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Mit kezdjünk ünnepek múltán a
karácsonyfával?

Sokan próbáltak már erre a fontos kérdésre
választ találni. A probléma súlyát az
ünnepek után szemétbe hajított fenyők
szívbemarkoló látványa adja meg.
Megengedhető, elfogadható ez a gátlástalan
fenyőmészárlás, aminek jobb sorsra
érdemes fenyők százezrei esnek áldozatul
minden esztendőben? Még ha lenne valami
ünnepélyes, méltóságteljes módja a fenyők
eltakarításának, mint valami végső tiszte-
letadás, mondjuk családi, vagy akár széle-
sebb körben megrendezett fenyőbúcsúz-
tatás, ahol a fenyők elégettetnének, és a tűz
fényénél valaki a fenyőknek köszönetet
mondana és bocsánatukat kérné. Csak
egykét sor, csak néhány mondat, legalább
ennyit minden ünnepünknek fényt, hangu-
latot ajándékozó fenyő megérdemel. És a
jótékony tűz, mert inkább a tűz, ami a fának
legalább ősi, bizonyos értelemben ter-
mészetes halál, sokkal inkább, mint a
szemétre vetett haldokló magány. Mint
gyülekezeti lelkész, egy különös tervet
fontolgatok. Vízkereszt ünnepe után a
díszeitől megfosztott fenyőt a templom
mögé rejtenénk. És nagypéntek napján, az
immár csupasz, elszáradt, halott fenyőt a
templomba visszaállítanánk. Nézze
döbbenten, megütközve, botránkozva a
gyülekezet. Nézze úgy, mint annak idején a
keresztrefeszítettet a Golgotán. Puszta
látványa hirdesse mindenkinek: mivé lett,
mit vállalt aki karácsonykor megszületett.
Aki az ünnep fénye, dísze, lényege, közepe
volt. Akinek karácsonykor hódolt, és akit
nagypénteken szemétre hajított a világ.
Mivé lett. Mit vállalt. Mit tettünk vele. Mit

kellett tőlünk elszenvednie. Legyen a
karácsonyi fenyő a nagypénteki feszület.
Legyen az ünnep díszéből a gyalázat fája.
Legyen a fenyő sorsa olyan, mint annak
idején Jézusé. A fáé, mint a fára szögezetté.
Úgy gondolom nagypénteken prédikálni
sem fogok. Prédikáljon helyettem a halott
fenyő. Esetleg egy táblácskát akasztok az
egyik száraz ágára, egyetlen szót írva rá:
elvégeztetett. 

Húsvét hajnalán azonban, még sötétben,
összeharangoztatom a gyülekezetet. Mint
kedves halottat vállunkra véve kivisszük a
fenyőt a templom elé a térre. Tűz lobban, a
sötétbe szikrák ugranak, az arcokon a
tűzben megelevenedő fenyő fénye ragyog.
Meleg. Fény. Béke. Mint annak idején,
húsvét hajnalán.

És nem csak azért, hogy a több százezerből
egyetlen fenyőnek szép, méltó halála
legyen.

Német Zoltán és Németh Zoltánné Szilvia

Húsvétig tart a karácsony...Húsvétig tart a karácsony...



Ady Endre:

AZ ÚR ÉRKEZÉSEAZ ÚR ÉRKEZÉSE

Mikor elhagytak, 
Mikor a lelkem roskadozva vittem,
Csöndesen és váratlanul
Átölelt az Isten.

Nem harsonával,
Hanem jött néma, igaz öleléssel,
Nem jött szép, tüzes nappalon, 
De háborús éjjel.

És megvakultak
Hiú szemeim. Meghalt ifjúságom,
De Őt, a fényest, nagyszerűt,
Mindörökre látom.

Sören Kirkegard:Sören Kirkegard:

ImaIma
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Te, aki egyszer személyesen   
jártál-keltél a földön, nyomot
hagyva,  amelyet követnünk 
kell. 

Te, aki még most is letekintesz a 
mennyből minden zarándokra, 

Te, aki megerősíted a fáradt 
utast, megvígasztalod a levert 
lelket, jó útra vezeted az 
eltévedtet, enyhíted a harcos 
szomját, 

Te, aki majd visszatérsz az Idők 
végén, hogy külön-külön 
megítélj mindnyájunkat, és 
meglássad, hogy ki követett 
Téged:

Ó Istenünk és Üdvözítőnk!
Példád tisztán ragyogjon a 
lélek előtt, hogy szétoszlasd a 
ködöt.

Adj erőt, hogy egyedül és 
változatlanul példádat 
kövessük, hogy hozzád 
hasonulva és téged 
követve megtaláljuk az utat, 
amely biztosan elvezet az

Ítélethez, ahol minden embernek 
meg kell jelennie és amely 
- Általad - elvezet 
az égi boldogságba, Hozzád.

Ámen.



A hírlevél megjelenésekor már az idei
2006. évi hittantábort készítjük elő
(időpontja június 18-23, helyszíne
idén is Pat), de jó visszaemlékezni a
tavalyi táborra is. Az alábbi beszá-
molót a múlt nyáron Réth Kata
táborozónk írta. 
Ebben az évben is Paton rendezték meg
a hittantábort, amin 24 gyerek vett
részt. Közülünk a legfiatalabb 6 éves
volt. A táborozók a tanulás mellett
érdekes programokon is részt vettek, és
sportolhattak is. A tábor június 19-24-
ig tartott, igaz sokak szerint lehetett
volna hosszabb is. A gyerekek naponta

4 bibliai történetet vettek, és azokat az
esti áhitaton dolgozták fel. Minden nap
egy téma jegyében telt, amit az “arany-
mondás” foglalt össze. A táborozókat 3
csoportra osztották, és minden nap más
csoport látta el a naposi teendőket.
Délután pedig az aznapi témához kapc-
solódó feladatokkal mérhették össze
ügyességüket. Csütörtök este tábortűz
koronázta meg a szép élményeket.
Péntek délután a szülők a záróisten-
tisztelet által bepillanthattak a tábor
életébe. Reméljük jövőre ilyen, vagy
ennél nagyobb sikere lesz a tábornak. 
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PPaattii  hhiittttaannttáábboorrPPaattii  hhiittttaannttáábboorr
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Nem csak gyerekeknekNem csak gyerekeknek



Kedves Testvérek!

Mi mindannyian, akikhez ez a Hírlevél
eljut, Evangélikusok vagyunk.
Evangélikusnak születtünk vagy azzá vál-
tunk. Többségünket evangélikus templom-
ba vittek szüleink megkeresztelni, hogy
Isten oltalmába helyezzenek bennünket.
Tartozunk tehát valahova!
Ide tartozunk! A mi templomunk ajtaja min-
denki előtt nyitva áll, aki rájön vagy aki
tudja, hogy önerőből nem úgy működik az
élet, ahogy kellene, aki vigasztalásra, meg-
nyugvásra, boldog életre vágyik. Isten
megadja ezt nekünk, mert egyedül az Ő
szeretete örök és végtelen.
Lehet, kedves Testvérem, hogy ezt még ma
nem érzed, esetleg ma nem tűnik fontosnak
elődeink hite, meggyőződése sem, mert azt
gondolod, a világ megváltozott. Pedig
semmi más nem történt, minthogy mi nem
akarunk belegondolni Isten nélküli életünk
reménytelenségébe.
Nem baj ez sem, mert az ajtó nyitva áll,
hiszen vannak olyanok, akik anyagi áldoza-
tot is vállalnak azért, hogy a templo-
munkban vasárnapról vasárnapra szólhas-
son Isten Igéje. 
Amíg ugyanis az ajtó nyitott, addig
betérhetünk. Azok is, akinek szívét
kérgessé tette az élet, vagy őseink hitétől
eltántorította a világ zaja, az életünkön
uralkodni vágyó hatalom hangos ellen-
véleménye. Nem csodálkozom ezen sem,
hiszen akinek életén Isten uralkodik, azon
Ők nem tudnak. 
Amíg nyitva áll a templomunk ajtaja, addig
van hova mennünk, ahol letehetjük terhün-
ket - mindannyian.
Amíg élünk, és amíg hív bennünket 

templomunk harangja, addig adott a
lehetőség, élhet a reménység. Vihetjük
életünket oda, ahol már csecsemőként
otthonra leltünk, vihetjük gyermekeinket
mi is megkeresztelni, tanítani a hit dolgaira,
konfirmálni, áldást kérni a párválasztá-
sunkra, és megpihenni, ha megfáradtunk.
Majdan pedig ez a közösség imádkozik
sírunk felett.

Ma még nyitott az ajtó. A lehetőség adott. 
Ez természetesnek, magától működőnek
tűnik, pedig nem az!

A Gyülekezet felügyelőjeként, világi
vezetőjeként ezért kell munkálkodnom.
Ezért mondom el azt is, hogy úgy érzem,
ezért a "nyitott ajtóért" minden kaposvári
evangélikusnak felelőssége és kötelessége
van! Támogatni kell anyagilag is a
Gyülekezetet, hogy mindez valóság marad-
jon. Olyan kis költségvetésből élünk, ami
ma már egy apró vállalkozásnak is kevés
lenne.
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Nyitott ajtó



Megélünk ebből is (egyik napról a
másikra), de mennyi közösség-építő, valódi
közösséget formáló lehetőségünk lenne, ha
csak egy kicsit nagyobb anyagi áldozatot
vállalnánk. A Gyülekezetet fenntartók 65%-
a 5.000 Ft/év-nél kevesebb egyházfenn-
tartást fizet. Gondoljunk bele, mit kapunk
ezért a boltban, vagy akár mindenki
átszámíthatja arra, amit mondjuk tegnap
elköltött…

Sajnos, várhatóan hamarosan eljön az idő,
amikor egy Gyülekezet csak akkor marad
életben, ha minden költségét maga fedezi.
Jelen pillanatban viszont a megél-
hetésünknek csupán 65%-át fizetjük mi. (A
hitoktatás költségét ma még nem nekünk
kell előteremteni.)

Kérek tehát minden kaposvári evangélikust,
gondolja végig anyagi lehetőségeit, és a
mindenkori keresetének 1%-ára emelje
meg egyházfenntartását. (Ez pedig még a
minimálbért keresők esetén is évi 6.000 Ft)
Természetesen tudom, hogy vannak nehéz
anyagi helyzetben élők, akiktől az ennél
kevesebb is nagyobb áldozat, mint a jól
keresőktől a nagyobb összeg. Nem
láthatunk bele más életébe.
Nem is kérek mást, mint azt, gondoljuk
végig, mit teszünk mi - személy szerint - az
őseinktől kapott "nyitott ajtó" fenn-
tartásáért, a lehetőségért: magunk, és utó-
daink számára.

Dr. Horváth József
gyülekezeti felügyelő

Az egyházfenntartási járulék alakulása gyülekezetünkben 
az elmúlt két évben.
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Közhasznú jelentésKözhasznú jelentés
A "NÖVEKEDÉS” alapítvány 2005. évi működéséről

A Növekedés Alapítványt a Talajerőgazdálkodás KKT. hozta létre 1994-ben. Az
alapítvány a PK: 2166/1994/2. számon közhasznú szervezetként bejegyzésre
került a Kaposvári Városi Bíróságon, 1998. június 18-án.

A Növekedés Alapítvány közhasznú tevékenysége:
Az alapítvány a Kaposvári Evangélikus Egyházközség meglévő és bővülő tagsá-
ga körében, a Ksztv. 26. § 2., 4., 5. és  6. pontja szerint

- Az idős korúak gondozását és a családok segítését,
- A gyermekek és ifjúsági korosztály erkölcsi nevelését és oktatását,
- A saját, valamint városi szervezésű zenei illetve irodalmi alkalmakon 

keresztül a város kulturális életének gazdagítását,
- A Kaposvári Evangélikus Egyházközség védett épületeinek és fel-

szerelésének karbantartását, javítását, bővítését és pótlását támogatja.

Nyitó összeg 2005. január 1-én: 557.180.- Ft
Az alapítvány 2005. évi bevételei:

- Magánszemélyek támogatása: 109.000.- Ft
- Talajerőgazdálkodás KKT: 400.000.- Ft
- Győri Kft. támogatása: 41.000.- Ft
- SZJA 2003. évi 1%-os felajánlásból: 557.180.- Ft
- Banki kamat: 2.968.- Ft

2005. évi bevételek összesen: 1.110.148.- Ft
Az alapítvány kiadásai 2005-ben:

- Kiegészítő támogatás pati hittantáborra: 20.841.- Ft
- Karácsonyi csomagra: 40.493.- Ft
- Banki kezelési költség: 11.098.- Ft

2005. évi kiadások összesen: 72.432.- Ft

Az alapítvány vagyona 2005. december 31-én:         1.616.855.- Ft

- Az alapítvány a támogatóknak az adójóváírásra jogosító igazolásokat kiadta.
- Tartós támogatási szerződése az alapítványnak a Talajerőgazdálkodás KKT-vel     

van.
A NÖVEKEDÉS alapítvány adószáma: 18761638-1-14

Alapítványunk számlaszáma: 11743002-20136796

Köszönjük eddigi és kérjük további megértő segítségüket és támogatásukat!
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2x1 %2x1 %
Évek óta minden személyi jövede-

lemadót fizető polgár rendelkezhet a
már befizetett adójának 2 száza-

lékáról. Az egyik százalékot valame-
lyik egyháznak, a másikat valamely
közhasznú közösségnek (alapítvány-

nak vagy egyesületnek ajánlhatja
fel.

Kis figyelmességgel komoly segítséget
adhatunk annak a közösségnek, amelyet

bizalmunkkal kitüntetünk.

Kérjük, támogassa Kérjük, támogassa 
evangélikus egyházunkatevangélikus egyházunkat

(technikai száma: 0035)(technikai száma: 0035)

és a NÖVEKEDÉSés a NÖVEKEDÉS
alapítványunkon keresztül alapítványunkon keresztül 

gyülekezetünketgyülekezetünket
(adószám: 18761638-1-14) (adószám: 18761638-1-14) 

és erre hívja fel ismerőseiés erre hívja fel ismerősei
figyelmét is!figyelmét is!

Alapítványunk a felajánlott
összegekből templomunk han-

gosításának korszerüsítését és a
gyülekezeti ház pincéjében egy
internetes szoba kialakítását 

tervezi..
A mellékelt rendelkező nyilatkozaA mellékelt rendelkező nyilatkoza--
tok közvetlenül és másolatban istok közvetlenül és másolatban is

felhasználhatók.  felhasználhatók.  

Rendszeres alkalmaink

Istentisztelet
- minden vasárnap 10 órakor

minden hónap első vasárnapján 
úrvacsorával

Családi istentisztelet
- minden hónap 3. vasárnapján 

9 órakor

Gyülekezeti hittanórák
- minden vasárnap 9 órakor

Énekkari próba
- minden hétfőn 18 órakor

Beszélgető kör
- kéthetente szerdánként 18 órától

Bibliaóra
- minden csütörtökön 10 órakor

Ifjúsági óra
- kéthetente pénteken 17 órakor

Lelkészi Hivatali rend:

Hétfő: 9.00-11.00
Kedd: 14.00-16.00
Csütörtök: 16.00-18.00
Péntek: 14.00-16.00

Természetesen fontos ügyekben
egyéb egyeztetett időpontban is
szívesen állunk a testvérek ren-

delkezésére!



A keresztség áldásában 18-anA keresztség áldásában 18-an
részesültek:részesültek:

Marc Samu, Somi Alexa, Virág Levente
István, Abrams Nicholas Balázs, 
Kósa Alexandra, Dobai Bálint, 
Rippli Zsófia, Bence Dániel,

Orbán Sára, Tóth Luca Csenge,
Szántó Viktória, Oláh Luca Fanni,

Visi Mátyás, Fock Viktória Magdolna, 
Néber Donát, Harsányi Krisztina Lorraine, 
Schindler Viktória és Szakály Bence Máté.

Oltárunk előtt négy ifjú és kétOltárunk előtt négy ifjú és két
jubiláló pár kért áldást házasságárajubiláló pár kért áldást házasságára

Dr. Sülle Csaba és Nagy Zsuzsanna
Várnai Gábor és Dzsupin Krisztina
Marton István és Tosetto Antonella
Bányász István és Götz Erzsébet

Haffner László és Karácsony Mónika
Baja János és Szabó Klaudia

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

közös életútra indultak oltárunktól!

Kaposváron 26 testvérünketKaposváron 26 testvérünket
kísértük utolsó földi útjára akísértük utolsó földi útjára a

feltámadás reményében:feltámadás reményében:

Győri Lászlóné sz. Becht Erzsébet (62)
Kakstadter Józsefné sz. Rófrics Éva (85)

Szuttai Béla (70)
Wielandt Andrea (40)

Fábián Károlyné sz. Dékány Ilona (82)
Bárdosi Jenő (63)
Rauch Illés (65)

Kovács Lászlóné sz. Kovács Magdolna (70)
Ferber Györgyné sz. Szierer Éva (89)

Porcsa István (60)
Schneiker Henrik (87)

Bozsoki Jánosné sz. Csapó Aranka (50)
Palicska Pál (54)

Hivatal Gézáné sz. Molnár Anna (75)
Rónai Gyula (83)

Péter Illésné Schmal Anna (91)
Gartner Jánosné sz. Lapp Magdolna (79)

Domonkos Árpád (70)
Schaffer András (79)

Koczor Gyuláné sz. Dongó Julianna (93)
Szakálas Györgyné sz. Vecsési Anna (86)

Bodrogi Imréné sz. Lázár Margit (75)
Wiesberger Mátyás (80)

Wiesberger Mátyásné sz. Hoffmann
Katalin (78)

Derner János (78)
Horváth Ernőné sz. Jakab Ilona (85)

Halottaink között külön tisztelettel
emlékezünk korábbi tiszségviselőinkre:
Rónai Gyula gyülekezeti felügyelőnkre,
Szakálas Györgyné pénztárosunkra és

Derner János presbiterünkre!

Isten adjon békés pihenést az elhunytaknak
és vígaszt a gyászolóknak!

Öröm, fájdalom és remény
a 2005. év kazuális eseményeinek tükrében 
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Egyházi törvényeink szerint egy-
házunk minden szintjén hat évente

általános tisztújítást kell tartani. 
Gyülekezetünkben 2006. március 12-én

tartottuk a választási közgyűlést. 
Ez alkalommmal gyülekezeti előljáróinkat,

az egyházmegyei elnökség tagjait,
valamint az országos felügyelőt kellett

megválasztanunk.  
Gyülekezetünk vezetőségében Zsiborás

Gábor személyében új gondnokot és Mati
Eszter és Nemes Vecseráné Schmidt

Julianna testvéreink személyében két új
presbitert köszöthetünk, akiket következő

gyülekezti hírlevelünkben szeretnénk
bemutatni. 

Az egyházmegyénél könnyű helyzetben
voltunk, mert az esperesi és az egyházm-

egyei felügyelői tisztségre is egy jelölt
volt, akik a mi gyülekezetünkben is teljes

bizalmat kaptak.
A két országos felügyelőjelölt (Prőhle

Gergely és Dr. Sólyom Jenő) felé majdnem
egyforma bizalom fordult. Mivel a megsz-
erezhető szavazatok felénél egyikük sem
kapott többet, (egyikük pontosan a fele

szavazatot, a másikuk hárommal keveseb-
bet és három érvénytelen szavazat volt) a

választást meg kellett ismételnünk. Az egy
héttel később megismételt választáson a

kérdés eldőlt. 

Gyülekezetünk hat évre 
megválasztott vezetői: 

Felügyelő: Dr. Horváth József
Gondnok: Zsiborás Gábor

Pénztáros: Nagy Ágnes
Jegyző: Dr. Sülle Csabáné

Számvevőszki elnök: Kováts Péter

Presbitereink: 

Boldizsár Attiláné
Dubovay Géza ifj.

Hricó Ivánné
Knoch János

Kováts Péterné
Ládonyi Attila

Mati Eszter
Molnár Istvánné

Nemes Vecseráné Schmidt Julianna
Peténé Sánta Csilla

Péterné Balassa Mária
Dr. Peti János
Stanics Zsolt

Stósz Éva
Szabó Péter

Várdai Erzsébet
Dr. Visi Éva

Vönöczky Gábor
Dr. Walger Brigitte 

Walter Zoltán

A Somogy-Zalai Egyházmegye
megválasztott elnöksége:

Esperes: Szemerei János
Felügyelő: Dr. Hári Tibor

A gyülekezetünkben bizalmat kapott
Országos felügyelőjelölt: 

Prőhle Gergely

Az országos felügyelőválasztás végered-
ménye lapzártakor még nem ismert!
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Amire készülünk
Új tisztségviselők beiktatása

Április 2-án, az istentisztelet keretében

Virágvasárnap
Április 9-én 10 órakor istentisztelet

Nagycsütörtökön
Április 13-án 18 órakor istentisztelet

- úrvacsoraosztással
Nagypénteken

Április 14-én 10 órakor istentisztelet
- úrvacsoraosztással

18 órától passsióolvasás zenei kísérettel
Húsvét vasárnap

Április 16-án 10 órakor istentisztelet
- úrvacsoraosztással

Húsvét hétfő
Április 17-én 10 órakor istentisztelet

- kereszteléssel

Konfirmációi előkészítő Balatonszárszón
Május 19-21-ig

Pünkösd vasárnap KONFIRMÁCIÓ
Június 4-én 9 órától konfirmációi vizsga

10 órától konfirmációi istentisztelet 
úrvacsorával

Pünkösd hétfő
Június 5-én 10 órakor istentisztelet

Nyári gyülekezeti hittantábor Paton
Június 18-23-ig

SZÉLRÓZSA ifjúsági találkozó 
Július 19-23-ig Szolnokon

Ami történt
A GAS vasárnap szószékcserével

2005. május 29-én. Gyülekezetünkben
Lampért Gábor siófoki lelkész hirdette az
igét. Gyülekezetünk lelkésze ezen a vasár-

napon Csurgón szolgált.

Zsíros András lelkészavatása
2005. szeptember 10-én.  Gáncs Péter a

Déli Egyházkerület Püspöke és a lelkészek
áldó imádsága a kaposvári templomunkból

indította a lelkészi szolgálatba korábbi
hatod éves testvérünket, Zsíros Andrást.

Isten áldása kísérje!

Közös reformációi istentiszteletet
tartottunk a református gyülekezeti házban

október 31-én. 

Ökumenikus imahét
Január 15-22-ig a város templomaiban. 

Templomunkban Agg József római kato-
likus főesperes prédikált, a záróisten-
tiszteleten a Székesegyházban pedig

Smidéliusz Zoltán evangélikus püspökhe-
lyettes hirdette az evangéliumot. 

Szemerei János lelkész kitüntetése
Lelkészünk január 23-án, a város napján

rendezett ünnepen, a Csiky Gergely
Színházban Szita Károly Polgármestertől

vehette át a Kaposvár város érdekében
végzett kiemelkedő tevékenységéért

adományozott “Kaposvár Város
Szolgálatáért” kitüntetést. 

Konfirmandus szeretetvendégség
gyülekezeti házunkban március 19-én,

konfirmációra készülő fiataljaink és
szüleik részvételével.

Szupplikáció
Március 26-án Dr. Hajdú Erzsébet teoló-

gus hallgató szolgálata.

Felelős szerkesztő és kiadó:
Szemerei János evangélikus lelkész

EVANGÉLIKUS LELKÉSZI
HIVATAL

7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.
Telefon: /82/ 416-467
Mobil: /20/ 8243888
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