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Áhítat az ökumenikus világimanapon!
Jövevény voltam és befogadtatok… (Mt 25,35)

Akkor így szól a király a jobb keze
felől állókhoz: Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számo-
tokra elkészített országot. Mert
éheztem és ennem adtatok, szomjaztam
és innom adtatok, jövevény voltam és
befogadtatok... (Mt 25,35)

Jövevény, idegen… egymás szinon-
imái. Jövevénynek
lenni, idegennek
lenni mindig nehéz
helyzet. Eddigi
életem során, elég
sok olyan helyen
jártam, elég sok
olyan szituáció
történt velem,
amikor ilyennek
éreztem magam. 

Most nem arra
gondolok elsősor-
ban, hogy külföl-
dre utazva még a
nyelv is más,
hanem sokszor
Magyarországon belül is számos olyan
hely, vagy épp helyzet van, ahol vagy
amiben idegennek számítok, idegen-
nek érezhetem magam. 

Kezdetben így volt ez Kaposváron is.
Nem ismertem az embereket, nem
tudtam ki kicsoda. Nem tudtam

neveket arcokhoz kötni.  Persze nem
csak nekem volt mindenki ismeretlen,
hanem én is az voltam mások
szemében. Mint mindig, amikor az em-
ber új helyre kerül, el kell telnie egy
bizonyos időnek, hogy az ismeretlen
arcok ismerőssé váljanak, majd baráti
tekintetekké formálódjanak. 

Jövevényből, befo-
gadott legyek.

Az én életemben
átélt jövevénység
persze meg sem
közelíti azt az
érzést, amiről
igénkben Jézus
beszél. 
Nyomában sincs
annak, amit akár
Jézus élt át szinte
egész életében.
Hatalmas utakat tett
meg, folyton más
és más városban
hirdette az Isten

országát. Kezdetben egy átlagos
prófétának tekintették, de aztán idővel
a kételkedők, a hitetlenkedők is felfi-
gyeltek mindarra, amit tanított nekik.
És szép lassan már nem idegenként
tekintettek rá, már nem jövevényként
köszöntötték, hanem ismerősként. És
mint ismerőst:



Hány és hány ember kísérte el egyik
városból a másikba éveken keresztül.
Majd hány és hány ember kiabálta azt
Virágvasárnap Jeruzsálembe
vonulásakor: „Hozsánna a Dávid Fiá-
nak, áldott aki az Úr nevében jön,
Hozsánna a Magasságban!” 

És milyen fájó, hogy hány és hány em-
ber elfordította a fejét, tekintetét,
lesütötte a szemét akkor, amikor a
keresztfa felé botorkált megtört és
meggyötört testtel.

Most érzem csak igazán, hogy az én
életemben átélt jövevénység, 
nyomában sincs annak, amit Jézus élt
át egész életében. 
Most érzem csak igazán, én is milyen
sokszor elfordítom tekintetemet a
segítségre szorulóktól.
Most érzem csak igazán, hogy mennyi
nyomorult, meggyötört ember veszi az
én életemet is körül, akiket senki sem
fogad be.
Most érzem csak igazán, hogy nem
dőlhetek hátra elégedetten, ha egy-
valakit befogadtam, ha egyvalaki felé
kedvességet, szeretetet sugároztam.
Fontos, hogy minél több ember felé
odaforduljak és a szeretet,nyelvén rá-
mutassak arra a Krisztusra, aki által Is-
ten előtt én is jövevényből befogadott
lettem.

Március 1-én az Ökumenikus Világ
Imanap alkalmából gondoljunk foko-
zottan azokra az emberekre ezekben a
napokban, akiknek még nem adatott

meg az, amit talán már mi megélhet-
tünk: befogadottakká válni Krisztus-
ban, befogadottakká válni az egy-
házban!

Pongráczné Győri Boglárka
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Evangélikus szeretetszolgálat -
Kaposvár

Böjti gyűjtés!
Gyülekezetünk gyűjtésbe 

kezdett a 
Somogy megyében élő

szegény, munkanélküliséggel
küzdő

evangélikus családok evangélikus családok 
és idősek megsegítésére!és idősek megsegítésére!

Várunk:
tartós élelmiszer tartós élelmiszer 

adományt és adományt és 
pénzadományt is!pénzadományt is!
További információért keresse
Dr. Visi Éva és Märcz Mónika

presbitereinket! 
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2013. március 2-án tartotta böjti
szeretetvendégségét
gyülekezetünk, ahol Túrmezei
Erzsébetre, egyházunk híres di-
akonissza nővérére emlékeztünk. 
Túrmezei Erzsébet, aki
énekeskönyvünkbe 105 éneket fordí-
tott és írt, akarva akaratlan szívünkbe
költözött, hisz hétről hétre
énekeljük énekeit, talán sokszor
nem is sejtve a szerző kilétét. 
Élete 1912-ben indult Tamási-
ban, ahol szülei hetedik gyer-
mekeként jöhetett Isten
kegyelméből világra. 1930-ban
Sopronban érettségizett és egyre
erősebben kezdte érdekelni az
egyház, a vallás. Így az egyetemi
évek után arra a döntésre jutott,
diakonissza lesz. (a diakonisszák
azok az egyház szolgálatában ál-
ló hajadonok és özvegyek, akik
életüket az egyháznak szen-
telték, munkájukkal az időseket,
a fiatalokat és a gyülekezeteket
segítették!)
A Fébé Diakonissza Egyesületbe
belépve vasárnapi iskolai munkában
vett részt, leányköröket vezetett és
gyülekezeti evangelizációkat végzett.
Az irodalom szeretete egész életét
meghatározta. 1938-ban jelent meg

első verseskötete. Költeményeinek
hitet sugárzó és hitet ébresztő mon-
danivalója nagyban meghatározta
Evangélikus Egyházunk XX. századi
létét.1951-ban a kommunista önkény
felszámolta a Fébé Egyesületet, a di-
akonisszák kénytelenek voltak vis-
szatérni családjaikhoz, vagy

gyülekezeti szolgálatba álltak.
Túrmezei Erzsébet a balassagyarmati
gyülekezet szeretetotthonában talált
menedéket. Az ottani lelkész Szabó
József püspök - az állam tiltása el-
lenére - többször megbízta igeszol-
gálattal, majd az idősek otthon
vezetőjévé nevezte ki.

Böjti szeretetvendégség!Böjti szeretetvendégség!
Túrmezei  Erzsébetre emlékeztünkTúrmezei  Erzsébetre emlékeztünk



Hosszú és csendes időszak
következett életében. Versei nem je-
lenhettek meg, hitébresztő felada-
tokat nem láthatott el, így az idősek
körében végzett állhatatos
tevékenysége töltötte ki a kommuniz-
mus legsötétebb időszakában életét. 
A 70-es évektől mind többször
kapott lehetőséget a megjelenésre.
Verseire felfigyeltek és 1968-tól
egészen 1992-ig 5 kötetet is kiadtak
írásaiból. 
A nyolcvanas évek nagy vál-
lalkozásának, az új és egységes
evangélikus énekeskönyv kiadásának
munkáiban tevékenyen részt vett.
Nagy vágya volt egy olyan egységes
énekeskönyv kialakítása, amely
egyszerre felel meg a kor elvárá-
sainak és őrzi meg az egyház régi
értékeit. 
A rendszerváltás után, részt vett az
újjáalakuló Fébé Diakonissza
Egyesület munkájában. A kommu-
nizmus hosszú negyven évét túlélő
diakonisszák, maguk között csak
Erzsébet testvérnek szólított költőt
választották elnökké.
Ezt a munkáját egyre romló egészsé-
gi állapota miatt nehezen tudta ellát-
ni, míg végül 2000-ben hitet sugárzó
és egyházát szolgáló élete itt a földi
világban befejeződött. 
A Márciusi álom című versével em-
lékezünk egyházunk  egyik
legkiemelkedőbb XX. századi
alakjára. Forrás: Internet 
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MMMMáááárrrr cccc iiiiuuuu ssss iiii     áááá lllloooo mmmm!!!!
Álmodom egy fényes,  

nagy magyar  királyról .
Jönne,  hol  a  nap kél ,  
fényes csodatájról .
Jönne hóparipán,  
erős  mentőkézzel .
Igazság sar jadna,  
merre  lova lépdel .

És amerre  járna:  
Segí tséget  senki  
hiába nem várna.
És ahová térne,  
égi  á ldás  térne:
Igazi  jót  senki  

hiába nem kérne.
Édes,  szép hazánkban 

békesség honolna.
Milyen szép is  lenne!

Milyen jó  is  volna!

Nem is  lehetet len.  
Nem is  olyan álom.

Hiszen él  egy Király,  
fényes csodatájon.
Fényes égi  tá j ról  

hozzánk le  is  szál lot t .
Hozot t  segí tséget ,  
hozot t  igazságot ,
ragyogó örömöt ,  

boldog békességet!
Csudaorvosságot  

annak,  ki t  seb éget .

Hódoló szívünk bár  mind 
elébe vinnénk,

hatalmában bíznánk,
erejében hinnénk!

Amíg minden magyar
nem haj t  neki  térdet ,

az  én édes hazám,
tudom, fel  nem ébred.

Erős,  mentő kezét
megragadva kérem:
„Édes Uram Jézus!

Mentsd meg az én vérem!”
TTTT úúúú rrrr mmmm eeee zzzz eeee iiii     EEEE rrrr zzzz ssss éééé bbbb eeee tttt
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Presbiterképzés Révfülöpön!Presbiterképzés Révfülöpön!
2012. február 15-17. között került sor a
révfülöpi Ordass Lajos Evangélikus ok-
tatási Központban a 3. Presbiterképző
Tanfolyam II. kurzusára. Tavaly három,
idén két presbiterünk vett részt ezen al-
kalmakon. Most Győri Gábor presbiter
beszámolóját olvashatjuk.

Péntek este nyitó áhitattal kezdődött a hét-
vége, majd az őszi alkalmon megkezdett
tanulmányok folytatásaként először az Új-
szövetség bibliaismeret és teológiája tárgy
következett Szakács Tamás felsőpetenyi
lelkész eladásában. Ezt követte Dr. Garádi
Péter, a missziói küldetésről szóló, gyakran
sarkos és markáns véleményformálású elő-
adása. A mind több gyülekezetben tapasz-
talható fogyás ellen valóban csak ezzel a
határozottsággal lehet, sőt kell tenni.
Mindjárt utána többen is a saját lakóhelyü-
kön tapasztaltakat osztották meg a többiek-
kel, hisz a közös gondolkodás segítheti
Egyházunkat a jövőben. 

A nap zárásaként esti imádságra, majd kö-
tetlen „zsíroskenyér partyra” került sor

mely gitár és énekszó kíséretében zajlott.

Másnap elsőként Gregersen-Labossa
György szombathelyi lelkész egyházisme-
reti előadását hallgathattuk, benne olyan
érdekes témával, mint például az Evangéli-
kus Egyház struktúrájának összehasonlítá-
sa a Katolikus, Baptista és az Ortodox egy-
házak hierarchiájával. 
Ezt követte - számunkra új tárgyként - Dr.
Fabinyi Tibor professzor „Az egyház taní-
tása” című előadása, mely még a novem-
beri, első hétvégén maradt el a professzor
úr Szentföldi útja miatt. Hit, keresztyéni és
evangélikus hitvallás, Istenről és Jézusról
szóló tanítások képezték a témakör alapját,
melyet két részre bontva szombaton és va-
sárnap hallgathattunk meg. 
A keresztyéni etika tananyagot Isó Doroty-
tya veszprémi lelkész tanította bár a tan-
anyag szó helyett a „Megszívlelendő út-
mutató hívő embereknek” cím, jobban ki-
fejezheti mindazt az értéket, melyet az is-
teni tanítások mindennapi alkalmazásával
megteremthetünk magunknak és szerette-
inknek.



Az ebédet követően - melyről illik megem-
líteni, hogy nagyon ízletes, házias étkeket
kaptunk a lelki táplálék mellé egész hétvé-
gén - Dr. Hafenscher Károly Istentisztelet
ismereti órája következett .

Szépen mutatta be az evangélikus Istentisz-
telet részleteit, részletezve a régebbi korok
Agendáit is. 
Vető István cinkotai lelkész az ősszel meg-
kezdett Ószövetségi Bibliaismeret téma-
körben fedett fel újabb tanulságos részlete-
ket a tanításokat képező próféciák koráról
és személyeiről. 
Ezután Tubán József a magyarországi lut-
heránus-evangélikus történelem, illetve a
Magyarországi Evangélikus Egyház kiala-
kulásának roppant izgalmas és sajnos vér-
től sem mentes történelmével ismertette
meg a presbitereket. Öröm volt hallani,
hogy mennyi híres ember vallotta magát
Luther követőjének a magyar történelem
nagyjai közül, köztük a protestantizmus
meghonosodásában elévülhetetlen szerepet
játszó főnemesi családoktól (Battyányiak,
Zrínyek, Perényiek) a reformkor nagyjain
át (Kossuth, Görgey, Petőfi) a XX. századi
hazafiakig, mint a Rongyos Gárda vezetője
Prónay Pál vagy a miniszterelnök Gömbös
Gyula. 

Az est utolsó órájában végül Gáncs Péter
elnök-püspökkel lehetett kötetlen beszélge-
tést folytatni, melynek egyik központi té-
mája a szeptembertől induló iskolai hitok-
tatás volt, de emellett sok más érdekes (pl:

felnőtt képzés, fiatalok hiánya a templo-
mokban) felvetés is elhangzott. 

Természetesen ezután sem maradhatott el a
már megszokott közös éneklés, ahol a leg-
kitartóbban éjjeli 2-ig bizonyíthatták ének-
tudásukat. E sorok írója – ismerve magát -
nem szertett volna tömeget oszlatni, így ki-
maradt az éneklésből.

Böjt első vasárnapján úrvacsorás Istentisz-
telettel  zárult a hétvége. A kurzus záró al-
kalma május utolsó hétvégéjén lesz, ami-
kor a résztvevők beszámolhatnak az eddig
megszerzett tudásunkról.
Erős vár a Mi Istenünk!

Győri Gábor (presbiter)
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FÓKUSZBAN A HITOKTATÁS!FÓKUSZBAN A HITOKTATÁS!

Közel húsz éve, hogy az egyházaknak le-
hetősége nyílt megszervezni a gyermek-
ek hitoktatását iskolákban és gyülekeze-
tekben. Az óriási lehetőség, amit a rend-
szerváltás nyitott, sok tekintetben siker-
történet.
Kaposváron az idei évben, csak úgy mint
az előző években, több mint 50 gyermek
vett részt evangélikus hitoktatásban, 12
csoportban, 19 órában. 
A város egyházi intézménye-
iben a gyermekek heti két
órában tanulhatnak órarendi
keretbe illesztve evangélikus
hittant, míg a Kodály iskolá-
ban, valamint a gyülekezeti
teremben két-két csoportban,
heti egy órában biztosítunk
hittanoktatást a gyermekek-
nek.
Új lehetőségként idén egy
óvodai hittancsoportot is életre hívtunk a
Gyakorló Óvodában. 

Sokszor kérdezik szülők, keresztszülők,
nagyszülők, hol és milyen keretek között
indítunk hittant, hogyan lehet a gyer-
mekeket beiratni?
Fontos, hogy nem elég pusztán az iskolá-
ban jelezni a hitoktatásra való igényt, mert
sokszor az iskolába beérkező igények nem
jutnak el a Lelkészi Hivatalba! 
A legjobb módszer, ha a szülők felkeresik,

akár már most, egészen a tanév végéig
gyülekezetünk lelkészét és jelzik, hogy
gyermekük szeretne hittanoktatásban részt
venni.
Ennek tudatában amennyiben az adott in-
tézményben található még 3-4 evangélikus,
vagy nem evangélikus, de hitoktatásra je-
lentkező gyermek, gyülekezetünk indít hit-
tanoktatást.

Új lehetőség 2013/2014-ben, hogy az el-
sős és ötödikes gyermekek számára óra-
rendi keretben, az etika óra helyett lesz
lehetőség hittanórán részt venni.
Ez az új forma, hatalmas lehetőség és hi-
szem segítség is a szülők és gyermekek
számára, hiszen órarendi keretbe ékelve ta-
nulhat a gyermek Istenről és a hitről!
Az új forma kihasználásához azonban a
szülők és a gyülekezet segítsége, összefo-
gása elengedhetetlen!

Régi keretek, új lehetőségek!
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Mik a törvényi szabályozások? 
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 35.§ alapján az állami általá-
nos iskolákban a 2013/2014-es tanévben
meg kell szervezni az er-
kölcstan oktatást, illetve a
helyette választható hit- és
erkölcstan oktatást első és
ötödik osztályban, órarendi
keretben, heti egy órában.

Kell-e a Hit és erkölcstan
mellett, külön erkölcstan órára is járnia
gyermekemnek?
Természetesen nem kell. Az evangélikus
Hit és erkölcstan óra, amennyiben el tud
indulni az intézményben, teljes értékű tan-
tárgy lesz.

Miben kap többet egy Hit és erkölcstan
órára járó gyermek?
Családias légkörben az evangélikus tanterv
egyszerre teszi lehetővé a bibliai történetek
elsajátítását, valamint az erkölcsi érzékek
mélyítését.

Melyik kaposvári iskolában fog indulni
evangélikus Hit és erkölcstan oktatás a
következő tanévtől?
Fontos tudnia minden szülőnek, hogy gyü-
lekezetünk csak azokban az iskolákban tud
hittanoktatást indítani, ahol a szülők előre
jelezik igényüket az iskola és gyülekeze-
tünk felé! Az iskola csak erkölcstan oktatás
indítására kötelezett. A szülő kérésére
azonban biztosítania kell az evangélikus

Hit és erkölcstan óra feltételeit.

Kik vehetnek részt evangélikus hit és er-
kölcstan órán?

Nincs megszabva, hogy csak
evangélikus gyermekek ve-
hetnek részt. Kitárjuk a kapu-
kat minden olyan gyermek
felé is, akik nincsenek még
megkeresztelve, vagy szim-
patizálnak az egyházunkkal.

Honnan tudhatok meg még többet a jö-
vőre induló Hit és erkölcstan oktatás ke-
reteiről?
Gyülekezetünk egy nyílt napot szervez
március 17-én vasárnap délután 15 órától a
gyülekezeti teremben. Minden érdeklődőt
várunk! P.M.

Kérdések az új Hit és erkölcstan oktatásról!

NNNNyyyyíííílllltttt    NNNNaaaapppp    aaaa    
hhhhiiiittttooookkkkttttaaaattttáááássssrrrróóóóllll!!!!

iiii dddd őőőőppppoooo nnnn tttt ::::
2222 0000 1111 3333 ....     mmmmáááá rrrr cccc iiii uuuu ssss     1111 7777 ....

(((( vvvv aaaa ssss áááá rrrr nnnn aaaa pppp ))))
11111111....00000000----11112222....00000000;;;;    11115555....00000000----11117777....00000000    

hhhh eeee llll yyyy ssss zzzz íííí nnnn ::::     gggg yyyy ûûûû llll eeee kkkk eeee zzzz eeee tttt iiii
tttt eeee rrrr eeeemmmm

((((KKKKaaaappppoooossssvvvváááárrrr,,,,    KKKKoooossssssssuuuutttthhhh    LLLL....    uuuu....    33339999))))



Gyülekezetünk pres-
bitériuma döntött arról,
hogy szeptembertől is-
mét vissza kívánja állí-
tani azt a hosszú éveken
át jól működő gyakorla-
tot, hogy a gyülekezet
megválasztott lelkésze
mellett egy má-
sodlelkészt is alkalmaz. 
A másodlelkész feladata
elsőként a kaposvári ál-
lami iskolákban történő
hitoktatás, valamint a
gyermekmunka 
szervezése. 

Presbitériumunk, -
amennyiben Szemerei
János püspök is támo-
gatja - Pongráczné Győri Boglárkát
kívánja erre a feladatra alkalmazni.
Most őt kérdezzük az egyházmegyében
eddig betöltött feladatairól.

Milyen munkát végzel most a Somogy-
Zalai Egyházmegyében?
Jelenleg a Tab és környéki gyülekezetben
végzem gyakorlati évemet, amely
júniusig tart. A gyakorlati év (hatodév),
tulajdonképpen egy egész tanévet átölelő
időszak, amely a teológiai tanulmányok
zárását jelenti. 

Mennyire tudtál belelátni a lelkészi mun-
ka rejtelmeibe, ebben az évben?

A hatodév eddig eltelt
ideje kiváló alkalom volt
arra, hogy megismerjem
melyik oldalát érzem
igazán magaménak a
lelkészi munkának. 
Számomra ez a hitok-
tatás. Szeretek gyer-
mekekkel foglalkozni.
Izgalmas kihívásnak
élem meg azt, hogy
különböző korú gyer-
mekeket hogyan lehet
hitre, vallásos életre
nevelni. Rengeteg hit-
tanórát tartok idén Tabon
és környékén, egy cso-
portot pedig Kaposváron
is tudok vinni, így azt

csinálhatom, amit nagyon szeretek.

Szeptembertől indul az általános iskolák-
ban a kötelező hit- és erkölcstan oktatás
1. és 5. osztályban. Mit vársz ettől a
lehetőségtől?
Elsőként nagyon remélem, hogy a szülők
minél több gyermeket az evangélikus hit
és erkölcstan órára iratnak be. Ez az első
lépése a közös munkának. 
Amit pedig várok, hogy egyre több
kisgyermeket tudunk így elérni és
játékos formában a biblia igazságaival
megismertetni. Igazán nagy lehetőség
mindez a jövőt tekintve gyülekezetnek és
a családoknak egyaránt!
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Új hitoktató lelkész szeptembertől!



Mi is az a
Keresők Órája? 
A Keresők Órája
egy kurzus, ahova
felekezeti és bibli-
aismereti határok
nélkül várunk min-
denkit! Egy alka-
lom, ahol a Biblia
világába kalan-
dozhatunk el. Ahol
olyan dolgokról is hallhatunk, amit
egyszerű Bibliaolvasóként talán
nem is gondoltunk volna.

Tavaly az őszi félévben az első
Keresők Órája kurzuson 25-en vet-
tek részt. A nyolc alkalomból álló
sorozaton az Újszövetség világával
ismerkedhettek meg a résztvevők.
Idén a nagy érdeklődésre való 
tekintettel a kurzus folytatódik!

Tavasszal 6 alkalomból álló soroza-
tot indítunk, mely az Ószövetség
világába vezeti el az érdeklődőket.

Jelentkezni lehet 
március 9-ig: 
kaposvar@lutheran.hu
0620/8243500
A kurzus ingyenes!
Kurzus kezdőidőpont-
ja:
2013. március 12. 
(kedd) - 18 óra
gyülekezeti terem

Témák:
1. Ószövetség kialakulása
2. Ősatyák (Árahámtól Józsefig)
3. Kánaán az ígéret földja
4. Királyok (Saul, Dávid, Salamon)  
5. Próféták kora (Messiás várás)
6. Zsoltárok világa
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Keresők Órája tavasszal is!

Folyamatosan frissül honlapunk:
http://kaposvar.lutheran.hu

Cikkeket, szerettel várunk!

Gyülekezetünk megtalálható a 
FACEBOOKON IS! 

Jelöljenek minket ismerősnek!

Házi hittanverseny és 
Keresők Istentiszelete

2013. március 9. (szombat) 
14.00 házi hittanverseny a 

gyülekezeti teremben
16.00 Keresők Istentiszelete az

evangélikus templomban

igét hirdet: Cilike Eszter 
(gyülekezetünkben szupplikáló 

teológus hallgató) 
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Közhasznú jelentésKözhasznú jelentés
A "NÖVEKEDÉS” alapítvány 2012. 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 tagsága
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 2012. január 1-én: 1 395 001 Ft 
Az alapítvány 2012. évi bevételei:

- Talajerőgazd.KKT. 500 000 Ft 
- Magánszem. adománya 179 255 Ft 
- 2011. évi szja 1% 247 619 Ft 
- Banki kamat 1 526 Ft 

2012. évi bevételek összesen: 928 400 Ft
Az alapítvány kiadásai 2012-ben:

- Gyermek és ifjúsági táborok 209 730 Ft 
- Evangélikus Hírlevél 52 040 Ft
- Csatorna, szennyvíz javítási munkák 140 094 Ft
- Karácsonyi csomagok 37 250 Ft 
- Banki kezelési költség 17 769 Ft 
- Templomkert kialakítása 205 000 Ft 
- Énekkari szállítás 35 000 Ft
- Gyülekezeti kirándulás 179 574 Ft
- Egyéb 44 450 Ft

2012. évi kiadások összesen: 920 907 Ft 

Az alapítvány vagyona 2012. december 31-én:         1 402 494 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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Pénzügyeinkről

Gyülekezetünk számlaszáma: 
11743002-20014517

Alapítványunk  számlaszáma: 
11743002-20136796

Elsőként a köszönet szavával fordul
gyülekezetünk vezetősége azon csalá-
dok felé, akik vállalták az elmúlt évben
is gyülekezetünk működésének biz-
tosítását. 
2012-ben 345 egyháztag fizetett egy-
házfenntartói járulékot. Ez a szám
sajnos már jó pár éve nem növekedett,
noha Kaposváron a 2001-es népszám-
lálás szerint több mint 1000 ember val-
lotta magát evangélikusnak!
Kérünk tehát mindenkit aki megfeled-
kezett az utóbbi években az egyházfen-
ntartói járulék befizetéséről, az idei
évben tartsa számon, hogy
gyülekezetünk működése zavartalan
lehessen.

Új lehetőség, amivel sok gyülekezeti
tagunk él, az egyházfenntartói járulék
rendszeres havi folyószámlára utalása!
Ezzel a módszerrel gondot és fáradsá-
got lehet spórolni, gyülekezetünknek
pedig nagy segítség a folyamatos bevé-
tel!

Külön meg kell köszönnünk egy-
házfenntartóinknak, hogy az elmúlt
évben ugyanannyi ember mégis
113.000 Ft-al többet áldozott cél-
jainkra. Ennek segítségével tudtuk

épületeinket fűteni és világítani,
valamint a gyülekezet munkatársainak
bérét fedezni.

Szintén nagy segítség volt az előző
évben gyülekezeti házunk korsz-
erűsítésére befolyt 673.100 Ft
céladomány! Ebből az összegből el
tudtuk kezdeni a pályázatírás folya-
matát! A fennmaradó összeget tar-
talékoljuk sikeres pályázat esetére!

Gyülekezetünk az elmúlt években, ha-
todéves és segédlelkész híján egy főál-
lású lelkészt alkalmazott. Az egyre
sokasodó feladatok és gyarapodó
munkaágak azonban egyre inkább sür-
getik a másodlelkészi állást ismételt
bevezetését gyülekezetünkben.
Ehhez az egyházkerület, támogatásáról
biztosította közösségünket, azonban
helyi összefogás és áldozat nélkül min-
dez a terv nem valósulhat meg.
Kérjük tehát a testvéreket, hogy 2013-
ban is gondoljanak felelősséggel
gyülekezetünk jövőjére, hogy szeptem-
bertől, az új tanévben már egy második
lelkész is szolgálatba állhasson Ka-
posváron gyülekezetünk lelki
erősödésére. P.M.
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A keresztség áldásában A keresztség áldásában 
18-an részesültek:18-an részesültek:

Miklós Mónika
Kovács Lajos

Ferenczi Hunor Zétény
Gyenes Ádám

Kovács Júlia Réka
Kovács Orsolya Dóra

László Zsófia
Bíró Gábor
Hricó Dóra

Körmendi Gergő
Papp Lili

Hadnagy Mátyás
Jakó Hunor

Plesz András József
Török Bence

Arató András István
Párkányi Iván

Szalontai Botond

A konfirmációban A konfirmációban 
13-an vallották meg hitüket13-an vallották meg hitüket

Andrásofszky Péter Barna 
Bierer Mónika 

Bodrogi Klaudia 
Győri Áron Izsák 
Máté Lilla Szilvia

Märcz Flóra 
Molnár Alexandra 

Nemes-Vecsera Alexa 
László Péter

László Krisztina
Szöllősi Marcell 

Tuli László 
Halász Marianna (felnőtt konf.)

Áldást 3 ifjú párÁldást 3 ifjú pár
házasságárakértünkházasságárakértünk

dr. Vető Ádám Lajos (ev.) és Szép Adrienn
(r.kat.)

Fekete László (ref.) és Molnár Enikő (ev.)
Babócsai Péter (r.kat.) és Ács Viktória

(r.kat)

50 házassági évfordulójukon
 áldást kértek

Meng Konrád (ev.) és Mráv Mária (r.kat.)
Klein János (ev.) és Vörös Anna (r.kat.)

Kaposváron 13 testvérünketKaposváron 13 testvérünket
kísértük utolsó földi útjára:kísértük utolsó földi útjára:

Tarnai Lászlót 
Lóki Józsefné sz. Peiker Gizellát

Schmidt Jánost 
Szomenauer Jánost 

Balázsfi Ferenc 
Pregun Gézáné sz. Csima Erika 

Kocsis Sándor 
Jusztusz Jakab 
Rózsa János 
Koczor Attila 
Hanzel János
Petter Béla
Erdős János

Isten áldása kísérje a keresztség
áldásában részesült gyermekeket, a

hitüket megerősítőket és a közös életútra
indultakat!

Isten adjon békés pihenést az elhunytak-
nak és vígaszt a gyászolóknak!

ÖÖ rr öö mm ,,   ff áá jj dd aa ll oo mm   éé ss   rr ee mm éé nn yyÖÖ rr öö mm ,,   ff áá jj dd aa ll oo mm   éé ss   rr ee mm éé nn yy
a  2 0 1 2 .  é v  k a z u á l i s  e s e m é n y e i n e k  t ü k r é b e n  
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H í v o g a t ó !
Énekkar

Minden hétfőn fél 7-től a gyülekezeti
teremben énekkari próbát tartunk!

(VÁRJUK NAGY SZERETETTEL AZ
ÚJ TAGOK JELENTKEZÉSÉT IS!)

Beszélgető kör
A hónap első és harmadik szerdáján 5
órától beszélgetésre hívunk mindenkit,
akik szívesen gondolkodnak az egyház

és a világ dolgairól. 

Bibliaóra
Minden csütörtökön fél 10-től Bibliaóra

a gyülekezeti házban. Az év témája:
Úton Pál apostollal

Gyülekezeti hittan
Minden csütörtökön negyed 5-től vár-

juk az alsós tanulókat a gyülekezeti hit-
tanórára! (gyülekezeti terem)

Előkonfirmációs óra
Minden pénteken negyed 5-re várjuk a

6., 7. osztályos gyerekeket előkonfirmá-
córa!

KEFIR - IFI
Minden pénteken 5-re várjuk a fiatalo-

kat ifjúsági órára!

Lelkészi Hivatali rend:
Hétfő:  16:30-18:00
Szerda:  10:00-12:00
Csütörtök:    13:00-15:00

Természetesen fontos ügyekben
egyéb egyeztetett időpontban is

szívesen állunk a testvérek rendel-
kezésére!

IISSTTEENNTTIISSZZTTEELLEETTII
AALLKKAALLMMAAKK  

NNAAGGYYHHÉÉTTEENN!!

22001133..  mmáárrcciiuuss  2244..  --  1100..0000  22001133..  mmáárrcciiuuss  2244..  --  1100..0000  
Virágvasárnap

(Böjt i  gyűjtés  zárónapja)

22001133..  mmáárrcciiuuss  2288..  --  1188..000022001133..  mmáárrcciiuuss  2288..  --  1188..0000
Nagycsütörtök

(úrvacsora)

22001133..  mmáárrcciiuuss  2299..  --  1100..0000  22001133..  mmáárrcciiuuss  2299..  --  1100..0000  
Nagypéntek
(úrvacsora)

--  1188..0000  --  1188..0000  
Nagypénteki Passióolvasás

22001133..  mmáárrcciiuuss  3300..  --  1166..000022001133..  mmáárrcciiuuss  3300..  --  1166..0000
Nagyszombat

(CSEND ISTENTISZTELET)

22001133..  mmáárrcciiuuss  3311..  --  1100..000022001133..  mmáárrcciiuuss  3311..  --  1100..0000
Húsvét  ünnepe 

(úrvacsora)

22001133..   áápprr ii ll ii ss   11 ..   --   1100..0000  22001133 ..   áápprrii ll ii ss   11..   --   1100..0000   
Húsvét  2 .  napja

(BABA - ISTENTISZTELET)

Mindenkit szeretettel várunk!



Felelős szerkesztő és kiadó:
Pongrácz Máté 

evangélikus lelkész
EVANGÉLIKUS LELKÉSZI 

HIVATAL
7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.

Telefon: /82/ 416-467
Mobil: /20/ 824-3500
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Ami történt
Október 31. Reformáció

Idén a református templomban került
megrendezésre a közös protestáns Isten-

tisztelet!
November 24. - Lelkésziktató 

Istentisztelet
Szemerei János és Smidéliusz Zoltán be-
iktatta hivatalába Pongrácz Máté megvá-

lasztott lelkészt Kaposváron!

December - Karácsonyi cipősdoboz akció!
Több mint 50 gyermeknek segített gyüle-

kezetünk!
December 7. - Ádventi koncert

5 fellépővel megtartotta énekkarunk a
szokásos ádventi koncertjét

December 15. - Keresők Istentisztelete
és Keresztmetszet koncert

Evangélikus fiatalokból álló zenekar
adott koncertet a gyülekezeti teremben.
Igét Győri Veronika kötcsei lelkész hir-

dette.
Július 21-27. Ökumenikus imahét 

Az evangélikus templomban Balás Béla
megyéspüspök hirdette Isten igéjét.

Amire készülünk
Március 9. - Házi hittanverseny és Ke-

resők Istentisztelete
A tavalyi nagy sikerű házi hittanverseny-

re idén is nevezhetnek szülők!

Március 10. - Szupplikáció
Cilike Eszter balatonszárszói teológus
hirdeti Isten igéjét gyülekezetünkben.

Március 17. - Nyílt nap a hitoktatásról
Kérdések, észrevételek feltételét, vala-

mint a hit és erkölcstan oktatásra való je-
lentkezés lehetőségét kínálja gyülekeze-

tünk.

Március 23. - Egyházmegyei gyerek-
nap (Porrogszentkirály)

Az egyházmegyei hittanversennyel egy-
bekötött gyermeknapra várjuk a szülőket

és gyermekeiket egyaránt.

Április 6. - Ifjúsági találkozó 
(Szombathely)

Gyülekezetünk zenekara a Lélekvár fog
fellépni az egyházkerületi ifjúsági talál-

kozón.

Május 11-12. - Kirándulás
Tavaszi kirándulás célja az egyházkerü-

leti missziói nap, valamint a Bakony. 


