Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – X. évfolyam 3. szám 2011. ősz-tél

Lk 4,13–21
A vonat érkezése1
A filmtörténet egyik első darabjának ez a címe.
1895-ben forgatták. A film, melynek egyik képkockáját láthatjuk itt, sokkal nagyobb teljesítmény és szenzáció volt 1895-ben, mint ma bármelyik népszerű
filmalkotás.
Az elbeszélés, amelyet Lukács elénk tár ma, Advent
1. vasárnapjára, így kezdődik: „Az ördög eltávozott
Tőle egy időre.” De tudjuk jól, hogy azután itt van nálunk. Visszatér hozzánk, valahányszor Jézus eljöveteléről, az Úr adventjéről szólunk. Új kísértésének a lényege ebben az egyszerű szóban áll: majd.
Ez az idei Advent, különös tekintettel a vasárnapok
Igéire, amelyek előttünk
állnak, az igeidőkről szól.
Nem Isten Igéjének az idejéről, hanem a nyelvtani
igék igeidejéről.
Van először is a múlt, azt
úgy mondjuk: egyszer régen. Van azután a jelen,
amit úgy mondunk: ma. És
van a jövő, amit úgy mondunk: majd egyszer. Van,
aki úgy gondolja, hogy
ezek párhuzamosan léteznek. Nekünk tudnunk kell
arról, hogy ezek nem párhuzamosak, hanem csak számunkra léteznek.
Isten, mivel Ő az, aki teremtette az időt, értelemszerűen kívül van az időn. Tőle tehát kár lenne bármi
olyant várni, olyan Igét vagy olyan tetteket, amelyek
múltbeli, jelenbeli vagy jövőbeli dolgokról szólnak.
Tehát az Ő eljövetelére is ennek megfelelően próbáljunk gondolni. Nem olyan dologként, ami egyszer történt valamikor, és nem olyan dologként, ami majd
egyszer, valamikor fog történni.
A film címe: a vonat érkezése. Advent pedig azt jelenti: Az Úr érkezése. Tudniillik – és most figyeljünk
arra, amit Jézus felolvasott azon a szombaton a názéreti zsinagógában falujának a közönsége előtt – az Úr
érkezése azt jelenti, amikor Ő megvalósítja a rendet,
1 Igehirdetés advent 1. vasárnapján, 2011. november 27-én –
forrás: http://tatabanya.lutheran.hu/magvetok

amit szánt az embernek – nekünk –, amikor megvalósítja azt a világot, azt a valóságot, amit mi Ő nélküle,
magunk között nem tudunk megtenni.
Nagyon-nagyon fontosak az Isten parancsolatai.
Borzasztóan számon tartjuk őket, aprólékosan igyekszünk megtartani mindegyiket. Ez, melynek teljesüléséről szól Ézsaiás Jézus által felolvasott próféciája, ez
az, amelyiket kínosan el szoktak hallgatni. Pedig
ugyanúgy ott van Mózes könyvében, mint bármelyik
más parancsolat, amelyiket az istentisztelet elején olvastam, vagy bármelyik a sok száz közül. De ez – úgy
tűnik – az emberi társadalom számára utópia. Ézsaiás
azonban próféciaként mondta, vagyis hogy Isten az Ő
érkezésével valósággá váltja azt, amit Ő akar, és az
embertől, népétől kér.
Advent az Úr érkezése,
amikor valósággá váltja
az Igéjét.
Ézsaiás próféciája nem
mond mást, mint amit
már Mózes megmondott
annak idején, hogy: Isten
népe számára akkor van
élet, jövő, akkor élnek
hosszú ideig azon a földön, amelyet az ÚR ad
nekik, ott a Jordán-folyótól nyugatra, hogyha eljön hét évenként az „ÚR kedves esztendeje”, a nyugalom-év. Amikor mindenki visszaadja azt, amit szerzett, vásárolt, zálogba vett, elügyeskedett, ami az övé
lett. Mindent mindenki visszaad annak, akinek eredetileg az ÚR adta. Ugye, képtelenségnek tűnik? Egy
emberi társadalomban ez képtelenségnek tűnik – ma
is. Nem hiszem, hogy valaha is ezt a mózesi törvényt
betartották volna. Legalábbis nem igazán szól róla az
Ószövetség.
Nos, miben hasonlít a film és az Úr Adventje? És
miben különbözik a vonat érkezése és az Úr érkezése?
Hasonlóság az, hogy az a vonat egyszer megjött
1895-ben. Az Úr is egyszer megjött az Idő közepén.
A különbség összetettebb dolog. Erre a vonatra
1895-ben lehetett fölszállni, azon belül is akkor, amikor megérkezett. Utána ez a vonat tovapöfögött. Aki
abban a percben, míg tova nem pöfögött a vonat, nem
szállt föl rá, az ottmaradt. A vonat pedig elment.
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Isten szavát meghallanunk és Őrá hallgatnunk azonban csak most lehet. És nem azért, mintha eljönne az
idő, amikor Ő tovapöfög innen, hiszen Jézus Krisztus,
a Megváltás – tudjuk – Isten utolsó szava. Hanem
azért, mert mi, a mi időnk pöfög tova. Mi megyünk el.
És ez a nagy különbség a vonat és a mi Urunk között!
C.S. Lewis, a Narnia könyvsorozat szerzője, A nagy
válás című könyvében a megtérésről, az Istenhez hajlásról, az erről való döntési lehetőségeinkről azt írja,
hogy: bár előfordulhat, hogy sok ilyen alkalom van az
életünkben, amikor Isten szól hozzánk, lehetőségünk
van Őt meghallani, elképzelhető, hogy ezeknek az alkalmaknak, időknek, időpontoknak a sora van az életünkben, hosszú sora. Az viszont, hogy Őt meghalljuk, rá hallgatunk, mégiscsak egyszeri alkalom. És – ő
így fogalmaz az egyik alkalmat elbeszélve – ez az alkalom valamennyit magában foglalja. Semmivel sem
más majd később, egy másik alkalommal meghallani
Őt, ugyanúgy az egész szívünk, életünk megújulására,
cseréjére van hozzá szükség később is, most is. Semmivel sem könnyebb, másabb, máskor rá figyelni.
És ezért, főleg ezért beszél úgy Isten a népéhez,
hogy: itt van az idő, és nincs majd! Mert a „majd”ban nem egyszerűen egy később elkövetkező időpontot
értünk, várunk és remélünk, hanem egy jobb, kedvezőbb lehetőséget. Azért halasztjuk el azt, amit ma
megtehetnénk, azért halasztjuk a leckék megírását

péntekről szombatra, aztán szombatról vasárnapra, aztán vasárnapról vasárnap estére, 9 órára, mert azt gondoljuk, hogy akkor jobban meg tudjuk csinálni.
Az, hogy nincs „majd” – azt jelenti, hogy akkor is,
pont ugyanígy nem fogjuk megcsinálni, mert pont
ugyanazok leszünk majd is, mint most. Aztán persze
az időnk vonata egyszer tovapöfög, az Úr pedig itt
van.
Jézus – így írja Lukács – szokás szerint bement a
zsinagógába. Szokás szerint kezébe adták a Könyvet.
Szokás szerint felolvasott egy próféciát. Szokás szerint
rajta függött minden szem. Ahogy az előző szombaton
is, valaki fölállt, kezébe adta a könyvet, ő fölolvasott
belőle, és rajta függött minden szem. Ahogy a következő szombaton is történt, és amíg azoknak a názáreti
embereknek a élet-vonata tova nem pöfögött – addig
minden szombaton. Ézsaiás, a reménykedő próféta,
aki várja, hogy az ÚR megérkezzen, és valóságra váltsa ígéretét – ezekben a szombati felolvasásokban mindig azt mondja: majd. De ezen a szombaton egy fiatalember kiáll, és azt mondja: ma!
A vonat érkezése 1895-ben történt. Az Úr érkezése
az idő közepén. De igazából nyugodtan vehetnénk
úgy is, hogy az is 1895-ben történt. Vagy 2010-ben.
Mindegy.
Egy biztos: a vonat elment. Ő itt van. Míg az életünk tova nem pöfög innen, Ő itt van.

Óvárosi reformátusok és evangélikusok közös sportdélutánja
Kedves Testvérek!
Szeptember 18-án újra összemérhette erejét, tudását gyülekezeteink csapata. Ezúttal is a Jubileum park műfüves
pályája adott otthont az összecsapásnak. A mérkőzésre szép számú szurkolótábor látogatott ki, akik lelkesen
buzdították a csapatokat. A rangadó most is nagy küzdelmet hozott, amely szoros eredménnyel, reformátusok
testvéreink győzelmével zárult. A mérkőzés után közös szeretetvendégségre invitáltuk a kedves testvéreket a
Tátra utcába. Gyülekezetünk lelkésze köszöntötte az egybegyűlteket, majd lényegre törő áhítatát figyelmesen
hallgatva mélyedtünk el, életünk igazi meccséről. Ezt követően sok finom sütemény, szendvics, tócsi, üdítő várt
mindnyájunkra és alakultak ki beszélgetések. Nagyon áldott együttlét volt! Köszönjük minden testvérnek, akik
részt vettek, sütöttek, szurkoltak, imádkoztak, lélekben ott voltak, hogy ez az alkalom megvalósulhatott! Istené
a dicsőség!
Vertényi Domonkos
A sportdélutánról további fényképek nézegethetők a tatabanya.lutheran.hu honlap Albumok szekciójában.
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Gyülekezeti kirándulás
Július 5-6-án gyülekezetünkből 17-en Borsod-megyei kiránduláson vettünk részt.
Lelkészünk, Schermann Gábor szervezte és állította össze a programokat. Nem tudok részletesen leírni
mindent, a fontosabbakat megkísérlem sorba venni.
Felgyalogoltunk a Mátrában a Kékes-tetőre. Többször
voltam már ezen a helyen de nem igen tudok a látvánnyal betelni. A természet szépsége, a hegyek
nagysága és méltóságteljessége mindig lenyűgöz.

Ez után Miskolcon álltunk meg, hogy megnézzük
az evangélikus templomot. Itt csatlakozott hozzánk
Nagytiszteletű úr anyukája, Klári néni. Majd átmentünk a diósgyőr - vasgyári evangélikus templomba is.
Ez már egy modernebb stílusú épület. Ha szabad személyeset írni, nekem ez a templom nagyon tetszett.
Főleg az oltárterítő fogott meg, amely igazi matyó
hímzéssel készült és a gyülekezet asszonyai hímezték.
Szállásunk Miskolctól 34 km-re, egy csendes kis
faluban, Perén volt. Ha bárki arra felé jár kirándulni,

jó szívvel ajánlom az „Aranyhordó” nevű kis panziót.
Másnap Vizsolyban is jártunk, láttuk a Károli Bibliát,
melyet egy református templomban őriznek. Ez a Biblia 2412 oldalból áll, és 6 kg a súlya. 52 fennmaradt
példányról tudunk, közülük 24 országhatárainkon kívül van. Az eredeti példány látható Vizsolyban. A
templomban mindannyiunkat figyelmeztet a szószékkel szemben, a boltív déli falán olvasható latin felirat:
"Quid hic stas / si non oras rotius / exi foras",
azaz:
"Ki itt állsz és nem imádkozol, fordulj meg [és
menj ki!]".
Tehát a vizsolyi református templom a számtalan
betérő számára is – kik legyenek istenfélők vagy hitetlenek – elsősorban Isten és az imádság háza.
Utolsó nagy állomásunk a hazaút előtt Boldogkőváralja volt. Itt a várat néztük meg, mely gyönyörű
helyen áll és nagyon szépen felújították. Itt is van
evangélikus szál, ugyanis az 1560-70-es években itt
káplánkodott Dévai - Bíró Mátyás, a magyar reformáció egyik kiemelkedő alakja, a későbbi „magyar
Luther.” A boldogkői vár története meglehetősen bonyolult, és a fennmaradt oklevelek szerint is nehezen
követhető. A vár építésének pontos idejét nem ismer-
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jük, de az bizonyos, hogy a tatárjárás után épült. Mint
erődítmény, a kassai utat és a Hernád völgyét védte.
Ezután már csak egy estebéd következett a hazaindulás előtt. Nagyon jól sikerült két nap volt ez a testvérekkel. Úgy láttam, mindenki remekül érezte magát.
Buszsofőrünknek külön köszönet a remek vezetésért
és a sok türelemért. Úgy hallottam, jövőre Szeged és
környéke a célpont…
Vörösné Hermann Judit

Evangélikus Konferencia- és Missziói Otthon, Balatonszárszó, 2011. augusztus 22-29.
Idén augusztusban ismét adatott egy hét, amit ezen a csodás nyaralóhelyen tölthettünk férjemmel és gyülekezetünkből még négy testvérrel.
Nem túlzás a csodás jelző, mert ezen a helyen minden adott ahhoz, hogy az éves „hajtás” után igazán kipihenten térjen haza az ember. Aki már járt itt, az gondolom, egyet ért velem, aki még nem jutott el ide, annak
szívből ajánlom akár több gyermekkel is, hogy ha teheti, nyaralását ide szervezze.
Kirándultunk Szemesre, megnéztük a Latinovits Emlékházat. Nagyon sokat fürödtünk, igen meleg hetet fogtunk ki.
Tabon is jártunk, meglátogattuk a Szigethy családot.
Mint mindig, most is nagyon hamar eltelt az egy hét, nagyon jó volt a testvérekkel együtt. Már tervezzük a
következő évi szárszói nyaralást…
Vörösné Hermann Judit

Borzas sajtos pogácsa
Hozzávalók:
Krém:

Tészta:














8-10 dkg margarin
só
2 tojás
8 dkg reszelt sajt
8 dkg liszt
fél liter tej
só
3 dl tejföl
2 tojás
25 dkg margarin
50 dkg liszt

Elkészítése:
Tésztája: 50 dkg liszt, 25 dkg margarin, 2 tojássárgája, 3 dl tejföl, kevés só. Összegyúrás után 1 órát pihentetjük, vékonyra kinyújtjuk, pogácsát szaggatunk
belőle. Tojássárgájával megkenjük, sütjük. Krém: fél
liter tej, 8 dkg liszt, 8 dkg reszelt sajt, 2 tojás, só. Ezeket kikeverjük simára, és sűrűre főzzük. A tűzről levesszük, és tovább keverjük, teszünk bele 8-10 dkg
margarint. A krémet 2 pogácsa közé kenjük úgy, hogy
kicsit ki is folyjon közülük, és reszelt sajtban megforgatjuk.
Vörösné Hermann Judit

Márai Sándor: A megjelölt
Az ember, aki nem ült fel a repülőgépre, mely lezuhant és minden utasát maga alá temette, szótlanul mutatja a
repülőjegyet, a számozott és lefoglalt helyjegyet. Igen, ő is lezuhant volna. De nem zuhant le, s most itt áll,
életével, melyet ajándékba kapott a sorstól és a véletlentől, életével, ezzel az érthetetlen és oktalan ajándékkal.
Mit kezdjen most vele?... El is pazarolhatja, mert ajándék. De óvhatja széltől, gyomorrontástól és izgalmaktól,
mert megjelölt élet, becses és rendkívüli élet, s a végzet nyilván akar vele valamit. Kissé zavartan néz. Eddig
csak élt. Most már tudja is, hogy él – s ez a meglepetés csaknem lesújtja.
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HÍREK, ESEMÉNYEK
{

Október 28-án a Tátra utcai templomban tartotta Idősek Napi ünnepét az MPE OCM Segítő Szolgálatának
tatabányai gondozói és gondozotti közössége. Gyülekezetünk a helyiségen kívül igével, énekkel, verssel,
előkészítő munkával járult hozzá a gondoskodásra szoruló tatabányai testvéreink ünnepéhez.

{

November 19-én Bokodon került sor az idei Fejér-Komáromi Evangélikus Egyházmegyei Labdarúgó
Bajnokságra. Közösségünk két csapattal (2×7 játékos) vett részt a megmérettetésen. Lelkes felkészülésük
helyezést nem eredményezett, de közösségi élményt és szép játékot igen.

{

December 3-án a Jókai utcai templomban adventi zenés áhítat volt, melyen barokk zeneszerzők (J.
Pachelbel, J.S.Bach, C.Ph.E.Bach, A.Corelli) darabjait adta elő Gerencsér Zoltán hegedűn és Németh Sándor orgonán. A másnapi, advent 2. vasárnapi istentiszteleten szintén e zenei kíséret mellett énekeltünk és
csendesedtünk el. Reménység szerint tavasszal újból vendégeink lesznek.

{

Advent 3. vasárnapján közösségünk csapata énekkel, igével szolgált a városi adventi estén, „ablaknyitogató”, gyertya-gyújtó ünnepen. Köszönet illeti azokat, akik ezen a közösségi missziós alkalmon jó szívvel
részt vettek, „szerepléssel” vagy imádságos háttér-munkával.

{

Szeretettel várjuk hittanórákra az iskolás gyermekeket. Időpont megbeszélésre a lelkészi hivatalban, személyesen, telefonon, email-ben van lehetőség. A jelenleg folyó hittanórák rendje itt a Lámpásban, az alkalmaink között, valamint gyülekezetünk honlapján olvasható.
Konfirmációra jelenleg három fiatal testvérünk készül, ez a munka a hittanórák keretében folyik.
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{

Gyülekezeti bibliaóráinkon október óta nevezetes bibliai asszonyok történeteit olvassuk, az Ó- és Újszövetségből, megbeszélve ezen igék és szereplőik tanulságait.
E hagyományosabb, igei tematikájú csoport mellett hasonlóan népszerűnek tűnik a jóval kötetlenebb beszélgető körünk, amelynek témáját hitbeli kérdésekből kiindulva, elsősorban a résztvevők aktuálisan felvetődő kérdései adják.
Mindkét közösség nyitott, szeretettel várja mind az istentiszteleteinken rendszeresen résztvevő, mind a
gyülekezeti alkalmakban kevésbé tájékozott Testvéreinket.

{

Íródeák testvérünk (Ottó bácsi) szolgálataképpen hétről hétre elkészül, internetes oldalunkra felkerül, illetve országszerte sokakhoz e-mail-ben eljut az istentiszteleteinken elhangzottak írásos lejegyzése, a Magvető. Szeretettel biztatjuk azokat, akik ezt szívesen olvassák, hogy a honlapunkról töltsék le, vagy jelezzék
kérésüket, ha e-mail-ben szeretnék megkapni. Nagy segítséget jelent az is, ha elviszik, kinyomtatják
olyanoknak, akik nem tudnak részt venni az alkalmakon, illetve nem rendelkeznek számítógépes lehetőséggel.

{

Isten segítségével az alábbi istentiszteleteket tervezzük a közeljövőben, a szokott vasárnapi istentiszteleteken kívül:
- December 24, szenteste 17 óra
- December 25-26, karácsony mindkét napja 10 óra, úrvacsorai közösséggel
- December 31, óév este 17 óra, úrvacsorai közösséggel
- Január 1, újév 10 óra, úrvacsorai közösséggel
- Január 6, vízkereszt 17 óra, úrvacsorai közösséggel
Bibliaóra és beszélgető kör advent 4. vasárnapja és vízkereszt között nem lesznek. A hittanórákat pedig
az iskolai rend szerint tartjuk.

{

2011 eleje óta van kitéve Jókai utcai templomunkban, a szokott gyülekezeti istentiszteleti perselyen kívül,
az ún. „Szegények perselye”. Ennek bevétele (mely a többivel együtt természetesen nem marad ténylegesen a perselyben, hanem a gyülekezet pénztárába, majd bankszámlájára kerül bevételezésre) eddig közel
200 ezer Ft volt. Ezekből az adományokból rászoruló és közösségünk által ismert és „jó bizonysággal rendelkező” testvéreinket támogatjuk bizonyos kiadások (gyógyszer, élelem, utazás, lakbér) átvállalásával.

{

Mindkét templomunkon felújítási munkákat tervezünk az előttünk álló esztendőben.
A Jókai utcában elsősorban belső fal-javítás, festés és külső lépcső-felújítás várható. E munkák fedezetét
elsősorban a földrengés-kár alapján kapott biztosítási összeg jelenti, azonban ennek kiegészítésére köszönettel várjuk a Testvérek e célra jó szívvel szánt adományait is.
A Tátra utcában – a 2010-ben végzett vízbevezetési munka folytatásaként – tetőfelújítást tervezünk,
amennyiben az egyházmegyei felújítási támogatási keretből e célra támogatást kapunk. Ehhez a munkához
a tetőlécek már a padláson vannak, a többi az anyagi lehetőségek alakulásától függ.
E két tervezett templom felújítási munkára gyülekezetünk népétől összesen mintegy félmillió Ft adomány
lenne szükséges.
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{

2012 egyházunkban a tisztségviselő-választás éve lesz. Ahogyan az ország valamennyi gyülekezetében,
úgy nálunk is lejár a presbiterek megbízatása, és új választásra kerül sor. Mivel a gyülekezeti élet minősége
és közösségünk Jézus Krisztustól kapott küldetésének betöltése nemcsak az egyes alkalmakon aktívan szolgáló, hanem az életünk kereteit szabályozó és a háttér-munkát végző Testvéreken is nagyban múlik, ezért
fontos ez a fordulópont. A választásban való részvétel – akár mint választó, akár mint megválasztásra kerülő tisztségviselő – feltétele az aktív, nagykorú, gyülekezeti tagság.

{

A tavasszal megválasztandó presbitérium első komoly feladatának ígérkezik a május 19-én, terv szerint Tatabányán megrendezésre kerülő Egyházkerületi Missziói Nap támogató szervezése, segítése, a több száz
dunántúli evangélikus vendégül látása.

REMÉNYSÉG ROVAT
AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2011. JÚNIUS 26., SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 1. VASÁRNAP ÉS
NOVEMBER 27., ADVENT 1. VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába, augusztus 14-én:
Sikrai Bence Attila



Tatabánya

Szabó Szilvia (ev.) és Sikrai Attila

Mt 5,43-48

... az élet és halál Urától, október 29-én:
Zaharánszky József, Tatabánya

Paul Verlaine: E kicsi zug
E kicsi zug, e csöpp sarok,
Mely az enyém,
S mely éltetett, a nagy remény
Megáldatott.
Órái a sok régi bűnnek
Sápadnak, tünnek
Fehér szalmalapján bús szívemnek.
Ártatlanság lakik velem,
Egyszerűség.
Mit van nekem kívánni még,
Aki KRISZTUST vendégelem?
Kemény kenyerem, durva ágyam
Szegénységem, magányom,
Ó szent próbám! ó drága tanulmányom!

79 évesen

Ézs 44,6

E bajban készre edzett szív,
S ez áhitat,
Mely szeretettel átitat
Olyan szelíd, s olyan naiv
Megoldást adnak életemnek,
A féktelennek,
Melyben vágyaim elpihennek.
Uram, fogadd hálámat! Add
A jó halált.
Küzdelmeimet áldd meg, áldd
Türelmes sóhajtásomat!
Alázat útján közeledve
Kér egy szegény szív, vedd be
Őt és övéit örök örömödbe!
ford. Babits Mihály

Márai Sándor: Gyász
A gyász nem ünnepély, fellengző fekete-ezüst kárpitokkal, zenével és tömjénnel, s hűvösen szabályos részvétnyilatkozatokkal. A gyász, robbanás: a legnagyobb robbanás az életben. Minden gyászoló Jób kissé, a szemétdombon vagyon és gyermekek nélkül, törmelékek között, az élet cserepei közepette, rühesen, s feltárja arcát a
rongyos, fekete felhőkkel teleaggatott ég felé. Mélyen él az ember a gyászban, mosdatlanul, büdösen, valamilyen avas és ocsmány magányban. Ennyi a gyász. Minden más csak gyakorlat.
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink

Alkalom
Mikor?
Hol?
Imaközösség Istentiszteletek előtt Jókai út 81.
Istentisztelet
Vasárnap 10 00 kor Jókai út 81.
Alsós hittanóra Kedd és péntek 16 30kor Tátra u. 13.
Felsős hittanóra
és konfirmációi
Hétfő 16 30 kor
Tátra u. 13.
felkészülés
Bibliaóra
Csütörtök 17 00-kor Tátra u. 13.
Hitmélyítő
megbeszélés
Kedd 1830-kor
beszélgető kör
szerint
Minden hónap első vasárnapján, illetve ádvent és
böjt vasárnapjain és a nagy ünnepeken
úrvacsoraosztás van az istentiszteleten.
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
 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.
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

A Lámpás ezen számához mindenkinek
két-két csekket mellékelünk. Aki bármilyen jogcímen – egyházfenntartói járulék, általános vagy céladomány – szeretne
befizetni gyülekezetünk pénztárába, megteheti e csekkek
segítségével is.
Elvihető gyülekezeti csekkek a templomban is
ki vannak téve.
Aki azonban teheti, kérjük, hogy befizetését személyes készpénzes befizetéssel (a templomban vagy a lelkészi hivatalban), vagy banki átutalással tegye meg, mert ezáltal gyülekezetünk kiadásait csökkenti.
Köszönjük Testvéreink áldozatos hozzájárulását
gyülekezetünk céljaihoz!
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
Kérjük azokat, akiknek bármilyen formában (saját, munkahelyi vagy adóhivatali kitöltéssel) adóbevallási kötelezettségük van, hogy rendelkezzenek a Magyarországi Evangélikus Egyház javára szóló 1%-ról, a 0035 technikai
számmal (ezt annak is érdemes megtenni, akinek nincs ténylegesen fizetendő adója, mert ennek az 1%-nak a továbbításánál nemcsak a rendelkezett adóösszeg, hanem a rendelkezők
létszáma is számít).
A Tatabányai Evangélikus Alapítvány javára a másik
(civil szervezeteknek szóló) 1%-ról a most következő (tavasszal esedékes) adóbevallás során eljárási hibák miatt
sajnos nem lehet rendelkezni. Kérjük tehát azokat, akik
alapítványunk javára szokták ezt az 1%-ot utaltatni, azok
ez alkalommal válasszanak másik szervezetet. Az adóhivatal tájékoztatása alapján, reménység szerint a következő évben (2013 elején) újra lehetőség lesz alapítványunk javára
is rendelkezni. Evangélikus alapítványok többek között
egyházunk honlapján (www.evangelikus.hu) találhatók.
További információ a lelkészi hivatalban kérhető.
Minta az adóbevallás egyházi 1%-os rendelkező részének
kitöltéséhez:

