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Mások pedig csúfolódva mondá-
nak: Édes bortól részegedtek meg.

(Cselekedetek könyve 2,13)

Krisztus egyszer, az első pünkösd-
kor láthatóan adta tanítványainak a
Szentlelket. Az emberek testi szem-
mel láthatták rajtuk a kettős tüzes
nyelveket, mintha csak égtek volna.
Azután mindenféle nyelven beszél-
tek, ördögöt űztek, betegeket gyó-
gyítottak.
Ma azonban s a világ végezetéig
Krisztus nem úgy adja keresz-
tyéneinek a Szentlelket s ajándékait,
mint egykor, hanem rejtetten és
láthatatlanul. Ezért aztán az emberi
ész nem is hiszi el, hogy Krisztus a
Lélek ajándékaiban részelteti övéit.
Mikor az apostolok pünkösdkor
Szentlelket vettek, új
nyelveken beszéltek,
prédikálni kezdtek, tulaj-
don honfitársaiktól azt kel-
lett meghallaniok, hogy
eszelős bolondok és édes
bortól részegek, sőt, hogy
ördög szállta meg őket.
Zsidók és pogányok
egyaránt úgy beszéltek
róluk, mint istenkáromló
hitetőkről s felforgató
gonosztevőkrő1.

Ez a világ nem látja s nem ismeri el
a Szentlélek ajándékait, hanem
megveti és gyalázza azokat.  Amit
az Úristen mond és tesz, azt ez a
világ nem helyesli, nem is helyesel-
heti. Ez a világ Isten igéjét eretnek-
ségnek s ördögtannak tartja. Viszont
az ördög tanítását Isten igéjének
veszi, Isten igéje semmi néki, sőt
ördögi, viszont az ördög művét
sokra tartja s Isten művének nevezi.
Csak a keresztyének ismerik meg s
tartják Isten igéjét a világ legfőbb
kincsének. Csak ők látják meg az
ige hatalmas isteni művének
méltóságát és erejét. Bár még ők
sem tudnak rajta eléggé csodálkozni
s azt úgy felmagasztalni, ahogy
méltán kellene. Dr. Luther Márton

Az evangéliom bolondsága......



abban is, hogy nem mindíg barátsá-
gos. 
Előfordulhat (ilyenkor beszélünk
ítéletidőről), hogy  gigantikus erő-
vel tombol, szinte kifordít mindent a
helyéből, romba döntve házakat,
vagy akár városokat.
A szélben - a Lélek munkájához
hasonlóan - a hatalmas erők
munkálkodnak!
Mit hoz nekünk, miként és mivé
formál bennünket a pünkösdi szél? 

Szemerei János

Imádkozzunk!

Köszönöm Uram, hogy küldesz
fuvallatot, hogy elfújd fásultsá-
gomat. Küldesz szelet is, hogy
kitisztuljanak a kusza gondo-
lataim. Küldesz vihart, hogy
visszaterelj a nekem kijelölt
útra, ha elkóborolnék. Néha
nem kímélsz az orkánoktól
sem, hogy alapjaiban rengjen
meg álbiztonságom. Tudom,
hogy mindez értem van. De
jólesik, hogy ma símogatsz!

Ámen.

Jézus mondja: A szél arra fúj,
amerre akar; hallod a zúgását, de
nem tudod, honnan jön, és hova
megy: így van mindenki, aki a
Lélektől született. 

(Jn 3,8)

A Lélek munkája Jézus szava
szerint a szélhez hasonlít. 
Hasonlít a szélhez abban, hogy bár
hat ránk, de nem mi irányítjuk, nem
mi mozgatjuk. 
Fontos észrevennünk és megtanul-
nunk, hogy nem mindent mi,
emberek irányítunk, vezérelünk
még ezen a kis földgolyón sem!
A szél nem irányítható jelzőlám-
pákkal, kresztáblákkal, szabályza-
tokkal, emberi parancsszavakkal
vagy földi joggal. Még mo-dern
eszközökkel,  műholdas jelekkel
sem. A maga útját járja. Ha viszont
figyelünk rá, segíthet, támogathat
bennünket. 
Néha kellemesen megsímogat,
máskor a vitorláinkba kapaszkodva
viszi előre a hajónkat.
Szélerőműveink légcsavarjait pör-
getve energiát ad, vagy éppen elfúj-
ja a szmogos szennyezett levegőn-
ket és tisztát hoz helyette. 
A Lélek munkája hasonlít a szélhez
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2007. március  9-én szomorú
emberek töltötték meg  zsúfolásig
templomunkat. Az oltár előtt felállí-
tott ravatalon gyülekezetünk nyugal-
mazott lelkésze, Dubovay Géza
pihent, akit Urunk 87 éves korában
hazaszólított. 
Géza bácsira emlékezve, életéért és
szolgálatáért hálát adva álljon itt a
korábban az Evangélikus Életben is
megjelent rövid életrajz, valamint
egy hitéről is tanúskodó imádság,
amit eredetileg szolgálatának
átadásakor 1994. szeptemberében ő
mondott el, de ravatala mellett is
megszólalt.

Dubovay Géza 1919. november 25-én
született Pápán. 
Lelkészcsaládba érkezett, de édesapja
korai halála miatt csak rövid ideig
(nem egészen öt éves koráig) élhetett
családjával a bezi-i parókián. Az özve-
gyen maradt édesanya két kicsi gyer-
mekével (Gézával és Gizivel) Pápán élő
szüleihez költözött.
Géza itt végezte alap és középfokú
iskoláit. A Pápai Református
Kollégiumban kitüntetéssel érettsé-
gizett, majd a budapesti Műszaki
Egyetem Vegyészmérnöki karára jelen-
tkezett és felvételt nyert. 
Pár hónapi vívódás után otthagyta az
egyetemet, és a soproni Evangélikus
Teológiai Fakultásra adta be jelen-
tkezését. 
Sikeres szigorlata után 1942. június 21-
én Kapi Béla püspök avatta lelkésszé. 
Első szolgálati helye Sárszentlőrinc,
principálisa Fábián Imre, a Tolna-
Baranya-Somogyi Egyházmegye főes-
perese. 
Ez a két éves sárszentlőrinci szolgálat
jó alapot adott a későbbi évekre. Innen
Enyingre küldte püspöke. A kedves kis
templom szó szerint otthonává lett. A
kívül dúló háború idején a templomi
csendben készült az igehirdetésekre,
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In memoriam 
Dubovay Géza

1919-2007
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innen indult látogatni, vitte a vigasz-
talás és bátorítás igéit.
Enyingről Győrbe vezetett útja, ahol a
fokozódó légitámadások miatt alig
tudták ellátni a szolgálatokat.
1944-ben kanyargós úton, a háborús
frontokat kerülve, tehervonatok
rakományának tetején vagy éppen
fékkezelő fülkékben utazva érkezett meg
egyetlen bőröndjével Kaposvárra. 
Sajnos, a kaposvári evangélikusoknál
ekkor belső háborúskodás dúlt. Az igaz
vagy igaztalan vádakkal megvádolt
lelkész és békétlen gyülekezete között
annyira megromlott a viszony, hogy az
már a gyülekezet létét fenyegette. 
A templompadok kiürültek, a hétközi
igei alkalmak, a bibliaóra, gyermek és
ifjúsági órák megszűntek... .
Emberpróbáló indulás volt egy fiatal
lelkésznek. A szolgálat alól felmentett,
de még a kaposvári parókián élő
korábbi lelkész mindenben akadályozta
a kiküldött új segédlelkész munkáját. 
Nagyon nehéz volt a békességre vezető
út minden lépése. 
A Békesség Fejedelmébe kapaszkodó
ifjú lelkész hitét és igyekezetét látva egy
idő után teljes bizalom és szeretet vette
körül. Lelkészvizsgája után
helyettesként, majd a gyülekezet
választása alapján parókus lelkészként
folytathatta szolgálatát Kaposváron.
Itt találta meg élete társát Majunke
Emíliában. 1948-ban kötöttek házassá-
got. Isten két gyermekkel és 55 közös
esztendővel ajándékozta meg őket.
Az egyre erősödő politikai nyomás ide-
jén a pasztorális munka erősítésével,

intenzív családlátogatással igyekezett
építeni, erősíteni a gyülekezetet.
Kiépített egy bensőséges, bibliaórás
imádkozó kört, akik e nehéz
körülmények között is tartó oszlopai
voltak a közösségnek. A lelkészi
hivatalban saját kézzel készített bibliai
térképei és szemléltető eszközei beszél-
nek arról, hogy milyen fontosnak tar-
totta a tanítás szolgálatát is.  
1970-ben a Somogy-Zalai
Egyházmegye gyülekezetei esperessé
választották. Saját elmondása szerint
nagyon szeretett volna előle kitérni, de
nem tudott. 21 évig volt az egyház-
megye esperese. 
Isten szerencsés testi adottságokkal
ajándékozta meg. Szikár alkata, szelle-
mi frissessége és gyülekezete szeretete
lehetővé tette számára, hogy aktív szol-
gálatát egészen 75 éves koráig ellássa. 
1994. szeptember 25-én adta át a
stafétabotot e sorok írójának. 
Amit fél évszázaddal korábban megfo-
gadott, betartotta. Hivatalát nem úgy
adta át utódának, ahogyan ő kapta. 
Eltérő gondolkodásunk ellenére is
szeretetben, békességben, kölcsönös
tiszteletben éltünk.
Istentiszteleteinken gyakran leült az
öreg harmónium mellé és kántorizált.
Szívesen jött LMK-ra is. Aztán fo-
gyatkozott az ereje, jöttek a betegségek.
Az utolsó, legnehezebb időszakban,
miután élete társa, szeretett felesége
elhunyt, csendes óráiban sokat imádko-
zott és készült a nagy útra. Elment.
Viszont látásra Géza bácsi!

Szemerei János



URAM! Köszönöm a szolgálatban
eltöltött éveket, évtizedeket. Azt a
fél évszázadnyi időt, amelyben itt
szolgálhattalak Téged.
Köszönöm az igét, amit rám
bíztál. A szószéket, melyről
prédikálhattam gondjaikkal,
bűneikkel viaskodó megfáradt
embereknek. Köszönöm a
megterített oltárt, melyről
Megváltó Jézusom szent testét
és vérét adhattam bűnbánó
szíveknek és a virágos oltárt,
ahonnan áldásoddal indíthattam
közös életútra induló fiatalokat.
Köszönöm a keresztelőme-
dencét, ahol öledbe helyezhettem
szíveket és életeket. És
köszönöm a virágos ravatalokat
is - a vigasztalás és örök élet
beszédét szólhattam
megszomorodott szívűeknek.
Köszönöm szolgálatom minden
eredményét, amivel megörven-
deztettél és minden kudarcát,
amivel korlátaimra figyelmeztet-
tél. Ó hányszor elvesztem volna,
kegyelmesen hordozó, őrző és
megtartó szereteted nélkül,
URAM!
És köszönöm a testvéreket, a
munkatársakat - felém szeretetre
nyíló szívüket. Ó hányszor záró-
dott volna be az enyém
tehetetlenségem, megfáradtsá-
gom keserűségében!
Köszönöm családtagjaimat,

akiknek oly sokszor kellett
türelmes és lemondó szeretetben
elviselniük szolgálatom hűséges
betöltését. 
URAM! Te felette vagy az időnek
és az időt azért adtad, hogy
megérthessük és cselekedjük
akaratodat. Köszönöm Neked 75
mérföldköves életutamat. Ó men-
nyi drága idő a jóra, a szépre, az
igazra és emberséges cseleke-
detre. Kérlek, bocsásd meg, ha
oly sokat rosszul tettem és oly
sokat elmulasztottam. Vágyom
azok bocsánatát, akiket talán
akaratlanul is megbántottam.
Igazítsd helyes útra azokat,
akiknek nem tudtam utat mutatni.
Hadd öleljen át azok szeretete
ezután is, akik felé csak egy kicsi
szépet és jót is tehettem. Ó a
szeretet szálai maradjanak
ezután is erősek!
URAM! Te engedted meg, hogy
megöregedjem. És azt is tudod -
URAM- hogy öregségem milyen
nehéz és milyen teher számomra.
Mégis ne engedd, hogy valaha is
túlságosan fáradt legyek ahhoz,
hogy köszönetet mondjak Neked
és hogy Téged dicsérjelek.
Kérlek, adj alázatot elfogadni,
hogy egyre jobban másokra
szorulok. Kérlek, URAM, add,
hogy bölcs szívvel számoljam
napjaimat, hogy meg ne feled-
kezzem, a végről ITT és a kez-
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detről ODAÁT! 
Emlékeztess halálomra és
emlékeztess örökéletemre még
gyakrabban!
Hogy is tudjam eléggé
megköszönni Neked URAM, hogy
Te nem öregszel, és nem mégy
nyugdíjba. 
Köszönöm, hogy tanítgatsz, mind
többször emlékeztetsz, nem raj-
tam áll vagy bukik egyházad
sorsa. Köszönöm, hogy tovább
folyik az élet szeretett
gyülekezetemben - nélkülem is!
Engedd megérte-nem, hogy szol-
gáid szerszámok csupán a Te
kezedben - hogy előd és utód
egymást kiegészítve végezhetik
csak jól a munkát. Köszönöm,
hogy adtál utódot, áldd meg

hűséges munkáját, és áldd meg
életét, szeretteit. És ha adnál még
erőt, kedvet a segítésre, - talán
egy kicsi jó szóra, talán csak egy
kicsi könnycsepp letörlésére,
lankadó kezek felemelésére 
- megköszönöm, URAM!
Azt kérem még URAM, - adj ked-
vet az imádsághoz, a Veled való
beszélgetéshez, hogy én, aki
annyit beszéltem Rólad, most
egyre többet beszéljek VELED!
Tartsd meg hitemet! Szólj URAM!
- MÉG hallja a Te szolgád! 

Ámen
Elhangzott a kaposvári evangélikus

templomban 1994. szeptember 25-én,
Dudovay Géza búcsú-istentiszteletén,
valamint 2007. március 9-én ugyanitt,
nyugalmazott lelkészünk ravatalánál.
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Közhasznú jelentésKözhasznú jelentés
A "NÖVEKEDÉS” alapítvány 2006. 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 2006. január 1-én: 1 616 855 Ft 
Az alapítvány 2006. évi bevételei:

- Talajerőgazd.KKT. 400 000 Ft 
- Magánszem. adománya 161 000 Ft 
- 2005. évi szja 1% 454 229 Ft 
- Banki kamat 3 926 Ft 

2006. évi bevételek összesen: 1 019 155 Ft

Az alapítvány kiadásai 2006-ban:
- Tetőfedés (garázs) 679 973 Ft 
- Énekkar utazási költség 147 480 Ft 
- Karácsonyi csomag 44 607 Ft 
- Banki díj 13 586 Ft 

2006. évi kiadások összesen: 885 646 Ft 

Az alapítvány vagyona 2006. december 31-én:         1 750 364 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!



Az idei év az elvonásokról, a
nehezedő körülményekről szól min-
denütt. Ez társadalmunk minden
szeletében, a családban, a
közösségek életében, de egy-
házunkban és gyülekezetünkben is
fájdalmas valóság.   Amire tavaly még
jutott, idén lehet, hogy nem jut. Az
állandó terhek (pl. a rezsi költségek)
folyamatosan és drasztikusan
emelkednek, amivel nem tartanak
lépést a bevételek.  Még szorosabbra
kell húzni a költségvetést, még
takarékosabban kell mindenütt
gazdálkodni.
Engedjék meg, hogy először mégis a

köszönet szavával szóljak.
Gyülekezetünkben 2006-ban az egy-
házfenntartói járulékot fizetők száma
és a befizetések összege is, - amint
az az alábbi táblázatból is látszik -
emelkedett. 
Köszönjük tagjaink áldozatát!
Megértő támogatásukat kérjük idén
is, hogy a nehezedő körülmények
között is el tudjuk látni szolgálatunkat.  
Az egyházfenntartói járulék továbbra
is befizethető csekken, átutalással
valamint vasárnaponként szeménye-
sen nyugtára is. 
Gyülekezetünk számlaszáma:  

11743002-20014517
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Nehezedő körülmények között 
nagyobb összefogással



Ott voltunk a karácsonyi,
és a húsvéti ünnepeken, az
ökumenikus isten-
tiszteleteken és reméljük
ezzel is sikerült ünnepélye-
sebbé  tennünk az al-
kalmakat. A Nagytarcsai
Evangélikus Gyülekezet
meghívásának eleget téve,
adventi hangversenyt
adtunk, az ottani kórussal
együtt. Volt kórustagunk,
Zsíros Lilla vizsgaszolgálatát
köszöntöttük énekünkkel. Legutóbb
pedig a Nyugati Egyházkerület
kórus-találkozóján voltunk
Keszthelyen, ahol három másik
kórussal együtt szolgáltunk az isten-
tiszteleten, majd az azt követő  kon-
certen  mutatkoztunk be a közön-
ségnek és a többi kórusnak. 
Kórusunk ebben az évben lesz 10

éves, és sajnálattal kell megállapí-
tani, hogy létszámunk jelentősen
csökkent. A templomszenteléskor
2004-ben a kórus létszáma még 20
fő volt, (balra lent) és mint a
keszthelyi 2007 évi felvételen
látható már 11 főre csökkent az
énekesek száma. (jobbra fent)
Továbbtanulások, elköltözések,
melyek természetesek, csökkentik a

létszámot. De növel-
hetné azt az
ideköltözés, vissza-
térés kaposvárra a
tanulás után, az
érdeklődés, ami
sajnos nem
következik be, és ez
bizony már nem ter-
mészetes!

folytatás a 11. oldalon
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Még vagyunk !



folyatás a 10. oldalról

Mindezért szeretettel hívom és
várom a kórus nevében azokat a
gyülekezeti tagokat akik éreznek
magukban némi elhivatottságot a
zene iránt, és van heti másfél óra
idejük erre! Nem kell sem megijed-
ni, sem félni !
A mi kórusunk tagjai nem profik,
nem kell kottaolvasási képesség,
csak  elhatározás! Ez egy szolgálat.!
Ha a szolgálatot teherként fogjuk
fel, akkor nagyon nehéz végezni, de
ha egy lehetőségként éljük meg,
olyan lehetőségként, amely kikap-
csol a mindennapi hajszából, zajból,
nehézségekből, akkor ez már öröm
lehet, főként ha saját örömünkre és
mások kedvére tudjuk végezni
munkánkat, ha adni tudunk, és
akarunk ebben a világban.

Vönöczky Gábor karvezető
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Lelkészi Hivatali rend:

Hétfő: 9.00-11.00
Kedd: 17.00-19.00
Csütörtök: 16.00-18.00
Péntek: 10.00-12.00

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

delkezésére!

Dícsérjétek az URat!

Dicsérjétek az URat! 
Milyen jó Istenünkről énekel-
ni, milyen gyönyörű a szép
dicséret!
Felépíti Jeruzsálemet az ÚR,
összegyűjti a szétszóródott
Izráelt.
Meggyógyítja a megtört szívű-
eket, és bekötözi sebeiket.
Megszabja a csillagok
számát, nevet ad minde-
gyiknek.
Nagy a mi Urunk és igen erős,
bölcsessége határtalan.
Támogatja az ÚR az
alázatosokat, de porig alázza
a bűnösöket.
Zengjetek hálaéneket az
ÚRnak, énekeljetek hárfakí-
sérettel Istenünknek!
Ő az, aki beborítja felhőkkel
az eget, esőt bocsát a földre,
füvet sarjaszt a hegyeken.
Eledelt ad az állatoknak, a
károgó hollóknak is.
Nem a lovak erejében leli ked-
vét, nem a férfi izmaiban
gyönyörködik.
Az istenfélőkben gyönyör-
ködik az ÚR, azokban, akik az
ő szeretetében bíznak.

Zsoltárok könyve 147,1-11
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KEDVES HITTANOSOK, KON-
FIRMANDUSOK, FIATALOK!

Íme, újra itt az idõ,
hogy összeröffenjünk egy kis
nyári táborra!!!

Az idei hittantábor
izgalmasnak ígérkezik, hiszen
most elõször nyílik alkalom
egy kettõs táborozásra - a
kaposvári gyülekezet csapata
mellett a balatonboglári hit-
tanosok, ifisek is csatlakoz-
nak egy remek hittan-
táborhoz!!! 

A 2007. évi tábor a
kaposváriak által már
megszokott 6 napot öleli fel.
Ismét Paton tartjuk, ami egy
kis falu Somogy- és Zala-
megye határán. Itt a
faluházban szállunk meg az
evangélikus templom mellett.

Az étkezést idén is a
tábor területén próbáljuk
megoldani kedvenc szakácsunk, 

Margit néni segítségével és
ínycsiklandozó fõztjével.

A tábor menete: 
Autókkal való érkezés után
(melyhez a szülõk segítségét
kérjük) berendezkedünk a
szobákba, majd tartunk egy
röpke ismerkedést a két
gyülekezet hittanosai között,
míg a vacsora elkészül.
Ezután esti áhítattal zárjuk
az elsõ (negyed) napot. 
Ezt követõen a tábor
nagyjából megszokott rendben
folyik majd: ébredés, reggeli
torna, reggeli, rendpontozás
a szobákban, éneklés, hit-
tanóra (napi 4 Bibliai
történet megtanulása), ebéd,
délután különféle játékok,
sport, uzsonna, versenyek,
stb., este vacsora, esti áhí-
tat, tisztálkodás, játék,
napi fényképnézegetés,
beszélgetés, filmnézés, stb.,
villanyoltás és természete-



sen: alvás:)
A tábor utolsó napján záró-
istentiszteletet tartunk az
érkezõ szülõkkel együtt a
templomban.

A tábor során alkalma-
tok nyílik rengeteg új barát
szerzésére, izgalmas
játékokra, versenyekre,
kézmûveskedésre, éneklésre-
zenélésre, sportra,
tábortüzezésre és egyéb
egyelõre meglepetés program-
ra, versenyre. Na és persze
tanulásra is, nem utolsó sor-
ban:)

A tábor alatt a
versenyek csapatok között
folynak, amelyek a tábor elsõ
napján meghirdetett formában
alakulnak, és küzdenek az
egész táboridõ során.

És egy-két fontos
tudnivaló még:
Amit feltétlenül hozz magad-
dal:
Ágynemû vagy hálózsák, párna,
ilyesmi (szivacsok és ágyak
biztosítva vannak, de más
sajnos nem elérhetõ)
Biblia, íróeszközök, ha ren-
delkezel vele: Énekeskönyv,
Új ének
Tisztálkodó-szerek, naptej,
szúnyog- és kullancsri-
asztószer (nem erdõben
leszünk, de bármi megtörtén-
het; szúnyogok vannak), stb.
Fürdõruha (lehet, hogy
lehetõségünk nyílik idén is
használni:)
Kényelmes ruhák (hûvösre is
felkészülve: melegebb ruhák!

- sosem lehet tudni),
kényelmes cipõ
Kreatív ötletek - játékoknál,
különbözõ versenyeknél, prog-
ramoknál szükség lehet rá
(pl.: növényekbõl apróságok
készítése, origami, kézmûves
dolgok, stb. - Rátok van
bízva)
JÓKEDV!!!:)

Amit nyugodtan hozz
magaddal - örülünk, ha van:
Hangszer (bármilyen, ami
mozdítható) - ne hagyd
otthon, ha szeretnél zenélni,
bemutatni tudásodat
Ping-pong ütõ és labda (asz-
tal biztosítva van), egyéb
sporteszközök - ha úgy véled,
szükséged lehet rá (bár ezt
viszünk magunkkal)
Játékok (társasjáték, kártya-
játék vagy közösségi játék -
bár ezzel is készülünk)

És itt olvashatsz
néhány programot, amelyre már
elõre készülhetsz:
Ki-mit tud?
Bibliaverseny
Énekverseny (1 db kötelezõ
ének: A mélységbõl halld meg
Uram! - Új ének, 53; ÉS 1 db
szabadon választott ének)
Csocsóbajnokság
Táncház

A tavalyi táborról a
gyülekezet honlapján képeket
is láthatsz: 
http://kaposvar.lutheran.hu
Minden táborozni vágyót nagy

szeretettel várunk!
TALÁLKOZZUNK PATON!!!
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A keresztség áldásában 18-anA keresztség áldásában 18-an
részesültek:részesültek:

Ságh Ákos, Kiss Ágota, Csizmadia
Dórián, Vincze Martina, Bóza Barbara

Bianka, Tusnádi Száva, Szöllősi Dorottya,
Török Panna, Újváry Lili Kitti, Pusztai

Dóra Regina, Walter Dorina, Szántó Réka,
Lancz Kincső, Kasza Liza Emma,

Várhalmi Kata, Várnai Emma, Röhrig
Laura Rózan és Röhrig Barna András

A konfirmációban 17 fiatal vallottaA konfirmációban 17 fiatal vallotta
meg hitét:meg hitét:

Andalics Viktor, Gubek Katalin, 
Hegedűs Gábor, Horváth Fanni Andrea,

Karádi Adél, Kiss Ágota, Knoch Mátyás,
Märcz Samu, Máté Dóra, Mátyás Zsófia,

Metzger András, Pintér Máté, 
Reichert Eszter, Réth Kata, 

Scherer Tamás Péter, Szierer Szabina 
és Szuttai András

Oltárunk előtt tizennégy ifjú párOltárunk előtt tizennégy ifjú pár
kért áldást házasságárakért áldást házasságára

Ferenczi Krisztián (ev.) -  Mecseki Tünde (ev.)
Tütő Péter (ev.) - Járadi Csilla Márta (r.kat.)
Weisz János (ev.) -  Auerbach Dóra (r.kat.)

Renner Richárd (r.kat.) - Farkas Noémi (ev.)
Kovács János (izr.) - Reichel Andrea (r.kat.)
Leposa Attila (r.kat.) - Varga Katalin (r.kat.)
Dóra Márk (r.kat.) - Gärtner Henrietta (ev.)

Bauer Roland (ev.) - László Gyöngyi (r.kat.)
Magay Miklós (r.kat.) - Tütő Eszter (ev.)

Barkóci Viktor (r.kat.) - Magyar Veronika (ev.)
Parragi Marcell (ev.) - Maitz Mónika (r.kat.)

Bodnár Gergely (ev.) - Patak Gabriella (r.kat.)
Kovács Zoltán (ev.) - Cser Csilla (r.kat.)

Réti Péter (ev.) - Dobrai Viktória (-)

Kaposváron 14 testvérünketKaposváron 14 testvérünket
kísértük utolsó földi útjára akísértük utolsó földi útjára a

feltámadás reményében:feltámadás reményében:

Hartestein István  (78)
Stickel Lajos (76)

Böröcz Károlyné sz. Virágh Anna (86)
Mráv Józsefné sz. Mámi Margit (86)
Csekk Istvánné sz. Klotz Margit (81)

Hársházi István (2)
Zenisek Antalné sz. Tamás Margit (81)
Vajant Józsefné sz. Reichert Éva (62)

Pathy Gyula (88)
Spirka Dezsőné sz. Rothmer Katalin (78)

Wágner Imre (75)
Bencze János (84)
Leidál Ádám (75)

Budapesten, a kelenföldi evangélikus 
templom kolumbáriumában helyeztük nyu-
galomra Dr. Vető Lajosné sz. Folkusházy
Zsuzsanna (91) testérünket, néhai Vető

Lajos evangélikus püspök feleségét.

Isten áldása kísérje a keresztség
áldásában részesült gyermekeket, a hit-
vallást tett fiatalokat  és a közös életútra

indultakat!
Isten adjon békés pihenést az elhunytak-

nak és vígaszt a gyászolóknak!

Öröm, fájdalom és remény
a 2006. év kazuális eseményeinek tükrében 
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Nem mindennapi gyülekezeti kirán-
dulás szervezését határoztuk el. 
Már korábban is felvetődött, hogy
egyszer fel kéne kerekedni, és
végigjárni azokat a helyeket, ahol a
Reformáció legfontosabb eseményei
történtek. 
Ez a kirándulás az élményeken túl

ismeretbővítő, hitépítő és
közösségteremtő alkalommá válhat.  

A kirándulást 5 naposra tervezzük,
szombat kora reggeli indulással,
szerda esti hazaérkezéssel. 
Mivel a hírlevél szerkesztésének
időpontjában a szervezés elején tar-
tunk, így még nem tudunk minden

részletet pontosan. 

Tervezett időpont:
2007. szeptember 22-26-
ig

Útvonal:
Kaposvár-Prága-Lipcse-
E i s l e b e n - E r f u r t -
Wittenberg-Wartburg-
W o r m s - S p e y e r -
Ausburg-Kaposvár

Elhelyezés:
4 éjszaka 2-3-4 ágyas
szállodai szobákban

Ellátás:
reggeli és vacsora

Bátorítjuk az érdek-
lődőket, hogy a lelkészi
hivatalon keresztül
bátran érdeklődjenek
és részvételi szándé-
kukat jelezzék! 
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Gyülekezeti kirándulás 
Luther nyomában

Wittenberg, Luther híres 95 tétele 
bronzba öntve a vártemplom kapuján



Amire készülünk
Pünkösd vasárnap 

Május 27-én 10 órától istentisztelet 
úrvacsorával

Pünkösd hétfő
Május 28-án 10 órakor istentisztelet

Tanévzáró istentisztelet 
A nyári szünet előtti utolsó együttlét a hit-
tanosokkal és családtagjaikkal a június 3-
án 9 órai kezdődő tanévzáró istentisztelet

lesz.

GAS vasárnap szószékcserével 
június 10-én, egyházmegyénk hagyo-

mányos szószékcserés vasárnapja, amikor
minden lelkész egy másik gyülekezetben

szolgál. 
Gyülekezetünkben Kőszeghy Miklós
ecsenyi gyülekezeti munkatárs lesz a

vendég igehirdető, lelkészünk pedig a por-
rogszentkirályi gyülekezetben hirdeti az

igét. 

Evangélikus Országos Találkozó Pakson
2007. június 22-23.

Nyári gyülekezeti hittantábor Paton
2007. július 1-6-ig

Luther nyomában 
gyülekezeti kirándulás Németországba 

2007. szeptember 22-26.

Ami történt
Ökumenikus imahét

Január 21-28-ig a város templomaiban. 
Lelkészünk, Szemerei János a hétfői estén
a Jézus szíve templomban hirdette Isten

igéjét. Templomunkban csütörtökön  Péteri
Pál római katolikus plébános, pápai prelá-

tus prédikált.

Dubovay Géza ny. lelkész temetése 
Az élet és halál Ura február 28-án haza-

szólította nyugalmazott lelkészünket.
Március 9-én vettünk tőle búcsút templo-

munkban, ahol Ittzés János püspök hirtette
a feltámadás igéjét. Ezt követően a
kaposvári Keleti temetőbe kísértük

szeretett halottunkat. 

Szupplikáció március 25-én
Schneller János IV. éves teológus hallgató

szolgálatával.

Gyülekezeti közgyűlés 
április 1-én, a 10 órai istentisztelethez csat-

lakozóan,  lelkészi jelentéssel. 

Gyülekezeti szeretetvendégség 
április 1-én. Dr. Horváth József felügyelő

vetítettképes beszámolójával.

Egyházmegyei hittanverseny Surdon
az április 14-én  tartott versenyen a

gyülekezetünket képviselő csapat korosztá-
lyában a 3. helyezést érte el. 

Zsíros Lilla vizsgája április 29-én.
A 9 órakor kezdődő hittanórán, majd a 10

órai istentiszteleten is  magas rangú “hiva-
talos megfigyelők” előtt végezte szol-

gálatát a gyülekezetünkben VI. éves teoló-
gus hallgató testvérünk. Ezek a vizsgák a

lelkészi szolgálatba állás előtti meg-
méretésének fontos mérföldkövei voltak. 

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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