
Tisztelt Gyülekezeti tagunk! 

 

„a jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban 

gyönyörködik az Isten” (13,16). 

Ezekben az embert próbáló időkben, amikor minden korábbiaknál nagyobb szükség van az 

összefogásra és egymás támogatására, nehéz szívvel ugyan, de a körülmények hatására 

gyülekezetünknek egyrészt azokhoz a tagjaihoz fordulunk, akik szívükön viselik 

Egyházközségünk fenntartását, fennmaradását és készek anyagi áldozatot is hozni ennek 

érdekében. 

Az elmúlt években az egyházközség vezetősége és a gyülekezeti alapítvány igyekezett 

megragadni minden pályázati lehetőséget. Ennek eredményeként számos fejlesztést sikerült 

megvalósítani úgy, hogy a gyülekezeti tagok számára mindez nem jelentett anyagi terhet. 

 

A gáz- és villamosenergia költség rendkívül jelentős mértékű megemelése mindannyiunkat 

váratlanul érintett.  

A legtakarékosabb energia felhasználás mellett is sajnos a sokszorosára rúg a rezsiszámla, 

mivel a parókia épülete szigeteletlen.  

Előzetes számításaink szerint az épületeink fűtése, villanyárammal való ellátása 2-3 millió 

forint körüli összeget fog kitenni. amely sokszorosa a korábbiaknak és sajnos a temető 

rendben tartását szolgáló gépeink üzemeltetéséhez is a csak a drágább üzemanyagból 

vásárolhatunk. 

Ezúton is tisztelettel megköszönjük mindazok anyagi hozzájárulását, akik befizették az 5 

000 Ft/év /fő egyházfenntartói járulékot és külön is köszönjük a temetőre, a templom 

felújítására, egyházfenntartásra adott adományokat. Köszönjük az önkéntesek önzetlen 

munkáját, amelyeknek szintén nagyon komoly anyagi súlya van. Őket kérjük, hogy 

adományaikkal, munkájukkal a lehetőségeikhez mérten a továbbiakban is segítsenek 

bennünket! 

 

Sajnos olyan gyülekezeti tagjaink is vannak, akik bár megtehetnék, de semmilyen 

módon nem járulnak hozzá a gyülekezet fenntartásához, még az évi  

5 000 Ft) egyházfenntartói járulékot sem fizetik be (havi szinten ez 417 Ft-ot jelent) 

Levelünkben most őket is megszólítjuk azzal a kéréssel, hogy vegyenek részt a közös 

terhek viselésében, hiszen nagy bizonyossággal igénybe veszik a mások által befizetett 

összegekből fenntartott ingatlanjaink valamelyikét, ha másért nem, elhunyt szeretteik 

sírjának gondozása során. 

 

Az egyházfenntartói járulék, adomány befizethető vasárnaponként az istentiszteletek 

után (kb 9,45-től) Kiss Lászlónénál vagy Vladika Zsófia lelkész asszonynál előzetes 

telefonos egyeztetést követően (telefonszáma:06-20- 824 3694 

 

A befizetések teljesíthetők személyesen a Takarékbank (takarékszövetkezet) téti 

fiókjában és természetesen az átutalásokat is fogadjuk a Takarékbanknál vezetett 

 

59800091-10006076 

számú számlára. 

 

Megértésüket , együttműködésüket előre is megköszönve: 

Tisztelettel: a Téti Evangélikus Egyházközség Vezetősége és Presbitériuma 

http://abibliamindenkie.hu/uj/HEB/13/

