
Ilyenkor, ősszel feltűnően sok lehajtott
fejű kisgyereket látok, ami eszembe jut-
tatja Móra Ferenc Szeptemberi emlék
című novelláját. Az írás központi hőse
a második gimnazista kisfiú, aki a
család
szegénysége mi-
att nem járhat
iskolába, ám
tudásszomja mi-
att az ablakon
kívül hallgatózik
a latinórán.
Amikor Eyszrich
tanár úr
megkérdezi a
diákoktól, hogy
magyarul miként
lehetne legjobban
visszaadni az
“unus es Deus” mondatot, akkor sorra
hangoznak el tökéletlen fordítási kísér-
letek. “Egy vagy Isten” mondja az
egyik diák, majd egy másik “Egy Isten
vagy”. A tanító feleli nekik: No, de
micsoda szórend ez! Nem érzitek hogy
a latinban több rejtőzik?
A kint fülelő kisfiú a gyermek Móra
Ferenc ezek után nem tudja magába fo-
jtani saját válaszát, és kalapáló szívvel,
az izgalomba beleszédülve bekiáltja az
ablakon:”Egyedül te vagy az Isten!”
A szegénységet legyőző, tudásszomjat
érzékletesen bemutató novellát ezzel a
mondattal zárja Móra: ”Mindig
teleszivárodik könnyel a szemem, ha
szeptemberben lehajtott fejű gyerekeket
látok...” E szeptemberi emlék nyomán
két kérdés fogalmazódik meg.

Első, hogy létezik e ma is tisztes
szegénység, vannak e olyan koldus-
sorsra jutott emberek, akik fel akarnak
kapaszkodni, és mint a kiűzetett Ádám
visszatérni a Paradicsomba?
Másik, hogy vannak e köztünk még
Eyszrich tanár urak, akik valóban egy-
szerre akarnak oktatni és nevelni?

Amikor a latin-
tanár meghallot-
ta a helyes
fordítást az
ablakon bekiabáló
Mórától, ölbe
vitte be a gyer-
meket az iskolá-
ba, és utána sose
kértek a családtól
tandíjat.
Bár ilyenkor
ősszel feltűnően
sok lehajtott fejű
kisgyermeket lá-
tok, hiszem, hogy

mindkét kérdésre lehet igen a válasz.
Rossz tapasztalatok ellenére is beszél-
hetünk még tisztes szegénységről, és is-
merünk olyanokat akik lehajolnak a
mélységbe zuhantakért.
De fő kérdés minden esetben az Isten-
nel való viszony rendezettsége. Élhet-e
valaki gazdagságban hit nélkül, vagy
szegénységben Istenbe kapaszkodva?
Ezért vizsgázunk napról napra, hogy
az ”unus es Deus” mondatot tudjuk-e
helyesen fordítani: “Egyedül te vagy az
Isten!”

(részlet Fabiny Tamás: Kereszt fogantyú
nélkül című könyvéből)
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Jó Isten közelében!
A magyar nyelv sokszínű. A magyar
nyelv változatos. A magyar nyelv
összetett. A magyar nyelv gyönyörködtet.
Anyanyelvünk segítségével sokfélekép-
pen tudjuk kifejezni gondolatainkat,
érzéseinket, vágyainkat. Mindenre meg
van a megfelelő szó vagy kifejezés, sőt
olykor a bőség zavarba is ejt. Költőink,
írónk, szónokaink és egykori trubadúr-
jaink könnyűszerrel játszottak a
szavakkal - szinte határokat nem is-
merve. Mégis vannak az életnek olyan
szakaszai, amikor szűkszavúvá válik az
ember.
Egy kisgyermek első szava általában a
’nem’. Ha mást nem is tud elmondani, de
azt igen, hogy mit nem szeretne. 
Egy kamasz legtöbbször használt szava a
’de’. Szándéka ezzel hasonló a kisgyer-

mekéhez, de már sokkal összetettebben
fejti ki ellenvetését. 
Felnőttként az ember könnyedén elmerül
a munkában, és észre sem veszi, hogy

egyetlen szavává az ’igen’ válik – min-
denre igen! 
Egy idős emberre tekintve pedig sokszor
már csak a szavak nélküli, néma csendet
találjuk. 

Van, amikor nincs helye és ideje a fec-
segésnek, amely aztán lufiként pukkad
szét a levegőben. Van, amikor az egysz-
erű szavak sokkal többet jelentenek,
éreztetnek, mint a díszes vagy ékesek.
„Szeretem!” „Akarom!” „Fogadom!”
„Vallom!” „Bánom!” „Igyekezem!”
„Megbocsátottam!” „Hiszem!”
„Köszönöm!” Amennyire tömörek, an-
nyira mélyek és őszinték ezek a szavak,
amelyek igaz érzésekről árulkodnak.
Újságunk címoldalán található ige is
ilyen lényegre törő tömörséggel tesz val-

lomást.
DE! Ezzel a kemény,
mégis egyszerű szóval
indít igénk: „DE
nekem olyan jó Isten
közelsége.” Ez a ’de’
azonban egészen más
célt szolgál, mint a
konok, makacs ka-
masz szava. 
„DE nekem olyan
jó…” 
Miért cselekedjek
másként? 
Miért éljek úgy, ha

nekem ez így jó?! Ezen van a hangsúly! 
Most nem a szomszéd, a barátom, a
családtagom vágyaira kell tekintenem,
hanem a sajátomra.  



Mikor érzem magam jól? Mikor érzem
magam boldognak? 
Akkor, ha kirándulhatok egyet a közeli
erdőben. Akkor, ha a hétköznapi hajtás
után a szombat reggelt az ágyban töl-
thetem. Akkor, ha mosolyt tudok csalni
valaki arcára. Akkor, ha azt mondhatom
a férjemnek: szeretlek! Akkor, ha tudok
időt szánni az igeolvasásra. Akkor, ha… 

Gondolkozz el ezen! Neked mikor jó?
Téged mi tesz boldoggá?

A zsoltáros egészen egyszerűen fogal-
mazza meg: „De nekem olyan jó Isten
közelsége!” Más szóval Isten közelsége
az én boldogságom. Egyetlen feltétel,
ami hatással van mindenre: Isten közel-
sége. Isten közelségében, gondoskodó
szeretetét megélve mindenre más szem-
mel tudunk tekinteni. Átértékelődnek a
körülmények, az emberek. A terhek
elvesztik súlyúkat, a problémák
megoldásra lelnek. 
Miért akarnánk hát másképp élni az
életünket? Miért hárítanánk el a
boldogságot? 
Annyira egyszerű és elérhető, mégis
sokaknak olyan távolinak tűnik. Miért?
Mert eltaszítják maguktól, és nem en-
gedik közel magukhoz – pedig tudják,
hogy szükségük lenne rá! 
Ahogyan az orvosság sem segít, ha csak
az éjjeli szekrényen tartjuk, és nem
vesszük be. Így lehetősége sincs, hogy
hasson, hogy gyógyítson! 
Hogyan hathatna Isten az életünkre, ha
nem engedjük be Őt? Hogyan érthetnénk
meg, hogy az Ő közelsége a boldogsá-
gunk nyitja?
Nincs szükség másra, csak egy pillana-

tra, amikor felismerünk. Arra a pillana-
tra, amikor tudatosul bennünk a vágy Is-
ten iránt. Arra a pillanatra, amikor
meghalljuk, hogy nevünkön szólít. Arra a
pillanatra, amikor szeretete áthatja egész
létünket. Arra a pillanatra, amikor képe-
sek vagyunk válaszolni. Arra a pillanatra,
amikor erőre kapunk, és tanítványaivá
válunk:

Ha elenyészik is testem és szívem,
szívemnek kősziklája és örökségem te
maradsz, Istenem, örökké! 
Bizony elpusztulnak azok, akik eltávolod-
nak tőled. De nekem olyan jó Isten közel-
sége! Uramat, az Urat tartom oltalmam-
nak. Hirdetem minden tettedet. 

Ámen
(Arató Eszter VI. éves teológus hallgató)
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Koncert férfihang nélkül
Kaposváron adott koncertet az Ars Sacra
rendezvénysorozat keretében a budapesti
evangélikus keresztyén fiatalokból álló
Boyzless Voice kamaraegyüttes. A hét ki-
váló énekesnő már az első pillanatban el-
kápráztatta a hallgatóságot, nemcsak
szépségükkel, hanem tiszta, tökéletesen
megformált különleges hangjukkal, ame-
lyek dallamokká fonódtak össze, így tölt-
ve be a Kaposvári Evangélikus Templo-
mot. Az együttes
tagjai önmaguk-
ról így vallottak:
több műfajban,
korszak- és stí-
lushatárokon át-
ívelő repertoár-
ral kínáljuk kö-
zönségünknek a
vokális zene leg-
javát. Legyen az
jazz, pop, gospel,
népdalfeldolgo-
zás vagy klasszi-
kus kórusmű, a
Boyzless Voice egyedi hangzásvilágával
a zenei sokféleség elvét követve megszó-
laltatja mindazt, mely értékes, izgalmas
és szórakoztató. A vasárnap délután ösz-
szegyűlt közönség hallhatott könnyűze-
nét, keresztyén zenét, de még ír népzene
feldolgozást is. Az együttes nyitottsága
azonban nemcsak a zenében, de azon kí-
vül is megmutatkozott. A koncerten több-
ször vonták be a hallgatóságot énekszó-

val, valamint a koncert utáni szeretetven-
dégségen is hosszasan beszélgettek, is-
merkedtek a hallgatósággal és meséltek a
keresztyén zene erejéről és szeretetéről. 
A kamarakórus vezetője Brebovszky
Klára - a Magyar Rádió gyermekkórusá-
nak egyik karnagya - örömét fejezte ki,
hogy Kaposváron énekelhettek és az
együttesről elmondta, hogy komolyzenei
háttérből indulva érkeztek meg mai stílu-
sukhoz. 

A koncert végén a vastaps természetesen
nem maradhatott el és többszöri ráadás
után engedte csak el a hallgatóság a ze-
nészeket. 
Pongrácz Máté a Kaposvári Evangélikus
Egyházközség lelkésze a koncert végén
külön megköszönte a zenészeknek, hogy
megmutatták, lehet igényes keresztyén
könnyűzenét játszani és lehet ezzel a mű-
fajjal is méltó módon dicsérni az Isten
nevét, a szakrális művészetek sorában.

SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE
- Könnyű és komolyzene találkozása az evangélikus templomban - 



Requiem és vonósnégyes
Az Ars Sacra rendezvénysorozat folyta-
tásaként 2014. szeptember 26-án egy vo-
nósnégyes adott koncertet gyülekeze-
tünkben.
Az immár hagyományosnak
mondható, félévente megrende-
zett, a világ legszebb klasszikus
muzsikáit megszólaltató vonósné-
gyes előadás ismét elkápráztatott
minden hallgatót. 
Papp Dániel evangélikus hegedű-
művész, a Nemzeti Filharmonikus
Zenekar tagja, Wolfgang Amadeus
Mozart csodálatos művét, a Re-
quiemet szólaltatta meg vonós
hangszeren játszó barátai segítsé-
gével. Miczki Rita hegedűn, Ba-
logh Enikő brácsán, Deák György
gordonkán működött közre. 
A helyi lelkész, Pongrácz Máté
köszöntő szavai után, Papp Tibor
hegedűtanár, gyülekezetünk hűsé-
ges tagja foglalta össze a hallgató-
ságnak a 12 tételből álló mű kü-
lönlegességét. Szavaival és a ki-
osztott szórólapokkal a zene még jobb
megértését segítette elő. 
Mozart művét Peter Lichtental dolgozta
át vonósnégyesre, amely azonban kicsit
sem veszített értékéből, sőt még köze-
lebb tudta hozni a hallgatósághoz a zene-
művet.
A közel egy órás koncertre szépen meg-
telt az evangélikus templom. A mű záró-
hangja után, hosszas csend, majd elsöprő
taps köszöntötte a zenészeket. A négy
művész örömmel fogadta a gratulációkat
és megköszönve az estét beszámoltak ar-
ról, hogy további együttműködést és így

további koncerteket terveznek a Kapos-
vári Evangélikus Templomban. 

Az egyhetes szakrális művészeti forga-
tagban voltak még városszerte kiállítá-
sok, előadások és beszélgetések. 

Így került sor többek között a Kaposvári
Könyvtárban Pongráczné Győri Boglár-
ka lelkésznővel való beszélgetésre az iro-
dalomról.
A Szakrális Művészetek Hete szeptember
28-án zárult, de bízhatunk benne, hogy a
tartalmas hét, amely ökumenikus szerve-
zésben valósult meg jövőre ismét hason-
ló széles összefogással kerülhet megren-
dezésre országos szinten és Kaposvár vá-
rosában. A cél továbbra sem lehet más,
mint a művészeten keresztül is közelebb
hozni az embereknek Isten örömhírét.

(D.B.M.) 
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2014. július 5-én a lengyelországi Wro-
clawban, a Közép – Kelet Európai
Keresztyén Találkozón adott koncertet a
Kaposvári Evangélikus Kórus. 
Az esemény rangját emelte, hogy több ezer
keresztyén vett részt a találkozón Néme-
tországból, Lengyelországból, Csehország-

ból, Szlovákiából, Magyarországról,
Finnországból valamint a Baltikumból.

A találkozó kezdetén a lengyel evangélikus
egyház zsinati elnökasszony köszöntötte a
résztvevőket:
„Wroclaw a találkozások városa - mondta
annak idején II. János Pál pápa, amikor
1997-ben az Eucharistikus Kongresszusra
a városba érkezett. Ezeket a gondolatokat
ma mi is megerősíthetjük, amikor megny-
itjuk a kilencedik Közép- és Kelet-európai
Protestáns Találkozót. Ezek a keresztény
találkozások 25 évvel a rendszerváltás után
is jól illenek e város történetéhez. Hiszek
abban, hogy ezen a fesztiválon is külön-
leges beszélgetésekre lesz majd lehetőség,
de a vélemények ütköztetésére, s új barátsá-

gok kötésére is. Sokat jelent számunkra,
hogy Önöket vendégül láthatjuk ebben a
városban.”
A Kaposvári Evangélikus Kórus a fesz-
tiválra már hónapokkal ezelőtt megkezdte a
felkészülést. Az első megszólalása az
énekkarnak Fabiny Tamás - a Mag-

yarországi Evangélikus Egyház Északi
Egyházkerületének püspöke - bibliatanul-
mányán volt, majd este Wroclaw óvárosá-
nak egyik impozáns templomában, az
Egyetemi Templomban adott koncertet a
kórus. A koncert címe: Örökre nyitva!
Jézus életét követhette végig a hallgatóság
a kórusművek és meditációk segítségével. 

A kórust Vönöczky Gábor karnagy
vezényelte, a meditációsorozatot Pongrácz
Máté evangélikus lelkész olvasta fel.
A csodálatos barokk templomban egészen
bensőséges hangulat alakult ki, hisz a kon-
cert a Nyitott templomok éjszakáján való-
sult meg. Az esti, meghitt helyszín alka-
lmas volt Bach, Szokolai és további
zeneszerzők műveinek megszólaltatására.

KULTÚRÁK TALÁLKOZÁSÁBAN
- Wroclawban járt a kórus - 



A találkozó záró istentisztelete 2014. július
6-án (vasárnap) a világörökség részét
képező svidnicai evangélikus templomban
zajlott, amely a világ legnagyobb evangé-
likus fatemploma. A magyar, lengyel és
német nyelven egyszerre megszólaló litur-
gia magával ragadta az igére szomjazó hall-
gatóságot. Az igehirdetést Gáncs Péter el-
nök püspök tartotta magyar nyelven.
Prédikációjában a Krisztusra való figyelésre
és az összetartozásra hívta fel a figyelmet és
megköszönte a találkozó
szervezőinek az áldozatos
munkát.

A Kaposvári Evangélikus
Kórust a találkozóra
elkísérték gyülekezeti
tagok is, így a
lengyelországi kóruskon-
certből, több napos
gyülekezeti kirándulás lett,
melynek első állomása a
Csehországban található
Lednice volt.  A
világörökség részét
képező kastélyban és a
hozzá tartozó hatalmas
parkban több órát töltött el a kiránduló
sokaság. A továbbindulás után az első nap
célállomása Brno város volt. Morvaország
fővárosban nagy segítségünkre volt Visi
Éva presbiterünk fia, Tamás, aki a szállás-
foglalásban és a városnézésben segédkezett.
Kedvességére és segítőkészségére mind a
mai napig hálásan gondolunk.

A második napon Kromeric városa volt az
első uticél, majd - a csehországi túrarész
utolsó helyszíne - Olmütz következett. Itt
lehetősége nyílt gyülekezetünk tagjainak

helyi söröket kóstolni, valamint a
csodálatos főtéren a naplementét megtekin-
teni.
Az Olmützben eltöltött második éjszaka
után következett Lengyelország, amit  csak
hosszú és fárasztó út után értünk el. 
A lengyel határtól Wroclav városa további
több órás útat jelentett, így kora délutánra
érkezett meg gyülekezetünk a szállásra és a
találkozónak helyet adó ren-
dezvényközpontba.

A találkozó ideje alatt lehetősége nyílt a
résztvevőknek várost nézni, számtalan
előadást és koncertet hallgatni, valamint
megismerkedni a résztvevő egyházak és
gyülekezeteik életével, nehézségeivel.

Az öt napos túra végül vasárnap éjjel fe-
jeződött be, de az élmények minden bizon-
nyal minden résztvevőt még napokig
meghatároztak. A túráról képek és videó
megtalálható gyülekezetünk honlapján. Jó
böngészést kívánunk mindenkinek!

(P.M.)
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Kőszeghy Miklós több mint tíz éve lát-
ja el feleségével az Ecseny és környéki
evangélikus gyülekezetek pász-
torolását. Kevesen tudják róla, hogy
az Isten igéjének hirdetése mellett
nagyon közel áll szívéhez az irodalom
és azon belül is a
versírás. Hír-
levelünkben, most
őt kérdezzük a
kultúráról, a ver-
sírás szeretetéről. 

Mióta tart a szoros-
abb kapcsolatod az
irodalommal?
16 évesen írtam az
első verseket.
Szülővárosomban
Balassagyarmaton
volt egy „Ipoly”
nevű újság, oda ír-
tam verseket, majd
esszéket és novellákat először! Az
igazsághoz hozzá tartozik azonban, hogy
sajnos a verseimet nem fogadták el, mert
nem tetszettek a szerkesztőknek. Azt
írták, hogy olyan élményekről számolok
be bennük, amelyek nem lehetnek még
ennyi idősen.

Mik voltak ezek az élmények, miről szól-
tak az első verseid?
Már nem tudom pontosan. Volt, ami sze-
relemről, volt ami Istenről, de filo-
zofikus gondolatok is érdekeltek gyerek
fejjel.

Megvannak még ezek a régi verseid?
Pár talán meg van még. Egy régi füzetbe
egyszer belemásoltam a szanaszét írt
verseimet. Így ezek megmaradtak, de
nagyon sok el is tűnt. Persze nem is
voltak olyan jók, így nem is kár értük.

Pár éve újra intenzíven elkezdtél
foglalkozni az írással, mi volt az oka?
A teológián a tanulás, meg sok minden
más lekötötte az ember figyelmét, így
igazán 4 éve kezdetem el újra intenzíven
foglalkozni versírással. Valakitől hallot-
tam a „poet.hu” nevű internetes oldalról.
Azt mesélték, hogy oda tematikusan fel
lehet tölteni verseket és hozzá lehet szól-
ni egymás verseihez. 
Ez volt a döntő motiváció, aztán meg az,
hogy sokaknak tetszettek a verseim
országhatáron kívül és belül is az inter-
net segítségével.

KETTŐS ELHIVATOTTSÁGGAL
- Interjú versekről és irodalomról Kőszeghy Miklós ecsenyi lelkésszel - 



Hány versed van összesen? 
Hát úgy 600-700 versem lehet, de pon-
tosan nem tudom... De nagyon rosszak…
(szerk.: nagy nevetés Miklós részéről)

Komolyra fordítva a szót, van olyan
versed, amit nagyon szeretsz? Ami úgy
érzed tényleg megállja a helyét?
Olyan verseim vannak, amit megírok,
sokáig tetszik, de aztán elfelejtem. Aztán
vannak olyanok, amelyek csak később
tetszenek meg. De kedvencem nincs. 

És kedvenc költő?
Egyértelműen Babits  Mihály. Ő külön-
leges személy és versei nagyon sokat je-
lentenek. Sokat tanultam tőle. De nagy-
on szeretem még Weöres, Ady, Radnóti
költészetét is. De vannak mai költők is,
akiket kedvelek. Érdemes olvasni Laczk-
fy Jánost vagy Szabó T. Annát.

Mit jelent számodra a versírás?
Számomra a versírás azért fontos, mert
kiadhatom magamból az érzéseimet. 
Szeretek rácsodálkozni a világra és
olyan jó ezeket papírra vetni.  Most
nagyon tetszik például az ősz és ha tet-
szik vagy épp foglalkoztat valami, akkor
írok róla. De írtam már versciklust a
vizekről is. A ködről, az esőcseppekről, a
forrásról, a folyók, tavak, tengerek
mélységéről. Egy a fontos, hogy az írás-
ban megtaláld a saját örömödet.
Egyébként olyan ez, mint a lelkésznél a
prédikációírás! Rég rossz, ha azt nem
örömmel, vagy nem emberféltésből, fi-
gyelemfelhívásként írod. A vers is ilyen.

A pusztán magadból való kiadáson kívül
van más célod is a versekkel?
Persze. Mint minden versíró nagyon sze-

retnék én is egy verseskötetet kiadni. De
azért nem töröm magamat, mert sok
értelmet mégsem látok benne. Ma vers-
eskötet és könyvet kiadni nem éri meg.
Magánkiadás iszonyú pénz, a nagyobb
kiadó pedig esélytelen. De azért álmod-
ozni jó róla. (P.M.)
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Kőszeghy Miklós:
A polányi templom tövében

Száz évek telnek el, és kúsznak egyre
időtlen, álmos, bús napok,

száz évek telnek el kopár hidegben,
s a hó alatt a zöld ragyog.

A zöld, a zöld az Éden színe, kincse,
reménykívánó állapot,

talán ha mélyre ásunk, egyre mélyre,
találhatunk reménymagot!

A régiek csak étlen tűrve tűrtek,
napszámba mentek boldogan,

téglát vetettek, templom volt az álmuk,
Istent ragyogtak oly sokan.

Ragyogtak téli hóesésbe rejtve,
ragyogtak nyári nap tüzén,

lángolt a kedvük, s éjjelük elolvadt
az élet-lángok sűrüjén.

Ma már a meggy se kell, hiába érik
a templom lábához közel,

oda se mennek, meg se nézi senki,
hogy Isten ott miként ölel.

Ha kivágnám én a fát, s a templomot
egy éjszakán elbontanám,

nem venné észre senki egyiket sem,
hogy nincs Isten, se meggy a fán.
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2014 tavaszán egy kéréssel for-
dult gyülekezetünk felé Szeme-
rei János püspök. Új lelkész ér-
kezik a Tab és Környéke Evan-
gélikus Egyházközségbe, akinek
menyasszonya ősztől kezdi meg
a gyakorlati évét. Mivel Tab
környezetében kevés az alkal-
mas gyakorlati hely, Kaposvárra
helyezné a végzős teológus hall-
gatót. A gyülekezet presbitériu-
ma megvitatta a kérdést és
örömmel vállalta újra a hatodé-
ves képzésben való részvételt.
Több mint egy hónapja már
gyülekezetünkben dolgozik Ara-
tó Eszter, az ő bemutatkozását olvas-
hatjuk:
1991 márciusában Nagyatádon szület-
tem. Családommal néhány évet Iharos-
ban éltünk, majd Balatonszárszóra köl-
töztünk 1994-ben. 
Itt jártam általános iskolába, és 8 éves
koromtól evangélikus hittanra – akkor
még Baranyay Csabához. 
Az évek során több lelkész is megfordult
a gyülekezetben, de Havasi Kálmán nyu-
galmazott lelkész volt rám nagy hatással.
Konfirmációm után ő javasolta, hogy kö-
zépiskolai tanulmányaimat Budapesten
végezzem el a Deák Téri Evangélikus
Gimnáziumban. 
A budapesti élet új ismeretségeket és
még erősebb hitbeli elhivatottságot ho-
zott. 2008-ban döntöttem úgy, hogy fel-
vételizni szeretnék az Evangélikus Hittu-

dományi Egyetem lelkész szakára. A te-
ológia alatt ösztöndíjas lehettem Finnor-
szágban fél évig, majd a Nyugati (Du-
nántúli) Evangélikus Egyházkerület ösz-
töndíjas teológus hallgatója is lehettem
két évig, ahol az egyházkerületünk gyü-
lekezeteivel ismerkedhettem meg.
Öt év teológiai tanulmány után nagyon
örülök, hogy az utolsó, gyakorlati éve-
met a Kaposvári Evangélikus Egyház-
községben végezhetem el. 
Sok új tapasztalat és ismeret vár még
rám ebben az évben mind Tabon férjem
mellett, mind Kaposváron. 
Hálás vagyok a Kaposvári Gyülekezet-
nek és az itt szolgáló lelkészeknek Máté-
nak és Boginak, hogy segítenek és báto-
rítanak a gyakorlati évemben. Hatodéves
képzésem után pedig szívem szerint a
legtöbb időt a fiatalok, az ifjúság köré-
ben és a hitoktatásban tölteném el.

H Á R O M  É V  U T Á N  Ú J R A
-Bemutatkozik Arató Eszter gyülekezetünk új hatodéves teológus hallgatója-



Pár héttel ezelőtt érdekes megkeresés
érkezett a Kaposvári Evangélikus Egy-
házközséghez. A Nemzeti Művelődési
Intézet olyan társszervezeteket kere-
sett, akik szívesen vállalnak részt a “II.
Kulturális Közfoglalkoztatási Prog-
ram” megvalósításában. Mindez
azt jelenti, hogy fél éven keresztül
foglalkoztatni kell egy fiatalt, aki-
nek bérét a Nemzeti Művelődési
Intézet rendezi. Gyülekezetünk Da-
nyiné Banai Mártát kérte fel erre a
feladatra, hogy az adminisztrációs
terhét gyülekezetünknek vállalja
át. Ő bemutatkozása következik: 
Danyiné Banai Mártának hívnak.
Immáron 6 éve lakom Kaposváron a
férjemmel, akivel két éve élünk bol-
dog házasságban. Kaposvárra a kö-
zépiskola befejezése után költöztem
2008 nyarán, és még abban az évben
elkezdtem a főiskolát Pécsett, ahol 4 év-
vel később sikeresen államvizsgáztam
mint Ipari termék- és formatervező mér-
nök. A főiskola 4 éve nagyon nehéz idő-
szak volt a számomra, hisz teljesen új vá-
rosban laktam, távol a családomtól, a ba-
rátaimtól, és napi bejárós voltam Pécsre
a főiskolára, így kevés esélyem volt bár-
milyen baráti vagy közösségi kapcsolato-
kat kialakítani Kaposváron. A férjem is
akárcsak én messziről, Gyöngyösről köl-
tözött Kaposvárra 2006-ban, azóta is a
Kaposvári Cukorgyárban dolgozik mint
gépészmérnök és műszakvezető. 
Egy Pápa melletti kis faluban, Tapolca-

főn nőttem fel szerető szülők mellett,
akik mindig igyekeztek erkölcsös és hit-
ben gazdag nevelést biztosítani. A vallá-
somat édesapám után kaptam, és 1996-
ban konfirmálkodtam a tapolcafői evan-
gélikus templomban, ahol immár 5 éve

édesapám a
gondnok. A
családom-
nak mindíg
fontos volt
a vallás és a
hiánya ve-
zetett el a
helyi gyüle-
kezethez.
Így kerül-
tem kapcso-
latba Máté-
val és Bogi-
val, és let-

tem énekkari tag. Ennél nagyobb ajándé-
kot el sem tudtam képzelni, hogy az ott-
honomtól oly messze egy olyan közös-
ségre találok, mely úgy érzem elfogad és
amelynek fontos része lehetek. Így ez a
munka nagyon sokat jelent nekem és
igyekezni fogok hogy segítsem a lelké-
szek szolgálatát.
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F É L É V R E  S Z Ó L Ó  S E G Í T S É G
-Bemutatkozik Danyiné Banai Márta gyülekezetünk adminisztrátora-

Hivatal i  nyi tvatartás:Hivatal i  nyi tvatartás:

Kedd 10:00-11:30Kedd 10:00-11:30
Szerda 10:00-11:30Szerda 10:00-11:30

16:30-18:0016:30-18:00
Csütörtök 11:00-12:30Csütörtök 11:00-12:30
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Joel próféta szavai beteljesedtek a
2014-es Pati táborban, mert idén min-
den eddigi rekordot megdöntve ismét
ötven fölé nőtt a táborozók száma.
Idén  „Hősképző” kalandban vehettek
részt a fiatalok.  Mindennap reggeli
tornával kezdtek, hogy fizikailag ráter-
mettek legyenek, mint Sámson a Biblia
legerősebb embere. Testüket tovább
edzhették minden délután a Pati focibaj-
nokságon, és a minden évben megren-
dezett Fut-gol kupán. 

Minden délelőtt „Hőstanon” vettek részt,
hogy olyan bölcsek legyenek, mint Sala-
mon a legbölcsebb király.  A fiatalabbak
itt a Biblia hőseiről tanulhattak, mint
Sámson az erős, Salamon a bölcs és
Ezékiás a rendíthetetlen. A nagyobbak
pedig már azt tanulták, miként lehetnek a
hétköznapok hősei. Kerekasztal beszél-
getésben kerestük azokra a kérdésekre a
választ: Mit jelent hősnek lenni? Mit je-
lent áldozatot hozni? Mit tudunk mi tenni
embertársainkért?

Az est leszálltával hőseinket „Esti külde-
tések várták”, mint például a „Legyen ön
is milliomos” kvíz játék, vagy a dráma
est, a „Ki mit tud?”, és a Filmklub.
Csütörtökön a Fekete Hollók Lovagrend-
je jött el közénk, hogy lovagi okítást
nyújtsanak a táborozóknak, és kardozni,
íjazni, és birkózni tanítsák hőseinket. 
A hétvégén növendékeink kik már öt
napon keresztül készültek hőssé válni, a
Zalakarosi élményfürdőben pihenhették
ki, a „kiképzés” fáradalmait.

Győri Áron idén volt tizedszer pati
táborában. Mikor Áront megkérdeztem,
hogy mit jelent számára a Pati tábor ő
így válaszolt: „Pat nekem egy állandó
szünet az évben. Egy fix időpont. Már
óvodás korom óta járok és a legjobb
benne, hogy az aranyos elsőstől az érett
egyetemistáig mindenki jól érzi benne
magát.” 
Még üdítőbb látvány volt a megannyi új
fiatal, akik idén rekordot döntöttek, és
majdnem annyian voltak, mint a régiek.
Ilyen volt például Andrásofszky Réka,
aki miután megkérdeztem, hogy, hogy
tetszett a tábor így válaszolt: „Szinte tel-
jesen idegenként mentem el Patra, de
már az első benyomásaim pozitívak
voltak. Mindenki barátságos, kedves volt
és ez tetszett. Nem volt időm unatkozni és
mellette még tanultam is. És szerintem a
nyaram egyik legjobb hete volt, legaláb-
bis eddig biztosan. Szívesen visszamen-
nék.”
Ez volt hát az idei „Hősök tábora”!
Köszönettel tartozunk idén is Szolnoki
Jánosné Margit néninek és Szöllősi
Béláné Vali néninek, aki egész héten
gondoskodtak rólunk. Adja Isten, hogy
jövőre találkozzunk újra Paton! 

Hegedüs Gábor (teológus hallgató)

„Ide vezesd uram a te Hőseidet!”
- Hittantábor Paton - 

Konfirmációs óra:Konfirmációs óra:
péntek 16.00péntek 16.00

KEFIR Ifjúsági óra:KEFIR Ifjúsági óra:
péntek 17.00péntek 17.00

Várunk téged is!
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Az idei 10. Országos Evangélikus
Ifjúsági Találkozón péntek este a ka-
posvári ifjúság segített az elcsen-
desedésben és az Istenre figyelésben a
találkozó résztvevőinek. 
Nem volt könnyű feladat több száz fiatal
elé kiállni és Isten igéjét hirdetni, de
gyülekezetünk összetartó ifjúsága, a 

KEFIR nagyszerűen helyt állt. 
A felkészülés már jóval a találkozó előtt
ifjúsági órákon és a Pati Hittantáborban
elkezdődött, az áhítat koncepciója pedig
június végére állt össze. A lényege sok
kis történet egy mondanivalóvá fonódása
volt. A tartalmas és mély igei alkalom-
ban: Stikl Andrea, Stikl Anikó, Märcz
Flóra, Puska Zoltán, Bierer Mónika,
Németh Péter, Nemes Vecsera Alexa,
Győri Áron és Tóth Soma vett részt. 
Mint minden áhítat, így a Szélrózsán
megvalósulók is csak zenével és énekkel
válnak igazán meghitté. Ebben és az áhí-
tat kivitelezésében a Lélekvár együttes
segédkezett: Szebenyi Ágnes, Hricó Iván,
Horváth Balázs és Arató Lóránd

közreműködésével. Köszönjük nekik is a
sok segítséget.
Az áhítat igéje Ézsaiás elhívásából való
volt: “És hozzám repült az egyik Szeráf,
kezében parázs volt, amelyet fogóval vett
le az oltárról. Számhoz érintett és ezt
mondta: Íme, bűnöd el van véve, vétked
meg van bocsátva.” (Ézs 6,6-7)

Az áhítatról készült videó teljes
hosszában megtekinthető az alábbi inter-
netes linken:
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / w a t c

h ? v = Z s K 2 j L Q M u w M
A megtekintéséhez áldott perceket kívánunk!

S z é l r ó z s a
- Kaposváriak áhítata több száz fiatal előtt -

Gyülekezetünkről bővebb információt
megtalálhatnak honlapunkon:

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

www.evangelikus.hu
Gyülekezetünk is  megtalálható a 
F A C E B O O K O N !

Jelöljenek minket ismerősnek!
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Kedves Testvérek!
A 2014-es év a csendes építkezés és ter-
vezés időszaka. Lezárult több nagy projekt
gyülekezetünkben, így nyugodt szívvel
lehet készülni az újabb bővítésre, lelki testi
építkezésre.
Terveink szerint 2015 tavaszán elindítjuk
a régóta tervezett gyülekezeti ház
tetőterének kialakítását, ahol egy új
teremmel és egy vendégszobával bővülne
épületegyüttesünk.
Nagy lendületet hozott a második lelkészi
állás kialakítása közösségünkben. Jó látni
hétről hétre a növekvő létszámot Isten-
tiszteleten, bibliaórá és egyéb alkalmakon,
amely a lelkészeink többrétű
munkavégzésének köszönhető. 
A második lelkészi állás mellett azonban
úgy látjuk az elkövetkező években egy főál-
lású hitoktató munkába állítása is szük-
ségessé vállhat, hisz az idei évben het-
ente már több mint 30 evangélikus hit-
tanórát tartanak lelkészeink Kaposvár
iskoláiban.  Az elkövetkező két évben is
tovább fog növekedni a hittanórák száma,
hisz sok elsős és ötödik osztályos tanuló
választja iskolájában a kötelező Evangé-
likus Hit és erkölcstan órát.
Különösen is nagy terve gyülekezetünknek,
hogy méltóképpen ünnepelje meg az
1916-os évet, melyben megalapították
elődeink a Kaposvári Evangélikus Egy-
házközséget! A 100 éves évfordulóra való
készülés már az idei évben elkezdődik. 

Ez a három örvendetes hír természetesen
anyagi terheket is ró a gyülekezetre. Min-
den fejlesztés, minden terv, minden új
munkaerő a gyülekezet erejét és
növekedését segíti, de az egyházközség
stabil pénzügyi hátterét megterheli.
Ezért kérjük az idei évben is a testvéreket,
amennyiben lehetséges, támogassák egy-
házfenntartói járulékukkal közösségünket.
Bízunk benne látható a gyülekezeti tag-
jaink számára is az a felelős
gazdálkodás, amit gyülekezetünk
vezetősége a pénzügyek tekintetében
követ.

A “Növekedés” Alapítványra rátérve nagy
öröm, hogy az idei évben is 400.000 Ft
felett maradt az 1%-os felajánlások
összege. Ebből az összegből az ifjúsági
táborra áldoztunk, valamint szeretnénk is-
mét kedveskedni idős, nyugdíjas
testvéreinknek Karácsony előtt kis cso-
magokkal. A folyamatosan megújuló beren-
dezési tárgyainkat is ebből, valamint az
Emberi Erőforrás Minisztériuma által kiírt
alapítványi működési támogatásból tudjuk
fedezni.
Összességében elmondható, hogy
gyülekezetünk stabil lábakon áll, amelyért
naponként hálát kell adni az Úr Istennek,
köszönjük, hogy ebben évek, évtizedek óta
Önök is tevékenyen részt vállalnak.  
Tisztelettel: Pongrácz Máté (lelkész)  

Gyülekezetünk számlaszáma: 

11743002-20014517

“Növekedés” Alapítvány
számlaszáma:  

11743002-20136796
adószám:18761638-1-14

P é n z ü g y e i n k r ő l
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S e g í t s ü n k  e g y  
c i p ő s d o b o z z a l !

Karácsonyra készülve idén novemberben
is várjuk az ajándékkal megtöltött cipős-
dobozokat.
Azt kérjük gyülekezetünk tagjaitól, töltse-
nek meg egy cipősdobozt édességgel, eset-
leg szép játékkal,
könyvvel. (max.
3000 Ft értékben)
Csomagolják be és
hozzák el lelkészi
hivatalunkba. Mi
ezeket a dobozban
lévő ajándékokat
az igazán szegény
családokhoz eljut-
tatjuk. Így örömet
tudunk szerezni  sok-sok háztartásba! Segít-
ségüket előre is köszönjük!

További információ: Danyiné Banai Mártánál
Érdeklődni lehet telefonon: 20/435-3176

“Otthonom a templom”
-  Gyülekezet i  csendeshétvége

Balatonszárszón -

A tavalyi  nagysikerű csendeshétvége
után idén is  vár juk a  gyülekezet i  kö-
zösségben épülni ,  erősödni  vágyókat!  

időpont :  2014.  november 15-16.
Jelentkezni  lehet :  

Lelkészi  Hivatalban 

H í v o g a t ó !
Énekkar

Minden hétfőn 18 órától a gyülekezeti te-
remben énekkari próbát tartunk!

(VÁRJUK NAGY SZERETETTEL AZ
ÚJ TAGOK JELENTKEZÉSÉT IS!)

Film-klub
Két hetente szerdán 17.30-tól  keresztyén
tartalmú filmnézés és beszélgetés a gyü-

lekezeti teremben! 

Bibliaóra
Minden csütörtökön fél 10-től 

Bibliaóraát tartunk. 
Következő program: 

2014. november 6. - Máté
2014. november 13. - Márk

2014. november 20. - Lukács
2014. november 27. - János

Férfikör
Minden hónap harmadik péntekén 18

órától Férfikört tartunk. 
Alkalmak az évben: 

2014. október 17.; 2014. november 21.
2014. december 19.

Nőegylet
Alkalmak:

2014. október 19. (vasárnap)
Mária, mint Jézus anyja

2014. november 8. (szombat) 
Erzsébet, a megajándékozott asszony

I D É N  I S ! ! !I D É N  I S ! ! !

Á d v e n t i  
k o s z o r ú k é s z í t é s

a gyülekezeti teremben!
Időpont: 2014. november 29. (szombat)

Várunk téged is! 



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

16. Evangélikus Hírlevél  2014. október

Reformációra készülve
Vajon mit üzen ma a reformáció szá-
munkra? Gyakran felteszem magamnak
ezt a kérdést. Felteszem magamnak a
kérdést akkor, amikor rémisztő hírekkel
szembesülök Irakból, Iránból, Szíriából.
Mit üzen ma a refor-
máció, egy olyan vi-
lágban, ahol nyíltan,
félelem nélkül vé-
geznek ki keresztyé-
neket pusztán azért,
mert Krisztus köve-
tők, mert 2000 év óta
kitartanak hitük mel-
lett.
De felteszem ma-
gamnak a kérdést ak-
kor is, amikor egyházunkra, gyülekezete-
inkre tekintek. Amikor formálódó konfir-
mandusaimra gondolok, amikor hitüket
vesztett fiatalokkal, kereső felnőttekkel,
vagy megszomorodott idősekkel beszé-
lek. Amikor elnéptelenedő falvak evan-
gélikusaival együtt töprengek, amikor
lelkészében, egyházában csalódott hívek-
kel gondolkodok a jövőről. 
Mit jelent ma a reformáció? Tényleg

csak Luther Mártonról szól az egész?
Vagy sokkal inkább arról szól és arról
akar beszélni nekünk ma élő keresztyé-
neknek, hogy van más választás? Hogy
szembe lehet és szembe is kell szállni a

hazugságokkal
és féligazsá-
gokkal az igaz-
ság oldalán?
Nekem a refor-
máció erről
szól! Állj ki az
igazság mellett
mindig minden
körülmények
között, mert az
igazság mindig

szabaddá tesz!
Állj ki az igazság mellett akkor is, ha
mindenki más elbizonytalanododtt, ha
már senki sem akarja felvállalni.
Október a reformáció hónapja. Gondol-
kodjunk el azon mit jelent ma számunkra
a reformáció! És töprengjünk el ebben a
pár napban arról, érdekel-e még minket,
mi is az igazság? 

ReformÆciói Istentisztelet
helysz ín:  Református  templom

időpont:  2014.  október  31.  -  10.00
igét  h irdet:  Bel la i  Zoltán (ref.  le lkész)

E lőadást  tart :  Pongrácz  Máté (ev.  le lkész)


