Evangélikus Hírlevél
201 6. március - A kaposvári és környéki evangélikusok időszaki körlevele - 21.évf. 1.szám

100 éve Kaposváron!

Sáros az utca 1916 májusában. A
25 ezres kisváros csodás fejlődés
után most sokat szenved. Már áll a
városháza és a színház, de a pompás új épületek mégis csalódottan
tekintenek vissza a kaposvári
járókelőkre.

mint ezen a nyáron. Noha minden
azt üvöltötte: nincs remény, ők
mégis bíztak és imádkoztak.
Imádkoztak
és
kérték
sőt
követelték az idős dunántúli
püspöktől, adjon végre lelkészt a
sóvárgó evangélikus közösségnek.

Dúl az I. világháború, a somogyi
katonák pedig már menetelnek
reménytelen útjukon Erdély, majd
a Kárpátok felé. Bukovinába tartanak, hogy megküzdjenek a
túlerővel,
a
hatalmas
embertömeggel.
Az itthon maradottak talán soha
jobban nem vágytak az Istenre,

Lelkészt, aki vezet, bíztat és ölel,
Isten drága szent igéjével.
Gyurátz Ferenc végül engedett. Nehéz időkben, talán utolsó döntéseként lelkészt küldött Somogyország
fővárosába,
1916
júliusában. És megalakult a Kaposvári Evangélikus Egyházközség.

“Növekedjetek a kegyelemben”
(2Pt 3,18)
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Ősrégi mondás, hogy a magyar egy
pesszimista nép. Nem veszi észre a jót,
nem tud örülni a lehetőségeknek, mindenben inkább a rosszat, mint a lehetőséget és a jót látja.
Sajnos életünk folyásán látjuk, mindebben a gondolatban van némi igazság. Sokszor mi magunk is félig üresnek látjuk a poharat, mint félig telinek!

Amikor a kaposvári evangélikusok fennállásuk 100. évfordulóját ünneplik, három esemény is felsejlik előttünk a távoli
múltból, amikor őseink, dédszüleink,
nagyszüleink példát mutattak számunkra
abban, hogyan lehet meglátni a legnehezebb időszakban is a jót és előremutatót.

Az első ilyen esemény épp az idei ünnepünkhöz kapcsolódik. 1916-ban, amikor
megalakult a Kaposvári Evangélikus
Egyházközség kegyetlenül nehéz évek
voltak Európában. Az első nagy világégés kellős közepén a kaposvári evangélikusok mégis félig megtelten látták a poharat és mertek álmodni, mertek indulni,

mertek a jövő felé tekinteni. A hátrálás
helyett előretekintettek és akkor, amikor
senki sem mert, ők a jövőről álmodtak.
A második esemény 1929-hez kapcsolódik, amikor kaposvári őseink elkezdték a
templomunk építését. Hatalmas lelki erő
kellett ahhoz, hogy a két világháború nehéz időszakában, gazdasági és társadalmi
válságok közepette úgy döntsenek, kell a

lelki otthon az itt élő evangélikusok számára. Milyen szép példa, ahogy nem elégedtek meg a régi imaházzal, amit tűzoltószertárból alakítottak át, ami gyakran
volt dohos és olajszagú, hanem igazi Isten házat álmodtak, olyat, ami évszázadokon át tudja hirdetni Isten hatalmát és
dicsőségét.
Végül a harmadik esemény a gyülekezet
történetében a negyvenes évekhez köthető. E tájban megromlott a viszony a lelkész és gyülekezet között. A templomba
járó tömeg súlyosan csalódott akkori szeretett lelkészében és mély törés jelentkezett a közösség életében.
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Ma ilyen esetben mindenki elfordulna az
egyháztól, de a csodaszép templom, az
ősök hite és az Istenbe vetett mély bizalom az akkorra már felnőtté vált egyházközséget a meghátrálás helyett a folytatás és a növekedés irányába vezette. A
bizalmat vesztett lelkész helyére egy fiatal lelkészt választottak Dubovay Géza
személyében, aki hosszú évtizedeken keresztül nagy szeretettel és megelégedéssel pásztorolta Krisztus nyáját Kaposváron. Nehéz, de áldott időben, üldözve,
mégis Istenben szabadon.
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A háborút, a válságok tengerét, a bizalomvesztés állapotát mind-mind olyan lehetőségeknek tekinti, amelyből megerősödve, amelyből győztesen lehet kikerülni. Vegyünk hát példát elődeink hitéből
és a növekedésbe vetett reménységükből
és merjünk mi is nagyot álmodni!

Máté evangéliuma meg is mutatja az
útat: “keressétek először Istennek országát, és az ő igazságát; és mindez ráadásul megadatik nektek”.
Megadatik a hit, az abból fakadó reménység és a mindenki felé megnyilvánuló szeretet. Ámen
P.M.

Az őseink hiszem példák lehetnek számunkra. A 100 éves gyülekezet története csodaszép bizonyság arról,
Ünnepi Istentisztelettel
honnan lehet erőt meríteni, honnan
veszi kezdetét gyülekezetünk
lehet bátorságot szerezni a földi élet
jubileumi éve:
útján, és mi kell ahhoz, hogy az ember tudjon pozitívan gondolkodni.
Ézsaiás próféta ezt írja: “De akik az
Úrban bíznak, erejük megújul,
szárnyra kelnek, mint a sasok, futrendkívüli időpontban
nak, és nem lankadnak meg, járnak,
és nem fáradnak el.”
Milyen igazak ezek a mondatok.
Hányszor és hányszor meg is taAz Istentiszteletet a
pasztalhattuk életünkben, hétközDuna TV élőben közvetíti!
napjainkban mindezt mi is.
Talán elfogyott már teljesen az Várunk mindenkit a kaposvári evangéerőnk, de mégis tudtunk tovább in- likus templomba és a képernyők elé!!
dulni, tudtunk újra nekifeszülni és
győzni. Éppen ezért meg vagyok
győződve arról, hogy az Istent ismerő élet nem lehet félig üres élet.
Az Isten ismerete olyan hatalmas
tudás, amely végérvényesen megtölti, csordultig telíti életünk poharát, pozitív előjelűvé változtatva
mindent, ami eddig negatív volt.

2016. március 20-án
(vasárnap)

11 órakor.
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EVANGÉLIKUSKÉNT A TÖRVÉNYSZÉK ÉLÉN
- Interjú Dr. Hajnal Évával a Kaposvári Törvényszék elnökével -

Dr.
Hajnal
Éva
a
Kaposvári
Törvényszék
elnöke
régóta
gyülekezetünk tagja. Lánya 3 éve konfirmálkodott közösségünkben. Férjével állandó résztvevői voltak családi istentiszteleteink . Őt kérdeztük most életéről,
evangélikus gyökereiről, hivatásáról és
arról mit jelent életében az Istenhez tartozás.

Kérlek mesélj arról, hogyan lettél az
evangélikus egyház tagja, milyen családi
háttérrel rendelkezel?
Felmenőim a XVIII. században sváb
telepesként érkeztek Baranya és Tolna
megye határára. A magukkal hozott
evangélikus hitet mindvégig megőrizték..
Családunkban természetes volt, hogy
életünket a keresztyén értékek mentén,
hagyományaink szerint éljük, még akkor
is ha ez nem volt mindig egyszerű.
Ahhoz a generációhoz tartozom, melynek
ifjúkorában – ha nem is tiltott – de gyanús
dolog volt a vallásgyakorlás. Szüleim
azonban ragaszkodtak ahhoz, hogy hittanra járjak, konfirmálkodjak. Utólag nagyon
hálás vagyok ezért, mert személyiségem
így lett teljes. Alakításában jelentős szerepet
játszott
Krähling
Dániel,
gyülekezetünk lelkésze.
Izgalmas dolog volt hittanra járni. A
gyülekezeti házig lopva mentünk, nehogy
az úttörőcsapatból meglásson valaki. De
ott benn kitárult a világ. Dani bácsitól
nagyszerű szellemi útravalót kaptam. Persze ez csak jóval később, felnőttkoromban

tudatosult bennem.
Mikor falunkból, Hidasról elkerültem, én is
hagytam, hogy „elragadjon az élet”,
hanyagoltam a templomot is. A Jóisten
mégis mellettem állt, gyakran „beszélgettem” is vele.
Sok évvel később tértem vissza, melyben
segítségemre volt katolikus férjem és Szemerei János püspök, akkori kaposvári

lelkészünk hívó, biztató szava. Lassan,
fokozatosan találtam vissza hitemhez, úgy
érzem hazatértem.
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Hogyan döntötted el, hogy azon a pályán
indulsz el, amely végül hivatásod lett?
Humán érdeklődésű, jó tanuló voltam, ezért
jelentkeztem a jogi karra, Pécsre. A jog
kezdetben nagyon távolinak tűnt, de hamar
ráharaptam az ízére és a szakmai gyakorlatok alatt beleszerettem a bírói munkába.
Ekkortól céltudatosan készültem e pályára,
melyet a Kaposvári Városi Bíróságon
kezdtem.
Végigjártam a ranglétra minden fokát és
végül 25 év bírói munka után, bírótársaim
bizalmából a törvényszék elnöke lettem.
Mennyire nehéz hívőként a jog sokszor nehéz döntéseiben eljárni?
Számomra a hit és a jog összeegyeztethető,
mindkettő az erkölcsi értékekre, alapvető
társadalmi együttélési normákra épül. A
Tízparancsolatban megfogalmazott tilalmak
a jog által is védett területek. S ki vét ellenük, annak büntetés jár. A bíró, ha
tisztességes eljárásban jár el és arányos
büntetést szab ki, nem vét hite ellen. A
megbocsátás a sértett és a Jóisten joga.

Mi az ami munkád során a legfontosabb
célod?
Bírói és vezetői munkámban mindig arra
törekszem, hogy a legjobb tudásom szerint,
törvényesen és lelkiismeretesen döntsek
emberek sorsa felől. Így nyugodtan álomra
hajthatom fejem, hisz keresztyénhez méltón
teljesítettem világi kötelességemet.
Végül nagyon érdekelne, ha visszatekintesz
eddigi életedre mi vagy ki az, akiért a
leginkább hálás vagy az Istennek?
Hálás vagyok a Jóistennek szüleimért, hogy
szeretetteljes, megértő családban nőhettem
fel. Támogatásukra mindig számíthattam,
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mely egész életem során biztonságot adott.
Emberséget, tisztességet és a munka becsületét tanultam tőlük.
Volt néhány nagyszerű tanárom a hidasi általános iskolában és a bonyhádi (jelenleg
evangélikus) gimnáziumban, akik mindig
többre ösztönöztek, jó felé terelték sorsomat. Jó közösségben, azzal a munkával
kereshetem kenyerem, melyet szeretek.
Megtalálhattam azt a férfit, akivel egymásnak teremtett bennünket az Úr.
Hálás vagyok Istennek, hogy megajándékozott a legszebb érzéssel, az anyasággal. Két
szép, szerető gyermekem: felnőtt fiam és
gimnazista lányom színesíti napjaimat.
Remélem, hogy olyan meleg családi hátteret tudok nekik biztosítani, mint amilyent
én kaptam.
A Jóisten mindig vigyázott rám, életem legnehezebb időszakaiban is. Boldog, kiegyensúlyozott életem neki köszönhetem.
Köszönöm
a
beszélgetést! Kívánunk
munkádhoz sok erőt, családod körében
pedig sok örömöt.

Halász István:
Hitünk vigasztaló ereje

Jézus értünk adta életét a keresztfán.
Tudunk-e mi szenvedni a sorsunk keresztfáján?
Nehéz kérdés, melyre választ az élet adja.
E válaszban van a szerető szívnek szava.
Erre nem lehet a válasz több, mint ennyi:
az élőket becsülni és szeretni,
az elhunytjainkra emlékezni
és Jézust őszinte hittel szeretni.
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- Több mint 100 ezer forint az ifjúság javára -

Állt a bál a kaposvári evangélikusok
háza táján 2016. január 30-án, hiszen
idén harmadik alkalommal rendezték
meg az evangélikus jótékonysági bált.

Három évvel ezelőtt Märcz Zoltán, a
Férfikör vezetője megálmodott egy
farsangi mulatságot, de valószínűleg ő
sem gondolt arra, hogy az évek során
mekkorára duzzad azoknak a száma, akik

kulturált körülmények között mulatoznának és éreznék jól magukat. Három év
alatt a helyszínek is folyamatosan változtak az előbbieknek köszönhetően, és
most már több mint százan gyűltek össze
a kaposvári helyőrségi klubban –
akiknek ezúton is köszönjük, hogy
lehetőséget adtak bálunk megszervezésére.
A bál helyszínének kiválasztásában és a
szervezésben külön köszönet illeti meg

Dr. Nagy Lajosné testvérünket, aki időt
és energiát nem sajnálva segített a
helyszín megtalálásában.
Pongrácz Máté, a gyülekezet lelkésze
köszöntésében elmondta, hogy a 100
éves gyülekezet, harmadik Jótékonysági
Báljának bevételét az evangélikus fiatalokra fordítja. A hagyományos nyári tábor programjának bővítése és újabb társasjátékok beszerzése szerepel a tervek
között.

A szót ezek után
Dr. Sütő Zoltán
felügyelő vette át,
aki szintén örömét
fejezte ki, hogy
ilyen sokan összegyűltünk egy jó cél
érdekében.
A
köszöntők
sorát
végül Märcz Zoltán
zárta, aki vázolta az
este programját és
mindenkinek
jó
szórakozást kívánt.
A köszöntők után
az énekkar szolgálata következett.
Vönöczky Gábor karnagy vezetésével ismét színvonalas produkciót hallgathatott
a közönség. “Szívembe száll, az öröm
ár” énekelték, majd megkezdődött a mulatság. A vacsora után a táncot Sörös
Adrián és párja, Németh Vivien nyitotta
meg bemutatójukkal.
Az idei évben két különlegességgel is
szolgáltak a szervezők a bálozóknak.
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Kóbor Gergő fiatal fotós az est folyamán
vállalta, hogy a Csiky Gergely Színház
jelmeztárából vett kiegészítők segítségével képeket készít családokról, bará-

nyerte.
A bál egész ideje alatt a Me-Ko Duó biztosította a zenét.
“Míg a szép nyár messze nem száll, S

tokról a Fotósaroknak elnevezett
helységben. Öröm volt látni, hogy mennyien kihasználták a lehetőséget és
kértek örök emlékű fényképet a mulatságról.
Mindezek mellett csokiszökőkút is
elkápráztatta a résztvevőket, amit
gyümölcsök
mártogatásával
együtt
lehetett fogyasztani. A bál egyik fő programja kilenc óra környékén Papp Tibor,
immár hagyományos képes beszámolója
volt, az előző bálról. Az aláfestő zene, a
képek és a szövegek összehangolása nem
kis feladatot igényel, ám ő évről évre
nagy lelkesedéssel vág bele a munkába,
örömet szerezve a bál résztvevőinek. Tíz
óra tájékán a teaház is üzembe állt, majd
fél 12-től a tombolahúzásra került sor. A
fődíjat, egy balatonszárszói hétvégét
Lehelné Dömény Katalin, a második díjat, egy tortát pedig Walter Virág és férje

meddig a tánc hozzánk jól áll, Vigadjunk
hát az éjen át…” - énekelte az énekkar a
bál kezdetén.
Az öröm és a vigasság valóban hosszan
tartott, ám sajnos az este mégis hamar elszállt. De senki ne csüggedjen, aki idén
lemaradt, jövőre bepótolhatja, mert
egészen biztos, hogy jövőre is megrendezésre kerül gyülekezetünk bálja, a
kérdés már csak az, akkor hova fogunk
beférni?
P.GY.B.

A bálról és közösségeinkről
bővebb információt megtalálhatnak
honlapunkon:

http://kaposvar.lutheran.hu
Egyházunk honlapja:

www.evangelikus.hu

FA C E B O O K O N !

Gyülekezeteink is megtalálhatóak a
Jelöljenek minket ismerősnek!
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AZ ECSENYI FEJLESZTÉSEK 2016-BAN IS FOLYTATÓDNAK

Nagy volt a sürgés-forgás az ecsenyi
gyülekezet háza táján a Reformáció ünnepén, hiszen egyszerre készültek a
gyülekezet tagjai az ünnepre és a felújított templomtér átadására is.
Az önkormányzat vállalta, hogy a templom
utcáját térkövekkel felújítja, és a dombon
felvezető korlát biztonságossá tételével
teszi könnyebbé a templomba
jutást.
Ebből is látszik, hogy Kőkúti
István polgármester számára milyen fontos a község folyamatos
épülése. Gyülekezetünk pedig
önerőből újította fel a templom
előtti teret, így már az esős őszi
idő sem lehet akadálya az istentiszteletek előtti és utáni beszélgetéseknek.
Az istentiszteletre sokan érkeztek
a környékbeli gyülekezetekből:
Felsőmocsoládról,
Somogyszilből
és
Mernyéről is. Az igehirdetés szolgálatát
Perpék Attila, a Bárdudvarnoki Református
Egyházközség lelkésze végezte.
Istentiszteletünkön Réth Katalin evangélikus lelkészjelölt szolgált a liturgia során,
és Pongrácz Máté evangélikus lelkész zenei
szolgálata színesítette az alkalmat.
Örömmel számolhatunk be még arról, hogy
a fejlesztések a templom körül nem fejeződtek be a 2015-ös évvel, mert a Reformációi Emlékbizottsága által kiírt pályázat
segítségével az ecsenyi gyülekezet

1.650.000 Ft összeget nyert az idei évben
további fejlesztések megvalósítására.
A pályázat keretein belül 2016 nyarán
felújításra kerül az ecsenyi gyülekezeti
terem, amely új járólapot és bútorokat kap.
Megújul a parókia udvara és két
vendégszoba kialakítására és bútorozására
is sor kerül.

A pályázat keretein belül továbbá egy
kitelepítésre
emlékeztető
emlékút
kialakítására is sor kerül a piros túraút mentén, amely nemcsak az itt élők, de a turisták
és a jövő nemzedék számára is megismerhetővé teszi a II. világháború után történt
fájó eseményeket, amelyek meghatározták
az Ecsenyben élő emberek és evangélikusok sorsát. Az emlékút kialakításához kérjük a testvérek segítségét. Amennyiben a
családban megmaradt kép, dokumentum a
kitelepítés borzalmairól, kérjük juttassák el
az ecsenyi Lelkészi Hivatalba.

Az Ecsenyi Evangélikus Körzet új számlaszáma:

11743002 - 20167031

(Ecseny, Polány, Mernye, Felsőmocsolád, Somodor, Szentgáloskér)
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GYÜLEKEZETI NAP SOMOGYSZILBEN

Szeptember utolsó szombatján került
megrendezésre az immár hagyományosnak mondható somogyszili
evangélikus gyülekezeti nap. A nap
különlegessége
volt,
hogy először szolgált a
falu
nyilvánossága
előtt a gyülekezet új
lelkészjelöltje
Réth
Katalin, aki augusztus
óta hirdeti Isten igéjét
a gyülekezetben.
A meghívott vendégek
között ott volt a község
polgármestere,
a
képviselő testület tagjai,
valamint olyan elszármazott sziliek, akik
szívesen jöttek vissza találkozni régi
barátokkal, ismerősökkel.
Jó volt látni, hogy szépen megtelt az
evangélikus templom és több mint
százan hallgatták a lelkészjelölt igeszolgálatát, ami után a Somogyszilből elszármazott, a településhez és a templomhoz
is erős szálakkal kötődő Göbl Henrik és
családja szolgált bizonyságtételekkel,
versekkel, és kórusművekkel. Szavaik mint mindig - szívhez szólóak és lelket
melengetőek voltak. A megújulásra és az
új kezdet fontosságára hívták fel a figyelmét a gyülekezetnek. Az Isten-

tisztelet végén Pongrácz Máté kaposvári
lelkész köszöntötte a gyülekezeti tagokat
és hívogatott mindenkit a közös ebédre,
valamint kézbe adta az egyházközség el-

ső újságát, melyben helyi és kaposvári
hírek olvashatók. A hálaadó istentisztelet
után az iskola étkezőjében egy finom
ebéd mellett folytatódott az alkalom késő
délutánig. Az étkezést a helyi presbiterek
szervezték Erdélyi Imre vezetésével. Ők
készítették az ételt és szolgáltak fel a
több mint száz vendégnek.
A gyülekezeti nap végén egyértelművé
vált, többször is kell Istent dicsőítő alkalmakat tartani a somogyszili közösségben, hisz minden közösség igazi megtartó erejét az Istennel való kapcsolat és
közösség egymáshoz való viszonya adja.

A Somogyszili Evangélikus Körzet új számlaszáma:

11743002 - 20207931
(Somogyszil, Gadács, Igal, Bonnya, Ráksi, )
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E G Y H Á Z F E N N TA R T Á S - D E M I É R T ?

Az elmúlt hónapokban többen kérdezték, miért is fontos egyházfenntartást
fizetni, hogyan lehet a legjobban segíteni a gyülekezetek munkáját?
Mire költi a közösség a tagoktól befolyt összeget?
A XXI. század egyháza rendkívül sokrétű munkát végez, amelyhez biztos anyagi
háttér szükséges. Az istentiszteletek
megtartásán kívül Kaposváron és környékén több mint 50 hittanórán közel
150 gyermeket oktatnak hitoktatóink,
lelkészeink. Évente 100-nál is több látogatás valósul meg kórházakban, otthon a
betegágy mellett. Számos keresztelés és
esketés is színesíti a közösség életét, de
sokszor koporsó mellett is meg kell
állnia a lelkészeknek.
A látható munkák mellett egyre nagyobb
adminisztratív teher is hárul a lelkészekre, nemcsak a hitoktatás miatt, de egyéb
területeken is.
Sajnos azonban tévhit, hogy mindezen
örömök és terhek anyagi hátterét a
gyülekezet állami és egyházi támogatásokból tudja fedezni.
A gyülekezeti tagok Magyarországi
Evangélikus Egyház számára felajánlott
1%-os adó hozzájárulása nagyon fontos
segítség, de csak közvetetten, fejlesztések útján érkezik meg az egyházközség
számára. A mindennapi működés fenntartásának egyetlen háttere a gyülekezeti tagok egyházfenntartói járuléka.
Kaposváron évek óta kis mértékű növekedés tapasztalható, de a vidéki gyüleke-

zetekben sajnos folyamatosan csökken a
befizetett összeg.
Általános tendencia, hogy egyre kevesebben próbálják fenntartani közösségeink működését.
Pedig ha kevés a befizetés, előfordulhat,
hogy közösségi tereinkben nem lesz fűtés és világítás és nem fogunk tudni
megfelelő juttatást biztosítani azon alkalmazottainknak és lelkészeinknek, akik
munkájukkal hozzájárulnak gyülekezetünk fejlődéséhez. Másra tehát nem számíthatunk, csak magunkra! Tartsuk fontosnak evangélikus egyházunkat!
Szeretettel hirdetjük, hogy pénztárosaink Kaposváron minden vasárnap
fél 10-től a templom bal oldalán megtalálható pénztáros asztalnál várják a
befizetéseket. Minden esetben a befizetésről nyugtát állítanak ki, ezzel igazolva, hogy a befizetés a gyülekezet céljait
szolgálja. Vidéki gyülekezeteinkben
(Ecseny, Mernye, Polány, Somogyszil,
Bonnya, Igal) a pénztárost istentiszteletek előtt, vagy személyesen, lakásán
felkeresve is lehet befizetést bonyolítani. Nagy öröm továbbá, hogy egyre többen állnak át a bankon keresztüli rendszeres utalás formájában történő egyházfenntartás fizetésre. Köszönjük mindenkinek, aki ezt a lehetőséget választja.
Végül pedig szeretnénk megköszönni
mindenkinek, aki 2015-ben segítette közösségeink munkáját. Hálásak vagyunk a
segítségért és az együttműködésért.
Tisztelettel: Pongrácz Máté (lelkész)

A Kaposvári Evangélikus Egyházközség számlaszáma:
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Közhasznú jelentés

A "NÖVEKEDÉS” Alapítvány
2015. évi működéséről

11.

A Növekedés Alapítványt a Talajerőgazdálkodás KKT. hozta létre 1994.-ben.
Az alapító társasági formaváltáson esett át – 2009.12.31.napjától új a neve Talajerő plusz Kft- minden más alapadat változatlanul hangyása mellett. Az Alapítvány PK: 21661/1994/2 számon közhasznú szervezetként bejegyzésre került a kaposvári Bíróságon, 1998. június 18.-án. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet, a Kaposvári Evangélikus Egyházközség meglévő és bővülő tagsága körében, az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjának megfelelően, így különösen az idős korúak gondozását és családok segítését. A gyermekek és ifjúsági korosztály erkölcsi nevelését és oktatása a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 35/B. §-hoz kapcsolódóan. Kulturális szolgáltatás, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi
közművelődési tevékenység támogatása – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjának megfelelően, így különösen saját, valamint városi szervezésű zenei illetve
irodalmi alkalmakon keresztül a város kulturális életének gazdagítását A kulturális örökség védelme a kulturális
örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 5. § (1) bekezdésének megfelelően, így különösen a Kaposvári
Evangélikus Egyházközség védett épületeinek és felszerelésének karbantartását, javítását, bővítését és pótlását

Nyitó összeg 2015. január 1-én:
Az alapítvány 2015. évi bevételei:
- Magánszem. adománya
- Talajerőgazd.KKT.
- SZJA 1%
- Pályázati támogatás (NEA-TF)
- Banki kamat
2015. évi bevételek összesen:
Az alapítvány kiadásai 2015-ben:
- Gyermek és ifjúsági táborok
- Evangélikus Hírlevél
- Evanglikus póló készíttetés
- Karácsonyi csomagok
- Banki kezelési költség
- Balatonszárszó családos hétvége
- Anyagi jellegű költségek
- Személyi jellegű költségek
- Egyéb költségek + ÉCS

2015. évi kiadások összesen:
- Tetőtér beépítés beruházás
- Tárgyi eszközök miatt korrekció
Az alapítvány vagyona 2015. december 31-én:

1 114 826 Ft

1 052 000 Ft
500 000 Ft
565 780 Ft
610 000 Ft
164 Ft
2 727 944 Ft
178 968 Ft
52 038 Ft
50 085 Ft
61 080 Ft
26 108 Ft
186 380 Ft
340 996 Ft
34 600 Ft
98 755 Ft

1 029 010 Ft
234 880 Ft
- 98 755 Ft
2 677 635 Ft

Tartós adományozásra szerződés a Talajerő plusz Kft-vel van.

A NÖVEKEDÉS alapítvány adószáma: 18761638-1-14
Alapítványunk számlaszáma:

11 7 4 3 0 0 2 - 2 0 1 3 6 7 9 6

Köszönjük eddigi és kérjük további megértő segítségüket és támogatásukat!
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Családbarát gyülekezet
Kikőtő az egész családnak!

A Kaposvári Evangélikus Egyházközség 2015-ben a Nemzeti Család és Szociálpolitikai Intézet Családbarát Ország című pályázatán sikeresen pályázott.
A pályázat segítségével az elkövetkező
fél évben 640.000 Ft vissza nem térítendő összeget költhet
közösségünk a családok, a házaspárok és
a jegyespárok segítésére,
kapcsolatuk
erősítésére.

A pályázat segítségével tudtuk az őszi
“Kikötő” családos és
gyülekezeti hétvégét
megvalósítani és a
családok
számára
kedvezményes részvételi díjat biztosítani. Szintén a pályázat
segítségével tudjuk kiadni Gyülekezeti
Hírlevelünket, valamint négy, a családokra fókuszáló istentisztelettel megörvendeztetni a Somogy TV nézőit és a So-

mogyban élő evangélikusokat.
Végül az ősz folyamán a baba-mama és
ifjúsági szobánk festése is ebből a forrásból valósulhatott meg.

Céljaink között szerepel, hogy tavasszal
családos kirándulást szervezzünk, valamint olyan programsorozatot, ahol a szülőket segítsük hivatásuk erősítésében.
Nagy öröm, hogy az
idei évben kiemelkedően sok házasságkötés
várható
gyülekezetünkben,
így szintén a pályázat segítségével szeretnénk a házasodni
vágyó fiatalok számára kurzust és egy
közös vacsorát szervezni, ahol együtt beszélgethetnek terveikről, vágyaikról, az indulás és családalapítás áldásairól és nehézségeiről.
Célunk az, hogy gyülekezetünk valóságos kikötő lehessen a családok számára.

“Kikötőben” Balatonszárszón

Évek óta lehetősége van a Kaposvári
Gyülekezet tagjainak, hogy november utolsó heteiben a Balatonszárszói
Evangélikus Konferenciaközpontban
összegyűljenek, beszélgessenek, erőt
merítsenek és kikapcsolódjanak.
Az idei évben sok család és több gyermek is csatlakozott a hétvége résztvevőihez, így az áhítatok és előadások mellett lehetőség nyílt sok játékra és kirándulásra is, valamint külön a gyermekeknek szóló foglalkozást is tartottunk.
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Családi Istentisztelet

1 3.

Hosszú évek óta hívjuk a családokat és még nem volt lehetőség megvásárolni.
a hittanosokat Kaposváron a gyüleke- Várunk tehát minden érdeklődőt az év
zeti házba minden hónap harmadik további alkalmaira, ahol jó hangulatban
vasárnapján,
hogy
lehetünk együtt, örömegyütt énekeljünk, hallmel Istenre figyelve.
junk Istenről és barátTalán már mondani
2016. április 17. - 15.00
ságokat kössünk.
sem kell, hogy idén is
2016. május 15. - 15.00
Az idei évben a Családgyülekezetünk zenekabarát Ország pályázat se- Szeretettel várunk mindenkit a ra a Lélekvár együttes
gítségével a legtöbb is- Kaposvári Gyülekezeti Házba! szolgáltatja a zenét és
tentiszteleten résztvevő
az éneket istentiszteleZenél a Lélekvár együttes!
család külön jutalomban
teinken. A zenekar hűis részesül a tanévzáró
séges tagjai Szebenyi
során. Olyan társasjáték gazdái lehetnek, Ágnes, Horváth Balázs és Hricó Iván.
amiről talán már rég álmodtak, de eddig

Családi Istentisztelet

Konfirmációs hétvége

Ahogy ez már az elmúlt években lenni
szokott, a tavalyi év után, az idei évben
is konfirmációra készül sor a Kaposvári Evangélikus Egyházközségben.
Az évtizedekre visszanyúló gyakorlatot
megváltoztatva - amely két évente tartott
konfirmációi ünnepet - az elmúlt években kisebb létszámmal, de minden évben elindítottunk konfirmációi oktatást. Így tavaly 9,
idén 8 gyermek fogja megvallani hitét Pünkösd vasárnap
templomunkban. Erre az alkalomra szolgált felkészítőként az
a hétvége, amit a fiatalok a
gyülekezeti házban töltöttek el
2016. február 6-7-ig.
Ezen a hétvégén megismerkedhettek gyermekeink egyházunk
két szentségével, valamint egy
sétát tehettek Kaposváron,

amely során gyülekezetünk történetébe
kaptak bepillantást.
A nap végén játékra, majd az ünnepi istentisztelet menetének megismerésére
került sor. A fiatalok a hétvége során
még jobban összekovácsolódtak és immár egy csapatként készülnek életük
egyik legszebb eseményére.
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“Házasságban élni jó!” - mondta egy
fiatal lelkésznő pár héttel ezelőtt egy
vele készített tévéinterjúban. Egyszerűen, de célratörően és világosan fogalmazott. Megfogalmazta azt, amiért
évezredek óta létezik és népszerű a
házasság intézménye.

landtúra értékelő napja az evangélikus
gyülekezeti házban, ahol a résztvevők
ajándékban részesültek.
Február 14-én vasárnap a házasok
megáldására is sor került a Kaposvári
Evangélikus Templomban, ahol fiatal és
idős párok kértek áldást további életükre

A történelmi egyházak Kaposváron immár harmadik éve szeretnének tenni
közösen azért, hogy ezt az előbb említett
egyszerű, de jelentős üzenetet minél több
fiatal számára közel hozzák és valósággá
tegyék.
Az idei évben a Szerelmes Kalandtúra
mellett Házasság heti rendezvények is
színesítették a hét programját. A hét
végén idén is megrendezésre került a Ka-

és házasságukra.
Gyülekezetünk ezen rendezvénysorozata
az országos médiát is érdekelte és a
Magyar Nemzet (2016.02.19) egy teljes
oldalt szentelt azon kaposvári evangélikus fiatalok bemutatására, akik 2016ban kötnek házasságot. Nagy öröm, hogy
idén rekordszámú házasságkötés várható
a nyár folyamán. Isten áldja a házasulandókat és a házasságban élőket.

Várjuk azon párok jelentkezését, akik szeretnének templomi házasságot kötni.
Közösségünk a vegyes, vagy más vallású párok számára is felkínálja
a házasságkötés lehetőségét! Jelentkezni lehet: 0620/8243500
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Öröm, fájdalom és remény

1 5.

a 2015. év kazuális eseményeinek t ü k r é b e n

A keresztség áldásában részesültek

Utolsó földi útjukra kísértük:

Ecseny és környéke: (15)

Plavecz Istvánné sz. Steller Erzsébet; Frei
János; Horváth Istváné sz. Loósz Mária;
Stéger János; Ádám Jánosné sz.
Gelencsér Éva; Takács Gyula;
Stósz Jánosné sz. Balcz Éva;
Pájer Ferenc; Máj Jánosné sz.
Hock Margit; Takács Jánosné sz. Locz
Aranka; Weil József; Átol Tibor László;
Kengyel Erzsébet; Bedő Miklósné sz.
Pásztor Zsófia; Szierer Henrik;
Imre Zsolt; Klem Ervinné sz. Gallisz
Ibolya; Dr. Vető András; Kardos Ferencné
sz. Ruth Gurli Pedersen; Bertényi Józsefné
sz. Kulcsár Irén; Katona Antalné sz.
Németh Irén; Sós Jánosné sz.
Veres Ilona; Kiss Istvánné sz. Bierer
Mária; Varga Tamás

Kaposváron: (18)

Pápai Gitta; Varga Réka; Szabó Lili
Veronika; Surinás Bianka Imola; Arató
Fruzsina Ágnes; Szabó Sebestyén Balázs;
Csonka Zétény Zénó; Glós Bence; Potó
Gyula; Horváth Boglárka Csenge; Simon
Áron; Roberts Leimanis; Orosz Réka;
Orosz Zsófia; Hamar Míra; Somodi Zénó;
Sárközi Nikolett; Győrffi Kincső
Kőszeghy Hannaróza; Raczkó Anna;
Raczkó Sára; Faul Zsófia; Hanti Marcell;
Horváth Viola; Nagy Domonkos; Giener
Gergő; Druzsin Bíborka; Keszthelyi Márk;
Horváth Rajmund; Sárközi Jázmin;
Csongor Attila; Csongor Anna; Pintér Alíz
Hanga
Konfirmációban
megvallották hitüket
Kaposváron: (9)

Andrásofszky Máté; Jámbor Dávid; Major
Máté; Marosi Bori; Néber Natália;
Párkányi Boriska; Puska Dóra;Szemán Rebeka; Szuttai Ágnes
Ecseny és környéke: (5)

Ádám Gerda Boglárka; Dobák Attila;
Kőszeghy Levente; Lőrinczi Ádám; Trapp
Richárd
Áldást kértek házasságukra:
Kaposváron: (4 pár)

Schweigert András és Sebestyén Ágota;
Tóth Péter és Egyed Lenke; Rofrits Viktor
és Tóth Virág; Schmidt Péter és Bakó Viktória

Kaposváron: (24)

Ecseny és környéke: (11)

Máj Jánosné sz. Ábel Anna; Harangozó
Józsefné sz. Göbel Mária; Hirtenreiter
Imréné; Sasvári László; Sasvári Katalin;
Kausz Imre; Tolnai Jánosné sz. Szabó
Anna; Raab Jakabné sz. Pintér Julianna;
Nődl Márta; Savák Józsefné sz.
Meiringer Erzsébet; Kalamár István

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!
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100 éves a Kaposvári
Gyülekezet!
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- Képkockák gyülekezetünk múltjából 3. rész: Állandó egyházi énekkar

A gyülekezet nagy lelkesedéssel készült
az 1917 januárjában átadni kívánt
imaház ünnepségére. Az ünnepi alkalmon a közösség a legszebb arcát kívánta
mutatni, hisz Kapi Béla fiatal püspök első vidéki szolgálatát épp Kaposvárra tervezte.
Dr. Rezsek Gyuláné született Krompecher Berta zeneértő gyülekezeti tagot ezért
arra kérte a presbitérium, hogy az ünnepségre szervezzen egy énekkart, amely az
ünnepi alkalom fényét emelni tudja.
Az énekelni tudó kaposvári evangélikusok nagy lelkesedéssel vetették bele
magukat a kórus munkájába és minden
bizonnyal színesíteni tudták az első kaposvári evangélikus imaház átadó ünnepségét.
A kórus vezetését és szervezését 1919től 1926. január 18-ig Kring Gyula kántor vette át. A kántor célja az volt, hogy
az ideiglenes énekkar állandóvá válhasson. Sok-sok munka és próba után 1919.
október 26-án javasolja és kéri a lelkészt,
hogy a szószékről is hirdesse az énekkarba való jelentkezés lehetőségét, hogy
mégtöbben
csatlakozhassanak
a
gyülekezet kórusához.

A megerősödő énekkar szép lassan nemcsak ünnepi alkalmakon, hanem vasárnapi istentiszteleteken is segíteni tudta a
gyülekezetben folyó szolgálatot.

A kórus kottavásárlását a Luther társaság
segítette, aki értesülve a megalakult
közösségről egy ének és imakönyvek
jegyzéket küldött Kaposvárra, melyből
15-15-öt rendelt a gyülekezet.
Ezek a könyvek nemcsak az énekkart, de
az Istentiszteletre járó gyülekezeti tagok
éneklését is segítette.

Az énekkar fejlődésével együtt a
gyülekezet zenei élete is gyarapodott.
1925-ben Takács Béla lelkész egy új harmónium beszerzésének szükségességét
sürgette,
melyre
gyűjtést
is
kezdeményezett a presbitérium és felhívást küldtek ki 32 közeli vállalathoz,
melyek közül a Dunántúli Bank 1 millió,
a Mézmalom és Cukorgyár 500-500 ezer
korona adományt küldött.
Ezekkel a felajánlásokkal és a régi harmónium eladásával összegyűlt a pénz az
új harmónium megvásárlásra.

Felelős szerkesztő és kiadó: Pongrácz Máté (evangélikus lelkész)
EVANGÉLIKUS LELKÉSZI HIVATAL 7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.
Telefon: /82/ 416-467 Mobil: Pongrácz Máté:20/ 824-3500; Győri Boglárka:
20/7700237; Réth Katalin (Ecseny és környéke) 20/2754246;
email: kaposvar@lutheran.hu

