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A „Gyülekezeti hírmondó” gyülekezetünk honlapján is megtalálható.

M e g h í v ó
V a d o s f a
1 9 1 2 – 2 0 1 2
„Oldd le sarudat a lábadról, mert szent az a hely, ahol állsz.”
(Józs 5,15)

Isten iránti hálával és örömmel tudatjuk, hogy a Vadosfai Evangélikus Egyházközség
jelenlegi temploma felszentelésének 100. évfordulóján ünnepi hálaadó istentiszteletet tartunk, amely
2012. november 10-én, szombaton de. 10 órakor kezdődik a vadosfai evangélikus templomban.
Az igehirdetés szolgálatát egyházkerületünk püspöke,
Szemerei János végzi.
Az istentisztelet után rövid hangverseny lesz, amelyen dr. Wagner Szilárd lelkész orgonál,
majd megnyitjuk állandó gyülekezettörténeti kiállításunkat.
Ünnepi alkalmunkra és az azt követő fogadásra szeretettel hívjuk és várjuk.
Vadosfai Evangélikus Egyházközség
A részvételi szándékot - a vendéglátás megszervezése miatt - a vadosfa@lutheran.hu ímélen, vagy a 20/824 6887-s
telefonszámon kérjük jelezni november 2-ig.
Szeretettel kérjük, hívogassanak másokat is, akik szívesen együtt ünnepelnének velünk!
Kedves Testvérek!
Egyházközségünk mai temploma 2012. november 10-én
ünnepli felszentelésének 100. évfordulóját. Nagy örömmel
készülünk erre a napra, mely méltó megünneplésére a
vadosfai templomban tartandó hálaadó istentiszteleten kerül
sor. A fenti meghívóval is szeretettel hívogatjuk testvéreinket.
S kérjük, adják tovább a hívást azoknak is, akikhez valamilyen

okból még nem jutott volna el a hívogatás. Szeretnénk minél
nagyobb számban együtt örvendezni.
Az évekkel ezelőtt elkezdett LEADER-es pályázatunk
munkálatai befejeződtek, annak elszámolása is megtörtént.
Gyülekezetünk presbitériuma – az évforduló kapcsán – elhatározta, hogy folytatja a felújítási munkálatokat. Ennek

eredményeként gyűjtést indított, amely sokakat megmozdított
a nemes cél érdekében.
A gyűjtés eddigi eredménye minden várakozást felülmúlt.
Eddig a gyülekezet számlájára 2.977.500 Ft, az Alapítvány
számlájára pedig 900.000 Ft folyt be.
A nyár végére elkészült templomunk teljes belső festése.
Hálás a szívünk, hogy oly sokan meghallották a hívó szót, kétkezi munkával és anyagi támogatással is segítették terveink
megvalósulását. Istennek hála, a reményen felüli adakozás
nem csak ezt a lépést tette lehetővé, hanem további célok is
megvalósulhatnak.
Készülünk az ünnepre, melynek tervezett programja a
fenti meghívón olvasható. Sajnos ez a szombat – az ünnepnapok átrendezése miatt – munkanap lesz, de remélhetőleg mindazok számára, akiknek fontos ez a nap, részt tudnak venni. Az istentisztelet után szeretnénk a jelenlevőket marasztalni, hogy legyen lehetőség kötetlen beszélgetésre is,
hiszen reményeink szerint sokan lesznek, akik osztoznak örömünkben. Várjuk mindazokat, akik bármilyen szállal is kötődnek Vadosfához, s templomunkhoz. Bizonyára sok-sok nem
remélt találkozás is megtörténik majd ezen a napon.

Az ünnepségre megalakult a gyülekezet alkalmi
énekkara. Aki szívesen énekelne velünk, bármikor
csatlakozhat. Az énekkari próbák általában pénteken vagy
szombaton este vannak Vadosfán, a templomban.
Szeretettel kérjük gyülekezetünk tagjait, hogy járuljanak hozzá a vendéglátáshoz – egy-egy tálca (nem krémes)
süteménnyel. A süteményeket november 9-én (pénteken) 12 óráig szíveskedjenek a helyi gondnokokhoz
eljuttatni. Mivel a jelenlevők létszámát még csak becsülni
sem tudjuk, ezért a fogadás – ha az idő is megengedi – a
templom előtti sátorban lesz. A részvételi szándékot - a
vendéglátás megszervezése miatt - kérjük jelezni a
vadosfa@lutheran.hu ímélen, vagy a 20/824 6887-s telefonszámon november 2-ig.
Szeretettel kérjük, hívogassanak másokat is, akik szívesen együtt ünnepelnének velünk!
Észrevételeikkel, javaslataikkal keressenek meg, s forduljanak bizalommal hozzánk.

Sümeghy Péter egyházközségi felügyelő
Mihácsi Lajos helyettes lelkész

Gyülekezetünk és mai templomunk rövid története
A települést az írott források először
1227-ben említik; neve valószínűleg a
vadászatokon elejtett vadak felaggatására szolgáló fákra utal. A község lakossága a 16. században a reformáció lutheri ágához csatlakozott. A helység
annak a négy nyugat-dunántúli községnek az egyike, amelyet az 1681-es soproni országgyűlés jelölt ki artikuláris
helyként. (Huszonnégy magyarországi
helység tartozott ezek közé; felsorolásukat az 1681. évi XXVI. törvénycikk,
azaz artikulus tartalmazta. Az említett
településeken a protestánsok szabadon
tarthattak istentiszteleteket, és általában szabadon gyakorolhatták vallásukat, máshol azonban nem. Vármegyénként két-két ilyen helyet engedélyeztek.
A protestáns rendek óvást emeltek, de
az 1687. évi országgyűlés ismét megerősítette a rendeletet, az 1691-ben
kiadott explanatio leopoldina pedig további korlátokat szabott.)
A rendelet következtében tehát
Vadosfa 1681-ben országos jelentőségűvé vált. Egyes - kérdéses hitelességű
- források szerint már 1644-ben felépítették az első evangélikus templomot. A
hiteles adatok szerint a település evangélikus temploma - amely feltehetőleg
egy szerényebb imaház volt - 1722-ben
már állt; ebben temették el Telekesi
Török István kuruc ezredest, a protestánsok patrónusát.

Később, 1732 és 1734 között új,
nyolcszáz férőhelyes templomot építettek. A katolikus restauráció erre – válaszul - 1751-ben elrendelte, hogy
Vadosfán egy kápolnát építsenek. Ezzel
magyarázható, hogy ma a településen
két - aránytalanul nagy - istenháza áll.
Az utóbbi felszentelésekor háború robbant ki a két felekezet tagjai között. A
vadosfai
felkelésnek Mária
Terézia súlyos ítéletekkel - börtön, állásvesztés, meghurcoltatás, botozás és
roppant összegű pénzbírság - vetett
véget.
1881-ben templomépítési alapot
hoztak létre, mivel a régi templom
fennállásának 150 éve alatt rossz állapotba került. 1910-ben született határozat arról, hogy az új templomot a
reformáció 400 éves évfordulójára építsék fel. Ám 1911-ben a nagy templom
életveszélyes állapotba került – az
északi fal teljes hosszában végigrepedt,
a tető leszakadással fenyegetett – így a
szakértői vizsgálat után a július 30-án
tartott közgyűlésen a gyülekezet elhatározta, hogy a torony kivételével az
egész templomot lebontja, és újat épít.
A
mai
templom
1912-ben
épült Vogel József soproni építész tervei
alapján. Az építéssel Káldy Mihály győri
építési vállalkozót bízták meg.

Az 1912. február 25-i közgyűlésen
döntött a gyülekezet arról, hogy a tornyot is újjáépítik. Ugyancsak ekkor határozták el, hogy a régi „öreg harangot”
becserélik, és egy harmadik, nagyharangra gyűjtést indítottak. Mivel a harangra már a vadosfai hívek összeadták
a szükséges anyagi fedezetet, a többi
falu pedig nem akart lemaradni az adakozásban, így a filiákban új orgona költségeire szerveztek gyűjtést. Ezekből az
adományokból vásárolt a gyülekezet a
Seltenhofer cégtől egy 595 kg-os harangot, valamint egy 1 manuálos 11
regiszteres Angster orgonát, amely
gyönyörű hangjával ma is kíséri az éneket. A templomba új szószék és padok
készültek. Az építkezést 1912. február
28-án kezdték meg, és október 10-én
fejezték be. Felszentelésére november
10-én került sor.
A templom neogót stílusban épült.
Tornya legmagasabb a Rábaközben.
Belső tere egyszerű, az embert az Istenre figyelésben segítő. A szószék
klasszicista stílusban készült. Oltárképe
Jézus feltámadását, sírból való kiszállását ábrázolja. A templomban őrzik
Telekesi István kuruc ezredes ereklyéit.

Egyházkerületi missziói nap – Tatabánya, 2012. május 19.
Május 19-én „Küldetésünk Isten családjában” témában a Nyugati Evangélikus Egyházkerület missziós napján vettünk részt. A rábaszentandrási, mihályi,
kisfaludi, vadosfai, magyarkeresztúri,
sopronnémeti, és a farádi gyülekezet
érdeklődő tagjaival autóbusszal indultunk Tatabányára. A Sportcsarnokhoz
érkezve mindenki a regisztrációval volt
elfoglalva, amikor fehér panamakalapban egy szemüveges úr lépett hozzánk,
illetve a gyerekekhez, pillanatok alatt
kapcsolatot teremtett velünk. Ő volt
Levente Péter. Tudtuk, hogy meg- és
jó helyre érkeztünk. A nyitó ének és
áhítat után a gyerekek indultak a játszóházba, mi pedig Mesterházy Balázsnak, a soproni Líceum iskolalelkészének
vezetésével „Lelki- derű- gyakorlat” c.
Levente Péter és felesége Döbrönte
Ildikó előadását hallgathattuk. Őszintén
és mélységes hittel vallottak hitükről,
vallásukról, ami áthatja őket. Előadásukból éreztük, hogy az Istenbe vetett
hit nem mentesítette Őket sem az élet
megpróbáltatásaitól, - 2 gyermeküket
eltemették -, de a hitük és szeretetük
Őket is átsegítette a nehéz próbákon,
és mindig megerősödött hittel kerültek
ki abból. Előadásuk után átvonultunk a

Bárdos László gimnáziumba, ahol mindenféle jó süteménnyel megrakott asztalok fogadtak. „Az egyedülálló ember
legyőzhető … ha ketten vállvetve állnak, győzni tudnak. Három még
jobb.”(Préd. 4;12) Vártak bennünket a
lelkészek és a laikus segítők csoportfoglalkozásokra. Volt, aki a presbiterek,
a szülők, nagyszülők, a gyülekezeti
tisztségviselők csoportjába került. A mi
gyülekezetünkből legtöbben a presbiterek csoportjába kerültünk, a vezetőnk
presbiterképzőn részt vett hölgy volt.
Mindenki személyesen beszámolt a
gyülekezetben végzett munkájáról, sok
jó ötletet is kaptunk egymástól. A csoportfoglalkozások után elfogyasztottuk
a bőséges és ízletes ebédünket. Visszatérve a sportcsarnokba az Egyházkerület aktuális ügyeiről kaptunk tájékoztatót. Szemerei János püspök úr kitüntetést adott át Szabó György egyházkerületi felügyelő úrnak, és megköszönte
áldozatos munkáját. Verrasztó János
kerületi missziói lelkész érdekfeszítő
gondolatai után megismerhettük a kerület három felügyelőjelöltjét, Kissné
Kárász Rózsát, Mészáros Tamást, és
Végh Szabolcsot. A záró áhítatban
Szeverényi János országos missziói

lelkész a nagyon gyorsan változó világunkat a Titanichoz hasonlította. Azért,
hogy a végveszélyt elkerüljük a saját
életünkben, a családunkban, a környezetünkben meg- és átélt nehézségeket
látva csak Isten megtartó szeretetében
bízhatunk, ehhez kérte az Úr áldását.
Közben előkerültek a gyerekek is, akik
az eredményes napot az arcukon viselték arcfestés formájában, és boldogan
számoltak be, hogy „Kacagó koncerten” vettek részt Levente Péter és
Döbrönte Ildikó vezetésével. A napot a
Bolyki Brother’s koncertje zárta. A záró
áldás után lélekben és szívben feltöltődve indultunk a Turul madárhoz és a
Szelim barlanghoz. Egy kis történelmet
is magunkhoz véve indultunk haza.
Mindannyiunk nevében köszönetet szeretnék mondani az Egyházkerületnek
az utazáshoz, az Egyházmegyének pedig az étkezéshez nyújtott támogatásáért, lelkészeinknek az út megszervezéséért és kalauzolásért. A jó szándékú
testvéreknek pedig a süteményekért,
amit a szeretetvendégségbe hoztak.
Németh Erzsébet - Magyarkeresztúr

Mihályi – templomfelújítás
Kívül-belül megújul a Mihályi evangélikus templom!
A tetőszerkezet kivételével teljes felújításának befejezéséhez
közelednek a templomunknál folyó munkák.
Országos Egyházunk és községünk önkormányzatának többszöri
anyagi hozzájárulásának, támogatásának, saját erőforrásaink és
híveink adományainak felhasználásával, sok testvérünk fizikai
munkájának segítségével három éves rekonstrukciós folyamatot
sikerült végrehajtanunk.
2010-ben templomunk vízpárás falainak falátvágással történő szigetelését, 2011-ben teljes belső felújítását, festését, mázolását, idén
pedig a külső újravakolást, színezést végeztettük el. A felsoroltakon
kívül 2 éve egy gyülekezeti tagunk adományként oltárképet festett
templomunknak, ez évben pedig a villámhárító javítására, az elektromos hálózat szabványossági felülvizsgálatára, a harangjaink
mechanikus és elektromos szerkezeteinek, vezérlésének a felújítására
is sor került. Mindezen munkálatok összköltsége közel 13 millió
forintot tesz ki, melyből 6,5 millió Forinttal Országos Egyházunk járul
hozzá.
Ezúton is hálát adunk Istennek, hogy mindezeket elvégezhettük és
minden támogatónknak köszönetet mondunk.
Bálint Kálmán gondnok

(Megjelent a Mihályi Önkormányzat újságjában, 2012. augusztusban.)

Kisfalud – harangláb felújítás
Egyházmegyei
segítséggel
elkészült a kisfaludi harangláb
sisakjának felújítása.
Az elmúlt évben a Soproni
Evangélikus
Egyházmegye
presbitériuma
gyülekezetünk
kérését meghallgatva, 300.000
Ft-os támogatásával lehetővé
tette, hogy az évekkel ezelőtt
elkezdett torony-felújítási munkák
befejeződjenek.

Terveink között szerepel még az oltártér térdeplője elé
egy fakorlát készítése, amely segítséget jelent az idősebbeknek az úrvacsoravételnél, hogy tudjanak mibe kapaszkodni.
A korlát fából készül, és beillik az oltártér többi berendezésének képébe.
A bejárat fölé elhelyezésre kerül egy magyar zászló is,
egyik testvérünk felajánlásából.
A temetőben van a gyülekezet egykori tanítójának –
Bodács Sándornak – síremléke, amely felújítását az Önkormányzat vállalta fel.

Potyond – harangfelújítás
Potyondon elkészült a harangok teljes felújítása, így üzembiztossá vált a működtetésük.

Terveink
Gyóró: az imaház padlójának felújítását határoztuk el,
amelyre nagy valószínűséggel a tavasszal kerül sor.
Magyarkeresztúr: a templom tönkrement bejárati kapuját szeretnénk kicserélni a tavasz folyamán.
Mind a gyórói, mind a magyarkeresztúri felújításhoz egyházmegyénk anyagi támogatása ad lehetőséget.

Vadosfa: szeretnénk folytatni a templom külső felújítását,
amelyhez pályázatot adtunk be az Országos Egyházhoz,
ill.
keresünk
más
pályázati
lehetőségeket
is.

Anyakönyvi hírek
(A legutolsó körlevél óta)

Megkereszteltük

Jézus mondja: „Új parancsolatot adok néktek,
- 2012. ápr. 1-én Vadosfán Mészáros Norbert és Srágli Zsuhogy egymást szeressétek: ahogyan én szerettezsanna gyermekét, Viktóriát,
lek titeket, ti is úgy szeressétek egymást.”
- Ápr. 8-án Magyarkeresztúron Horváth Imre és Balogh Tímea gyermekét, Milánt,

- Ápr. 22-én Kisfaludon Clavilier Laurent Antoine Philippe és
-

Árvai Karolina gyermekét, Lizát,
Jún. 24-én Kisfaludon Berebora Zsolt és Soós Eszter gyermekét, Nimródot,
Aug. 5-én Mihályiban Babos Szilárd és Zsirai Frida gyermekét, Kolost,
Aug. 12-én Zsebeházán Varga Ádám és Tóth Lívia gyermekét, Borbálát,
Szept. 2-án Gyóróban Pozsgai Szabolcs és Kovács Georgina gyermekét, Jázmint.

Eltemettük
- Ápr. 16-án Potyondon Horváth Évát (66 éves),
- Ápr. 20-án Kisfaludon Kardos Györgyöt (55 éves),
- Ápr. 23-én Gyóróban Kovács Ernőné sz. Gömböcz Ir-

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kis- gyermekeket, mert ilyeneké az Isten országa.”
Megáldottuk
- 2012. május 5-én Vadosfán Székely István és Szalai

mát (82 éves),
Máj. 14-én Magyarkeresztúron Németh Dezsőt (63
éves),
Máj. 15-én Gyóróban Farkas Sándorné sz. Molnár
Irént (87 éves),
Máj. 21-én Zsebeházán Sárdi Lajost (77 éves),
Júl. 11-én Magyarkeresztúrban Fábián Lászlóné sz. Mészáros Juliannát (70 éves),
Aug. 9-én Kisfaludon G. Nagy Bertalant (62 éves),
Aug. 17-én Magyarkeresztúrban Major Sándort (38
éves),
Aug. 27-én Mihályiban Papp Józsefet (72 éves),
Aug. 27-én Vadosfán Rácz Lászlóné sz. Bászler Margitot (79 éves) korában.

Petra,
- Júl. 28-án Vadosfán Henits Péter és Burus Renáta,
- Aug. 11-én Kisfaludon Batári Csaba és Ments Alexandra házasságát.
Jézus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok!”

Konfirmáció
2012. május 20.-n volt gyülekezetünk konfirmációi ünnepélye, amikor gyülekezetünk tíz fiatalja (Bödecs Barbara, Bödecs
Ernő, Deák Barbara, Kálmán Gábor, Kiss Máté Árpád, Szajkovics József - Kisfalud, Horváth Norbert, Kovács Enikő, Nagy
Patrik - Mihályi, Kálmán Imre - Magyarkeresztúr)) számolt be a vizsgán az elmúlt egy évben tanultakról, majd járultak –
családjuk körében – az Úr szent asztalához, hogy először vegyenek úrvacsorát. Konfirmandusainkat egyházközségünk felügyelője, Sümeghy Péter köszöntötte a következő szavakkal:

Szeretett Testvéreim!
Az Ágostai evangélikus hitvallású Vadosfai gyülekezet felügyelőjeként köszöntelek vallásában megerősített –
konfirmált- tagjai között Bennetek. A keresztelésetekkor
szüleitek, keresztszüleitek vállalták a hitben történő neveléseteket. Ti akkor nem dönthettetek. Ez a mai megerősítés jóval erősebb számotokra, hiszen ti magatok is akartátok, akarjátok ezt. Ti adtatok számot felkészültségetekről,

akaratotokról. Ezzel saját magatok erősítettétek meg azt az elszántságot, hogy az evangélikus egyház tagjai kívántok lenni.
Az Ős ellenség most is üldöz még, mi csakhamar elesnénk. Az
ének is így fogalmaz, mi. Tehát nem egyedül kell felvenni a
harcot, hanem közösségben, együttesen. A közösség első foka
a család, ezért lényeges a családi kötelék megerősítése. Ezt
nem szabad hagyni, elveszelődni, fellazulni. Nemcsak ünnepségen kell együtt lenni, meg kell találni az összekötő kapcsot a
szeretetet a hétköznapokban is. A nagyobb közösség a gyülekezet. Ide is a család együtt jöjjön, ezáltal válik erőssé, a hit erejével. Nem szabad teret engedni a megosztásnak, a széthúzásnak, de ez jellemezze a magyarságotokat is.
A gyülekezet tagjaiként élhettek az úrvacsorával, a megbocsátás, a bűneink bocsánatának kegyelmével.
A Vadosfai gyülekezet tagjának lenni elkötelezettséget is jelent,
hiszen a gyülekezet a XVI század közepe óta fennáll. Sok áldozatot hoztak őseink, elég csak az 1751 évi Vadosfai lázongás
megtorlására gondolni. Hivatalvesztés, börtön a büntetés és
augusztus 20-án a templom nem nyithatott ki egészen 1830-ig,
akkor kapta meg az egyházközség a királyi leiratot az engedélyről.
Nektek, fiataloknak ezen elődök példamutató élete legyen a
követendő, ezáltal komoly felelősséget is vállaltok a gyülekezet
erősítésében.
Ezen gondolatokkal köszöntelek Benneteket.
(Sümeghy Péter felügyelő)

Hittanórák rendje a 2012/2013-s tanévben
Gombor Krisztián farádi lelkész augusztusban más gyülekezetbe távozott. Ezért ebben az évben Hanvai Enikő farádi lelkésznő (tel: 20/824 4889) végzi a hitoktatást.
Az órarend és csoportbeosztás a következő (Mihályiban, az iskolában):
Kedd
5-6. osztály

Szerda
15.00-15.45

Péntek

1-2. osztály

14.00-14.45

3-4. osztály

14.45-15.30

7-8. osztály

15.00-15.45

Konfirmációi előkészítő
Ebben a tanévben négy fiatal – Gönye Péter, Marics György,
Pandúr Boglárka (Mihályi), Pfahnl Nikolett (Kisfalud) kezdi
meg a felkészülést a konfirmációra. Az alkalmak – az előző

évekhez hasonlóan – vasárnaponként Mihályiban, az istentisztelet után lesznek. Isten áldása kísérje a felkészülést!

Szentháromság ü.u. 16.

2012. szept.. 30.

v

Hősök napja

10.00

2012. okt.. 7.

v

Szentháromság ü.u. 18.

09.45

2012. okt.. 14.

v

Szentháromság ü.u. 19.

2012. okt.. 21.

v

Szentháromság ü.u. 20.

2012. okt.. 28.

v

Szentháromság ü.u. 21.

14.00

09.45

2012. nov.. 1.

cs

Reformáció
Megemlékezések a temetőkben

2012. nov.. 4.

v

Szentháromság ü.u. 22.

09.45

2012. nov.. 10.

szo

100 éves a vadosfai templom

10.00

2012. nov.. 11.

v

Szentháromság ü.u. 23.

2012. nov.. 18.

v

Szentháromság ü.u. 24.

2012. nov.. 25.

v

Szentháromság ü.u. 25.

2012. dec.. 2.

v

Ádvent 1.

2012. dec.. 9.

v

Ádvent 2.

2012. dec.. 16.

v

Ádvent 3.

09.45

2012. dec.. 24.

h

Karácsony este

16.30

2012. dec.. 25.

k

Karácsony 1.

2012. dec.. 26.

sze

Karácsony 2.
Óév

2013. jan.. 1.

k

Újév

14.00

09.45

14.00

14.45

14.00

11.00

15.15

11.00

15.15
14.00

11.00

10.00
úrv.

sze

h

11.00

11.00
09.45

2012. okt.. 31.

2012. dec.. 31.

09.45

Zsebeháza

v

Potyond

2012. szept.. 23.

Mihályi

Ünnep

Magyarkeresztúr

Nap

Kisfalud

Dátum

Gyóró

Vadosfa

Legközelebbi alkalmaink

15.45

17.00

09.45
14.00

14.00

11.00

15.15

11.00

09.45

16.30

15.15
14.00

11.00

09.45

11.00
09.45

11.00
úrv.

17.30 ev.
templom

11.00

09.45

11.00
úrv.

15.15

14.00

11.00

15.15

11.00

09.30
úrv.

14.00
úrv.

11.00
úrv.

09.30
úrv.

14.00
úrv.

11.00
úrv.

09.30
úrv.

09.30
úrv.

15.15
14.00
15.30
úrv.
14.00 úrv.
15.30
úrv.
14.00 úrv.

Gyülekezetünk számlaszáma: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet 59500186-11094690
A Takarékszövetkezet mihályi, az AGRÁR Rt. épületében levő gyűjtőpénztárának nyitvatartási ideje: Hétfőn 12.00-16.00
óra, Csütörtökön: 07.30-14.00 óra
Vadosfai Evangélikus Gyülekezet Alapítvány számlaszáma: Kis-Rába menti Takarékszövetkezet 58900026-10018163
Összeállította: Mihácsi Lajos helyettes lelkész – Lezárva 2012. szeptember 17.

