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Ked ves Test vé re im!

Újra a mú ló idő és re mény sé ge ink
2008/2009-es esz ten de jé nek

ha tá rán áll unk... Te kint sük át együtt
a 2008-as esz ten dőnket! Sokat
reméltünk ettől az esztendőtől, de
úgy látszik a világ gondjainak-bajai-
nak hullámverése minket is el-elért.

Gyü le ke ze ti mun ka
Eb ben az esztendőben is rend re

meg tar tot tuk al kal ma in kat. Az ün ne -
pi  is ten tisz te le tek kel együtt mint egy
60 tel jes li tur gi á jú al kal munk volt.
Eze ken át la go san – a rendelkezésre
álló adataink szerint – átlagban mint -
egy 55-57-en vet tünk részt,  a statisz-
tika szerint ez mintegy ötszázalékos
javulás alkalmaink látogatottságá-
ban. Ökumenikus alkalmakon ará-
nyaiban még nagyobb érdeklődést
mutattunk. Köszönöm Selmeczi
Lajos nyugállományú lelkésztestvé-
rem helyettesítési szolgálatait, aki
készségesen segített, amikor másho-
vá hívtak szolgálatra. 

Öröm mel je len tem, hogy a
Nikodémus Akadémia (NikA)
 alkalmait to vább ra is rend sze re sen
lá to gat ják a Test vé rek, ami erősen
inspirál továbbra is engem, hogy még
érthetőbbé tegyem a közös tanulás
eme szép alkalmát. Az előttünk álló
2009-es, tizennegyedik szemeszte-

rünk mottója: „Ahol ketten vagy hár-
man...“ 

Látogatások. A testvérek látoga-
tását az elmúlt években hétfői, s a
keddi napokon végeztem, ebben az
évben ez a hét eleji délutánokra
helyeződött át, mivel heti nyolc hit-
tanórám (a Tatai Református
Gimnáziumban) eléggé „délelőtt-
szabdalós” időbeosztása miatt ez
másképpen nem volt megoldható.
Ahogyan korábban is, kérem a
Testvéreket, hívjanak, szeretettel
megyek mindenhova  – előzetes idő-
pontegyeztetéssel.

Pres bi te ri ülé se in ket ebben az esz-
tendőben is a kö te le ző szám ban meg -
tar tot tuk. Egy ház fi-te en dők
el vég zé sét továbbra is önszerveződve,
gyülekezetünk felügyelőjének,
Grőber Juditnak a koordinációjában
végezzük. 

Kü lön kö szö nöm Szélesné Sza bó
Te o dó ra gyü le ke ze ti pénz tá ro sunk
ál do za tos, igen időigényes mun ká ját,
Németh László gondnok úr technikai
segítségét. Az oltár-díszítés vasárna-
ponkénti feladatát gyülekezetünk
kántora, Dr. Nagy Erzsébet továbbra
is felajánlásként maga végzi.

Gyer mek mun ka, if jú sá gi mun ka
Ebben az esztendőben sajnos nem

indult konfirmációs oktatás –

demográfiai okok miatt. Egy testvér-
pár távoktatásban részesül, remény-
ségeim szerint 2009. májusában
konfirmációi vizsgát tesznek.

Gyülekezetünkben az Istentisz-
telettel párhuzamosan, kis gyermek-
ek részére továbbra is rendszeres
foglalkozást tartunk, melyet Sziklai
Tiborné Kati végez. Az ő munkáját is
hálásan köszönjük!

A Pápai Református Kollégium
Tatai Gimnáziu-mában heti nyolc
órában hittant tanítok, kedd regge-
lenként pedig katolikus kollégámmal
felváltva reggeli áhitatokat tartok. 

Egyéb mun ka ágak
Min de nek előtt rend sze re sen szol -

gá ló gyü le ke ze ti ka ma ra ze ne ka runk
mun ká ját kell ki emel nem, s meg kö -
szön nöm. Nem min den gyü le ke zet
büsz kél ked het ilyen szin ten szol gá ló
li tur gus segítőkkel. Hall gas suk őket
fi gye lem mel, a ze ne a li tur gia ré sze,
fel eme li a lel ket! Ismételten szeretet-
tel kérem a Testvéreket, hogy az
istentisztelet elején időnként megtör-
ténő félhangos beszélgetéssel ne
zavarják se a zenei szolgálatot vég-
zőket, sem pedig azokat, akik vala-
milyen fájdalommal, veszteség
terhével jönnek közénk – megnyug-
vást keresni lelküknek. 

Kö szö net te hát min den ze né lő
szol ga tár sam nak! Külön köszönöm
gyü le ke zetünk hűséges Kán to rá nak,
aki nemcsak az istentiszteleti illetve
egyéb gyülekezetei alkalmak zenei
részét biztosítja, de koordinálja éven-
kénti két alkalomal (Pünkösd,
Ádvent) az egyházzenei áhitatokat,
melyek látogatottsága figyelemre-
méltóan egyre nagyobb!

Más...
Testvérgyülekezeti kap cso la ta in -

kat idén is ápol tuk. Kilenc évi szünet
után a lelkészcsalád – saját költségén
– a joensuu-pielisensuu-i gyülekezet
nyugdíjbavonuló másod-lelkészének,
Matti Hauniának meghívására két
hétig Joensuuban tartózkodott.
Baráti találkozásokon túl egy gyüle-
kezeti szeretetvendégséget is tarthat-
tam ott. Jóllehet az elmúlt 25 éves
testvérkapcsolat élt már meg
nagyobb „csúcspontokat” is, de talán
a jövő hoz még meglepetéseket, sNikodémus-Akadémiára hívogató szórólap 2009/I. félév – Vigyük, nézegessük és hívjuk fel mások figyelmét is!

ó



megélénkülhet ez a testvéri barátság.
(Tény: az elmúlt 25 évben mindany-
nyian 25 évvel öregebbek lettünk...)
Mindenesetre 2009. augusztus ele-
jén gyülekezetünkből egy háromfős
fiúcsapat utazhat egy egyhetes közös
táborozásra Joensuuba, melynek
költségeit a Joensuui Gyülekezet
viseli. Hálásan köszönjük nekik a
lehetőséget!

A lelkészcsalád július végén a
Joensuu-i Gyülekezetből egy gimna-
zista kislányt (Anne Dahl) egy hétig,
szeptember végén egy négyfős kis-
csoportot látott (Eeva és Eino
Anttonen ill. még egy házaspár) ven-
dégül.

Az el múlt esz ten dők ered mé nyes -
sé gét – s a növekvő igényt – lát va
idén ta vas  szal is a luxemburgi testvé-
reinkkel új ra ru ha se gély-ak ci ót szer -
ve ztünk. En nek ke re té ben mint egy
2,5 ton na hasz nált ru ha ne műt, gye -
rek já té kot osz tot tunk szét a
Bakonyszombathelyi és Bakony-
csernyei Evan gé li kus Gyü le ke ze -
tekkel együtt mun kál kod va. Kö szö nöm
Vancsai Kin ga és Vancsai Jó zsef vala-
mint Szarka István esperes úr köz re -
mű kö dé sét eb ben a karitatív
szol gá lat ban.

Kazuális szol gá la tok
Az el múlt évben 4 ke resz te lé si

szol gá la tom volt, eb ből 2 kis fiú és 2
kis lány ré sze sült a ke reszt ség szent -
sé gé ben.  7 te me té sem (3 férfi és 4 nő)
volt. Esküvői szolgálatom nem volt.

Vé gül – de nem utol só sor ban –
rep re zen tá ció

Szá mos tár sa dal mi ese mény re
hív tak meg az el múlt esztendőben is,

ahol kép vi sel tem evan gé li kus egy há -
zun kat, gyü le ke ze tün ket. Több ször
kér tek fel elő adá sok ra, ven dég szol gá -
la tok ra (Diósgyőr-Vasgyár, Bakony-
csernye). Min de nütt igye kez tem a
ha gyo má nyos lu the ri ér té ke ket fel -
mu tat ni, egy há zun kat, gyü le ke ze tün -
ket mél tó kép pen rep re zen tál ni.

Ebben az esztendőben sajnos
Lutherrózsa újságunkkal csak egy-
szer, 32 oldalon, de színes borító-
val(!) jelentünk meg. Gyülekezetünk
igen kedvezményes akció keretében
megvásárolta a QuarkXpress kiad-
ványszerkesztő program 7.3-as verzi-
óját, s egy A/3-as lézernyomtatót
(Kyocera 6950DN) is sikerült besze-
reznünk.

2006 június elejétől kiléptünk a
virtuális térbe, s egyházközségünk
honlapján naponta írott áhítataim-
mal is igyekezem elérni „rejtőzködő“
evangélikus testvéreimet. Egyház-
községünk honlapját az elmúlt jó két
esztendőben mintegy 28.000(!)
alkalommal keresték fel. 

Végül, de nem utol só sor ban, sze -
ret ném meg kö szön ni fe le sé gem min -
den ne mű tá mo ga tást, ami vel a
szol gá la to mat, mint pap fe le ség se gí ti.
Örü lök, hogy re pu tá ci ónk a vá ros ban
to vább ra is jó, ad ja Is ten, hogy kegyel-
méből ez után is így le gyen!

Az előttünk álló 2009-es esztendő
– emberi számítás szerint – még
nehezebb lesz, mint a mostani volt,
de Isten az, Aki a nehézségekből is a
jót hozhatja elő.

Mindazok, akik segítő társaim vol-
tak abban, hogy méltóképpen képvi-
selhettük az elmúlt esztendőben is
félezer éves lutheránus egyházunkat

itt a tatai medencében – a JóIsten
áldja, s őrizze! 

Szeretettel hívogatok alkalmaink-
ra, melyeknek központja továbbra is
az a Jézus Krisztus, akié a dicsőség
mindörökké!

Tisz te let tel ké rem je len té sem
el fo ga dá sát!

Tata, 2008. év végén

Fran ko Má tyás
tatai evangélikus lelkész

A Tatai Evangélikus Kistemplomért Alapítvány Kuratóriuma ezúton mond köszö-
netet minden adományozójának 1%-os felajánlásaiért. A 2007-es esztendőben befolyt 

227.364 Ft-ot
az alapítvány ebben az esztendőben a templomudvar karbantartására fordítja. Alapítványunk
2002 óta kapja az adományozóktól az 1%-os felajánlásaikat. Emlékeztetőül újra tájékoztatjuk kedves
adományozóinkat, hogy mire fordítottuk az előző években befolyt összegeket.

2002-ben 100.279 Ft  – templomi csillárok, falikarok vásárlása
2003-ban 198.256 Ft – a tetőtér felújításának támogatása
2004-ben 191.430 Ft – templom belső festési költségeinek kiegészítése
2005-ben 255.057 Ft – az oltárrács elkészítésének segítése
2006-ban 258.112 Ft – orgonánk vásárlásának segítése
2007-ben 318.254 Ft – templom új szárnyának karbantartása

A Tatai Evangélikus Kistemplomért Alapítvány pénzforgalmi bankszámlája, ahová továbbra is várjuk
az adakozó testvéreink, s mindazok jószívű adományát, akik céljainkat támogatásra méltónak ítélik:

az Alapítvány Kuratóriuma
Alapítványunk számlaszáma:

63200119-14926316
Gyülekezetünk (Evangélikus Egyházközség Tata) bankszámlája, ahová az egyház-
fenntartói járulékokat vagy egyéb más célú adományokat  befizetni lehetséges:

63200119-14926282

Adó já nak 1 %-val tá mo gas -
sa to vább ra is is ko lá in kat,
sze re tet ott ho na in kat, ka ri -
ta tív mun kán kat! 
Ba rá ta i nak, is me rő se i nek,
ro ko na i nak  fi gyel mét hív ja
fel szép cél ja ink ra! Ke res sen
se gí tő tár sa kat em ber ba rá ti
szol gá la tunk hoz! 

Köszönjük!

Gyülekezetünk honlapcíme:

http://tata.lutheran.hu

Keresse fel gyülekezetünk
honlapját, mely naponta
frissül! Hívja fel mások
figyelmét is rá, hogy
ők is megajándé-
kozzanak minket
érdeklődésükkel!


