
Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – XI. évfolyam 1. szám 2012. tavasz

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK! TARTSON VELÜNK ÖN IS!

Ez  a  plakát  olyan, 
mintha  évezredek  óta  mu-
tatná  a  természetes,  kőbe 
vésett  valóságot:  Tatabá-
nyán  a  Sportcsarnokban 
május  19-én  dunántúli 
evangélikus  missziói  nap 
lesz. Mintha ez már az idők 
kezdete óta eldöntött és le-
zárt tény lenne.

Pedig  korántsem 
ilyen  egyszerű.  A  dolog 
számunkra,  tatabányai 
evangélikusok számára egy 
novemberi, csúcsforgalom-
ban  kapott  telefonhívással 
kezdődött:  vállalnánk-e?... 
Azután  sűrűsödtek  az  ese-
mények.  Egymást  érték  a 
megbeszélések,  email-ek, 
telefonok,  helyszínbejárá-
sok,  mérlegelések,  feladat-
kiosztások.  Találkoztunk 
az  emberi  tisztesség  és 
együttműködési  készség 
szép  példáival  csakúgy, 
mint  a  nemtörődömség  és 
rosszindulat  eseteivel. 
Szembesültünk a kézilabda 
szövetség  sportpolitikájá-
nak  megdönthetetlen  far-
kastörvényeivel  csakúgy, 
mint  a  megmagyarázhatat-
lan közbenjáró segítség fel-
hőket űző csodáival.

Közösségünk  lelkes 
rendező  csapata  –  az 
egyházkerület 
szolgálattevőivel  és  a  nap 
leendő  szereplőivel  együtt 
–  a  tornyosuló 
tennivalókkal birkózik és a nagy napra vár. Ahogyan egész életünkben is: tornyosuló tennivalóink kátyúiban 
„kipörgő” kerekeinkkel a megígért célbaérkezést várjuk és tudjuk. Adja Isten, hogy mindannyian jó helyre és 
megelégedve érkezzünk!
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ÚJTELEPI EMLÉKEK

A nyári  szünidő 2-3 hetét édesanyámmal és 
testvéreimmel  Tatabánya-Újtelepen  töltöttük. Az 
evangélikus templom és a temető között kb. félúton 
volt  az  a  Nefelejcs  utcai  ház  a  gyönyörű kerttel, 
ahol anyai nagyanyám Teréz és Stefánia nevű leá-
nyaival  lakott.  Örömmel  mentünk  a  szép  nagy 
templomba és rendszeresen látogattuk a temetőben 
nagyapánk sírját.

Az Elek család 1914-ben költözött az új ott-
honukba, és 55év múlva hirtelen kellett elhagyni a 
házat.  A  bányaművelés  következtében  1969.  de-
cemberében  egy  éjjel  (éppen  ott  tartózkodtam)  a 
ház falai  átlósan  megrepedtek,  és a  mennyezetről 
kb. két négyzetméteres vakolat az ágyamra zuhant 
(ahonnan előzőleg kiugrottam), majd naponta süly-
lyedt az épület.

Nagymamám és nagynénéim is már az újtelepi temetőben nyugosznak. Ők hárman a Tatabányai Evangé-
likus Egyházközségnek megalakulásától életük végéig hűséges tagjai voltak.

Az egyházközség történetének néhány családi vonatkozású emlékét idézem föl.
Az újtelepi templom alapító okiratán (1938. július 17.) a Leányegylet elnöke Elek Teréz (1911 Tatabánya 

– 1986 Tatabánya).
Labossa Lajos esperes úr igehirdetéséből idézek, mely az aranydiplomás tanítónő ravatalánál hangzott el:

Máté 5,15: „A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és  
akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó csele-
kedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

Máté 13,43: „... az igazak fénylenek, mint a nap.”
Egész élete világított. Mutatta az utat. Osztogatta szellemi kincseit, hogy növekvő életek világosságra jus-

sanak, hogy a szellemi sötétség oszladozzék. Megvolt benne az igaz pedagógus elengedhetetlen tulajdonsága:  
az empátia, a beleérzés, amivel bele tudott helyezkedni a tanítvány belső világába és nagy megértéssel formálta  
a nyiladozó értelmű gyermekeket. Egész életében adott. Adta önmagát, szellemi kincseit, saját magát nem kí-
mélve, nem sajnálva anyagi javait, csakhogy segítsen másokon, a rábizottakon, vér szerinti szerettein éppúgy,  
mint aki csak valami kéréssel ment hozzá. Bőkezűen pazarolta önmagát! Ilyennek ismerte meg mindenki. Ilyen-

nek ismertük meg az evangélikus gyülekezetben is. A templom adta  élete  bel-
ső  tartását,  amit  mindvégig  hűséggel  megőrzött.  Gyülekezetünknek  hosszú  
éveken át presbitere, utóbb jegyzője is volt, mert az egyházért mindíg szivesen  
vállalt áldozatot és szolgálatot.

 
Édesanyám,  Elek Kamilla 1942.március  21-i  keltezésű  önéletrajzából 

néhány emléket idézek a tatabányai evangélikus gyülekezet 1930. évi megala-
kulása előtti időszakról, majd a gyülekezet első 12 évéről.

„Hatéves  koromig  kizárólag  családi  nevelésben  részesültem.  Édes-
anyám bibliai történetek meseszerű elmondásával ismertette meg velem a jó  
Isten létét és Jézus Krisztus életét. Növelte még zsenge gyermeklelkem vallá-
sos érzületét, hogy Várady Lajos, a bányatelep első református lelkésze igen  
kedvelt és gyakori vendége volt házunknak, kit szüleim nagy tiszteletben tar-
tottak.

Tatán 1926. május 23-án az evangéliumi hitemről az Isten szent színe és  
a  Jézus  Krisztus  nevében  egybegyűlt  gyülekezet  előtt  vallást  tettem,  ennek  
alapján az ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyetemes egyház nagy-

Újtelepi templomkülső, 1938

Újtelepi templombelső, 1938
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korú tagjává lettem, és az Úr szent vacsorájával élhettem. Ezt a bensőséges cselekményt Főtisztelendő Dr. Ko-
vács Sándor püspök úr végezte.

Az 1930. évben (az evangélikus gyülekezetben) megalakult Leányegylet 1935. évben megválasztott titkár-
nőnek. Krisztus országának építése vezette és vezeti az egyletben kifejtett munkásságomat. Leányegylet  tagjai  
között szoros kapcsolatot létesítettem a szomszédos evangélikus egyház ifjúságával.  Így 1935. június 30-án  
részt vettünk Magyar Géza alesperes úr lelkészi  szolgálatának 25 éves jubileumán.

1936. évben megismerkedtem vőlegényemmel, Gartai István segédlelkésszel, kivel az ifjúság lelki és szel-
lemi nevelésével sok közös gondolatunk és kivitelezési tervünk volt. A jó Isten segítségével a régen tervezett ifjú-
sági konferenciát 1937. október 10-én tartottuk meg, ahol csaknem az egyházmegye minden községe képviselte-
te magát, és gazdag lelki tartalommal tértek vissza hajlékukba.

Leányegylet kebelén belül "Önképzőkör"-t alakítottam. Itt egyházi és világi kiváló egyének munkásságát  
ismertettem. Megemlékeztem az időszerű ünnepekről, egy-egy kiemelkedő tanulságot nyujtó napi eseményről is.

"Erős vár a mi Istenünk" magasztos dallama a szokottnál bensőségesebben csendült fel 1938. november  
27-én, a templomszentelési ünnepen. A templom ünnepi köntösét, a virágdíszítést a leányok irányításommal ké-
szítették. Templomot ékesítő kézimunkákat a helybeli lelkésznével állítottuk elő.

1939. évben a "Leányegylet" elnöknőjévé választott meg. Az országos cserkészmozgalomba való bekap-
csolódás régi óhajunk volt. Mindenható segítségével, sok nehézséget leküzdve, 1939. évben az előírt jelentkezés  
megtétele után csapatunk 230sz. Papp-Váry Elemérné leánycserkészcsapat nevet nyerte, és vezetője én lettem.

Csapatunk fő mozgatóereje ugyanaz, mint a "Leányegylet"-nél, a szolgálat. Hazánk újjáépítésének min-
den mozzanatát figyelemmel kísérjük. Ahol kell és tudunk, ott bekapcsolódunk. Így erdélyi anyák részére cse-
csemőkelengyéket készítettünk, katonáknak érmelegítőket és csomagot küldtünk."

Édesanyám  önéletrajza  a tervezett  házasságkö-
téshez  az  egyházfőhatósági  előzetes  engedély  kére-
lemhez készült.

Édesapám, Gartai István 1936. október 1-től 25 
hónapig és 1942. július 1-től 6 hónapig volt a tatabá-
nyai gyülekezet segédlelkésze. Szüleim eljegyzésüket 
1938. augusztus 31-én tartották. 1942. augusztus 29-
én az újtelepi templomban kötöttek házasságot, 1943. 
nyarán első gyermeküket is itt keresztelték.

1943  novemberében  édesapámat  a  Kisterenye-
Pásztói Evangélikus Egyházközség megválasztotta lel-
készének. Boldogan költöztek be első és egyetlen csa-
ládi  fészkükbe,  itt  nevelték három leányukat:  Ilonát, 
Kamillát és Mártát. Szolgálatát a hatalmas szórványterületen örömmel és alázattal végezte. A Nógrádi Evangé-
likus Egyházmegye esperesének 1957-ben választották meg, amit 18 éven keresztül lelkiismeretesen, legjobb 
tudása szerint látott el. 52 évi lelkészi szolgálat után vonult nyugdíjba.

Emlékeire visszagondolt és azokat közzétette: Gartai Kamilla

EVANGÉLIKUS KÓRHÁZI LELKIGONDOZÓI SZOLGÁLAT TAVASZI KONFERENCIÁJA, CSILLEBÉRC, ÁPRILIS 13-14.

Kedves Testvérek!
Gyülekezetünkből hárman vettünk részt ezen az alkalmon. A konferencia témája a függőség volt. Az elő-

adásokat kórházlelkészek, lelkészek tartották. Sok előadást hallgattunk ezen témákból pl.: drog-, számítógép-, 
társfüggőség. Ezekkel a dolgokkal szinte naponta találkozunk vagy halottunk róluk, illetve velünk is megtör-
tént. A függőségnek rengeteg oldala van még, amiről lehetett volna beszélni, a téma szinte kimeríthetelen.

A függőségből Jézus Krisztus szeretete által van a szabadulás, ezért mi, keresztény emberek próbálunk 
embertársaink felé odafordulni, hogy továbbadjuk az Ő igéjét, amit ránk bízott.

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János 8,36)

Áldott alkalom volt!
Testvéri szeretettel: Vertényi Domonkos

Kalavszky Kálmán és Gartai István lelkészek között
Elek Teréz és Kamilla
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GYŐZEDELMESKEDJEN AZ IGAZSÁG!
VILÁGIMANAP – MALAJZIA

TATABÁNYA EV. TEMPLOM

2012. MÁRCIUS 2.

Imanapi gyülekezet a Jókai utcai templomban

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván  
tőled az ÚR! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj sze-
retetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” (Mik 6,8)

Ez a festmény az idei imanap jelképe. Egy maláj hölgy, Hanna Cheriyan Varghese festette. A kép Mikeás 
6,8-ról készült, kifejeződik rajta az igazságosság, a kegyelem és az alázatosság fogalma.

Együtt emlékeztünk meg az ökumenikus világimanapról templomunkban, református testvéreinkkel. Be-
mutattuk Malajziát, majd énekekkel és közös imádsággal kértük Urunkat, hogy segítsen, ne váljunk közömbös-
sé az elnyomással és az igazságtalansággal szemben.

Vörösné Hermann Judit

Az utolsó kanálig elfogyott a gulyás Minden érkező egy-egy díszt a közös fenyőfára aggat

Az Utcai Szociális Segítők Egyesületének téli krízis-munkájában évek óta vesznek részt közösségünk tag-
jai. Az elmúlt télen Götzel Andrea, Sterczerné Bányi Etelka, Sterczer Miklós, Sümegi Zsolt, Vertényi Domon-
kos, Schermann Gábor voltak az egyesület önkéntesei. Az éjjeli szállásul szolgáló zsilipszobánál tartott kará-
csonyon Sümegi Zsolt vendégelte meg a szállásra érkezőket és a munkatársakat.

A május 19-i egyházkerületi missziói nap adományaival az egyesület munkáját támogathatjuk.
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1945-BEN EGY OLASZORSZÁGBAN ELESETT AMERIKAI KATONÁNÁL TALÁLTÁK:

Íme, Uram, én soha nem szólítottalak meg téged, most mégis 
szeretnék neked jó napot kívánni. Az emberek azt mondták nekem, 
hogy te nem létezel, s ostoba fejjel mindezt el is hittem nekik.

Tegnap este egy gránáttölcsérből néztem fel a csillagos ég-
boltra. S abból következtettem arra, hogy hazudtak nekem. Ha sza-
kítottam volna időt arra, hogy megnézzem műveidet, magamtól rá-
jöttem volna arra, hogy áprilist járattak velem.

Szeretném tudni, Istenem, hogy idenyújtanád-e nekem a ke-
zedet. Az érzésem azt súgja, hogy megértesz. Különös, ide kellett 
jönnöm, ebbe a földi pokolba, hogy legyen időm belenézni az arcod-
ba.

Úgy gondolom, most nem kell sokat beszélnem; de örülök, hogy ma rád találtam. Azt hiszem, hamarosan üt a támadás órája,  
de amióta tudom, hogy közel vagy hozzám, nem félek.

Hallom a jelet, Istenem, mennem kell. Szeretlek téged, ezt meg akarom mondani neked. Kemény harc lesz, ki tudja, talán ezen 
az éjszakán odaérkezem a te lakásodhoz.

Azelőtt nem voltam hozzád nagyon barátságos, éppen ezért gondolkozom azon, vajon ott vársz-e az ajtóban, íme, sírok, hulla-
nak a könnyeim!

Igen. Most mennem kell, Istenem, a viszontlátásra. Különös. Amióta rád találtam, nem félek attól, hogy hozzád kell mennem.

EGYHÁZUNK KÖVETKEZŐ HAT ÉVRE SZÓLÓ 
TISZTÚJÍTÁSA KERETÉBEN GYÜLEKEZETI 
KÖZGYŰLÉSÜNK MEGVÁLASZTOTTA ALÁBBI 
SZOLGÁLATTEVŐIT:

Felügyelő: Major P. Gáborné
Másodfelügyelő: Kemény István
Jegyző: Götzel Andrea
Gondnok: Kencs István
Pénztáros: Vörösné Hermann Judit
Számvevőszéki elnök: dr. Sassi Endréné
Presbiterek: Goór István, Juhász Dénesné, 

Nagy Gabriella, Saller-Molnár 
Róbert, Tompos Csaba, 
Vertényi Domonkos

Megyei küldött: Mátyás Györgyné
Megyei pótküldött: Nagy Gabriella
Számvevőszék: Hegyi Imréné, Saller-Molnár 

Gyula, Saller-Molnár Róbert

Köszönjük mindnyájuk elszántságát, és azok 
munkáját, akik idáig hűségesen viselték e 
tisztségeket, de tovább már nem tudták vállalni!

EGYHÁZMEGYÉNK TISZTSÉGVISELŐI:

Esperes: Szarka István (Bakonycsernye)
Felügyelő: Mészáros Tamás (Csákvár)
Esperes helyettes: Vancsai József (Bakonyszombathely)
Felügyelőhelyettes: Kissné Kárász Rózsa (Székesfehérvár)
Gazdasági felelős: Sassi Endréné dr. (Tatabánya)
Gazdasági bizottság: Kéri Gerzson (Súr), Molnár László 
(Székesfehérvár), Szabó Attiláné (Fehérvárcsurgó), Szebik 
Károly (Csákvár)
Számvevőszéki elnök: Királyné Reizinger Márta 
(Lajoskomárom)
Számvevőszék: Kriskó Andrásné (Bokod), Kalincsák Ferenc 
(Bakonycsernye), Szabó Ildikó (Szend)
Pénztáros: Kadlecsik Árpádné (Bakonycsernye)
Evangélizációs-missziói felelős: Kadlecsik Zoltán (Szák-Szend)
Ifjúsági felelős: Nagy Gábor (Súr)
GAS felelős: Schermann Gábor (Tatabánya)
Gyűjteményi felelős: Kovács Eleonóra (Székesfehérvár)
Zenei felelős: Szebik Attila (Székesfehérvár)
Egyházkerületi küldött: Bencze András (Székesfehérvár), 
Sztruhár András (Oroszlány)
Egyházkerületi pótküldött: Süller Zsolt (Tordas), Rumy Imre 
(Székesfehérvár)
Zsinati küldött: Vancsai József (Bakonyszombathely), Báles 
István (Székesfehérvár)
Zsinati pótküldött: Decmann Tibor (Lajoskomárom), Szebik 
Károly (Csákvár), Mészáros Tamás (Csákvár), Sztruhár András 
(Oroszlány)

„Íme, ez az igazi keresztyén élet, ez az a hit, amely igazán tevékeny szeretetben (Galata 6,2), vagyis örömmel és  
szeretettel vállalja a szabad szolgálat cselekedeteit, önzetlenül és önként szolgálva a másiknak, hite túláradó teljességével  
és gazdagságával.” (M. Luther: Értekezés a keresztyén ember szabadságáról)

„A cselekvés lehetőségét mindegyikünk megtalálhatja. Csak keresnünk, várnunk kell és a kis dolgokkal elkezdeni.  
Mint a Jézus példázata szerinti szőlőmunkások, akik a piacon álldogáltak és lesték, jön-e valaki, aki felfogadja őket. Ke -
ressétek azért csendben és szerényen, hol lehet szüksége rátok Istennek, s ne fáradjatok meg a várakozásban és keresés -
ben! Mert ha valahol, akkor itt érvényes Jézus mondása: 'Aki keres, talál'. Bizonyosan megtaláljátok, hogy hol tudtok  
szolgálni és megtapasztaljátok e szolgálat boldogságát.” (A. Schweitzer: Mit jelent embernek lenni?)
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Oltárunk „hűlt helye”

Készül az új oltártér

A 2011. januári földrengés 
során templomunkban nagyobb 

károk keletkeztek.

Ezek javítási költségét a biztosító nagyrészt kifizeti.
A kiadás gyülekezetünkre eső része még mindig tetemes összeg,

kérjük, aki tudja, támogassa szíve szerint a felújítást.

Az eddigi adományokat is
hálásan köszönjük!

Becsomagolt templomtér

Repedések javítása
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HÍREK, ESEMÉNYEK

{ Gyülekezeti  bibliaórákat  és  beszélgetőkö-
röket  június  elejéig  tartunk  rendszeresen  a 
Tátra utcában, illetve a Gál ltp-en. A biblia-
órák most elkezdett témája: Római levél.

{ Íródeák testvérünk  (Ottó  bácsi) szolgálata-
képpen hétről hétre elkészül istentiszteleteink 
írásos lejegyzése, a Magvető!
http://tatabanya.lutheran.hu/magveto
E-mail: olukonits@gmail.com

{ Konfirmációi ünnepünk tervezett időpontja: 
június 10. Erre az alkalomra szeretettel vár-
juk nemcsak a most konfirmációra készülő 
fiatal testvéreink szeretteit, hanem azokat is, 
akik  egykori konfirmációjuk kerek évfor-
dulóját ünneplik. Szeretnénk, ha ők is áldás-
ban részesülnének e napon.

{ Az immár  hagyományos  református-evan-
gélikus futball-találkozó következő alkalma 
június  17-én,  vasárnap  15  órakor lesz. 
Részletek az Óvárosi Református és az Evan-
gélikus lelkészi hivatalokban.

{ Gyülekezeti kirándulásra hívjuk Testvéreinket Szegedre július 25-26-ára.
{ Isten segítségével  az alábbi  istentiszteleteket tervezzük  a közeljövőben,  a 

szokott vasárnapi istentiszteleteken kívül:
– Mennybemenetel ünnepén: május 17-én, csütörtökön 18 órakor
– Pünkösd mindkét napján: május 27-én és 28-án 10 órakor

!
Istentiszteleteinket  a  Jókai  utcai  felújítási  munkák  befejezéséig
(várhatóan június elejéig) a Tátra utcában tartjuk!

{ A május 19-i missziói napra kérjük, hogy akit a szíve erre indít, saját készí-
tésű süteménnyel járuljon hozzá egyházkerületünk népének vendégül látásához!

REMÉNYSÉG ROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2011. NOVEMBER 27., ADVENT 1. VASÁRNAPJA ÉS 2012. MÁJUS 6., HÚSVÉT 
UTÁNI 4. VASÁRNAP KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... az élet és halál Urától:

jan. 16. Némethné Zilahy Éva, Tatabánya 78 évesen Jn 14,18-19

jan. 24. Borbély Józsefné sz. Fáni Mária, Budapest 81 évesen Jn 11,21

febr. 13. dr. Kende József, Tatabánya 92 évesen Lk 4,18-19

márc. 24. Mogyorósi János, Tatabánya 82 évesen 1Krón 29,17

márc. 26.
Meiszterics Ferencné

sz. Milichovszki Jolán, Tatabánya
80 évesen 1Móz 3,9

ápr. 6. Hajas Józsefné sz. Németh Lujza, Tatabánya 76 évesen 2Kor 5,14

ápr. 20. Múri Mihály, Tatabánya 80 évesen Ef 2,8

ápr. 23. Hegedűs Mihályné sz. Juhász Julianna 80 évesen Jn 13,33-34

Rajtuk kívül istentiszteleti közösségben emlékeztünk meg temetése után Magyari István testvérünkről is.

„Elég neked az én kegyelmem” 

MISSZIÓI KONFERENCIA 
lesz az Evangélikus Missziói Központ szervezésében 
július 1-4-ig a piliscsabai Béthel Missziói Otthonban.

Szolgálattévők: 
Szemerei János püspök,
Orbán Attila misszionárius-lelkész, Szárazd,
Dr. Molnár Róbert Kübekháza polgármestere,
Zsarnai Krisztián nyíregyházi lelkész,
Hadady Zsombor missziós munkatárs, Szárazd,
Szemerédi  Bernadett,  Badin  Ádám,   Burovincz  Laura,  Joób 
Emese és Bólya Mátyás előadóművészek,
és a Rádiómisszió munkatársai.

Részvételi díj: 6800.- Ft, tíz éves kor alatt 3800 Ft  (A részvételi díj 
támogatott. Aki tud, adjon többet, hogy vendégül láthassunk olya-
nokat is, akiknek nincs lehetőségük a részvételi díj kifizetésére.)
Jelentkezési határidő: 2012. június 15.
Jelentkezni lehet postai úton, telefonon, vagy e-mailben a Missziói 
Központ címén:
Evangélikus Missziói Központ
1164 Budapest, Batthyány Ilona u.38-40.
Tel: 1-400-3057; E-mail: evmis@lutheran.hu

mailto:evmis@lutheran.hu
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink
Alkalom Mikor? Hol?

Istentisztelet Vasárnap 10 00 kor Tátra u. 13.
Hittanóra Kedd és péntek 16 30kor Tátra u. 13.

Konfirmációi 
felkészülés

Hétfő 16 30 kor Tátra u. 13.

Bibliaóra Csütörtök 17 00-kor Tátra u. 13.
Hitmélyítő 

beszélgető kör
Kedd 1830-kor

megbeszélés 
szerint

Minden hónap első vasárnapján, illetve ádvent és 
böjt vasárnapjain és a nagy ünnepeken 
úrvacsoraosztás van az istentiszteleten.

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

� 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

Kérjük azokat, akiknek bármilyen formában (saját, munkahe-
lyi 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 fize-
tendő adója, mert ennek az 1%-nak a továbbításánál nemcsak a 
rendelkezett adóösszeg, hanem a rendelkezők létszáma is szá-

mít).

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 alapítvá-
nyunk javára szokták ezt az 1%-ot utaltatni, azok ez alkalom-
mal válasszanak másik szervezetet. Az adóhivatal tájékoztatá-

sa alapján, reménység szerint a következő évben (2013 ele-
jén) 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 ki-
töltéséhez:

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

A Lámpás ezen számához mindenkinek
egy-egy csekket mellékelünk. Aki bármilyen jogcímen – egy-
házfenntartói 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 kész-
pénzes befizetéssel (a templomban vagy a lelkészi hivatal-

ban), vagy banki átutalással tegye meg, mert ezáltal gyüle-
kezetünk kiadásait csökkenti.

Köszönjük Testvéreink áldozatos hozzájárulását
gyülekezetünk céljaihoz!

http://www.evangelikus.hu/
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