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A finn evangélikus testvéregyház
ajándékaként minden magyar-
országi evangélikus otthonba

eljuthat a káté.

Ez a káté eredetileg finn evangé-
likus családok számára készült.
Magyar nyelvre fordítása után
vetődött fel a hazai kiadásának és
terjesztésének gondolata. Északi
testvéreink a kiadás teljes költségét 
magukra vállalták, hogy így 

segíthessenek a hazánkban szét-
szórtságban és szinte mindenütt
kisebbségben élő evangélikusság-
nak. 
A káté nekünk, evangélikusoknak
azért olyan fontos, mert a
Reformáció idején Luther a keresz-
tyén hit alapigazságait a Kis- és a
Nagykátéban magyarázta el.
A finn káté a ma emberét kívánja
megszólítani, miközben hitünk alap-
pilléreit, a Tízparancsolatot, az
Apostoli Hitvallást és a Miatyánkot
magyarázza. A káté második felében
szentségeinkről - keresztség és
úrvacsora - tanít, valamint Isten
nagy ajándékait, a Szentírást, a
gyónást, az imádságot és az áldást
ajánlja figyelmünkbe. 

A finn káté a karácsony előtti
időszakban jutott el Kaposvárra.
Kiosztását megkezdtük. Reméljük,
folyamatosan minden kaposvári és
környékbeli családhoz  el tudjuk jut-
tatni ezt a kedves és hasznos
ajándékot. (A lelkészi hivatalban
személyesen is átvehető.)

Legyen Isten áldása finn
testvéreink nagylelkű adományán

és mindazokon, akik olvassák!

Ajándékot kaptunkAjándékot kaptunk



Nyitva a kalitka, de ő
továbbra is odabent
ücsörög. Érte is

meghalt Jézus. Hiába.
Érted is meghalt Jézus!
Hiába? Zsíros András

Az Úr feltámadt, 
az Úr valóban feltá-
madt, örüljünk és
vígadjunk ezen!

Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük,
hogy feltámadt a halálból, hogyan
mondhatják közületek némelyek,
hogy nincs a halottaknak feltá-
madása? Hiszen ha a halottaknak
nincs feltámadásuk, akkor Krisztus
sem támadt fel. Ha pedig Krisztus
nem támadt fel, akkor üres a mi ige-
hirdetésünk és üres a ti hitetek is. ...
Ha csak ebben az életben
reménykedünk a Krisztusban, min-
den embernél szánalomra méltób-
bak vagyunk. Ámde Krisztus feltá-
madt a halálból, első zsengeként a
halottak közül! 1 Kor 15,12-20

Imádkozzunk Lutherrel:

Krisztus Uram!
Feltámadásoddal legyőzted és lábad
alá vetetted mindazt, ami engem
Tőled elválaszthat.
Ugyan miért is rettegnék még? Miért
ne lenne szívemnek bátorsága, és
miért ne lehetnék én is boldog,
örvendező ember?
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Krisztus szabadságra
szabadított meg minket,

álljatok meg tehát
szilárdan, és ne enged-
jétek magatokat újra a

szolgaság igájába
fogni.

(Gal 5, 1)

Jézus meghalt a
kereszten. Azért halt
meg, hogy kinyissa a
kalitkánkat. A törvény

kalitkáját. Azóta
szabadok vagyunk, mint

a madár.
Kirepülhetnénk.

Szárnyalhatnánk Isten
kék egén, és csiripel-
hetnénk az egész világ-
nak: Jézus megváltott

minket!
De ez a madár továbbra
is odabent ücsörög.



A nagyobb részén már túl vagyunk.
Templomunk felújítási munkái 2003.
júliusában a templom és a gyülekezeti
ház szigetelési munkáival kezdődtek.

Az épület vala-
mennyi falát
átfűrélszelték,
és egy teljesen
új vízszigetelő
anyag került a
falakba. 
Az állványozók
látványos, de a
t é n y l e g e s
munkát csak
e l ő k é s z í t ő
munkája után
három szakma

(tetőfedők, bádogosok és festők) vonult
fel, és dolgoztak  példás szorgalommal.
Azokban a forró augusztusi napokban,
amikor az árnyékban is szinte elvisel-
hetetlen volt a hőség, ők töretlen
lendülettel  egymással is folyamatosan
összehangolt rendben szépen és pon-
tosan dolgoztak. Minden elsimerés
megilleti őket!
A toronykupola háborús és viharok
okozta sebeit egy újabb csapat alpi-
nista technikával javította ki. 
A tornyon lévő műkő gömböket ismét
egy másik csapat újította fel. 
Az asztalosok az épületegyüttesen
összesen 38 öreg elhasználódott
ablakot cseréltek ki újonnan gyártottra. 
A villanyszerelőknek az épület vil-
lámhárító rendszerét kellett teljesen
lebontani és a mai szabványoknak
megfelelően kiépíteni, valamint a temp-
lom bejövő elektronikus kábeleit kellett
kicserélni és a rendszert átépíteni. 

Köműveseknek és lakatosoknak is
jutott feladat a templomkert kerítésénél,
kapujánál. 
A templom csapadékvíz összegyűjtő
rendszerét társadalmi munkában
készítettük el Pintér Károly vezeté-
sével, amiért ezúton is köszönetet mon-
dunk neki!
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Templomunk kívül már megújult
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Szeretett templomunkat
1929. június 23-án szentelte
fel Kapi Béla egyházk-
erületünk akkori püspöke. 

A még előttünk álló
munkákat, a templom teljes
belső felújítását a június ele-
jére  szeretnénk befejezni. 
Úgy lenne igazán szép, ha a
75. évfordulóhoz legközelebb
eső vasárnapon, 2004. június
20-án a kívül-belül felújított
templomunkban tudnánk
megtartani hálaadó isten-
tiszteletünket. 

Rengeteg munka, sok
kellemetlenség vár addig
ránk, amiben már most a
gyülekezet jóindulatú segít-
ségét és megértését kérjük.

A szakipari munkákat (vil-
lanyszerelés, festés, burkolás stb.)
reméljük, néhány hét alatt elvégzik a
szakemberek. Ez idő alatt ki kell
költöznünk a templomból is, isten-
tiszteleteinket néhány vasárnap ideigle-
nesen vendégségben fogjuk megtartani.
(Erről időben értesíteni fogjuk a
testvéreket.)

A munkákat követő takarítás mindíg és
mindenütt a házigazdák feladata. Ebben

a munkában gyülekezetünk tagjainak
aktív segítségére számítunk! 
Az építkezésekben alaposan feldúlt
egyházi udvarokat is szeretnénk rend-
behozni, amihez ugyancsak kérjük a
testvérek segítségét!

2004. június 20-án 10 órakor
kezdődő hálaadó istentiszteletünkre

mindenkit szeretettel hívunk és
várunk!

Szemerei János

Készülünk a 75. évforduló
méltó ünneplésére

A kaposvári evangélikus templom felszentelése:
1929. június 23. 



A felújítási munkákra a gyülekezeti
pénztárból eddig 19 millió Ft-ot, az
alapítványi pénztárból közel 2 millió Ft-
ot költöttünk. Ez összesen 21 millió Ft.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy eddig
eljuthattunk.
Az elvégzett munka anyagi fedezete
három fő forrásból tevődött össze. 
A legfontosabb egyháztagjaink
adománya volt. 
A közvetlen céladomány 2003-ban 246
befizetőtől 1.870.100.- Ft volt. 
Ezen túl néhány testvérünk
alapítványunkon keresztül juttatta el
támogatását. Az elmúlt évek 1 %-os
felajánlásait is e célra különítettük el.
Ugyancsak tagjaink áldozatából szár-
mazik a gyülekezeti költségvetésből
évek óta e célra megtakarított pénzünk
is, amivel a renoválást megkezdtük.
A második forrás a közegyházi támo-
gatás. Nagyon komoly támogatást kap-
tunk az országos egyháztól 15 millió
forint értékben.
A harmadik forrás Kaposvár város 1,5
millió Ft-os támogatása, amit városunk
polgármestere templomunkban
ünnepélyes formában adott át elis-
merve közösségünk munkáját is.
Az utolsó munkafázisra mintegy 4 millió
Ft áll rendelkezésünkre. Ahhoz, hogy
mindent elvégezhessünk, szerény
számítás szerint még legalábbb 1-1,5
millió Ft-ra lenne szükségünk.
Hírlevelünkhöz egy “templomre-
noválás” megjelölésű csekket is mel-
lékelünk. 

Adóigazolás a befizetésekről
Az egyházi befizetésekre (egyházfenn-

tartás és adomány) mint közhasznú
befizetésre adókedvezmény vehető

igénybe. 
Igazolást azoknak tudunk kiállítani,

akik adóazonosító jelüket (vagy
adószámukat) a lelkészi hivatalba

eljuttatják. 

Gyűjtés a Gyűjtés a 
befejezésrebefejezésre

Templomunk felújításának 
befejezéséhez közeledünk. Az

utolsó nagy erőpróba az előttünk
álló hónapokban a templombelső
felújítása lesz. Ahhoz, hogy min-

den szükséges munkát
elvégezhessünk, össze kell fog-

nunk és meg kell hoznunk a
magunk áldozatát. 

Ezért kérünk minden
testvérünket, hogy lehetősége
szerint adományával segítse a
renoválási munka befejezését!

A befizetett adományok  
adócsökkentő tételként 

elszámolhatók. 

Gyülekezetünk számlaszáma:
11743002-20014517
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A renoválásA renoválás
mérlegemérlege
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Szerény növekedés:
A fenti táblázat tanulsága szerint az elmúlt

évben hárommal több testvérünk járult
hozzá gyülekezetünk terheinek hor-

dozásához, valamint az is jól látszik, hogy
mintegy 8 %-al növekedett a befizetett

egyházfenntartás összege. Örülünk ennek
és hálásak vagyunk érte. Istenünk áldása

legyen az adakozókon és
gyülekezetünkön!

Hitünk és lehetőségünk szerint:
Gyülekezetünkben nincs kötelező összegű
egyházfenntartás (párbér). A táblázat jól

mutatja, hogy nagy különbség van a
befizetett járulékok mértékében. Nem egy-
forma tagjaink anyagi lehetősége, ezért az

egyforma összegű járulék nem is volna
igazságos. 

Az egyházfenntartás 2004-ban:
A gyülekezetünkben kialakult rend szerint
az egyházfenntartás mértékéül idén is az

önálló keresettel vagy nyugdíjjal ren-
delkezők esetében a jövedelem 1%-át
ajánljuk. Kérjük testvéreinket a felelős

teherhordozásra!
A befizetés lehetőségei:

Ezen hírlevélhez mindenkinek mellékelünk
egy egyházfenntartási csekket. Továbbra is

minden istentisztelet előtt és után
pénztárosunknál is lehetőség van a

befizetésre. Tolakodva senkihez nem kívá-
nunk egyházfenntartásért házhoz menni.

Kérésre viszont szívesen felkeressük
testvéreinket.

Kérjük, hogy fogadják ezt megértéssel 
és bizalommal!

Az egyházfenntartásról
  2002 2003 

Befizetési   

sávok befizetett összeg befizetett összeg 

   összeg  összeg 

0-1200 Ft 36 34 600 Ft 29 26 700 Ft 

1201-2000 Ft 82 149 500 Ft 68 126 800 Ft 

2001-3000 Ft 89 260 700 Ft 61 175 500 Ft 

3001-5000 Ft 111 514 000 Ft 144 636 900 Ft 

5001-8000 Ft  39 259 100 Ft 46 308 510 Ft 

8001-12000 Ft 27 279 400 Ft 39 394 600 Ft 

12001-15000 Ft 13 187 200 Ft 13 190 700 Ft 

15001-25000 Ft 9 168 000 Ft 11 227 000 Ft 

25001-50000 Ft 5 166 000 Ft 3 127 000 Ft 

50000 Ft felett 1 60 000 Ft 1 60 000 Ft 

Összesen: 412 2 078 500 Ft 415 2 273 710 Ft 

Átlag: 5 045 Ft 5 479 Ft 
 

Az egyházfenntartási járulék alakulása gyülekezetünkben 
az elmúlt két évben.



Internet 
a gyülekezeti házban

Egyházunk internetes munkacso-
portjának vezetője, Bogdányi Gábor
közel harminc városi evangélikus
gyülekezet nevében pályázatot adott
be internet e-pontok létesítésére.
A pályázatot elfogadták, ami azt
jelenti, hogy gyülekezetenként 
2-3 számítógépet és egy ADSL
hálózati elérési lehetőséget biztosí-
tanak teljesen ingyenesen a vál-
lalkozó gyülekezeteknek.  
A pályázatot támogatók célja, hogy
létrejöjjenek olyan állomások, ahol
nehezebb helyzetű emberek ingye-
nesen vagy nagyon kedvezménye-
sen hozzáférhetnek az internethez.
Gyülekezetünknek azt kell biztosíta-
nia, hogy hetente 16 órában biztosít-
ja az érdeklődők számára az internet
használatát. 
A program előre láthatólag április
második felében indul és a megál-
lapodás szerint minimálisan két évre
szól. 
A működés részletes feltételei jelen-
leg formálódnak, erről később
tájékoztatjuk a testvéreket.

Ezt a lehetőséget ezúton is
gyülekezetünk tagjainak szíves

figyelmébe ajánljuk!

8. Evangélikus Hírlevél  2004. március

AlapítványiAlapítványi
hírekhírek

Örömmel adjuk hírül, hogy a
2002. évi adóból a
"NÖVEKEDÉS” alapítvány
céljainak megvasalósítására a
korábbi évi támogatásnál 31
%-al nagyobb összeg, össze-
sen  609.421.- Ft érkezett.

A Kuratórium döntése szerint
a kapott összeget teljes
egészében templomunk belső
felújítására fogjuk fordítani.
E sorokon keresztül mondunk
köszönetet minden felajánló-
nak! 

A NÖVEKEDÉS
alapítvány adószáma:

18761638-1-14

Alapítványunk 
számlaszáma:

11743002-20136796

Köszönjük eddigi és kér-
jük további megértő

segítségüket és támo-
gatásukat!
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Habár két hónapja, hogy megérkeztem, és
sokakkal megismerkedtem azóta, illendő,
hogy e helyütt is bemutatkozzam: 

Z s í r o s
A n d r á s
v a g y o k ,
h a t o d é v e s
t e o l ó g u s -
h a l l g a t ó ,
más néven
lelkészjelölt.
Békéscsabai
gyülekezeti
h á t t é r r e l
kerültem a
t e o l ó g i á r a
1 9 9 7 - b e n .

Az azóta eltelt hat év sok dologban megvál-
toztatott, nevelt, formálta gondolkodáso-
mat. Ebben azonban nem csupán az
egyetem, hanem egy fél éves dél-afrikai
ösztöndíjas tanulmányút is szerepet ját-
szott.
Az egyetemi évek alatt érdeklődésem
leginkább a média és az ifjúság felé fordult,
e kettő ötvözéséből született meg 2001-ben
a Cipő című országos evangélikus ifjúsági
magazin néhány teológus és jómagam
kezdeményezéséből. Szabadidőm leg-
nagyobb részét ma is az ezzel kapcsolatos
teendők teszik ki.
Persze a hatodéves gyakorlat nem épp a
szabadidőről szól. Főleg nem itt
Kaposváron, ahol a gyülekezeti munka
fortélyai mellett az egyházmegyei
teendőkbe is bepillanthatok és elleshetek
ezt-azt Szemerei Jánostól. Igyekszem is
minél több dologba belekóstolni, hogy
minél tartalmasabban, értékesebben
tölthessem el ezt a tanévet, és a diploma,
melyet ez után kapok majd meg, ne csupán
száraz teológiai tudást, hanem élő, fel-
használható tapasztalatokat is takarjon.

Szeretettel üdvözlöm a kedves olvasókat!
N é b e r n é
Z á m b ó
K á r m e n
vagyok, 
Nagykanizsán
s z ü l e t t e m
1 9 7 5 - b e n .
Evangél ikus
c s a l á d b ó l
származom,
bár nem
részesül tem
vallásos nevelésben. 
Hogy mégis megkaptam a hit nagy
ajándékát, abban az Úr komoly szerepet
adott Deme Dávid nagykanizsai evangé-
likus lelkésznek. Ő indított el a hitoktatói
pályámon.
1994-1997 között a kaposvári Csokonai
Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola hall-
gatója voltam. Itt tanító-hitoktató szakon,
Szemerei János - akkor még tanárom,
mára már lelkészem - áldozatos munkájá-
nak köszönhetően sikeres államvizsgát
tettem.
Tanulmányaim befejezte után egy kicsiny
zalai faluban tanítóként vállaltam munkát,
miközben a zalaegerszegi és nagykaniz-
sai gyülekezetben szolgáltam.
Egy régebbi hívásnak engedve nagy
örömmel jöttünk ez év augusztusában fér-
jemmel és kislányommal a kaposvári
gyülekezetbe.
Szívmelengető volt, ahogy a "régi" hittan-
táboros gyerekek és szüleik fogadtak. (Az
ismeretségek és barátságok a pati táborok
alkalmával születtek.)
Köszönöm a bizalmukat, reménységem
szerint jó szolgálatot tehetek a gyermek-
munkában és a gyülekezeti munka segítő-
jeként.

Új munkatársainkÚj munkatársaink



“Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a
sírókkal” Róm 12,15

17 gyermek és két felnőtt17 gyermek és két felnőtt
keresztelésének örültünk:keresztelésének örültünk:

Végvári Bálint, Walter Dávid, 
Göbel Rebeka, Kiss Léna Sára, 

Kult Zsófia, Farkas Ádám, 
Miklós Dániel Martin, 

Louokkala Brian Dávid, 
Horváth Jolán, Gál Tamás, 

Káli Korina Adrienn, Csizmadia Lolita,
Weisz Péter, Horváth Milán, 

Szondi Richárd, Fock Dorottya Éva és
Kasza Andor, 

valamint Fockné Benedek Tünde és 
Nemes Vecseráné Schmidt Julianna

Konfirmáció a 2003. évben nemKonfirmáció a 2003. évben nem
volt gyülekezetünkben volt gyülekezetünkben 

Oltárunk előtt 8 pár kértOltárunk előtt 8 pár kért
áldást házasságára:áldást házasságára:

Faul Csaba és Farkas Anita 
Berkes Miklós és Horváth Eszter

Virág István és Vajant Mónika
Fock Tamás és Benedek Tünde

Rippli Gábor és Gelencsér Hajnalka
Schweigert András és Öhlmüller Eszter 

Jávor András és Irk Ibolya
Schindler János Roland és Bulát Tímea 

Isten áldása kísérje mindazokat, akik a
keresztség áldásában részesültek  és akik

közös életútra indultak oltárunktól!

Kaposváron 15 testvérünketKaposváron 15 testvérünket
kísértük utolsó földi útjára akísértük utolsó földi útjára a

feltámadás reményében:feltámadás reményében:

Bruder Henrik (85)
Weil Józsefné sz. Horváth Irén (77)

Magyar Jánosné sz. Schilling Katalin (85)
Pfeifer János (66) 
Stickl István (84) 

Dubovay Gézáné sz. Majunke Emília (79)
Horváth Kálmán (83)

Gáspár Gézáné sz. Körmendy Éva (93)
Weil József (53)

Berg Imréné sz. Birtarovics Katalin (87)
Barka Ferencné sz. Schaffer Margit (82)
Csáki Sándorné sz. Mészáros Erzsébet

(80)
Dr. Babinszky Pál (76)

Klein Elemér (65)
Ziegenheim Miklós (71)

Adjon az Isten békés pihenést az elhúny-
taknak és vígaszt a gyászolóknak!
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Együttérzünk
a 2003. év kazuális eseményei 



A hittanverseny győztesei  
Egyházmegyénk március 20-án

Nemespátrón tartotta a hittanosok
versenyét Lukács evangéliumából. 

A kicsiknél (1-3. osztályosok) közül a
surdi csapat, középső korcsoportban (4-
6. osztályosok) kaposvári fiataljaink, a
7-8. osztályosok között az ecsenyiek

szerezték meg az első helyet. 
A március 27-én Budapesten megren-

dezésre kerülő országos hittanversenyen
e három csapat tagjai fogják képviselni 

egyházmegyénket.

Munkában a győztes kaposvári csapat:
Kiss Ágota, Réth Kata, Karádi Adél,

Szemerei Gergő és Mátyás Zsófia
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Lelkészi Hivatali rend:

Kedden: 14.00-16.00
Szerdán: 9.00-11.00
Csütrötökön: 10.00-12.00
Pénteken: 14.00-16.00

Természetesen fontos ügyekben a hivatalos órákon túl is nagyon szívesen állunk
a testvérek rendelkezésére.

Beszélgető körünk 
következő alkalmai: 

Április 7.
Az egyház és az állam 

Április 21.
Szeresd felebarátodat, mint magadat

Május 5.
Az ellenség szeretete, a megbocsátás

Május 19.
Hogyan haragszik az Isten?

Június 2.
Történnek ma csodák?

Június 16.
Ne tudja a jobb kezed, mit tesz a bal...

Az összejövetelek minden második
szerdán este 18 órakor kezdődnek

Családi istentiszteletek 
templomunkban (júniusig) minden

hónap 3. vasárnapján 9 órai kezdettel.
Ezekre az alkalmakra a hittanos gyer-
mekekkel együtt szeretettel hívjuk a
családtagokat és az érdeklődőket is!
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Amire készülünk
Ünnepi istentiszteleti rend:

Virágvasárnap:
Április 4-én 10 órakor istentisztelet

Nagycsütörtökön
Ápriilis 8-án 18 órakor istentisztelet

- úrvacsoraosztással
Nagypénteken

Április 9-én 10 órakor istentisztelet
- úrvacsoraosztással

18 órától passsiójáték az ifjúság 
feldolgozásában és előadásával

Húsvét vasárnap
Április 11-én 10 órakor istentisztelet

- úrvacsoraosztással
Húsvét hétfő

Április 9-én 10 órakor istentisztelet
- keresztelésekkel

Egyházkerületi Missziói nap
Május 22-én Nagykanizsán.

Konfirmáció Pünkösd ünnepén
Május 30-án 9 órától vizsga, 

10 órától  ünnepi istentisztelet.

Templomszentelési hálaadó istentisztelet
Június 20-án 10 órai  kezdettel.

Nyári hittantábor Paton
Augusztus 8-13-ig.

Ami történt
Április 13. Kaposvár

Dr. Csepregi András, a Nyíregyházi
Tanárképző Főiskola evangélikus tagozatá-

nak vezetője volt a vendégünk.
Május 18 Kaposvár

Egyházkerületi énekkari találkozó.
Június 27 Székesfehérvár

Az Országos Evangélikus Találkozó 
huszonnégy kaposvári résztvevővel.

Június 29-július 4 Pat
Gyülekezeti hittantáborunkon harminc

gyermek és fiatal vett részt.
Július 6. Budapest Deák-tér

Deák László korábbi m.b. segédlelkészünk
ordinációja.

Július 13-19 Révfülöp
Az Országos Evangélikus Családos tábor,

amelyen gyülekezetünkből négy család
vett részt.

Szeptember 29. Kaposvár
Ökumenikus istentisztelet a donneri római

katolikus templomban. Igét hirdetett
Szemerei János ev. lelkész.

Október 5. Kaposvár
Dr. Fabiny Tamás az Evangélikus

Hittudományi Egyetem docense, a Duna
TV egyházi műsorainak szerkesztője volt

vendége gyülekezetünknek.
November 8. Nagykanizsa
Egyházmegyei csendesnap.
November 23. Kaposvár

Zsíros András VI. éves teológus hallgatónk
szeretetvendégség keretében számolt be

Dél Afrikai ösztöndíjas élményeiről.
Január 18-25. Kaposvár

Ökumenikus imahét 
Március 13. Keszthely

Egyházkerületi nap az új liturgiáról.
Március 20.Nemespátró

Egyházmegyei hittanverseny.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Szemerei János evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI
HIVATAL

7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.
Telefon: /82/ 416-467
Mobil: /30/ 9723-954


