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Búc s úzásBúc s úzás
Szeretett Testvérek!

Tizenhét évi kaposvári szolgálat
után elérkezett a búcsúzás ideje.
Mint tudják a testvérek, az egyház-
kerület gyülekezeteinek bizalma
püspökké választott. Ez sajnos azzal
jár, hogy a kerület székhelyére,
Győrbe kell költöznünk. A
gyülekezetetekől kapott kitüntető
bizalom, és rám váró a püspöki
szolgálat nagy megtiszteltetés. A
Kaposvártól való búcsú mégis
szomorúan érint bennünket. Amikor
Kaposvárra érkeztünk, gyerekeink
egészen kicsik voltak. A “nagyok”
óvodások, a legkisebb pedig még
csak fél éves. Gyerekeinknek min-
den osztálytársa, barátja itt él, szinte
az egész életük ide kötődik.  
Nem sokkal érkezésünk után
Rózsavölgyi Vica nénitől kaptunk
egy kis tuja hajtást. A kövek közül
nőtt ki, valamikor a költözésünk
idején. Vica néni egy kicsit nevel-
gette, aztán nekünk ajándékozta. A
parókia kertben ültettük el. Mára
komoly fává nőtt. A figyelmes
szeretet mellett az a fa az idő
múlásáról is beszél. 

Már nagyrészt összecsomagoltunk,
a bútorainkat elvitte Győrbe a
teherautó. 
Viszont sokkal többet vihetünk
Kaposvárról, mint amit dobozokban
autóra lehet pakolni. Olyan
emlékeket, amelyek összekötnek a
gyülekezet tagjaival. Közösen átélt
örömök. Olyan mély kapcsolati
szálak, ami az élet legszemélyesebb
részéhez kapcsolódik. Sok családdal
köt össze, hogy gyermeküket
keresztelhettem, taníthattam, kon-
firmációra készíthettem. Tanúja
lehettem annak, amikor gyermekek
és felnőttek az Isten szeretetére
csodálkoztak rá. Mennyi kirándulás,
tábor, konferencia és csendesnap
emléke lehet közös élményünk! 
Volt sok közös munka is.
Építkezések és rendezvények
előkészítése, ünnepi és hétköznapi
alkalmak. Sokakkal a legmélyebb
fájdalomban, betegágyon,
kórházban vagy egy családtag
elvesztésekor, a  gyász fájdalmában
kerültünk közel. Voltak jó beszél-
getések és egészséges viták. És
bizonyára voltak olyan esetek
amikor valakit akaratlanul is meg-



bántottam. A búcsúzás alkalmával
ezúton is kérem, hogy hibáimat,
mulasztásaimat bocsássák meg
nekem! Kérem, hogy kísérjenek az
új szolgálatomban is imádságaik-
ban! 
Az emlékeimet nem csak elviszem
innen. Tudom, hogy sokat fogunk
Kaposvárra, az itt megismert kedves
emberekre, gyülekezeti tagokra
gondolni! Isten szeretete és az imád-
ság hídja össze fog minket a távol-
ság ellenére is kötni.

A presbitérium határozatilag arra
kért, hogy évente legalább egyszer
tartsak Kaposváron istentiszteletet.
Ennek örömmel igyekszem majd
eleget tenni.  
Köszönöm szépen a testvérek felém
és családom felé forduló bizalmát,
szeretetét, segítségét és szeretetét!
Isten áldása kísérje a gyülekezetet,
annak minden tagját továbbra is! 
Sok szeretettel: 

Szemerei János lelkész
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A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület Jelölőbizottsága 2011.
április 8-án tartott szavazatszámláló

ülésén megállapította, hogy a Nyugati
(Dunántúli) Evangélikus

Egyházkerület új püspökére beküldött
szavazatok alapján a választás
érvényes és eredményes volt.

Leadható szavazatok száma: 121 db
Leadott szavazatok száma:121 db

Érvénytelen: 5 db szavazat
Érvényes szavazat:116 db

BENCZE ANDRÁS: 46 db szavazat
SZEMEREI JÁNOS: 70 db szavazat
A gyülekezetek szavazatai alapján a

megválasztott új püspök 
Szemerei János lett.

Isten áldása kísérje megválasztott
püspök Szemerei János, és a szolgálat-

ban lévő püspök helyettes, Bencze
András életét és szolgálatát.

Kérjük a gyülekezeteket, hordozzák
imádságban mindkettőjüket, hogy
megbízatásukat az egyházunk, és

kerületünk javára, Isten dicsőségére
végezzék.

Erős vár a mi Istenünk!
Kissné Kárász Rózsa, a jelölő és

szavazatszámláló bizottsági elnöke

A püspökválasztás szorosan érin-
ti egyházmegyénket és
gyülekezetünket is, mert
Szemerei János megválasztásá-
val megürült a somogy-zalai
egyházmegye esperesi tisztsége,
és a kaposvári gyülekezet
lelkészi állása.

Válas ztás o k - válto zás o kVálas ztás o k - válto zás o k



2011. június Evangélikus Hírlevél  5.

EEss pp ee rr ee ss vv áá llaa ss zz ttáá ss
Az esperesi szolgálat betöltésére a
somogy-zalai egyházmegye
gyülekezetei Smidéliusz Zoltán
lelkészt választották, aki egyébként
ebben a tisztségben nemcsak utódja,
hanem elődje is volt Szemerei
Jánosnak. Beiktatására június 19-én
került sor a surdi evangélikus tem-
plomban.

LLee llkk éé ss zz vv áá llaa ss zz ttáá ss
A Kaposvári Evangélikus
Egyházközség presbitériuma és a
közgyűlése egyhangúan kinyilvání-
totta azon szándékát, hogy korábbi
hatodévesét, Pongrácz Mátét
szeretné lelkészként a gyülekezetbe
visszahívni. Mivel Ő még nem

választható, a gyülekezet a leendő
püspök jóindulatát kérte, hogy Máté
Kaposvárra kerülhessen. 
A tervek szerint a fiatal lelkész
augusztus 1-től kezdi szolgálatát
Kaposváron.
A presbitérium 2011. június 8-ai
ülésére meghívta Pongrácz Mátét
aki beszélt a gyülekezeti munkával
kapcsolatos terveiről. Elmondta,
hogy az első évet ismerkedésnek
szánja, hogy lássa, mit vár tőle a
gyülekezet. Igyekszik felmérni az
igényeket, közösen akar gondolkod-
ni és cselekedni a tagokkal, mert így
lesz működőképes a gyülekezet.
Később próbál majd új utakat is
nyitni. Fontosnak tartja az ifjúsággal
való foglalkozást.

Smidéliusz Zoltán esperes beiktatása Surdon 
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IIffjjúússáággii  hhééttvvééggee  GGyyéékkéénnyyeesseennIIffjjúússáággii  hhééttvvééggee  GGyyéékkéénnyyeesseenn
"Minden féltve őrzött dolognál jobban óvd

a szívedet, mert onnan indul ki az élet"

Példabeszédek 4,23

Március 18-ától 20-áig került megren-

dezésre a konfirmandus és ifjúsági hétvége.

A programok péntek délután kezdődtek,

sajnos a rossz időjárás miatt főleg csak

fedett helyen játszhattunk. Miután minden-

ki megérkezett, és megtalálta az alvóhelyét,

ki matracon, hálózsákban, ki pedig

ágyakon, asztalhoz ültünk, és elfogyasztot-

tuk Margit néni és Metzger András által

előkészített vacsorát. Amikor már minden-

ki jóllakott, és az önkéntesek segítettek

Margit néninek és Andrásnak elmosogatni,

összeült a csapat egy rövid áhítat meghall-

gatására. János bácsi az aranyszabályról

beszélt nekünk. "Amit szeretnétek, hogy

veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cse-

lekedjétek velük" Mt. 7,12 Reményeim

szerint mondandójának üzenete sok jelen-

lévőhöz eljutott, és sikerült megjegyezniük,

hogy alkalmazhassák a mindennapokban

ezt a határozottan nem könnyen betartható

szabályt. 



Az este további részében előkerültek a tár-

sasjátékok, és késő estig folyt a játék,

beszélgetés. Minden szobából még jóval

sötétedés után is nevetések hangzottak fel,

de ez nem akadályozta meg a csapatot a

szombati 8 órai felkelésben, és ha valaki

nem ébredt volna fel teljesen, a reggeli

torna biztos éberré tette őket. Németh Péter

vezetésével egy rally futamot imitáltak.

Párokat kellett alkotniuk, és egyiküknek be

kellett kötni a szemét, és a másik utasításait

követve különböző feladatokat oldottak

meg. Mondanom sem kell, eléggé vicces

helyzetek is kialakultak. Miután már min-

denki száz százalékosan felébredt, Margit

néninek és Andrásnak hála reggelihez jutott

a csapat, hogy aztán újult energiával kezd-

jék a napi programokat. Reggeli után ének-

tanulás következett, és a megszokott dal-

lamokon kívül új dalokat is tanultunk.

Mikor már mindenkinek kiszáradt a torka a

sok énekléstől, egy beszélgetésre került sor,

aminek a témája a fent látható igeszakasz

volt a Példabeszédek könyvéből. Próbáltuk

rávezetni a fiatalokat arra, hogy hiába van

az életben sok fontos dolog, mint például a

pénz, vagy a szórakozás, azok nem érnek

semmit, ha az ember szíve nincs a helyén. 

A beszélgetés után elfogyasztottuk az

ebédet, amit Margit néni és Metzger András

készítettek, és születésnapot is ünne-

peltünk, hiszen Ludvig Henrik ezen a

napon ünnepelte 14. születésnapját, így a

csapat finom süteményeket és tor-

taszeleteket is majszolhatott. Miután jóllak-

tunk, szabad foglalkozás következett, ami

alatt a szervezők előkészítették a délutáni

játékot. A programnak a Catan nevű tár-

sasjáték volt az alapja, amiben egy történet-

tel kapcsolatos képet, dalt, vagy éppen

szöveget kellett összeraknia a csapatoknak

a szétvágott darabokból, hiszen ezeket a

papírdarabokat kapták a játékban szereplő

nyersanyagok helyett. Ha a játékosok hetest

dobtak, ügyességi feladatokat kellett

megoldaniuk. Például egy akadálypályán

kellett végigvezetniük bekötött szemű csap-

attársukat, vagy egy kanálba helyezett ping-

pong labdát kellet a szájukban egyensúly-

ozva eljuttatni egy bizonyos pontba.

Remélem, a csapatok élvezték a játékot. Az

esti áhítaton János bácsi arról beszélt, hogy

mennyire fontos, hogy mindenért hálát

tudjunk adni, és hogy úgy tekintsünk a

pohárra, hogy az félig tele van, nem pedig

félig üres. A csapat eléggé elfáradt a nap

végére, szóval úgy gondolom, hogy a vac-

soránál teljes szívből tudták gyakorolni a

2011. június Evangélikus Hírlevél  7.
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hálaadást, hiszen mindent "elpusztítottak"

az utolsó morzsáig, de a fáradtság sem

gátolta meg őket a további játékokban,

hiszen újra előkerült a Twister és társai.

Vasárnap reggel fáradtan kelt a csapat, és

reggeli után össze is pakoltunk, mert részt

vettünk a gyékényesi gyülekezet isten-

tiszteletén, és elénekeltünk a frissen tanult

Szentlélek jöjj című éneket. Hogy ebédig

elüssük az időt, és kihasználjuk a napsütést,

egy nagyobb sétát tettünk a településen, és

megnéztük a tavakat. Azt hiszem, minden-

ki megértette, miért is vált Gyékényes ked-

velt nyaralóhellyé, hiszen a tiszta kék vizű

tavak varázslatos látványt nyújtottak. Ebéd

után indult el a csapat hazafelé, reményeim

szerint sok jó élménnyel gazdagodva.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni Margit

néninek, és Metzger Andrásnak, akik gon-

doskodtak arról, hogy sohase maradjunk

éhesen.

Remélem, hogy a résztvevők (Hegedüs

Gábor, Győri Áron, Karádi Adél, Ludvig

Henrik, Máté Dóra, Märcz Flóra,  Metzger

András, Nemes-Vecsera Alexa, Németh

Péter, Puska Zoltán, Réth Anna és Katalin,

Stikl Andrea és Anikó, Szemerei Eszter és

Gergő és Végvári Bence) jól érezték

magukat, és jövőre is megismételhetjük ezt
a hétvégét. Réth Kata
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Egyház a médiában
A kommunikációelmélet egyik

alaptétele így hangzik: "Nem lehet nem
kommunikálni!" (Paul Watzlawik)
Akkor is kommunikálunk, amikor
éppen nem beszélünk. Sőt, a nonver-
bális kommunikáció gyakran fontosabb
a verbálisnál. Ide tartozik az arckife-
jezés, a mimika, a gesztusok, de a test-
tartás és az emberek közötti távolság is.

Keresztyénként ehhez az alap-
tételhez azt is hozzátehetjük:
Kommunikációra vagyunk teremtve. A
kommunikáló Isten megadta az
embernek a kommunikáció ajándékát.

Ebből logikusan következik,
hogy az Istenben hívő embernek, illetve
az egyháznak kommunikálnia is kell:
továbbadni a ránk bízott üzenetet.
Annak az örömhírét, hogy Isten kom-
munikálni akar a világgal: az életünk
eseményein keresztül, a Biblián
keresztül, sőt, az Ő testté lett szaván,
Jézus Krisztuson keresztül.

A keresztyénség minden kor-
ban felhasználta a kommunikáció
aktuális eszközeit. Az evangélium
először szájról szájra terjedt, azután jöt-
tek az írásbeli formák: például az apos-
tolok levelei. A reformáció valójában
egy médiaesemény volt: a könyvny-

omtatás eszközét felhasználva sokkal
gyorsabban és sokkal szélesebb körben
terjedhettek el a megújulás eszméi,
mint ami korábban lehetséges lett
volna. Ma is azzal a kihívással szem-
besül az egyház: hogyan tudja korunk
eszközeit, a tömegkommunikáció
vívmányait felhasználni arra, hogy
Istentől kapott küldetését teljesítse?

1. Egyház a médiában?
Az alapprobléma az egyház és

a média viszonyában egy nyelvi problé-
ma. Meg kell tanulnunk a média
nyelvét, hogy képesek legyünk kom-
munikálni rajta keresztül. Miért? Mert
mediatizált világban élünk.

Ez a karikatúra jól szemlélteti
azt a helyzetet, amiben a médiában
megjelenő, megjelenni akaró vagy
megjelenni kénytelen egyház találja
magát. Egyrészt műsorként kell megáll-
nia a helyét a többi műsor között, eltérő
tartalmat, de azonos minőséget hozva.
Másrészt meg kell állnia a helyét a
média által szocializált emberek előtt, a
média által alakított elvárásoknak
megfelelve.

Ugyanakkor a rajz egy riasztó
jövő képét is elénk vetíti. Egy olyan
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világot mutat, amelyben lelkész és
gyülekezet csak a tv képernyőjén
keresztül találkoznak egymással. Nagy
baj lenne, ha az egyház elveszítené az
emberekkel való személyes kapcsola-
tot, és kizárólag virtuálissá válna. A
média korszerű eszközeinek fel-
használása soha nem válhat az egy-
házban elsődleges céllá. A leg-
fontosabbnak mindig a személyes,
face-to-face kommunikációnak kell
maradnia. 

2. Problémák és lehetőségek
Azt hiszem, a többség egyetért

velem abban, hogy az egyházak még
nem igazán találták meg a helyüket a
média világában. Igaz, nem is volt erre
túl sok idejük, hiszen a rendszerváltás
óta van egyáltalán esélyük arra, hogy
ilyen formában is megjelenjenek a nyil-
vánosság előtt.

A tömegkommunikáció idegen
közeg az egyházak számára. Ennek
néhány okára szeretnék most rávilágí-
tani.

A média egy szelekciós elv
alapján működik: eldönti, kiválogatja,
melyek azok az információk, amelyek
közlésre érdemesek, mert hírértékük
van; és melyek nem. Ezt a szelekciós
elvet három dimenzióban lehet össze-
foglalni. 1. A tárgyi dimenzióban a

kvantitatív, azaz számszerűsíthető ada-
tok számítanak (számok, százalékok,
növekedés, csökkenés). 2. Az időbeli
dimenzióban az újdonságnak, a
meglepetésnek van leginkább hírértéke.
3. A társadalmi dimenzióban pedig
mindig a konfliktusokra kerül a hangsú-
ly, hiszen a rendkívüli, szokatlan
események mindig érdekesebbek, mint
a tipikus hétköznapok.

Ha ezzel a feltételrendszerrel
összehasonlítjuk azt az üzenetet, ame-
lyet az egyház képvisel, erőteljes ellen-
tétek rajzolódnak ki. 1. A keresztyénség
a számokkal szemben a minőséget
hangsúlyozza, a kvantitatívval szemben
a kvalitatívat emeli ki. 2. Az evangéli-
um nem az újdonságot kergeti folyton,
hanem egy több ezer éves, és az eltelt
idő ellenére lényegileg változatlan
üzenet. 3. Az egyházi kommunikáció
nem a világ konfliktusait helyezi a
középpontba, hanem a béke és a harmó-
nia lehetőségét hirdeti.

A média világa és az egyház
üzenete így látszólag kibékíthetetlen
ellentmondásban áll egymással. Ezek
alapján érthető, miért küszködnek
annyira az egyházak, és miért vallanak
sokszor kudarcot a médiában való
megszólalás, megjelenés feladatával
kapcsolatban.

Ugyanakkor ez az ellent-
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mondás lehetőségeket is rejt magában.
A média működése ugyanis a tár-
sadalom állandó nyugtalanságát, izga-
tottságát eredményezi: nemcsak az
újdonság iránti vágyat táplálja az
emberekben, hanem félelmet és
bizonytalanságot is kelt. Nem ad
fogódzókat azzal kapcsolatban, hogy
mi igaz, és mi hamis, mi jó és mi rossz,
mi jelent reális veszélyt számunkra és
mi nem. Ez az egyik pont, ahol az egy-
ház válaszokat adhat, megmutathatja a
bizonytalanságból és kiszolgálta-
tottságból kifelé vezető utat. A külön-
féle lehetséges értelmezés
zűrzavarában az élet értelmét mutathat-
ja fel.

A média másik gyengesége az,
hogy a közönség véleményére nem ér
rá odafigyelni. Az a vélemény, amelyet
a média részben megjelenít, részben
maga hoz létre, nem tudja teljes
egészében lefedni az embereknek a
világról és magukról alkotott képét. És
éppen itt nő meg a hagyományos
közösségek szerepe, amilyen az egyház
is. Mert ezek a közösségek azt a fajta
személyességet, az egyénre, az
egyéniségre való odafigyelést kínálják
fel, amelyre a tömegtájékoztatás nem
képes.

Az egyháznak tehát ott a helye

a médiában - de meg kell tanulnia a
média nyelvét. "Nem elég hinni, hogy
jó az, amit mondani akarok, jól is kell
azt mondani." (Lázár Kovács Ákos) Ha
az egyházi műsorok nem találják meg a
hangot a vizualitásra, történetekre,
élményekre éhes nézővel, hanem ehe-
lyett érthetetlen szertartásokat és
"beszélő fejeket" mutatnak csak, akkor
gyorsan közbelép a távirányító.

Hadd idézzek egy véleményt
az egyházaknak a médiában való hagy-
ományos megjelenésével kapcsolatban.
"...az istentisztelet közvetítése (...) nem
igazán televíziós esemény. Idegen az
eszköztől, a modern képernyő rit-
musától, mennyiségileg megnöveli
ugyan egy adott esemény hallgatóinak
létszámát, valójában nem teszi őket
résztvevőkké. A televíziós műsoroknak
meditatívabbaknak, bensősége-
sebbeknek kell lenniük. Be kell von-
niuk a nézőt az együttgondolkodásba.
(...) A súlypontnak át kell tolódnia
azokra a vallási műsorokra, melyek az
emberek konkrét kérdéseire, napi gond-
jaira, erkölcsi problémáira adnak válas-
zokat, vagy ha nem is válaszokat, de
modelleket, esetleg csak gondolatokat;
és mindezt mai, modern nyelven
teszik." (Horvát János)

Adámi Mária
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Kö zhas znús ág i je le nté sKö zhas znús ág i je le nté s
A "NÖVEKEDÉS” alapítvány 2010. 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 2010. január 1-én: 891 217 Ft 
Az alapítvány 2010. évi bevételei:

Magánszemélyek adománya 79 000 Ft 
Talajerőgazdálkodási KKT 500 000 Ft 
SZJA 1% 334 594 Ft 
Banki kamat 1 587 Ft 
Önkormányzati támogatás Pati tábor 20 000 Ft
Összes bevétel 945 181 Ft 

Az alapítvány kiadásai 2010-ben:
Gyermek és Ifjúsági táborok 160 835 Ft 
Luther kiadó kiadványok 142 925 Ft 
Karácsonyi csomagok 54 660 Ft 
Banki kezelési költség 14 160 Ft 
Dvd lemez és plakát 7 125 Ft 
Hírlevél,látógatói kártya 40 500 Ft 
Egyéb kiadás 232 250 Ft 
Összes kiadás 2010-ben 652 455 Ft 
Alapítványi záró összeg 2010. december 31-én:      1 183 943 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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A pénzügyi válság sajnos
gyülekezetünkbe is begyűrűzött. A
2010. évben - mint a lap alján látható
táblázat is mutatja, az egyházfenn-
tartóink száma, és a befizetett
együttes összeg is  csökkent. Sajnos
ez a tendencia az adományok
területén még látványosabb. A 2009.
évi adomány 537 ezer Ft-ja helyett
csupán 344 ezer Ft érkezett a múlt
évben. A három saját bevételi forrá-
sunk közül egyedül a perselypénz
mutatott szerény növekedést, 916
ezer Ft-ról 927 ezer Ft-ra nőtt.
Gyülekezetünk összes saját bevétele
a korábbi évihez képest közel 400
ezer Ft-al csökkent. Gyülekezetünk
az elmúlt évben még a korábbinál is
szigorúbb takarékosság mellett

működött, hogy a növekvő árak
ellenére is talpon tudjon maradni.
Isten iránti hálával köszönjük meg
azoknak a testvéreinknak az áldoza-
tát, akik a nehéz időben nem
csökkentették, hanem növellték
támogatásukat, tudva, hogy a nehéz
időben még nagyobb szükség van a
felelős gondolkodásra és a fokozott
áldozathozatalra. Az idei évben is
kérjük testvéreink támogatását,
tudva, hogy gyülekezetünk Isten
igéjének hirdetésével valóban életbe
- mégpedig az örök életbe - vágó
üzenet hordozója!

Sz. J.
Gyülekezetünk számlaszáma:  

11743002-20014517

Pénzügyeinkről

0-1200 Ft 11 10 500 Ft 9 9 000 Ft
1201-2000 Ft 17 33 000 Ft 27 54 000 Ft
2001-3000 Ft 45 134 100 Ft 40 117 800 Ft
3001-5000 Ft 93 444 930 Ft 101 478 600 Ft
5001-8000 Ft 33 202 500 Ft 40 270 000 Ft
8001-12000 Ft 76 761 700 Ft 70 712 000 Ft
12001-15000 Ft 13 204 000 Ft 19 281 500 Ft
15001-25000 Ft 34 718 000 Ft 34 694 500 Ft
25001-50000 Ft 10 331 000 Ft 13 519 000 Ft

50001 felett 8 801 000 Ft 8 695 000 Ft
340 3 640 730 Ft 361 3 831 400 Ft

2010 2009
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HívogatóHívogató

Lelkészi Hivatali nyári
nyitvatartása:

2011. június 1-augusztus 31.

kedd: 10.00-12.00
Csütörtök: 16.00-18.00

Ezen túl a 06 20 8246751-es telefon-
számon egyeztetett időpontban is
szívesen állunk a testvérek ren-

delkezésére!

BB ee ss zz éé llgg ee tt77   kk öö rr

A nyári időszakban 
is működik a beszélgető kör.

Kéthetente szerdán 
du. 5 órától beszélgetésre

hívjuk azokat a gyülekezeti
tagokat és érdeklődőket, 

akik szívesen gondolkodnak
az egyház, a világ és szemé-

lyes életük dolgairól.

Aktuális témák:

június 29. - Ki a Szentlélek?
július 13. - 57. zsoltár

július 27. - Emlékezés-felejtés
Áldás vagy átok?
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AA  kk ee rr ee ss zz tt ss éé gg   áá lldd áá ss áá bb aa nn   AA  kk ee rr ee ss zz tt ss éé gg   áá lldd áá ss áá bb aa nn   
11 55 --ee nn   rr éé ss zz ee ss üü ll tt ee kk ::11 55 --ee nn   rr éé ss zz ee ss üü ll tt ee kk ::

Szekeres Luca Sára, Légrádi Zalán, 
Stickl Gábor, Stickl Péter, Stickl

Vivien, Török András, Thomas Pierre
Dalgault, Bartos Áron, Ripli Barnabás,

Hajdú Zoltán, Zsíros Sára, Horváth
Zsombor, Orbán Botond, Steller Réka

Virág és Schulcz Botond. 

AA  kk oo nn ff ii rr mm áá cc ii óó bb aa nn   AA  kk oo nn ff ii rr mm áá cc ii óó bb aa nn   
11 22 --ee nn   vv aa ll ll oo tt tt áá kk   mm ee gg   hh ii tt üü kk ee tt ::11 22 --ee nn   vv aa ll ll oo tt tt áá kk   mm ee gg   hh ii tt üü kk ee tt ::

József Erik, Ládonyi András, Ludvig
Henrik ifj., Mátyás Richárd, Németh
Péter, Puska Zoltán, Réth Anna, Stikl
Andrea, Stikl Anikó, Szakály Áron,

Terbe Ferenc Bálint és Végvári Bence

ÊÊ lldd áá ss tt   66   ++  22   ii ff jjúú   pp áá rr   hh áá zz aa ss ss áá gg áá rr aaÊÊ lldd áá ss tt   66   ++  22   ii ff jjúú   pp áá rr   hh áá zz aa ss ss áá gg áá rr aa
kk éé rr tt üü nn kkkk éé rr tt üü nn kk

Templomunban fogadtak hűséget:
Pápai Gábor r.kat és 

Walter Virág ev.
Ugene Delbert Allen bapt. és 

Gyenes Adrienn r.kat
Kántor László és 

Kodák Mónika ev.
Horváth Balázs ev. és 

Szebenyi Ágnes
Schulteisz Dezső ev. és 

Nemes Gabriella r.kat
Antalfi Gyula r.kat és 

Máj Katalin ev.
A Pécsi Evangélikus Templomban:

Vönöczky Áron ev. és 
Schmidt Erika, 

A Zuglói Evangélikus Templomban:
Vass András bapt. és 

Papp Viktória ev. 
fogadtak hűséget Isten színe előtt.

GG yy üü ll ee kk ee zz ee tt üü nn kk   tt ee rr üü ll ee tt éé nnGG yy üü ll ee kk ee zz ee tt üü nn kk   tt ee rr üü ll ee tt éé nn
öö ss ss zz ee ss ee nn   22 33  tt ee ss tt vv éé rr üü nn kk ee ttöö ss ss zz ee ss ee nn   22 33  tt ee ss tt vv éé rr üü nn kk ee tt

kk íí ss éé rr tt üü kk   iimm áá dd ss áá gg gg aa ll   uu tt oo ll ss óókk íí ss éé rr tt üü kk   iimm áá dd ss áá gg gg aa ll   uu tt oo ll ss óó
ff öö ll dd ii   úú tt jjáá rr aa ::ff öö lldd ii   úú tt jjáá rr aa ::

Götz János (77)
Nietschke Éva / Kósa Éva (62)

Klein Elemérné / Máté Rozália (67)
Stéger Rajmund (31)

Bóta Bernátné / Pázmándi Erzsébet (83)
Röhrig Gábor (58)
Tilk Ferenc (71)

Dr. Kluge Endre (73)
Farkas Pálné / Máj Rózsa (75)

Paska Jenőné / Mákos Julianna (80)
Hock Györgyné / Becker Margit (85)

Horváth József (61)
Bauer János (83)
Beck György (74)

Schleining Jánosné / Willandt Margit (83)
Reichert Gyuláné / Péter Margit (74)

Appel Jakab (83)
Gothár Istvánné / Rajczy Katalin (83)

Berg Imre (98)
Balogh Sándorné / Halvax Irma 77

Hófer Lászlóné / Smidéliusz Karola (100)
Csapó Sándorné / Lőrincz Katalin (87)
Szomenauer Imréné / Varga Irén (86)

Isten áldása kísérje a keresztség
áldásában részesült gyermekeket, a

hitüket megerősítőket és a közös életútra
indultakat! Isten adjon békés pihenést az
elhunytaknak és vígaszt a gyászolóknak!

Öröm, fájdalom és remény
a 2010. év kazuális eseményeinek tükrében 



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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Ami történt
Április 10. Kaposvár

Szupplikáció keretében Bedecs Réka III.
éves teológus-lelkész szakos hallgató

hirdette az igét az istentiszteleten.

Április 17. Virágvasárnap Kaposvár
Templomunkban böjti zenés áhítatra
került sor, majd szeretetvendégség
keretében Adámi Mária hatodéves
előadást tartott “Egyház és média”

témában. (Az elhangzott előadás egy rés-
zlete a hírlevélben olvasható.)

Május 8. Kaposvár
Az istentiszteleten vendég igehirdető

szolgált közöttünk: Adámi László
nyíregyházi lelkész.

Május 15. Kaposvár
A GAS-vasárnap keretében a gyülekezeti
istentiszteleten Honthegyi Zsolt keszthe-

lyi lelkész hirdette Isten igéjét. 

Május 28. Zalaegerszeg
Gyülekezetünk tagjai közül többen részt
vettek az egyházkerületi missziói napon,
melynek témája: “Szabadságra vagytok

elhíva” (Gal 5,13).

Június 11. Kaposvár
Ökumenikus kórustalálkozó a református

templomban, amelyen gyülekezetünk
énekkara is énekelt.

Június 12. Kaposvár
Pünkösd ünnepén két gyermek és két fel-
nőtt keresztelésében, valamint két felnőtt
konfirmációjában tapasztaltuk meg, hogy

Isten ma is építi egyházát.

Amire készülünk
Június 25. Győr

A Nyugati (Dunántúli) Evangélikus
Egyházkerület megválasztott

püspökének, Szemerei Jánosnak a beik-
tatására du. 14:00 órakor kerül sor. 
Az iktatási istentiszteletet Magyar

Televízió felvételről 2011. június 26-án,
vasárnap 11:00 órakor az m1, 13:50-kor

az m2 csatornán közvetíti.  

Június 27-július 4. Balatonszárszó
Országos családos tábor, ahova

gyülekezetünkből több család készül.

Július 3-8. Pat
A gyülekezet ifjúsági nyári táborába
szeretettel várjuk az érdeklődőket.

Részvételi díj: 10.000 Ft.
Indulás: július 3-án vasárnap du. 17:00

órakor.

Augusztus 28. Kaposvár
Gyülekezeti szeretetvendégség,

amelynek keretében Szemerei János és
családja elbúcsúzik a gyülekezettől.


