
Világosságom és segítségem az ÚR, kitől félnék? (Zsolt 27,1)
Tatabánya és környéke evangélikusságának lapja – XIV. évfolyam 1. szám 2015. Tavasz

Passió-jelenetek

E Lámpás első három oldalán Jézus szenvedéstörténetének (passió)  egy-egy mozzanatát  feldolgozó,
kiemelő dramatizált jelenetek olvashatók. Virágvasárnap, nagypéntek és húsvét üzenetét – a jelenet-
címek mellett jelzett igéket – gondolják tovább, az írói képzelet szülte életképek formájában, melyek
megbújnak  üdvösségünk  történetének  sodró  eseményei  között.  Bennük  ki-ki  felfedezheti  azokat  a
rezdüléseinket, melyekkel hol dicsőséget adunk Isten kegyelmes szeretetének, hol meg a sárba tiporjuk
azt. Legyenek ezek a fantázia-pillanatok nagyhét és húsvét után tanulságul és erőforrásul a  kedves
Olvasóknak, s találjunk derűt keserű-naiv soraik között!

A lapok alján pedig a nagyhét napjaira szóló „egymondatos zsoltárprédikációk” olvashatók, Weltler
Sándor (Pápa) tollából.

1. Egy falusi utcán (Mt 21,1-10)

Szamártulajdonos: Nem  látták  a
szamaramat? Ide volt kikötve a házam
elé,  öt  perce még megvolt.  Éppen fel
akartam málházni, hogy induljak vele a
piacra.

Utcai  járókelő: Zarándokok  vitték  el.  Én
láttam.

Szamártulajdonos: Zarándokok?!  Persze,
galileai  tolvaj  népség,  mit  számít
ezeknek  törvény,  tisztesség!...  Most
mit  csináljak? Hogy vigyem így ki az
árut?  De miért  pont  az enyém kellett
nekik? Ott van a szomszédé. Nagyobb
is, erősebb is. Sőt, ha végigmennek az
utcán, még öszvéreket is találtak volna.

Szomszéd: Hé, szomszéd! Csak kölcsönkérték, azt mondták, hogy vissza fogja kapni, de most az Úrnak van
szüksége rá.  Dávid Fia ül éppen a hátán,  áldott  legyen a jövetele  – és a maga szamarán vonul be a
városba!

Szamártulajdonos: Hozsánna, hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki az úr nevében jön, halleluja! … De nem
értem, miért kellett ehhez egy szamár, és pont az én szamaram? Nekem viszont ki kell mennem a piacra.
Egy héten csak egyszer, ma van zöldségpiac. Ha nem adom el az árut, pár nap alatt megromlik, rámrohad
az egész.

____________________________________________________________________________
Nagycsütörtök: Uram, te vagy poharam, te tartod kezedben sorsomat. (Zsolt 16,5)
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Szomszéd: Hát, ha ennyire kell magának a szamara, menjen és kérje vissza tőlük! Kölcsönadnám az enyémet,
de tudja, hogy lesántult tegnap…

Szamártulajdonos: Mikor vitték el?

Szomszéd: Csak pár perce, még utoléri őket!

Szamártulajdonos: Meg kell érteniük, hogy, hogy szükségem van a szamaramra… Miért pont az enyémet? Jó,
jó, jöjjön Dávid Fia, vonuljon be Jeruzsálembe, csak ne vigye el a szamaramat! Hozsánna a Dávid Fiának,
áldott, aki jön az Úr nevében, de mért épp nekem kell emiatt rosszul járnom? Megyek, ha másként nem
megy, hát kicibálom, kiráncigálom alóla, mert ma nekem ki kell vinnem a piacra az árut…

2. Laktanyában (Jn 19,1-8)

1. Katona: Jó ez a flagellum1, csak egy baja van: nehéz tisztítani. 

2. Katona: Mért nem áztatod vízbe, akkor könnyebben lejönne róla
a vér. 

1. Katona: Á, az nem jó, a víztől megkeményedik a bőr. Merev lesz
és törik.

2. Katona: Hát megpuhítod olajjal.

1. Katona: Olajozni amúgy is szoktam, az kell,  de a víz árt  neki,
tönkre teszi.

2. Katona: Most kit kellett megkorbácsolnod?

1. Katona: Bonyolult história.

2. Katona: Megint egy lázadó?

1. Katona: Nem, nem lázadó. Ez valami más, nem is köztörvényes.
Talán személyes  ügy, bosszú lehet,  és a prokurátort  is
belekeverték. 

2. Katona: Hogy érted ezt?

1.  Katona: Nem  is  tudom,  ilyen  bizonytalannak,  összezavartnak
régen láttam már az öreget. Olyan volt, mint egy sarokba
szorított állat.

2. Katona: Mit számít neki egy júdeai halála, nem értem. Csak nem
azt  mondod,  hogy álmatlan  éjszakája  volt  egy elítélt
miatt?!

1. Katona: Nem tudom, de még sosem láttam ilyennek. Nem bírta végignézni a flagellációt. Még csak az elején
tartottam, amikor mintha rosszul lett volna, kiment. 

2. Katona: És ezt látva mit tettél?

1. Katona: Folytattam tovább a korbácsolást, nem szoktam félmunkát végezni!

3. Keresztúton (Lk 23,27-31)

1. siratóasszony: Miért álltál meg, valami baj van?

2. siratóasszony: Nem, nekem ez nem megy tovább.

3. siratóasszony: Miért álltatok meg, mennünk kell, mert mindjárt elérik a városkaput!

2. siratóasszony: Ti  nem  hallottátok?  Beszélt  hozzánk…  Soha  nem  történt  még  velem  ilyesmi.  Mikor
megértettem, hogy mit  mondott,  a földbe gyökerezett  a lábam. Hogy lehet,  hogy valaki,  a
kivégzésére menet egyáltalán észrevegyen minket… Sok kivégzésen vettünk már részt, mind,

1 Flagellum = római büntetőkorbács
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egytől  egyig csak  lehorgasztott  fejjel  ment,  csendben,  minket  észre  sem véve.  Legfeljebb
szeretteihez szólt néhány szót. De ez?! Nem is értem, hogy mehet valaki így végig ezen az
úton. 

1. siratóasszony: Én úgy vettem ki a szavaiból,  mintha  fenyegetni
akarna minket.

2. siratóasszony: Inkább figyelmeztetni. Valami nagy baj készül. 

3. siratóasszony: Éppen ellenkezőleg, most fog megszűnni egy nagy
veszély, amikor ezt az embert végre kivégzik.

2. siratóasszony: Nekem is ezt mondta a férjem, ő ott is volt azon a
tárgyaláson,  melyen  egybehangzóan  eretneknek,
istenkáromlónak bizonyult és el is hittem neki, de
most,  ahogy a szemébe néztem, és hallottam mit
mondott, elbizonytalanodtam.

1. siratóasszony: Ha nem fenyegetett,  akkor  mit  értett  azon,  hogy
magunkat és gyermekeinket sirassuk?

2. siratóasszony: Hát nem érted? Azt, hogy velünk sokkal rosszabb
fog történni. 

3. siratóasszony: Mi lehet rosszabb a római uralomnál?!

2. siratóasszony: Isten ítélete.

4. A kertész monológja (Mk 4,30-32)

Kertész, egy virágcseréppel a kezében:

Lassan ki  lehet  majd  ültetni...  Egy apró,  parányi  mag, és embernél
magasabb lágyszárú lesz belőle. Elképesztő! ... A Názáreti is szerette ezt
a  növényt.  Isten  Országához  hasonlította.  Azt  mondta,  olyan  Isten
Országa is, mint ennek a magja. A legkisebb minden mag közül, mégis
hatalmas fává terebélyesedik, és még a madarak is fészket raknak benne!

Én  csak  az  igazságtalanságot  és  a  korrupciót,  a  haszonlesést  és  a
gyűlölködést látom egyre növekedni, terebélyesedni. De talán lesz olyan
idő, amikor másként lesz… És ha nem? Ha kétezer év múlva is ugyanezt
fogja majd gondolni valaki helyettem?

Isten Országa úgy teljesedik ki,  hogy nem függ az
ember  romlottságától,  hanem  annak  ellenére  is  eléri
célját. Látszólag győz a gonosz, látszólag eltiporja a jót,
látszólag hiába teszünk bármennyit a világ jobbulásáért,
csak balul sül el minden. Milyen nehéz ezt elviselni! De
van remény! Mert éppúgy a tapasztalati világunk része
ennek  a  növénynek  a  növekedése  is:  ebbe
kapaszkodhatunk,  ebbe  a  valós  tapasztalatba,  és
tudhatjuk,  hogy  bennünk  az  Isten  Országa  tényleg
felülkerekedik!

____________________________________________________________________________
Nagypéntek: Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el? (Zsolt 22,2)
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_________________________________

Szokolay Sándor: Élet
(16 éves korában írta)

Kattan a zár,
Valaki vár.
Sötét az este.
Fekete teste
itt vár reám rég.
Lelkemben tűz ég.
Gyötri a szívem.
Szívja a vérem.
Fekszem a sárban,
bűnpocsolyában.
........................
Reszketve érzem:
„Halál a bérem”.
........................
Kattan a zár.
Senki se vár.
- Megnyílt az ajtó:
Jött a Megváltó.
Elébem lépett:
„Tied az Élet”...

Közli: Weltler Sándor, Pápa

Tatár Lajosné: Ki vagy?
 
Egyszer születsz a Földre.

Egy vagy a milliárd ember között.

Megismételhetetlen és egy a nagy mindenségben.

Itt vagy amíg dolgod van itt.

Jöttél és elmész mint a vándor.

Lábnyomod és kézjegyed a Földön hagyod.

Génjeidbe zárva tested is utódlod.

A lélek isteni szikráját ami éltetett,

a szellem síkjára magaddal viszed.

Ha hiszed, hogy halhatatlan vagy, ha hiszed, hogy

Istenben Isten által a kozmosz egy paránya vagy.

Közli: Vertényi Domonkos

  –  
Az előző, téli Lámpásból kimaradt:
72 óra kompromisszum nélkül Tatabányán – 2014. október 10-12. (péntek-vasárnap)

A  „72  óra  kompromisszum  nélkül” egy  ökumenikus
társadalmi célú önkéntes akció neve. Ezen a tatabányai
három  napon  hét  felekezet  tagjai,  valamint  a  város
középiskoláiból  jelentkezettek  az  alábbi  programokon
vettek részt:
Péntek délután: Hunyadi tér takarítása.
Szombaton több projekt is futott:
– Kodály téri közösségi ház és környékének takarítása

(ez a munka még a következő héten is folytatódott)
– Cseri úti Idősek Otthonának udvarrendezése,

takarítása
– Újtelepi temető takarítása, rendezése
– Bánhidai Máltai Játszótér fajátékainak festése
– Felsőgallán két családi háznál (özvegyek és árvák)

festés
– Bem utcai római-katolikus templom és a Máltai Szeretetszolgálat telephelyének takarítása
Vasárnap a Cseri úti Idősek Otthonában zenés áhítat.

A szervezők már készülnek a 2015-ös 72órára! Részletekről érdeklődni lehet Vertényi Domonkos megyei 
koordinátornál!
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Kérjük  mindazon  Olvasóinkat,
akik  saját  maguk  vagy
munkahelyük  /  megbízottjuk  által
adóbevallást  nyújtanak be,  hogy ne
mulasszák el a társadalmi célú 1%-
os  rendelkezések megtételét.  Itt
látható egy hozzávetőleges minta az
adóbevallás  részét  képező
rendelkezéshez:  gyülekezetünk
alapítványa,  a  Tatabányai
Evangélikus Alapítvány adószáma
a  civil  1%-ról  való  rendelkezéshez
(erre  jogosult  alapítványok,
szervezetek javára lehet rendelkezni):
18603718-1-11.  A  Magyarországi

Evangélikus Egyház technikai száma az egyházi 1%-ról való rendelkezéshez (országos szinten, bejegyzett egyházak
javára  lehet  rendelkezni):  0035.  Bővebb  információ  az  egyházi  1%-hoz:  http://egyszazalek2015.evangelikus.hu/ .
Bővebb információ a civil 1%-hoz a Tatabányai Evangélikus Alapítvány alábbi beszámolójában olvasható.

A Tatabányai Evangélikus Alapítvány 2014. évi beszámolója és ösztöndíj felhívása

A Tatabányai Evangélikus Alapítvány bevétele szinte kizárólag az alapítvány javára rendelkező adófizetők
befizetett  adójának az Adóhivatal  által  átutalt  1%-ából adódik.  Ez az összeg 2014-ben 178.758 Ft volt.  Az
alapítvány javára rendelkezők személyéről és számáról nem kapunk információt. Csak becsülni tudjuk tehát a
fenti  összegből,  hogy az, a statisztikai  átlagjövedelmet  alapul  véve, ~ 40 személy rendelkezéséből  adódott.
Ezúton is köszönjük figyelmességüket!

Az alapítvány célkitűzései szerinti kiadások gyülekezetünkön keresztül valósultak meg. Tehát az alapítvány
támogatást  nyújtott  a gyülekezetnek: 2014-ben 150.000 Ft-ot. Ezt a támogatást  a gyülekezeti  közösségi élet
egyes kiadásaira fordítottuk, az alábbi összegekben (ezek nagyobb tételt tesznek ki a támogatási összegnél, a
különbözetet a gyülekezet saját forrásból illetve közvetlen céladományokból fedezte):

– Gyülekezeti kirándulás részvételi támogatás rászoruló közösségi tagok részére: 32.600 Ft
– Óvodás és hittanos gyerekek napközis tábora – ellátási és kellék-költségek: 97.486 Ft
– Lámpás újság (előző, téli számunk nyomda- és postaköltsége): 68.245 Ft
– Karácsonyi ajándékozás a gyülekezet gyermekei és a város hajléktalanjai részére: 56.840 Ft

Felhívás!

A Tatabányai Evangélikus Alapítvány ismét kiírja a Tatabányai Evangélikus Egyházközséghez tartozó fiatalok
számára ösztöndíjpályázatát, a 2015/2016-os tanév első félévére, az alábbiak szerint:

A pályázatra minden közép-, vagy felsőfokú intézményben tanuló, a Tatabányai Evangélikus Egyházközséghez
tartozó fiatal jelentkezhet az erre szolgáló adatlap kitöltésével, mely megkapható a templomban ill. a lelkészi
hivatalban, vagy letölthető a http://tatabanya.lutheran.hu/alapitvany internetcímről.

Pályázatunkkal,  a  korábbi  évek gyakorlatának  megfelelően,  szeretnénk a  rendelkezésre  álló  keretek  között
szerény anyagi támogatást nyújtani az egyházközséghez tartozó fiatalok számára. Várjuk, hogy minél többen
jelentkezzenek pályázati kiírásunkra.

Szeretettel és üdvözlettel:
a Tatabányai Evangélikus Alapítvány Kuratóriuma

____________________________________________________________________________
NAGYSZOMBAT: TANÍTS ÚGY SZÁMLÁLNI NAPJAINKAT, HOGY BÖLCS SZÍVHEZ JUSSUNK!  (ZSOLT 90,12)
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A Tatabánya-Győr-Szeged (nem is annyira)háromszög

Hát akkor jöjjön az „A nosztalgikus, érzelmektől túlfűtött áradozást viszont meghagynám a női lelkeknek, akik
járatosabbak ezeknek az érzéseknek a szavakba foglalásában” – ahogy azt Juhász Dénes – még nem olyan –
nagytiszteletű úr megfogalmazta.2

Fő a  fokozatosság,  legalábbis  én  ezt  vallom.
Sokkal  könnyebb  volt  először  középiskolásként
vasárnap estétől péntek délutánig távol tölteni az
időt a családtól  és utána elkerülni  az ország túl
oldalára  ahonnan  csak  ünnepekkor  látogat  haza
az  ember,  mintha  azonnal  kellett  volna  fejest
ugrani a szegedi egyetemista létbe.

Ennek  ellenére  előszeretettel  ugrom  bele
felkészületlenül  a  dolgokba  (ki  gondolta  volna,
hogy pont én mondok ilyet, nemde?  ) Pedig ez
így  igaz.  A  győri  konzervatóriumi  évekre  sem
voltam  felkészülve  szakmailag,  és  az  első
egyetemi évem is azzal telt, hogy még a többiek
kókadoztak  az  órákon,  és  az  oktatók  kedvenc
mondata  az  „Ezt  már  középiskolában  úgyis
tanulták”  volt,  addig  én  közel  pánikba  esve
próbáltam inni  minden szavukat,  mert  bizony én nem tanultam középiskolában,  mert  a konzervatóriumban
kimaradt az ilyen mélységekben járó fizika vagy kémia óra.

Viszont sosem voltam egyedül. Mind Győrben, mind pedig Szegeden volt valaki, aki végig elkísért utamon
és fogta a kezem, hogy ha már bizony kissé felkészületlenül ugyan, de csak azért is fejest ugrottam a dolgok
kellős közepébe legalább ne essem nagyot.  

Győri tanulmányaim alatt Bibliámat olvasgatva a kollégiumi szobámban mindig találtam benne vigasztaló
szavakat, ha éppen nehezebben mentek a dolgok, és a telefon is mindig kézközelben volt. De ennél sokkal
többet is kaptam. Egy csodálatos társat is rendelt mellém az Úr legjobb barátnőm személyében, akivel idén
ünnepelhetjük majd a 10 éves évfordulóját annak, hogy a mi Urunk egymásba fonta sorsunkat.  

Szegeden a csütörtöki ifjúsági óra, és a barátok adtak mindig lelki erőt, ha a dolgok kilátástalannak tűntek.
És bizony sokszor nagyon nehéz a távolság miatt az élet (hogy a tanárokat, és a teljesíthetetlen kurzusokat ne is
említsük). A második szemeszter vége felé a vizsgák sikere sem érdekli az embert, csak mehessen már haza,
hiszen Húsvét óta nem volt otthon, az pedig már nagyon régen volt. Hiányzik az embernek az anya főztje, a
bolond kiskutyája és a még bolondabb öccse 

Nehéz az élet messze távol. Persze szerez az ember barátokat. Sőt, életre szóló barátságok köttethetnek, de
nem könnyű túlélni  a  hétvégéket,  amikor  a  barátok  hazamennek  a  hétvégére.  Vagy amikor  hétfőn  este  az
otthonról hozott sütivel kínálják az embert, aki viszont a hétvégén elszenesítette a palacsintával együtt a sütőt
is, mert valahogy a palacsintasütés az nem megy… hiába, van ilyen. Egy szó, mint száz otthon az igazi, és az
ember sose nő fel igazán.

Még  akkor  sem,  amikor  éjjel  fél  12-kor  írja  a  cikket  az  utolsó  pillanatban,  mert  másnap  reggel
terepgyakorlatra megy 3 napra, és ennek még ma meg kell lenni, mert megígértük azoknak, akik olyan nagyon
hiányoznak. Mert bizony, de nagyon jó lenne most a terepgyakorlat helyett hazakészülni, és váratlanul beugrani
az orgonapadra, vagy segíteni betonozni 

Viszont az embernek mindig van bizodalma. Szegeden az úrvacsora előtt mindenkit megáld a lelkész egy-
egy igével.  Sajnos én nem tudom pontosan megmondani  honnan származik  az ige,  sőt abban sem vagyok
biztos,  hogy  jól  emlékszem-e  rá,  de  sokszor  jár  a  fejemben.  „Ne  félj,  mert  megváltottalak,  neveden
szólítottalak, enyém vagy.” És valóban. Jöhetnek nehézségek, állhatják utunk hegyek, lehetünk bármily távol az
otthontól, mindig lesz velünk valaki, aki segít nekünk és fogja a kezünk.

Juhász Orsolya

2 Idézet Juhász Dénes írásából a Lámpás előző számában
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REMÉNYSÉGROVAT

AKIK GYÜLEKEZETÜNKBEN 2014. DECEMBER 7, ADVENT 2. VASÁRNAPJA ÉS 2015. ÁPRILIS 12., HÚSVÉT UTÁNI 1. 
VASÁRNAP KÖZÖTT ELHÍVÁST KAPTAK…

 ... a keresztségben Isten országába:

dec. 14.
Gaudi Kevin Bálint

Tatabánya
Tabi Erika és Gaudi Zoltán Mt

11,2-10
Szöllősi Jázmin Tabi Erika és Szöllősi István

ápr. 5.
Ebenspanger Benedek Patrik

Tatabánya
Varga Ágnes és

Ebenspanger József

Mk
16,1-8

Ebenspanger Máté Dorián

 ... az élet és halál Urától:

jan. 6. Matvan Istvánné sz. Tóth Julianna, Tatabánya 84 évesen Ézs 60,1-2

jan. 24. Czikora István, Tatabánya 78 évesen Jn 8,36

febr. 6. Kende Józsefné sz. Vörös Mária, Tatabánya 96 évesen Mt 5,8

márc. 25. Kovács Józsefné sz. Major Gizella, Tatabánya 87 évesen 1Jn 5,11

ápr. 1. Hanzel Péterné sz. Csernák Ilona, Tatabánya 75 évesen 2Kor 5,14-17

ápr. 8. Fekete Lászlóné sz. Kiss Mária, Csabdi 80 évesen 1Thessz 5,9-113

  –  
Anya, élet

Kislányom, mondogatta Nagyi, és megsimogatta Anyu kezét. Én csak mosolyogtam; Anyu már nem kicsi!

Nagyi szőke, fonott kontyot viselt. Olyan hajat szerettem volna, mint az övé. Nagyi akkor nekem öreg volt,
mégis kortalan. Libát tömött, buktát sütött, kapált a kertben, és minden Húsvétkor kimeszelte a kamrát. Jó volt
hozzá  hazamenni.  A  tűzhelyen  húsleves  bugyogott  ráérősen,  süteményillat  úszott  a  házban,  a  spájzban
barackbefőtt kellette magát. 

Aztán Nagyi kontya fehér lett és egyre kisebb. Eljött az idő, amikor már alig látott, alig hallott, nem sütött-
főzött, csak üldögélt a díványon egykedvűen. Mire minderre ráeszméltem volna, már hozzá is szoktam…

Kislányom, mondogatta Anyu, és simogatta a kezem. Én mosolyogtam; igencsak öreg kislány vagyok már. De
azért hozzábújtam, mint hajdan kislánykoromban. Jó volt hozzá hazamenni, boldogság volt vele lenni. Húsleves
főtt a fazékban, készült a nokedli, pogácsa pirult a sütőben. Gyakran zsörtölődött, hogy a haját is megennék a
váratlanul betoppanó unokák. Ugyanakkor nagyot nevetett; még jó, hogy a krumplistésztát szeretik és nem a
bélszínt!  Tükörbe  nézett,  szomorú  lett.  Hogy megöregedtem,  sóhajtotta.  De  ezen  is  csak  nevettünk;  nem
öregszünk meg soha! Átöleltük egymást: immár mi ketten tudtuk, mit egykor ők ketten, Nagyival tudtak…

Hajam kontyban.

Simogattam a kezét.

Édesanyám, mondanám…

Mosolygok, és fényesedik szemem.

Kende Katalin
____________________________________________________________________________

Húsvét vasárnap: Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit! (Zsolt 118,17)

3 Szebik Károly lelkész szolgálatával.
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Ökumené:
Simon Péter

plébános
igehirdetése és a

bánhidai
református kórus

éneke
templomunkban,
a januári imahét

csütörtöki
alkalmán.

(fotó: Dezső Tibor)

 Ezen  a  télen  is  részt  vettek  közösségünk  tagjai  önkéntes  segítőként  az  Utcai  Szociális  Segítők
Egyesületének téli krízis szolgálatában: szombatonként a helyi (tatabányai), vasárnaponként pedig a vidéki
(Oroszlány-Tata-Komáromi) „teajáraton”. Köszönjük szolgálatukat!

 Tovább folytatódott egyházunk Reformációi emlékutak – zarándokturizmus projektjének templomunknál
történő kiépítése. A már megépült kerékpártároló és a templomban elhelyezett bemutató vitrin mellett az
internetes eszközökkel (wifi)  használható elektronikus bemutató is telepítésre  került.  Reménység szerint
hamarosan az utcai hirdetőtáblán tájékoztató felirat is segíti majd a használatát.

A közeljövő tervezett különleges alkalmai gyülekezetünkben
(az utolsó oldalon jelzett általános alkalmakon túl):

 Április 19-én, a vasárnapi istentisztelet keretében gyülekezeti közgyűlés: az elmúlt év beszámolója.

 A Jókai utcai templom éves nagytakarítását tervezzük, időpontját az április 19-i közgyűlésen jelöljük ki.
Férfiak és asszonyok segítő közreműködésére egyaránt számítunk.

 Jézus Krisztus mennybemenetelének ünnepén,  május 14-én,  csütörtökön a bibliaóra  időpontjában,  17
órakor lesz istentisztelet a Jókai utcai templomban.

 Pünkösd hétfőjén, május 25-én egyházmegyei missziói nap lesz Pusztavámon. Erre várhatóan autóbusszal
utazunk közösen. Találkozó és indulás a reggeli  órákban – később hirdetett  időpontban – a Jókai  utcai
templomtól.  Itt  gyülekezetünkben  ezen  a  napon  nem  lesz  istentisztelet.  Várunk  mindenkit  a  közös
programra!

 Konfirmációi jubileumi ünnepet tartunk június 7-én, Szentháromság ünnepe utáni vasárnap. Erre külön
szeretettel hívjuk a gyülekezetünkben kerek évfordulóval ezelőtt konfirmáltakat.

 Ismét tervezünk nyári napközis tábort a Tátra utcai parókián, július 14-17. között, keddtől péntekig. (A
tavalyi táborról képek láthatók a Lámpás előző számában, valamint  gyülekezetünk facebook oldalán.) A
hittanos  és  a  következő  tanévre  iskolai  hitoktatásra  jelentkező  gyermekeket  külön  is  hívjuk  erre  az
alkalomra.  A  tábor  naponta  hozzávetőlegesen  8-16  óráig  tart,  az  aktuális  program  függvényében.
Jelentkezhetnek óvodás és iskolás gyermekek is. Mindenki kap tízórait, ebédet és uzsonnát. Ezen kívül igei,
énekes  és  játékos  foglalkozásokkal,  valamint  kirándulással  telnek  a  napok.  Hozzájárulásképpen  a
résztvevőktől előreláthatóan 500 Ft/nap díjat kérünk. Rászorulók indokolt esetben gyülekezeti támogatásban
részesülhetnek. Köszönettel fogadunk ezen kívül pénzadományokat a költségekre, valamint süteményeket,
gyümölcsöket az étkezéshez.

 A nagyvelegi egyházmegyei ifjúsági „Nagytábor” idén a megszokottnál egy héttel később, augusztus 2-8.
közt lesz! Konfirmált fiatalok és családok jelentkezését várjuk!

 Ismét  lesz  fiatal  felnőtt  tábor,  Őrimagyarósdon!  Szervező  Remport  Richárd.  Részletek,  jelentkezés:
http://  eletfa.lutheran.hu ; 70 / 510-2336 ; remportrichard@gmail.com
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 Hagyományos nyári  közösségi kirándulásunkat idén július 31-augusztus 1-re (péntek-szombat) tervezzük,
Egerbe  és  környékére.  Az út  várható  személyenkénti  költsége  (szállás,  utazás)  kb.  11.000 Ft, rászoruló
Testvéreinknek lehetőségeink szerint támogatjuk a részvételét. A minél hatékonyabb szervezés érdekében
kérjük  a  gyors  jelentkezést!  A  tervezett  létszám  betöltése  után  csak  visszalépés  esetén  tudunk  újabb
útitársakat fogadni.

 Nagyobb lélegzetű, kb. egyhetes gyülekezeti kirándulást tervezünk két év múlva, 2017. tavaszán, Rómába.
Mivel ennek költsége jelentős, ezért célszerű már most tervezni és gyűjteni rá. Részletek Vörösné Hermann
Juditnál és a lelkészi hivatalban!

  –  
Vörösné Hermann Judit receptajánlata:

Banános kuglóf

Alapanyagok:
– 3 érett banán összetörve
– 2 tojás
– 10 dkg cukor
– 4 evőkanál vaj, megolvasztva
– 180 gramm liszt
– 2 teáskanál sütőpor
– fél teáskanál só
– nagy marék mazsola / aszalt meggy /
   durvára tört dió, stb.

A banánokat összetöröm,
elkeverem a tojással, majd
beledolgozom a cukrot és a vajat is.
Beleforgatom a lisztet, a sót és a sütőport,
elkeverem.
Kivajazott formába öntöm, és
170 fokos, előmelegített sütőben
kb. 1 óra alatt megsütöm.
Tűpróbával ellenőrzöm, hogy készen van-e.

Grízes zserbó
Hozzávalók:

A tésztához:

– 60 dkg liszt
– 25 dkg margarin
– 6 dkg kristálycukor
– 1 dl tej
– 2 tojássárgája
– 1 csomag sütőpor
– 1 csomag szárított élesztő
– csipet só

A krémhez:

– 15 dkg kristálycukor
– 10 dkg vaj
– 5 dl tej
– 6 evőkanál búzadara

A töltelékhez:

– 20 dkg lekvár
– 15 dkg darált dió
– 15 dkg kristálycukor

A tetejére:

– 10 dkg csokoládé
– 3 evőkanál étolaj

A  tészta  hozzávalóit  összegyúrjuk,  és  4  egyenlő  részre  osztjuk.  Kinyújtjuk  az  egyik  lapot,  tepsibe
fektetjük,  megkenjük  lekvárral,  megszórjuk  cukros  dióval,  majd  rátesszük  a  másik  kinyújtott  lapot,
megsütjük. Ugyanezt megismételjük a másik 2 tésztagombóccal.

A krémhez a tejből, a cukorból és a búzadarából tejbegrízt főzünk, majd amikor kihűlt, hozzákeverjük a
vajat.  
Az egyik diós lapra rákenjük a krémet, rátesszük a másik diós lapot, a tetejét pedig csokimázzal vonjuk
be. 1 éjszakát pihentetjük tálalás előtt, hogy a lapok megpuhuljanak.

____________________________________________________________________________
Húsvét hétfő: Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. (Zsolt 126,3)
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Rendszeres gyülekezeti alkalmaink
Alkalom Mikor? Hol?
Imaközösség Istentiszteletek előtt Jókai út 81.
Istentisztelet Vasárnap 10 00 kor Jókai út 81.
Bibliaóra Csütörtök 17 00-kor Tátra u. 13.
Hitmélyítő
beszélgető kör

Kedd 1900-kor
megbeszélés
szerint

Minden hónap első vasárnapján, valamint ádventben, böjtben
és a nagy ünnepeken úrvacsoraosztás van az istentiszteleten.

LÁMPÁS – Tatabánya és környéke
evangélikusságának lapja

Az újság előállításához adományokat elfogadunk
gyülekezetünk számlaszámára:

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

Weboldalunk címe: http://tatabanya.lutheran.hu
A weboldallal kapcsolatos írásokat, észrevételeket a

teranova2x@gmail.com 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 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.

Készpénzes befizetésre (a templomban vagy a
lelkészi hivatalban) is van lehetőség.

A lelkészi hivatal címe:
Tatabánya-Alsógalla, Tátra u. 13.
Telefon: 34/316-201

Schermann Gábor lelkész elérhető ezen kívül a
06-20-824-2764-es telefonszámon, valamint a
gabor.schermann@lutheran.hu illetve
tatabanya@lutheran.hu e-mail címen.

Hivatali idő: megbeszélés szerint
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