Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – X. évfolyam 2. szám 2011.
nyár

Konfirmáció 2011.
Pünkösd vasárnapján templomunkban két fiatalember
állt a gyülekezet elé és az oltár elé konfirmációi vallástételre és áldásra. De ők csak a kezdetet élték át ezzel, mint ahogyan a kezdetet jelképezték kiállásukkal
nekünk, a gyülekezetnek is. Hiszen őket követték
azok, akik jubiláló konfirmandusként el tudtak jönni,
hogy velük együtt vallják meg hitüket és velük együtt
vegyék át Jézus Krisztustól a bűnbocsánatot és az
örömteli közösséget az úrvacsorában.
Hiszen mind ugyanott tartunk: akár most, akár 78 éve
konfirmáltunk: Isten testté lett igéje, az evangélium
megszólal, és ha megszólal bennünk, akkor élünk.
Ahogyan nincs előre definiált ideje a földi vándorlásunknak, úgy nincs köztünk idébb vagy odább tartó
vándor sem. Az imádságunk tehát ugyanaz, elöl és hátul menőknek egyaránt:
Uram!
Köszönöm, hogy megtaláltál, és keresztelésemkor átöleltél a mindent megtartó kegyelem ölelésével!
Uram!
Tudom, hogy nem vagyok méltó kegyelmedre, inkább
ítéletedre. Mégis hozzád fordulok, mert te vagy menynyei Atyám, akinek hatalma, joga és szíve van ahhoz,
hogy megőrizzen engem!
Uram!
Bár semmim sincs, amit ne tőled kaptam volna, és
semmim sincs, amit hoztam vagy tovavihetnék – te itt
is és odaát is megadod kegyelmedet, mely elég nekem!
Ámen.

Köszönöm szépen mindazok munkáját, akik az utóbbi
hetek közösségi ünnepeinek előkészítését végezték,
vendéglátásról gondoskodtak, szervezőmunkát végeztek, testvéreket hívogattak és gyűjtöttek!
Isten pedig nem a csüggedés, hanem az erő, szeretet
és józanság Lelkét adta nekünk. Hiszen kegyelme elég
nagy ahhoz, hogy azokat is megőrizze, akiket mi,
esendő munkások nem találunk! Minden szolgálatot
így kérem, hogy végezzenek és így kérem, hogy fogadjanak, kedves Olvasók!
schg
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Aalenben jártunk
Egy napfényes április végi péntek reggel öten indultunk el a németországi hétvégére. Testvérvárosunkban, Aalenben tettünk látogatást: Hamar László református lelkész, Sömjén Mária református presbiter,
Vertényi Domonkos evangélikus presbiter, gyülekezetünk lelkésze és jómagam. Vidám hangulatban eltöltött 10 órás utazásunk után kedves, vendégszerető családok vártak minket a német kisvárosban. Vacsora
előtt megnézhettük Aalen templomait, gyülekezeti házait, iskoláit, óvodáit. Megtudtuk, hogy Aalenben nagyon fontos az ökumené, az egyes egyházak párbeszéde, együttműködése. Az együttműködés oly szerteágazó, hogy az amúgy igencsak népes számban fellelhető muzulmán közösségel is kapcsolatokat építenek
ki a keresztény egyházak.
Aalen csendes kisváros, körülbelül 70 ezerre tehető
lakosainak száma, a fiatalok között rengeteg bevándorló, külföldi található, ezért is szaporodik annyira a
muzulmán közösség lélekszámban. A történelmi egyházak gyülekezeteit elsősorban idősebb polgárok alkotják, így Németországban is szükség van a vérfrissítésre, csakúgy mint nálunk Magyarországon, de szerte
Európában és világszerte is. A gyülekezetek gerincét
idősebbek alkotják, és nem tudni, honnan lesz utánpótlás. Ezért is fordítanak akkora figyelmet arra, hogy
a meglévő fiatalokat megtartsák a gyülekezetben, felneveljék őket, hogy felnőtt polgárként is gyülekezeti
tagok maradjanak. A gyerekeket táborokba viszik,
ahol együtt sátoroznak, énekelnek, játszanak, majd estére hazatérnek újra. Ennek megvalósítására nemrég
felújítottak egy gyülekezeti házat Aalentől nem meszsze.

Ha pünkösd hétfő – akkor megyei missziói nap!
Sok éves hagyományt követve a Fejér-Komáromi
Egyházmegye gyülekezetei közösen ünnepelték pünkösd hétfőjét – ezúttal Bokodon.
Délelőtt a templomban voltunk, s két igen hasonló című, ám annál eltérőbb tartalmú előadást hallottunk:
– egy ébresztő-tanító igetanulmányt az önkéntesség
bibliai eseteiről és értelméről: mit jelent biblikus
szemmel önként szolgálni?
– egy ismeretterjesztő-bemutatkozó előadást az Ökumenikus Segélyszervezet önkénteseinek munkájáról –
és ennek alapján a mai egyház nagyobbrészt intézményes szeretetszolgálatában az önkéntes munka lehetőségeiről.

Terveink között szerepel, hogy a két gyülekezet ifjúsága gyakrabban és bensőségesebben találkozzon egymással, így szorgalmasan gondolkozunk azon, hogy
milyen lehetőségeink vannak, milyen programok szervezhetőek meg, amelyek mindkét fél igényeit kielégítik.
Láthattunk több hatalmas májusfát is, amelyek a sváb
hagyományvilágban fontos szereppel bírnak. A legszebbet felállító falu külön jutalmat kap. Persze nem
könnyű elnyerni ezt a jutalmat, hiszen oly sok hatalmas szép májusfát látni ilyenkor. A falu szépei pedig
ilyenkor hódolóiktól májusfát kapnak, mégpedig az
éjszaka folyamán. Lehetőleg minél nagyobbat, hogy
minél többen lássák, kiért is dobog a májusfát állító
legény szíve.
Megismerkedtünk a finom sváb specialitásokkal is: pl.
Maultasche-val, ami tésztába bugyolált húsgombóc
vagy spenót, krumpli salátával feltálalva, Spätzle-vel,
ami egy különleges tésztafajta.
Vasárnap kis kiránduláson vettünk részt, felgyalogoltunk német vendéglátóinkkal az aaleni kilátóhoz,
ahonnan csodás látvány tárult elénk az egész városra.
Stroh lelkész úr lelkes magyarázata segített abban is,
hogy egy kicsit belepillantsunk a város történelmébe,
közelmúltjába, aktualitásaiba.
Délután aztán ünnepi istentiszteleten és a közösségi
házban megtartott beiktató ünnepségen köszöntöttük
az új esperest: Ralf Drescher urat.
Baráti, testvérvárosi kapcsolatainkat megerősítve,
szép élménnyel tértünk haza.
B. G.

Délután a művelődési házban a művészet eszközeivel
tett tanúságot három közösség:
– a vendéglátó gyülekezet zenés-képes diameditációval adott ízelítőt mindennapjaiból,
– a bakonycsernyei gyülekezet hittanosai Bálám szamarának esetét vitték színre, sajátos, „görbe-tükrös”
megközelítésben,
– az egyházmegye és egész egyházunk ifjúságának
kedvelt egyetemista zenekara, a Keresztmetszet pedig
népszerű dalaiból adott elő.
... mert „mindazok, akik hittek, együtt voltak...” (ApCsel 2,44)

LÁMPÁS
Az aaleni utazás egyik – nem szorosan oda
kötődő – eredménye:
Evangélikusok és reformátusok közös
sportdélutánja
Aalenből a hazafelé vezető úton, beszélgetésünk során, említésre került a labdarúgás. Hamar László óvárosi református lelkésszel és Proklné Sömjén Mária
óvárosi református presbiterrel eszmecserét folytatva
arra jutottunk, hogy gyülekezeteink játszhatnának egy
barátságos focimérkőzést – korosztálytól függetlenül.
A meccs után – kiegészülve a buzdító testvérekkel –
egy kis szeretetvendégségre invitálnánk a csapatokat,
egymás megismerésére, beszélgetésre.
Nagyon jó gondolatnak bizonyult: június 5-én valósággá vált! A Jubileum parkban a kicsiktől a nagyokig
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rúgtuk a bőrt, örömmel telve. Jöttek a testvérek szurkolni, buzdítani a csapatokat. Nagyon szoros, küzdelmes, de testvéri légkörű mérkőzést játszottunk.
A „rangadót” követő közös szeretetvendégségre az
Óvárosi Református Gyülekezet termében került sor,
ahol a két közösség asszonytestvéreinek sütemény
kompozicióit csodálhattuk és kóstolhattuk meg. A sok
finomság közepette kötetlen beszélgetések alakultak
ki a testvérek között. Reménység szerint hagyománynyá válik e találkozó közöttünk.
Köszönjük a testvérek imádságos szeretetét, adományait, jelenlétét és a Mindenható Úristen áldó örömeit,
hogy ez az alkalom megvalósulhatott!

Fent: aaleni képek; alatta: az evangélikus és református focicsapat néhány tagja:

Vertényi Domonkos
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Püspökválasztás egyházkerületünkben
Június 18-án, 67. születésnapján búcsúzott el aktív püspöki szolgálatától az ezredfordulón újjáéledt Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület első, szervező püspöke, Ittzés János. Június 25-én pedig Gáncs Péter
elnök-püspök beiktatta hivatalába a kerület gyülekezetei által megválasztott következő püspököt, Szemerei Jánost.
Itt egy-egy képet adunk közre ízelítőül a két ünnepről a www.evangelikus.hu -n található számtalan felvétel és
beszámoló közül:

Végső visszaszámlálás
Népbutító eszközünkön időről-időre megjelenik egy szám. Hogy másnap kisebbel helyettesítsék. Csökken mindig, hogy a véghez elérve részesei lehessünk a nagy shownak. Mindenki örüljön, itt a gyönyör, a szépség, a nekünk jó, a buli. Beleplántálja agyunkba, készülünk, várjuk, lessük, egyre kíváncsibban, hogy mire megy ki a
nagy felhajtás. Akarva-akaratlanul belekerülünk...
Van egy másik visszaszámlálás. Számokat nyilvánvalóan nem ír szemünk elé. Láthatatlan számok figyelmeztetnek: újabb állatfaj pusztult ki, újabb anya lőtte le gyermekeit, újabb terrorista robbantotta fel magát, újabb
atombomba készült, még pusztítóbb, mint az előző... És a még alattomosabb jelek, amikből nem is gyanakszunk: újabb egyezmény, újabb ratifikáció, újabb jólfésült parlamenti felszólalás, aminek az eredménye az,
hogy nem jut melegedő a hajléktalanoknak, minek iskolatej, minek szólásszabadság, semmi értelme a vallásgyakorlásnak, mindenki foglalkozzon a maga dolgával, és egyáltalában véve: ' minek egyáltalán élni?!? .... Pusztulj az utamból! '
Láthatatlan számok. Közeledik. Túl gyorsan. Ne akkor lepődj meg testvérem mikor látod a mennyei kéz intését:
utolsó perc. Akkor hiába várod a visszaszámlálást. Akkor már nincs más, nincs lehetőség, nem tudsz változtatni. Nem tudod egy távirányítóval más műsorra kapcsolni a tévéd.
Ha örömre szeretnél érni, ha szeretnél szerepelni az égi-fellépésben, Jézus showjában, arra most tudsz készülni.
Most, amíg nincs itt a jelzés, hogy vége, addig van időd... Ma még van... még olvasod a sorokat. Az Írás sorait.
Ne lepődj meg majd, ha a számlálód nullán áll...
(...)

LÁMPÁS
Gyülekezetünk időarányos gazdálkodása
A Lámpás újság tavaszi számában bemutatásra került
gyülekezetünk pénzügyi statisztikája. Ennek keretén
belül a 2010. évi pénzügyi zárás adatait olvashattuk.
A beszámolóban jól látható, hogy gyülekezetünk kiadása az elmúlt évben magasabb volt, mint a bevétele.
A hiányzó összeg több mint félmillió forint.
A zárszámadó presbitériumi ülésen a presbitérium azt
a döntést hozta, hogy a 2011. év során szorosabb gazdálkodással törekednünk kell a hiányzó összeg visszapótlására. Ennek szellemében terveztük meg a 2011.
évi költségvetést, ahol alaposan végig gondoltunk és
vitattunk minden kiadási és bevételi tételt. Azt is elhatároztuk, hogy 2011-ben negyedévente felülvizsgáljuk
gyülekezetünk anyagi helyzetének alakulását, hogy a
kitűzött cél elérése érdekében a szükséges lépéseket
időben meg tudjuk tenni.
Ennek alapján került sor legutóbbi presbiteri ülésünkön a gyülekezet gazdálkodásának 1-5. havi áttekintésére. A bevételek és kiadások időarányos teljesülése
alapján a következőket láthatjuk.
Bevételek:
Gyülekezetünk tagjaitól származó bevételek közül az
„Egyházfenntartói járulék” és „Perselypénz” időarányos teljesülése megfelelő, míg az „Adományok” és
„Céladományok” összege jelentősen kisebb, mint az
időarányosan várható. A „Rendkívüli bevétel” soron
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tervezett összegre az 1-5. hóban nem érkezett bevétel, ez hiányozni fog az év végén.
Azok a bevételek, amelyek gyülekezetünkből továbbításra kerülnek (egyházmegyei-, országos célokra) a
tervezettnél nagyobb összegben teljesültek. Mivel
ezek továbbításra kerülnek, így ezek nem képezik
gyülekezetünk vagyonát.
Kiadások:
Dologi kiadások közül a „Fűtés, világítás” és néhány
kisebb tétel esetében (irodaszerek, sokszorosítás, posta, telefon, sajtó előfizetések) jelentkezett az időarányosnál nagyobb kifizetés. A többi kiadási tételben
(pl. közüzemi díjak, lelkész fizetése, üzemanyag költség) sikerült tartani a tervezett összegeket.
Összességében elmondható, hogy gyülekezetünk tervezett bevételének és kiadásának 1-5. havi időarányos
teljesülése megfelelő. Azt viszont fontos figyelembe
vennünk, hogy a Jókai utcai templomunk földrengés
okozta kárának biztosító által kifizetett összege még a
bevétek között szerepel. Ez az összeg az év folyamán
kiadásra kerül a helyreállítási munkák elkészültét követően. Tehát bevételként nem kezelhetjük.
Várhatóan ez az összeg a helyreállítási munkákra nem
lesz elegendő, így ezt a célt is gyülekezetünk tagjainak áldozatos szeretetébe ajánljuk.
Dr.Sassi Endréné
számvevőszéki elnök

Megjelent...
... a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület történetét összefoglaló 2 kötetes könyv! A 4 éven át készülő munka sok szerző, szerkesztő és gyűjtő munkájának közös eredménye. A két kötet közel ezer oldalon mutatja be egyházkerületünk múltját, jelenét, statisztikai összefoglalóját, reménységeit.
A könyvben megtalálható a teljes egyházkerület kalandos története, az egyes egyházmegyék (Fejér-Komárom,
Győr-Moson, Somogy-Zala, Sopron, Vas, Veszprém) ismertetése, és egyházmegyénként csoportosítva az egyes
gyülekezetek saját munkatársaik által összegyűjtött, írásba foglalt bemutatása.
Mivel a fentebb említett terjedelem nem engedi meg, hogy a szöveges íráson és a gyülekezetenként egy darab
fényképen kívül más illusztráció beleférjen, így a két kötet mellé egy DVD lemez is tartozik, mely a könyv számítógépen böngészhető-olvasható teljes anyaga mellett minden gyülekezetről további fényképgyűjteményt is
tartalmaz.
A két kötet és a lemezmelléklet ára összesen 2.000 Ft. Mindaddig, amíg a rendelkezésünkre álló szűkös keret el
nem fogy, jó szívvel ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek egyházunk története és annak tanulságai iránt.
(Képek a könyvről az utolsó oldalon találhatók.)
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Reménységrovat
AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2011. ÁPRILIS 17., VIRÁGVASÁRNAP ÉS JÚNIUS 26., SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE
UTÁNI 1. VASÁRNAP KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába, május 15-én:
Zsigri Katalin

Tatabánya

Felnőtt keresztelő, fogadalomtétellel

Énekek éneke 8,6

 ... konfirmációi áldással az Egyház közösségébe, június 12-én:



Tasche René, Tatabánya

1Sám 2,3

Tompos Dénes, Tatabánya

Gal 5,22-23

... Isten szerinti életre a házasságban, június 11-én:

Bereczki Andrea, Tatabánya, f.k.

Katona László, Tatabánya, rk.

Lk 14,12-14

Csokoládés, diós sárgarépakocka
Hozzávalók:
60 dkg sárgarépa
15 dkg dióbél vagy sózatlan mogyoró
20 dkg étcsokoládé
15 dkg liszt
25 dkg margarin
25 dkg kristálycukor (barnacukor is lehet)
1 cs vaníliás cukor
csipetnyi só
2-3 narancs vagy citrom reszelt héja
6 db tojás
15 dkg zsemlemorzsa
1 cs sütőpor
A tepsi kikenéséhez: margarin és zsemlemorzsa
A csokimázhoz : 20 dkg cukor, 3 evőkanál cukrozatlan kakaópor, 3 evőkanál forró víz, 5 dkg margarin.
A sárgarépát megtisztítjuk, apróra reszeljük (kis lyukú reszelőn). A diót és az étcsokoládét durvára vágjuk, egy
kevés liszttel összeforgatjuk, hogy később ne süllyedjen a tészta aljára. A puha margarint a kétféle cukorral és a
sóval habosra keverjük, a reszelt narancshéjat hozzáadjuk. A tojásokat egyenként beledolgozzuk, majd először
a zsemlemorzsával meg a sütőporral összeforgatott maradék lisztet, azután a diót, a csokoládét és a répát keverjük hozzá. Margarinnal kikent, zsemlemorzsával behintett nagy tepsibe öntjük, elsimítjuk és előmelegített sütőben, a közepesnél nagyobb lánggal (200 C; légkeveréses sütőben 180 C) kb. 40 percig sütjük. A csokimázhoz
valókat egy tűzálló tálban vízgőzre állítjuk, és kevergetve addig főzzük, míg minden folyósra olvad benne. A
kihűlt tésztára csurgatjuk, elsimítjuk és dermedni hagyjuk. Forró vízbe mártott késsel kockára vágjuk.
Vörösné Hermann Judit
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink nyáron:

Alkalom
Mikor?
Hol?
Imaközösség Istentiszteletek előtt
Jókai út 81.
Istentisztelet
Vasárnap 10 00-kor
Jókai út 81.
Minden hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás van az
istentiszteleten.

Weboldalunk címe: http://tatabanya.lutheran.hu
A weboldallal kapcsolatos írásokat, észrevételeket a
teranova@citromail.hu címre várjuk.
A Lámpás szerkesztősége várja az írásokat
erre a címre: lampas@lutheran.hu
Várjuk az érdeklődőket a
gyülekezeti levelezőlistákra:
fraternet-tatabanya@lutheran.hu
(általános gyülekezeti információk)
fraternet-tbifi@lutheran.hu (ifjúsági lista)
E listákra jelentkezni lehet a lelkészi hivatal
címén: tatabanya@lutheran.hu

 Bizalommal kérjük azok jelentkezését, akik egészségi
állapotuk miatt nem tudnak az istentiszteletekre vagy
más alkalmakra eljönni. Szívesen segítünk autóval,
hogy ilyen akadály ne válasszon el senkit a gyülekezet
közösségétől!
h Várjuk a kórházban fekvő betegekről való híradást,
hogy személyesen meglátogathassuk őket, illetve azok
jelzését, akik otthonukban szeretnének úrvacsorát
venni.
+ Kérjük az új otthonba költözöttek, illetve az újonnan a
gyülekezet területére került testvérek lakcímének
jelzését.
( Köszönettel fogadunk minden, a gyülekezet
szokásaival vagy személyes igénnyel kapcsolatos
kéréseket.

A lelkészi hivatal címe:
Tatabánya-Alsógalla, Tátra u. 13.
Telefon: 34/316-201
Schermann Gábor lelkész elérhető ezen kívül a
20/824-2764-es telefonszámon, valamint a
gabor.schermann@lutheran.hu illetve
tatabanya@lutheran.hu e-mail címen.
Hivatali idő: megbeszélés szerint

Megjelent…
(ld. 5. oldalon lévő cikkünk)

LÁMPÁS – Tatabánya és környéke
evangélikusságának lapja
Megjelenik negyedévente
Az újság előállításához adományokat elfogadunk erre a
számlaszámra: Tatabányai Evangélikus Egyházközség
OTP Bank: 11740009-20201533
Felelős kiadó: Tatabányai Evangélikus Alapítvány
Szerkesztőbizottság: Cser Ákos, Kemény Ilona,
Kemény István,Vertényi Domonkos
Felelős szerkesztő: Schermann Gábor

