Feladó:

Evangélikus Lelkészi Hivatal
2800 Tatabánya
Tátra u. 13

„Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék?” (Zsolt 27,1)
Tatabánya és Környéke Evangélikusságának Lapja - IV. évfolyam 4. szám 2005. Tél

Várom az URat, várja a lelkem, és bízom ígéretében.
Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt,
mint az őrök a reggelt. (Zsolt 130,5-6)

N

em várunk! Pereg a film, villódznak a képek, nincs megállás. Ha kicsit lelassul, nyúlunk a kapcsolóhoz, és csatornát váltunk.
Ha sok a szöveg egy internetes oldalon, idő kellene az olvasásához - kattan a gomb, továbblépünk. Ha pénzről van szó - azonnal kell. Nincs idő évek és generációk szívós munkájára, nincs idő vállalkozások és családi életek módszeres, tartós felépítésére. Kell
az élmény, az öröm, a profit - mégpedig gyorsan, különben félredobjuk, amit elkezdtünk.
ekünk bizonyíték kell, nem ígéret! Az az igazi, ugye, kedves Olvasó, aki letesz valamit az asztalra. Azonnal, meggyőzően, hatékonyan, frappánsan. Akkor tudunk továbblépni, a pörgést folytatni, életünk, lelkünk, Földünk kizsákmányolását tovább szaporázni.
em kell a várakozás, nem törődünk az ígérettel? Azt gondoljuk ezzel: biztosra megyünk?
Eszembe jut a dal: „Hidd el, a hajnal attól szép, hogy minden éjben ott lapul az örök sötétség...” A türelmetlenségünkkel csak
ez az éjszaka biztos, a hajnal nélküli sötétség. Az ígéret nélkül, melyről a fenti zsoltár írója beszél, ennél tovább aligha jutunk. Családjaink, országunk és minden emberi kapcsolatunk éjszakájába az egyetlen, ami holnapot hozhat: a Krisztussal teljesülő ígéret, a megváltás.
Sch. G.
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HÍREK, ESEMÉNYEK
Reformációi ünnepi sorozat volt templomunkban a baptista és a két református gyülekezettel közösen október utolsó
napjaiban.
Temetői missziós istentiszteletet tartottunk mindenszentek napján az Újtelepi Köztemetőben. Utána a gyülekezet néhány
tagja énekkel és imádsággal állt meg néhai Labossa Lajos lelkész testvérünk sírjánál.
Örökélet vasárnapján, november 20-án az istentiszteleten megemlékeztünk a gyülekezetünkben az elmúlt egyházi
esztendőben eltemetett testvéreinkről.
Szerda délutáni gyülekezeti bibliaóráinkon október óta a Szentírás utolsó könyvét, a Jelenések könyvét olvassuk.
Alkalmanként egy-egy rövid részlet kerül sorra. Egyaránt szóba kerülnek szövegértelmezési és aktuális hitbeli
vonatkozások.
Advent idején pedig ezeken az alkalmakon Jézus néhány példázatát gondoljuk végig, a várakozás és készenlét kérdéséről.
A most elkezdődött egyházi esztendőben a megszokott rendtől eltérő liturgiával ünnepeljük az istentiszteletet. Egyházunk
Liturgiai Bizottsága az utóbbi években kidolgozott egy, az eddigi gyakorlatot és a régi egyházi hagyományokat ötvöző
istentiszteleti rend-gyűjteményt, mely most került általánosan bevezetésre.
A liturgiáról bővebb információ a vasárnapi istentiszteleteken és a következő, tavaszi Lámpásban kapható.
Ezt a rendet most, advent vasárnapjain ifjú testvéreink szolgálatával végzett gyertyagyújtás egészíti ki.
Karácsonyi hangverseny lesz az oroszlányi evangélikus templomban december 10-én 18 órakor. A gyülekezet énekés zenekara előadja Vivaldi: Magnificat és Gloria c. műveit. Igét hirdet Szarka Éva bakonycsernyei lelkész.
Gyülekezetünk több tagja is fellép, szeretettel várnak minden érdeklődőt.
Adventi szeretetvendégség lesz december 11-én. Erre az alkalomra köszönettel fogadunk a Testvérektől süteményeket.
Ez és a többi adventi és ünnepi alkalmunk alább olvasható táblázatban. Kérjük, kísérjék figyelemmel!
Gyülekezeti hitoktatásra várjuk szeretettel az iskoláskorú gyermekeket. Az órák időpontja az utolsó oldalon olvasható,
ezeken kívül igény szerint tervezünk még további alkalmakat is. Érdeklődni, jelentkezni a lelkészi hivatalban lehet.
Szeretettel fogadunk kölcsönbe, lemásolásra a Testvérektől régi konfirmációi fényképeket. Még valószínűleg több olyan
év van, melynek konfirmandus csapatáról nincs felvétel a gyülekezet gyűjteményében, ezeket szeretnénk lehetőség szerint
pótolni.
Szervezés alatt van egy ifjúsági focicsapat. Várjuk lányok és fiúk jelentkezését. Jelentkezni lehet az ifjúsági levelezőlistán,
vagy Pablényi Lászlónál.
Gyülekezetünk partnerszervezetként vesz részt a tatabányai Utcai Szociális Segítők Egyesületének téli krízisprogramjában. Ez a szolgálat az utcán élő hajléktalanok legszükségesebb dolgokkal való ellátását végzi. Gyülekezetünk
tagjai péntek esténként vesznek részt ebben a munkában, önkéntes segítőként: Dombi Attila, Kónya Lajos, Pablényi
László, Schermann Gábor, Vertényi Domonkos. Szívesen vesszük mások segítségét is.
Köszönettel fogadunk természetbeni segítséget is a szolgálat részére: elsősorban tartós élelmiszereket, takarókat,
férficipőket.
Január 19-én, csütörtökön 17 órakor a Tátra u-i templomban filmklub lesz, filmnézéssel, beszélgetéssel. Ezt érdeklődés
esetén később havonta megtartjuk.
Városunk keresztyén gyülekezeteinek részvételével hagyományos ökumenikus imahét lesz január 22-29. között,
esténként. A helyszíneket később hirdetjük.
Ökumenikus női imanapra hívjuk a lányokat és asszonyokat március 1-én, szerdán 17 órára.
Március 22. és 27. között ProChrist2006 elnevezésű műholdas evangélizáció-sorozat lesz
városunkban, a baptista, református és evangélikus gyülekezetek szervezésében. Estéről estére
lesz igehirdetés, és ehhez számos program kapcsolódik: előadások, darabok, koncertek. Az
alkalmakat, melyeknek helyszíne a müncheni olimpiai csarnok, itt műholdas közvetítés
segítségével nézhetjük végig.
A presbitérium döntése alapján a Lámpás újság szerkesztését ezentúl szerkesztőbizottság végzi. Köszönjük Cser Ákos
testvérünk éveken át odaadóan végzett felelős főszerkesztői munkáját. Továbbra is köszönettel veszünk az újsággal
kapcsolatos visszajelzéseket, kéréseket, segítséget.

LUTHER MA IS IDŐSZERŰ
A szent este
És monda az angyal nékik: Ne féljetek,
mert ímé hirdetek néktek nagy örömet,
mely az egész népnek öröme lészen: mert
született néktek ma a Megtartó, ki az Úr
Krisztus, a Dávid városában.
Lukács 2, 10-11.
Ezen a kis „néktek” szócskán ujjongnunk kellene. Mert nem holmi fatuskónak, vagy a köveknek mondja ezt az angyal, hanem az embereknek. Nem is
csupán egy-kettőnek, hanem az egész
népnek. Mit kezdjünk hát vele? Kételkedjünk továbbra is az Isten kegyelmében? Mondogassuk, hogy Péter és Pál
örülhet a Megtartónak, de nékem szegény bűnösnek e drága kincshez nincs

jogom?! De ha nem a tied, akkor hát
kié? Tán bizony a ludak, récék és tehenek kedvéért jött a Krisztus? Nézz rá! Ha

valami más teremtményen akart volna
segíteni, akkor annak a képében jött volna el. Ő azonban ember Fia lett.
Kié legyen hát ez a gyermek, ha nem
miénk, embereké?! Az angyalok nem
szorulnak rá, az ördögöknek nem kell.
Mi azonban rászorulunk, aminthogy értünk lett emberré. Úgy illik hát, hogy

örömmel vegyük, ahogy az angyal
mondja: „Született néktek a Megtartó.”
Nem nagyszerű és dicső, hogy ilyen
örömhírt hoz embernek angyal az égből?
S ujjongó angyalezrek bíztatnak, hogy
mi is örvendezzünk, s hálával vegyük e
nagy kegyelmet?! Írjuk hát a „néktek”
szócskát lángbetűkkel a szívünkbe, s
Megtartónk születését fogadjuk örömmel.
Mennyből jövén az angyalok, Tőlük
hallák a pásztorok,
Hogy egy kis gyermek született, amint
nektek ígértetett.
Luther Márton
A cikket közreadta:
id. Bánszky Pál

Eseménynaptár
Az adventi időszak és a karácsonyi-újévi ünnepek a gyülekezetünkben
Időpont

Esemény

Helyszín

December 4. advent 2. vasárnapja 10 óra

Istentisztelet úrvacsorával

Jókai u. 81.

December 7. szerda 17 óra

Adventi áhítat-sorozat

Előd vezér u. 18.

December 10. szombat 10 óra

Adventi barkácsdélelőtt

Tátra u. 13.

December 11. advent 3. vasárnapja 10 óra

Istentisztelet úrvacsorával

Jókai u. 81.

December 11. vasárnap 16 óra

Adventi szeretetvendégség

Tátra u. 13.

December 14. szerda 17 óra

Adventi áhítat-sorozat

Előd vezér u. 18.

December 18. advent 4. vasárnapja 10 óra

Istentisztelet úrvacsorával

Jókai u. 81.

December 21. szerda 17 óra

Adventi áhítat-sorozat

Előd vezér u. 18.

December 23. péntek 10 óra

Karácsonyfa díszítés - erre szeretettel várjuk a
gyerekeket és felnőtteket

Jókai u. 81.

December 24. szenteste 14:30 óra

Szentesti istentisztelet - gyerekek szolgálatával Jókai u. 81.

December 24. szombat 16 óra

Ifjúság karácsonyi szolgálata

December 24. szenteste 18 óra

Szentesti istentisztelet - karácsonyi igeolvasásJókai u. 81.
sal

December 25. karácsony 1. napja 10 óra

Istentisztelet úrvacsorával

Jókai u. 81.

December 26. karácsony 2. napja 10 óra

Istentisztelet úrvacsorával

Jókai u. 81.

December 31. óév 17 óra

Istentisztelet

Jókai u. 81.

Január 1. újév napja 10 óra

Istentisztelet úrvacsorával

Jókai u. 81.

Január 4. szerda 17 óra

Bibliaóra

Előd vezér u. 18.

Január 6. vízkereszt 10 óra

Istentisztelet

Jókai u. 81.

Szociális intézmények

Valaki érkezik
Nincs meg a gyerek! Jaj nekem! Hova
legyek!
(1Móz 37,30)
Õ a Betlehem Plaza harmadik emeletén járt.
GLÓRIÁK KEDVEZMÉNYESEN!!
Hirdette egy nagy, piros tábla.
„Karácsonyi hangulatot csak itt, csak
most már 999 forintért...”
Kosarat vett, végignyargalt a polcok
között. Volt aranydió, ezüstcsengő, kis
üvegcsékben karácsonyi meghatottság.
Külön árultak emlékező gyertyákat, babasírást, templomi harangszót és angyalszárny-csilingelést!
Csörtettek mellette az emberek. A
legkapósabbak a Karácsonyi Könnycseppek voltak, ezekért már szinte közelharc folyt. Ő tanácstalanul jött, ment,
vett egy tasak angyalszárny-csilingelést
és műzúzmarát, aztán egy kis betlehemes szobrocskánál időzött.
Igazi glóriák!
A Szent Család otthonába viszi az
Ünnepet. A karácsony elmaradhatatlan
tartozéka!
Bár kicsit drágállta, azért engedett.
Kosarába rakta Máriát, Józsefet, Jézuskát, majd a pénztárhoz sietett.
A pénztárosnőkön a második emeleten kapható műmosoly volt. Egyen
masni, egyen csomag, egyen cetli,
egyen zacskó. KELLEMES KARÁCSONYT!!
Az áruházból kilépve észrevette,
hogy óriási tömeg hömpölyög az utcán.
Ám az embereknek nem volt arcuk. Az
egyik fenyőfát, a másik dobozt, a harmadik zacskókat szorongatott. A mono-

ton zajt csak egy kislány sírása rázta
fel:”...én nem ezt a Barbie-babát akarom...”
Egy zebránál megállt. Türelmetlen
tömeg részeként ácsorgott. Aztán a lámpa zöldre váltott, megindult a hömpölygés a lökdösődés a zebrán. Az autók
dudáltak, az emberek siettek...
Egy botjával magának utat törő aszszonyság kiverte kezéből a táskáját, s a
többi arctalan összetaposta. Megijedt.
Gyorsan megpróbálta összeszedni a darabokat, de már elgurultak a glóriák, elröppentek
az
angyalszárnycsilingelések, s összetört a Szent Család.
A zöld lámpa villogni kezdett. Valami
mélységes hideg érintette meg az arcát,
ahogy ott guggolt, összetört Karácsonya
felett. Egy könnycsepp pottyant az útra,
s ahogy mélységes megvetéssel fölnézett, s egy szamarat látott. Abban a pillanatban megállt az utca. A hangok elnémultak az emberek mozdulatlanná
váltak, csak a csacsi sírt az aszfalton.
Hátán egy várandós fiatalasszony, mellette egy ijedt fiatalember. Csak álltak és
néztek.
Ő felállt, de földbe gyökerezett a lába, szeretett volna mozdulni, de nem
tudott.
A rázuhant pillanat csak nyomta őt,
kerek szemeiben csodálkozás, s egy
szót sem tudott kiejteni a száján.
A fiatalember a szamár mellett megrázta a fejét, ránézett síró feleségére,
megfordította szamarát, elindult, miközben egyre csak ingatta a fejét.
Ő megpróbált utánuk futni, de hiába
rohant, már nem érte utol őket. Aztán
egyszer csak végképp elnyelte őket a

decemberi köd.
Hazaindult. A város néma, mozdulatlan csendjében, Karácsony nélkül,
egyedül, üresen.
Ahogy becsukta maga mögött lakásának ajtaját, újra elindult minden. A
város arctalanul tovább tolongott, mindenki sietett, hogy egy kis karácsonyi
könnycseppet még aznap este arcára
fessen.
Hol a gyerek? S mi lesz velünk ebben a decemberi hidegben?
Légy csendben és várj az ÚRra.
(Zsolt. 37,7)
Talán egy eltúlzott látomás ez a történet, vagy ez a valóság? Nem tudom.
De jól esik ez a csend, jó beleveszni egy
gyertyaláng csendes táncába, jó elszakadni a külsőségektől, beleveszni lelkünk
útvesztőibe, jó keresni a belső csendet, jó
várni itt legbelül.
Valaki érkezik. Engedj utat neki!
Valaki érkezik. Engedd, hogy Veled sírjon.
Valaki érkezik. Hagyd, hogy megtisztítson
Valaki érkezik. Add, hogy csöndet varázsoljon beléd, hogy...
...Karácsony éjszaka megleld a gyereket, meghalld az Igét. És jól esik majd
a kalács édessége, a kedvesek mosolya, s
meghallod az angyalszárny-csilingelést...
Addig is Te csak légy csendben és
várj, mert valahol egy várandós anya
szamarára ül, s elindul. Légy csendben,
és várj.
Az ÚR érkezik. Adj szállást neki.
Szigethyné Szenteczki Katalin

Kedves Tatabányai Testvérek!
Szeretettel küldjük üdvözletünket Tabról, s áldott Ádventet és Karácsonyt kívánunk mindenkinek!
Immáron harmadik éve telik szolgálatom Tab és környéke gyülekezeteiben. Hét településen tartunk rendszeresen istentiszteletet. A kicsiny falvak kicsiny gyülekezetei sok munkát és szolgálatot jelentenek. Heti 15 hittanóra, bibliaórák, ifjúsági óra, filmklub a heti rendszeres alkalmaink. Ezek elvégzéséhez szeptembertől segítséget is kaptam Óvári Péter teológus személyében. Ezzel párhuzamosan folynak építkezések. Tabon megújult a
parókia, a segédlelkészlakás, kialakításra került a gyülekezeti ház, szépül az udvar. Mindehhez a gyülekezeti
tagok áldozatos munkájára is szükség volt.
Istennek hála a családunk is gyarapodott! Október 11-én született meg Mátyás fiúnk, aki azóta szépen növekszik. Péter már óvodás, és nagyon örül a testvérének.
Szeretettel biztatunk mindenkit, ha erre jár, látogasson el hozzánk, örülünk a viszontlátásnak!
Szigethy Szilárd és Családja

HA OKTÓBER, AKKOR…

Pedagógus csendesnap
Hatodik alkalommal került megrendezésre a Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület csendesnapja. Bennünket már nem a kíváncsiság hajtott: az
eddigi összes találkozón részt vettünk, és
örömmel találkoztunk régi ismerősökkel
és szívélyesen köszöntöttük a csatlakozó
új arcokat.
A tartalmas vacsora és a nyitó áhítat
után (Mesterházy Balázs Lukács evangéliuma 6,44 alapján tartotta, amely az
egész konferencia mottója is volt) közvetlen beszélgetésre került sor. A díszteremben ízlésesen megterített asztalok mellett
megvendégeltek minket. Itt mindenki elmondhatta, mi hozta őt ide. A korábbi
évekhez viszonyítva több olyan hozzánk
hasonló arcot fedeztünk fel, akik nem
egyházi intézményben tanítanak. Sőt, né-

hányan más felekezetekhez tartoztak. Ez
a csendesnap témájából adódott: egyházépítő keresztyén nevelés.
A másnap reggeli áhítatot, amelyet 1
Kor 3, 5-7 alapján Jankovits Béla esperes
úr tartott, ifjabb Dr. Fabiny Tibor előadása
követett, melynek címe: A lutheri egyházkép. Bevezetőjében tisztázta a Lutherről alkotott képet, mely szerint nem
eretnek, hanem az egyház megújítója. Ő
felismerte, hogy a középkori katolikus
egyház elszakadt a hittől. Hét pontban közelítette meg az egyházat és jellemzőit:
Isten Igéje jelen van
a keresztség: a Szentlélek által
való újjászületés
úrvacsora: Isten javaival és a mi
bajainkkal való közösség
kulcsok hatalma: a keresztyén
egyház joga oldani és kötni

ordináció: egyházi szolgák
elhívása
imádság
a kereszt és a hit összetartozása
Egy rövid kávészünet után a második
előadást Dr. Bibó István tartotta, a
Sylvester János Protestáns Gimnázium
igazgatója. Előadásának lényege az volt,
hogy nehéz az adott egyházi és társadalmi
elvárásokat teljesíteni, azt kell tudomásul
venni, hogy iskoláinkban a lakótelepek
népe nevelődik. Az ő számukra a hiteles
példa a fontos.
A csendesnap befejezéseként úrvacsorával egybekötött záró-istentiszteletre került sor. Lelkiekben feltöltekezve érkeztünk haza. A következő találkozó jövő év
októberében, Celldömölkön lesz. Mi készülünk…
Major Gáborné
és Valkó Márta

„Ádvent – így neveztetnek a mostani rendtartás szerént karácsony előtt való négy hetek. Régen voltanak hat hetek a Szent Márton
napjától fogva, aholott kezdi most is a görög ekklézsia1 a maga böjtit. De idővel a deák ekklézsiában2 négy hetekre szoríttatott ilyen
fundamentumon: mert a Krisztusnak négy adventtusa, eljövetele vagyon:
– Midőn a testben megjelent.
– Midőn a szívbe bészáll és az embert megtéríti.
– Midőn halála óráján elmégyen az emberhez.
– Midőn eljő az utolsó ítéletre.”
(Bod Péter, 18. század)

VÁLASZTÁSOK 2006
Kedves Testvérek!
Itt most nem pártok kampánya következik!
Egy véletlen egybeesésről van szó: egyházunkban, a Magyarországi Evangélikus Egyházban 2006. folyamán általános tisztújító választások lesznek. Ez a gyülekezetünket annyiban érinti, hogy újra kell választani a tisztségviselőket: felügyelőt, gondnokot, egyéb szolgálattevőket, valamint választott presbitereket. Ezek megválasztása március 12-én lesz, gyülekezeti közgyűlés keretében, a vasárnapi istentisztelethez kapcsolódóan.
Jelölteket bárki javasolhat, ennek érdekében az egyes tisztségeket magyarázó és javaslattevő lapokat teszünk ki a templomban
és a gyülekezet honlapján. Jelöltek ajánlására február 1-ig van lehetőség. A választói névjegyzék és a jelöltek listája február
16-tól kezdve tekinthető meg a templomban.
o Választói névjegyzék: azon személyek névsora, akik a választás alkalmával szavazásra jogosultak, vagyis a gyülekezet életében résztvevő, egyházfenntartó, nagykorú gyülekezeti tagok.
o Jelölt: az a személy, aki az adott tisztségre a törvények értelmében választható, és a jelöltséget vállalja, és a Jelölőbizottság ez alapján jelöltnek állítja.
o Jelölőbizottság: a választásokat előkészítő és lebonyolító testület. gyülekezetünkben ennek tagjai a presbitérium megbízása lapján: Klespitz Jenőné, Lukonits Ottó és Schermann Gábor, póttagok dr. Dely Lászlóné és Major Gáborné
Kérünk mindenkit, hogy szenteljen figyelmet erre az eseményre, és bölcs józansággal keressen és javasoljon személyeket,
gyülekezetünk épülésére!
1Görög ekklézsia = keleti keresztyénség (orthodox egyházak)
2Deák ekklézsia = nyugati keresztyénség (római katolikus illetve protestáns egyházak)

GYERMEKSAROK
Szervusztok!
Elérkeztünk az ádventi időszakhoz (Milyen színű is ilyenkor az oltárterítő?). Úgy van, az oltárterítő színe lila,
ami a várakozás színe. Mit jelent ez? Azt, hogy nemsokára itt van a karácsony!! Na, hogy addig se unatkozzatok, íme néhány fejtörő:
Ezen a képen, alvó embereket láthattok. Kik ők, miről álmodnak, és miért vannak összekeveredve az álmok? A
válaszokat megtalálhatod a Bibliádban, Máté evangéliumában. Olvasd figyelmesen, és rakd sorrendbe a betűk
alapján az álmokat! Ha van kedved, ki is színezheted a képeket.

Werner Tiki Küstenmacher: Das Geheimnis am Ölberg c. foglalkoztató füzet alapján

Írd be a megfejtéseket a halacska pikkelyeibe függőlegesen,

és

megkapod

a

JÓHÍRt, azaz a megfejtését
ennek a rejtvénynek!
Jó szórakozást kívánok!
(A sikeres megfejtésekért
jutalom jár! Hozzátok el a
templomba, vagy a hittanórákra február végéig!)
A rejtvényt készítette: Polczer Csabáné – Mende

Gyülekezetünk anyagi helyzetéről
Alábbiakban olvasható egy összefoglaló gyülekezetünk ez évi anyagi helyzetéről, a kiadások és bevételek
mérlegével. Kérjük, hogy mindenki, aki szívén viseli egyházunk munkáját, ezek figyelembevételével járuljon
hozzá közösségünk kiadásaihoz. Ezen kiadásokat ugyanis a gyülekezet tagjainak befizetéseiből - egyházfenntartói járulékból, adományokból, perselypénzből - fedezzük.
Gyülekezetünk pénzügyi mérlege az év első 10 hónapjában:
A gyülekezet tagjainak befizetései:
Egyházfenntartói járulék:
742.903 Ft
Adomány:
251.433 Ft
Perselypénz:
347.557 Ft
Összesen:
1.341.893 Ft
Kiadások:
Bér:
640.125 Ft
Benzinköltség:
123.763 Ft
Működési költségek:
898.228 Ft
Belmisszió:
65.000 Ft
Egyházi járulékok, továbbított adományok:
176.840 Ft
Lelkésziktatás:
48.766 Ft
Összesen:
1.952.722 Ft
A perselypénz az istentiszteleteken a perselybe bedobott, név nélküli összeget jelenti. Az adomány alkalmilag, saját elhatározásból fizetett támogatás a gyülekezet céljaira. Az egyházfenntartói járulék pedig a gyülekezet
minden tagjától elvárható hozzájárulás az alapvető kiadásokhoz. Természetesen ez is önkéntes, bár fizetése feltételét jelenti a gyülekezeti választójognak. Összege is önkéntes, mégis a szükségletekről való tájékoztatás végett egyházunk hagyományosan azt ajánlja, hogy a jövedelem 1 %-a legyen (pl. havi 50.000 Ft nettó jövedelem
után havi 500 Ft). A Dunántúli Egyházkerület részletesebb, jövedelmi sávokat figyelembevevő javaslata ebben
a táblázatban olvasható.
A sáv felső értékéhez tartozó
Havi nettó bevétel
Ajánlott egyházfenntartói % érték
havi összeg
< 50.000 Ft
50.000 – 100.000 Ft
101.000 – 150.000 Ft
151.000 – 175.000 Ft
176.000 – 200.000 Ft
201.000 – 225.000 Ft
226.000 – 250.000 Ft
251.000 – 275.000 Ft
276.000 – 300.000 Ft
301.000 – 325.000 Ft
326.000 – 350.000 Ft
351.000 – 375.000 Ft
> 376.000 Ft

Diótorta
Hozzávalók: 7 egész tojás, 15 dkg cukor,
10 dkg dió, 2 evőkanál liszt, 2
evőkanál zsemlemorzsa
A diókrémhez: 20 dkg cukor, 1 dl tej. 10
dkg dió, 1 evőkanál liszt, vanília
vagy citromhéj, 15 dkg vaj, 1-2
kanál rum
A díszítéshez: 5 dkg durvára vagdalt dió,
12 fél dió

0.5 %
1%
1.5 %
2%
2.5 %
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10 %

A tojásfehérjéket habbá felverjük, majd
hozzáadjuk a többi hozzávalót. A maszszát kizsírozott, kilisztezett kerek formába téve megsütjük. Ha kihűlt, három
részre vágjuk.
A diókrém:
A cukrot a tejjel felfőzzük, hozzáadjuk a
darált diót, amiben egy kanál lisztet főzzük, vaníliával vagy citromhéjjal ízesítjük, és félig kihűtjük. A vajjal jó habosra

250 Ft
1.000 Ft
2.250 Ft
3.500 Ft
5.000 Ft
6.750 Ft
10.000 Ft
13.750 Ft
18.000 Ft
22.750 Ft
28.000 Ft
33.750 Ft
37.600 Ft

keverjük, és 1-2 kanál rummal ízesítjük.
A kihűlt lapokat megtöltjük a krémmel, s
a tetejét meg az oldalát is bevonjuk vele.
Az oldalára tapasztjuk a vagdalt diót, és
ha maradt krém, nyomócsővel halmokat
nyomunk a tetejére, amikre fél diószemeket ültetünk.
Vörösné Hermann Judit

Alkalmaink
Alkalom
Imaközösség
Istentisztelet
Alsós hittanóra
Felsős hittanóra
Konfirmációi előkészítő óra
Ifjúsági alkalom

Mikor?
Vasárnap 9 30 kor
Vasárnap 10 00 kor
Szombat 10 00 kor
Hétfő 16 00 kor
Szombat 16 00 kor
és kedd 17 00 kor
szombat 17 30 kor

Hol?
Jókai út 81.
Jókai út 81.
Tátra u. 13.
Tátra u. 13.
Tátra u. 13.

Tátra u. 13.
Tátra u. 13. vagy
Bibliaóra
Szerda 17 00-tól
Előd vezér u. 18.
Minden hónap első vasárnapján úrvacsoraosztás is van az
istentiszteleten.

p 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!
K 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.

Weboldalunk címe: http://tatabanya.lutheran.hu
A weboldalal kapcsolatos írásokat, észrevételeket a
kkpityu@freemail.hu címre várjuk.
A Lámpás szerkesztősége várja az írásokat az alábbi címre:
banyaszlampas@freemail.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

Kedves Testvérek!
A Lámpás ezen számához mindenkinek egy-egy csekket,
valamint két, az adóbevalláshoz csatolható 1%-os rendelkező nyilatkozatot mellékelünk.
Aki bármilyen jogcímen - egyházfenntartói járulék, általános vagy céladomány - szeretne befizetni gyülekezetünk
pénztárába, megteheti e csekk segítségével is.
Aki pedig adót fizet az államnak, azt kérjük, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyház javára szóló rendelkező
nyilatkozatot adja be adóbevallásához, aki pedig még nem
döntött a másik 1% felhasználásáról, annak bizalommal
ajánljuk gyülekezetünk alapítványát.
További csekkek, rendelkező nyilatkozatok, valamint ezekkel kapcsolatos információk a lelkészi hivatalban kérhetők.

REMÉNYSÉG ROVAT
AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN SZEPTEMBER 15., SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 17. VASÁRNAP ÉS NOVEMBER
27., ADVENT 1. VASÁRNAPJA KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…
... az Élet és Halál Urától:
október 25.

Tatár Lajos

76 évesen

Zsolt 68,21

november 5.

dr. Legányi Ferencné sz. Szeiler Rózsa

79 évesen

Zsolt 139,11-12 3

Előző számunkban a szeptember 12-én eltemetett Paulinyi Árpádné sz. Pour Katalin testvérünk neve hibásan
jelent meg. Minden kedves olvasónktól bocsánatot kérünk érte!
LÁMPÁS – Tatabánya és Környéke Evangélikusságának Lapja
Megjelenik negyedévente
IV. évfolyam, 4. szám 2005. december
Az újság előállításához adományokat elfogadunk erre a számlaszámra:
Tatabányai Evangélikus Egyházközség
OTP Bank: 11740009-20201533
Felelős kiadó: Tatabányai Evangélikus Alapítvány
Szerkesztőség: Tatabányai Evangélikus Lelkészi Hivatal
2800 Tatabánya, Tátra u. 13. Tel./Fax: 34/316-201
Cser Ákos, Kemény Ilona, Kemény István, Vertényi Domonkos
Felelős szerkesztő: Schermann Gábor

3 Bartucz István szákszendi lelkész szolgálatával

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

