenését a balavásári
Orbán temetkezési vállalat támogatta.

Gyülekezeti események
Keresztelés
Április 23-án részesült a keresztségben Imre Miriám Nikolett, Imre
Márton és Mátyás Erika Tímea kisleánya.
Április 23-án kereszteltük meg Datu Róbert Jánost, Datu Lucian
Loránd és Hídi Kinga gyermekét.
Április 30-án a keresztség sákramentumában részesült Boér Roland
Norbert, Boér Attila és Hídi Arabella kisfia.
Április 30-án csordult a keresztség vize Keszeg Dominik Matei
fejére, aki Keszeg István és Mașca Adina fia.
Isten áldja gazdagon az Ő seregének új tagjait, szeretteikkel!
Esketés
Április 30-án tett házassági szent fogadalmat a Szentháromság Isten
előtt Varga Jenő és Palkó Gabriella. Isten vezérelje útjukon, hogy
békességben, szeretetben élhessenek!
Május 7-én kötött házasságot Isten színe előtt Suciu Sergiu Răzvan
és Réti Ingrid Beáta. Isten segítse őket, hogy közös útjukon boldogan
járhassanak!
Temetés
Április 17-én kísértük el utolsó földi útján Hídi (sz. Séra) Anna
nőtestvérünket, aki 75 éves korában tért haza Teremtő Urához. Az
igehirdetés a Róm. 8,9-11 igeversei alapján szólt szeretteihez. Isten adjon
igaz vigasztalást gyászoló családjának!
Szabó István János lelkipásztor

A tanulmányt bemutattuk Ft. Kató Béla püspök úrnak, aki nemcsak
abban erősített meg, hogy érdemes a templomot komoly alábetonozás által
megmenteni, hanem az Egyházkerületünk és Magyarország Kormányának
támogatása felől is biztosított.
A felújítási tervet Nagy J. Attila mérnök készítette el, az engedélyek
beszerzését Balog Elemér polgármester vállalta magára, és hamarosan az
építkezési engedélyt is átadta, 2020. április 9-én.
A kivitelezéssel a Presbitérium a marosvásárhelyi VERDINVEST
KFT.-t bízta meg.
Magyarország Kormányának az Erdélyi Református
Egyházkerület által kiutalt 500.000 lejes támogatása nélkül el sem
mertük volna kezdeni a munkálatokat. Szépen adakoztak híveink is: 2019ben 5160 lejt, 2020-ban
41420 lejt, a Vámosgálfalvi
Polgármesteri
Hivataltól
pedig 5000 lejt kaptunk.
A torony kivételével –
ami szilárdan állt, a templom
alapja alá egy teljesen új, a
legerősebb betonból öntött
alap került, benne komoly
vasszerkezettel, illetve 4
betontámpillért is építettünk a
templom orgonakarzat felőli
részéhez. A templom alapja
mellé dréncsövet fektettünk
le, a csatornákból gyűlő
esővizet külön vezetékkel, a
földfelszín alatt, a templomtól
messzire vezettük el.

Az alábetonozáskor a
megmaradó
betont
a
lépcsők kijavítására, illetve
a
támfal
megöntésére
használtuk fel.
A belső munkálatok az
összetöredezett betonpadló
feltörésével kezdődtek. 12
cm vastagságban törtkő,
erre pedig 8 cm stabilizált
ballaszt került, erre tették le
a párnafákat, a szigetelést és
a hajópadlót. A falakat
speciális
anyaggal
injektálták (hidroizoláció).
A
falak
repedéseibe
speciális Sika adalékszert
juttattak.
Tűzálló gipszkartonból új mennyezetet alakítottunk ki.
A templom elé új járólapokat helyeztettünk. Körben új betonjárda
védi a falat.
Felújítottuk a templom villanyhálózatát is. A villámhárító szakszerű
földelése is megtörtént.
A templompadokat a 2020-ban konfirmálók adományából
újrafesttettük.
A 2020-ban elvégzett munkálatok teljes értéke: 581800 lej. (A
Verdinvest KFT összesen 538807,73 lej értékben végzett munkálatokat.
A tervezés, építési felügyelő, építkezési engedély illeték,
villanyszerelés, harangvillamosítás, csillárok, földelés és más, kisebb
kiadások összesen még 43000 lej kiadást jelentettek.)

A külső feljavításra nem maradt pénzünk, de 2021-ben
Magyarország Miniszterelnöksége kedvezően bírálta el pályázatunkat, és
a 11.306.374 forint (151505,41 lej) vissza nem térítendő támogatásból a
külső faljavítás és festés, illetve villámhárító beszerzése és felszerelése
történt meg.
A vakolat nagyon sok helyen elvált a faltól, nagyon időszerű és
szükséges volt a javítás. A VERDINVEST KFT munkásai újravakolták a
templomot és a tornyot, és teljes egészében újrafestették. A villámhárító
felszerelését az ELIST KFT végezte el, az új villámhárító megfelel a
legmodernebb szabványoknak.
Az átadás 2021. október 22-én történt, a járványhelyzet és a közelgő
tél miatt a hálaadó istentiszteletet 2022 májusára terveztük.
Köszönjük a Magyar Kormány, Egyházkerületünk, valamint a
híveink támogatását!
Köszönjük a munkálatot
végző cégeknek – név szerint
is köszönjük Nagy J. Attila,
Zöld Loránd, Vidra Lajos és
Geréb
István
mérnök
uraknak, valamint Kálmán
József presbiterünknek a
pontos és szép munkát! Nem
utolsó sorban, Balog Elemér
polgármesternek és Hídi Imre
gondnoknak köszönjük meg
az ügy iránti buzgóságot.
Istené
legyen
a
dicsőség! Soli Deo Gloria!
Szabó István János lelkipásztor

