
Egy hosszú és szép nyár
után minden évben nehéz
újra elfogadni és megérteni,
hogy itt az ősz, kezdődik a
megszokott
hajtás. Reggel
kelni, a
munkába in-
dulni, min-
denre figyelni,
ezer ügy és
ember,
bevásárlás,
esti pro-
gramok, sok-
sok elfoglalt-
ság és kevés
pihenés.
Milyen jó
lenne ha még
egy pár hétig
maradhatna
minden úgy, ahogy nyáron.
Ha csak közösségünkre tek-
intünk, mennyi szép emlék
van mögöttünk. A Luther
túra, a gyülekezettörténeti
kiállítás, a szabadtéri isten-
tisztelet, táborok, emlék-
táblaavatás, kirándulások,
családi napok, mind-mind az

elmúlt nyár élményei.
De vajon tudunk-e hálát ad-
ni? Tudunk-e megköszönni
pillanatokat, barátokat, tár-
sakat és élményeket?
Tudunk-e hálát adni Istennek

az
életünkért,a
sok-sok
csodáért?
Vagy mindig
csak a panasz
és az
elégedetlen-
ség tölti be
életünket?
Egyházunk
jelképe, a
Luther-rózsa
bíztat minket!
Vegyük észre
életünk
csodáit és
mindközül a

legnagyobbat: Jézus Krisz-
tust! Ő az, aki ha szívünk
közepén van: “akkor tövisek
közt is rózsás lesz életünk.”
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Egy nagyszerű időszak vége felé köze-
ledik a Kaposvári Evangélikus Egy-
házközség. Számtalan rendezvénnyel
és programmal ünnepelte fennállásá-
nak 100 évét közösségünk. Gyülekeze-
tünk elnökségét Pongrácz Máté lel-
készt és Dr. Sütő Zoltán felügyelőt kér-
dezzük érzéseikről, az elmúlt időszak
eseményeiről:

Az elmúlt hónapokban rengeteg program
volt templomunkban. Melyik volt a leg-
emlékezetesebb?
P.M.: Egyet semmiképpen
nem tudnék kiemelni, mert
nagyon sok olyan pillana-
tot élhettem át az elmúlt
hónapokban, amelyek
életre szóló emléket jelen-
tenek. Ilyen például a Du-
na TV által élőben közve-
tített ünnepi istentisztelet,
ami után számtalan levelet
és emailt kaptunk felesé-
gemmel a Kárpát-medence
egész területéről. Megható
volt, ahogy hívő keresztyén emberek ké-
peslapon, vagy több oldalas levélben kö-
szönték meg, hogy a tévé segítségével
hirdettük feléjük is Isten örök üzenetét,
Jézus Krisztus evangéliumát. De nagyon
meghatározó élmény volt számomra,
hogy életemben először szabadtéren – a
templomunk kertjében - tarthattam isten-
tiszteletet júliusban. A  megtelt templom-
kert csodálatos emlék lesz számomra.
S.Z.: Hasonlóképpen, vagy majdnem

ugyanúgy látom én is, mint Máté. A cen-
tenáriumi eseménysort indító ünnepi is-
tentiszteletben az tetszett nagyon, hogy a
kaposvári gyülekezet olyan sok oldaláról
mutatta meg magát az ország nyilvános-
sága előtt, és maga az esemény igen sok
pártoló tagot és szimpatizáns vonzott be
a mi templomunkba. Az volt a tapaszta-
latom, hogy erre az eseményre úgy álta-
lában a kaposváriak is nagyon büszkék
voltak. A gyülekezettörténeti kiállítás

azért volt kedves esemény számomra,
mert a Férfikör tagjaival szombaton még
javában a kiállítás berendezésén dolgoz-
tunk, és másnap sokan nézték meg és
csodálkoztak rá a régi tárgyakra, fotókra,
amelyeken örömmel fedezték fel magu-
kat, vagy ismerős arcokat. Az őszi ren-
dezvények közül is nagyon nehéz kie-
melni bármit is, mert nagyszerű volt ház-
igazdának lenni az Ars Sacra egyik legsi-
keresebb városi eseményén.

ÜNNEPELNI JÖTTÜNK!
- Interjú gyülekezetünk vezetőivel -  



Milyen érdeklődés mellett zajlottak az
eddigi ünnepi események?
P.M.: Nagy öröm számunkra, hogy szinte
minden előre tervezett programunkra
megtelt templomunk. Azt vehettük észre,
hogy a kaposvári evangélikusok számára
legalább olyan fontos ez az év, mint a
gyülekezet vezetése számára. Örültünk
annak, hogy e jelentős események még
jobban összekovácsolták közösségünket
és felkeltette a helyi média érdeklődését
is, hisz minden programunkon megjelent
valamelyik sajtóorgánumban. 
S.Z.:Részben ennek is köszönhető, hogy
az önállósulást ünneplő 100. évében a
kaposváriak nagyon is odafigyeltek arra,
hogy mi történik az evangélikus gyüleke-
zet háza táján. A kollégáim – nagyon
kedvesen és nyugodtan mondhatom,
hogy szeretetteljesen – sokszor dugták az
orrom alá valamelyik sajtóorgánumot,
hogy: „Na, már megint mit csináltatok?”
– Ezek a beszámolók és képes híradások
mintegy összefoglalásaként az év esemé-
nyeinek, bekerülnek a most készülő gyü-
lekezeti emlékkötetbe.
Személyesen Önnek mit jelent a 100 éves
evangélikus gyülekezet vezetőjének len-
ni?
P.M.: Számomra nagy megtiszteltetés és
gyönyörű feladat, amely meggyőződé-
sem szerint csak Isten segítségével lehet
áldott és sikeres.
S.Z.: Visszatekintve a gyülekezet 100
éves történetére látom, hogy a történelem
viharaiban milyen hittel és milyen elkö-
telezettséggel vezették az elődök a ka-
posvári egyházközséget. Amikor néhány
évvel ezelőtt a mai presbitérium elhatá-
rozta, hogy milyen módon kívánja meg-

ünnepelni az önállóvá válás eme kerek
évfordulóját, akkor a megemlékezés ese-
ményeinek tervezésénél az vezetett ben-
nünket, hogy ez csak méltó főhajtás és
tiszteletadás lehet az ő emlékük előtt. Az
emlékkötet előszavát a következő mon-
dattal zártam: „Mert Isten adott áldott,
név szerint ismert szolgálattevőket, de
névtelen, egyszerű gyülekezeti tagokat
is, akiknek hite, imádsága, áldozatkész-
sége hozzájárult ahhoz, hogy fennmarad-
hasson a somogyi és benne a kaposvári
evangélikusság, hirdetve Isten dicsősé-
gét!” Én személy szerint annak örülök,
ha a mai a gyülekezet is ezen az úton ha-
lad.
Az ünnepi év után következik egy újabb.
2017-ben a reformáció 500 éves jubileu-
mát ünnepli a protestáns világ. Hogy ké-
szül gyülekezetünk erre az időszakra?
Szeretnénk a következő ünnepi időszakot
is méltó módon megünnepelni. Egy
evangélikus közösség számára mindig
különösen fontos a reformáció ünnepe. A
reformáció 400. évfordulóján 1917-ben
egy imaházszentelésre került sort, 100
évvel később pedig a kibővült gyüleke-
zeti házunkért adhatunk hálát 2017. janu-
ár 23-án. Ez az első és egyik legfonto-
sabb eseménye a reformáció évének. Ter-
mészetesen szeretnénk ezen kívül több
olyan programot is kínálni és szervezni,
mellyel a reformáció értékeire, lényegére
tudjuk felhívni a figyelmet.
A Kaposvári Evangélikus Egyházközség
számára identitását tekintve kulcskérdés
a reformáció. Szeretnénk, ha nemcsak
nevében, de tudatosan is evangélikusok
lennénk. Erre szeretnénk felhasználni a
következő évet.
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Egy álom vált valóra, amikor október
közepén az utolsó munkás is letette a
szerszámát a gyülekezeti házban. Min-
dez pedig azt jelenti, elkészült a
gyülekezeti házunk tetőtér beépítése.
Sok álmodozás és talán még több álmat-
lan éjszaka után önerőből, állami pá-
lyázatok és a testvérek adományainak
segítségével, valamint az Isten
kegyelméből idén közel duplájára nőtt a

gyülekezeti tér a Kaposvári Evangélikus
Gyülekezeti Házban.

A tavasz folyamán kialakításra került az
új - a templom stílusával teljesen mege-
gyező - fióktető, amit Vönöczky Gábor
presbiterünk felesége, Zsófia tervezett. 
A nyár folyamán a szigetelési és
kartonozási munkákkal folytatódott a
beépítés. Elkészültek a belső falak és a
teljes tető a modern kor elvárásainak
megfelelő szigetelést kapott.  Ezek után
a szerelvényezés, a festési, valamint vil-

lanyszerelési munkák következtek. A
tetőtérben helyet kapó nagyterem
beépített szekrényekkel lett ellátva, aho-
va a gyülekezet és a Somogy-Zalai
Evangélikus Egyházmegye esperesi
iratai kerülnek elhelyezésre.

Az új nagyteremben projektor és zenei
eszközök lesznek elhelyezve, így az
elkövetkező időszakban a családi isten-
tisztelet már itt kerülhet megrendezésre. 

Az építkezés utolsó fázisában  fahatású
járólap került a nagyteremben és a lépc-
sőn is elhelyezésre, végül a lépcső kor-
látja is elkészült, amely rozsdamentes
acél tartókból és üveglapokból áll.

Az építkezés során gyakran kellett
gyülekezetünk férfitagjainak segítségét
kérnünk, akik a pakolás és rendrakás
folyamatában jelentős anyagi terhet vet-
tek le a gyülekezetről..Ezúton is köszön-
jük minden testvérünk segítségét, aki két
kezi munkával segítette közös célunkat! 

Á L O M B Ó L  V A L Ó S Á G
-  E l k é s z ü l t  a  t e t ő t é r b e é p í t é s  -



Az elkészült új épületrész több funkciót
is be kíván tölteni az elkövetkező idősza-
kban. A levéltári iratok tárolása mellett
az a célunk, hogy olyan nagyobb ren-
dezvényeket is meg tudjon valósítani
gyülekezetünk, amit eddig hely
hiányában nem tudott. 

A nagyterem mellett a tetőtérben elhe-
lyezett két mellékhelység is régi hiányt
pótol az épületegyüttesben. Így már két
férfi és két női mellékhelység áll ren-
delkezésünkre az épületben. 
A terveink között szerepel a tetőtérben
egy vendégszoba kialakítása is, amely az

idei évben  már nem tud megvalósulni.

Az épület ünnepi átadására 2017. január
23-án kerül sor, a felszentelését Sze-
merei János püspök fogja végezni, ün-
nepi istentisztelet keretében, amelynek
kezdőidőpontja 10 óra lesz. Ezzel az al-
kalommal zárja közösségünk a 100 éves
jubileumi évét és kezdi a reformáció 500.
ünnepi évét.
Bízunk benne, hogy élettel azonban már
jóval korábban megtelik az új épület. Ad-
ja Isten, hogy hosszú éveken keresztül
áldás legyen az elkészült új termen és az
abban folyó munkán. PM.
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Gyülekezetünkről  és  a  te tőtérbeépí tésről  bővebb információkat
és  képeket  megtalálhatnak MEGÚJULT honlapunkon:

http://kaposvar.lutheran.hu
E g y h á z u n k  h o n l a p j a :

w w w . e v a n g e l i k u s . h u
Gyülekezeteink is  megtalálhatóak a FA C E B O O K O N !

Jelöljenek minket ismerősnek!
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Az első Luther-rózsa a városban!
- Emléktáblát avattak a kaposvári evangélikusok - 

Szeptember 11-én, vasárnap reggel
rendhagyó módon templomunk helyett
a Teleki utcában gyűltünk össze. Ün-
nepségre készültünk. 
Még egy tavaszi presbiteri ülésen
szavaztuk meg, hogy készüljön emlék-
tábla a régi tűzoltószertár falára, amely
épület helyet adott 13 évig annak az
apró létszámú evangélikus
közösségnek, akik külön válva a refor-
mátusoktól saját lelkésszel önállóan
folytatták útjukat. 

Első momentumként megterveztük a
tábla szövegét, és az evangélikusok
jelképét a Luther Márton által
megálmodott Luther-rózsát képzeltük el
rajta bronzból kiöntve. Egy táblát
szívvel a közepén. Az álmainkat
Gschwindt András kézműves és Gera
Katalin szobrász valósította meg
művészi módon. 

A nyár közepén a szűkös anyagi
lehetőségeink miatt felmerült a gondo-
lat, hogy adománygyűjtésbe kellene
fogni, mert a gyülekezeti házunk tetőtér
beépítése miatt eléggé leapadtak az
alapítványunk és gyülekezetünk forrásai.

Elsősorban a vállalkozással rendelkező
testvéreket kértem adakozásra, ennek
eredményeként nagyon szépen gyara-
podott a Növekedés Alapítvány
bankszámlája. Az adakozásban dr.
Horváth József gyülekezetünk tisztelet-
beli felügyelője vállalt főszerepet. Ő egy
jelentős összeggel indította el célunk

megvalósulását. 

Később a templomban szóban is kihirde-
tett gyűjtési szándékra a testvérek – csak
úgy, mint más alkalmakkor – rengeteg
adományt nyújtottak. A végeredmény jó-
val meghaladta a táblaavatás költségeit.

Hálásak vagyunk minden segítő
testvérnek.

Amiért most leírtam ezeket a gondola-
tokat, az annak okán történt, mert az
utolsó napok gondolatait is szerettem
volna megosztani az olvasóval. Az ün-
nepség hetének hétfőjén találkoztam
először a kézműves mesterrel, Andrással
és akkor láttam a táblát is először. 



Nagy örömömre pont olyan volt, ah-
ogyan azt egy terv alapján előzőleg elek-
tronikus levélben megkaptam és
elképzeltem. Jó volt látni, ahogy Katalin
és András szívvel lélekkel dolgozott
együtt azért, hogy a tábla elkészüljön a
kért határidőre.

Két nappal vasárnap előtt került felsze-
relésre, ott voltam végig. Miközben fi-
gyeltem a járókelőket: volt, aki rohant,
de olyanok is akadtak, akik odafordítot-
ták a fejüket, hogy éppen milyen munka
folyhat a fal mellett. Volt, aki meg is állt
és elolvasta a szöveget, amikor már
végső helyére került az emléktábla.
Érdekes volt látni az embereket, és egyre
nagyobb büszkeséggel töltött el, az hogy
evangélikusként, megjelenhetünk a város
közepén a legcsodálatosabb
jelképünkkel. Meggyőződésem, hogy
Luther Márton pont úgy képzelte el, ah-
ogy mi is megvalósítottuk: Szív és lélek,
hit, vigasz  és békesség együtt egy
kereszten.

Ahogy Dr. Sütő Zoltán a gyülekezetünk
jelenlegi felügyelője elmondta ünnepi
beszédében, ez a gyülekezet a 40-es
években még csak alig félszáz lelket
számlált, mára elértük a szórványokkal
az 1200-1400 tagot. Kaposváron a tem-
plomban minden vasárnap 80-90 ember
vesz részt az istentiszteleteken, de nagy-
obb ünnepeken 100-nál is többen
vagyunk és a karzaton is elfogynak a
helyek. 
Hálásak lehetünk azért, hogy Isten, min-
ket evangélikusokat itt Kaposváron a
tenyerén hordoz, és hogy ilyen arányú a
növekedésünk. 

Reményt ad minden lelkésznek, akik
közöttünk szolgálnak, hogy akkor is
megmarad a lelkesedésük, hitük bennünk
gyülekezeti tagokban, amikor éppen
nagyon kevesen vagyunk jelen egy-egy
vasárnap. Amikor a különböző alka-
lmaink megrekednek érdeklődés
hiányában, de mindig feléled egy újabb
remény, és elindul egy újabb csoport és
működik. Hálát adhatunk azért is, ahogy
végzi a munkáját a Nőegylet, ahogy sz-
ervezi az összejöveteleket a Férfikör.

Reményeink szerint egyre többen felfi-
gyelnek ránk Kaposváron, nem csak az
érdeklődő turisták, akik – valljuk be –
sokkal könnyebben fedezik fel az
épületeink szépségét, kihelyezett emlék-
tábláit, mint mi itt lakók, akik
megszokásból közlekedünk a városunk
utcáiban és elfelejtünk feltekinteni a
falakra, az ereszekre, az ablakdíszekre és
nem vesszük észre milyen csodálatos is a
városunk. A település, ahol él és imád-
kozik egy evangélikus gyülekezet!

Nemes-Vecseráné Schmidt Julianna
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Kőszeghy Miklós: EsteKőszeghy Miklós: Este
Csordult ig  telt  az  este ,

csi l laggal  jó l lakott ,
napfénytől  e lrekesztve

hívta a holnapot .
Árnya nyugatra fordult ,

szel lővel  ráfütyült ,
templom harangja kondult ,

szépen tornyára ült .
Ott  láttam hajnaltájban

készülni  épp haza,
árnyvesztő fényruhában

fel l ibbent fátyola.



Egy különleges jelentőségű könyvet
foghat a kezében az, aki október 30-án
eljön a 10 órás istentiszteletre és az azt
követő könyvbemutatóra. A bemu-
tatandó könyv jelentősége abban áll,
hogy rólunk szól. Rólunk, akikről még
sohasem készült könyv. Rólunk szól, ka-
posvári evangélikusokról, akik éljük és
élvezzük az Isten szeretetét Somogy-
ország szívében. 
Amikor a könyv ötlete megfogalmazódott a
Kaposvári Evangélikus Egyházközség pres-
bitériumában, kezdettől
fogva azt a célt tűztük ki
magunk elé, hogy Isten
szeretete - mellyel átölelte
közösségünket az elmúlt
évszázadban - minden
egyes mondatán ez
tükröződjön.

Ezt a szeretetet mi most
ebben az írásban három
oldalról közelítjük meg. Elsőként a
gyülekezet történetén keresztül, aztán az
elmúlt évszázad igehirdetéseiből merítve,
végül személyes élményeinket megosztva
az olvasóval. Célja a könyvnek, hogy segít-
ségével végigtekintsünk a 100 éves
közösség eddigi történetén, vegyük észre,
azt a végtelen isteni szeretetet, amely ennyi
nehézség, háború, üldözés és baj közepette
mégis megtartotta a kis evangélikus nyájat
itt Kaposváron.
De Isten szeretete nemcsak a történelem
lapjai által tűnik fel előttünk. 100 év alatt

legalább 5000 igehirdetés hangzott el a Ka-
posvári Evangélikus Templom szószékéről.
5000 bizonyságtétel, 5000 hívás, 5000 bá-
torítás és vigasztalás! 5000 Krisztus maga-
sztalás! Az elkészült könyv az ötezerből
csak néhányat tud tartalmazni, de mégis
törekedtünk arra, hogy minden korból, a
lehető legtöbb Kaposváron szolgált igehird-
etőt – lelkészt, segédlelkészt, hatodévest,
teológust - szólaltassunk meg egy olyan
igehirdetése által, melyet Kaposváron mon-
dott, a kaposváriaknak. Isten igéje, hisszük

hatalmas erő. Bízunk
benne, hogy minden
egyes igehirdetés által az
Istenhez kerülünk
közelebb! 
Végül könyvünk tartal-
maz számtalan személyes
élményt, bizonyságtételt,
beszámolót a gyülekezet
életéről és a
gyülekezethez tartozás

csodálatos érzéséről. Ebben a részben sincs
cenzúra. Nincs követelmény és elvárás.
Pusztán a hálaadás, az öröm és bi-
zonyságtétel Isten szeretetéről. Lehet, néha
könnyeket csalnak az írók az olvasó
szemébe. Lehet, néha nagy nevetést. De a
gyülekezet és a kaposvári evangélikusok
ilyenek. Mint egy nagy család, ahol min-
dennek és mindenkinek helye van.
Könyvünk megvásárolható a templomunk
iratterjesztési asztalán 1100 Ft-ért, valamint
a lelkészi hivatalban, illetve megrendelhető
email címenünkön: kaposvar@lutheran.hu
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Egy évvel a reformáció 500. évforduló-
ja előtt a magyar protestáns egyházak
ünnepi istentisztelettel indították el a
reformáció hónapját, az idei októbert. 
Az istentiszteleten Gáncs Péter evangé-
likus püspök prédikált. „A kegyelemnek
súlya van, ahogyan súlya van minden
szónak, amit Isten ránk bízott. Ennek a
szónak a hirdetésével tartozunk Istennek,
a világnak és minden népnek, így tudjuk
a zsoltárokban megírt missziói felhívást
közvetíteni a ma emberéhez” – mondta,
majd hozzátette: „Beszéljétek el Isten
dicsőségét a nemzeteknek! Ez egy missz-
iói provokáció abban az Európában,
amely sokszor már csak emlékeiben
keresztyén. Küldetésünk elmondani min-
denkinek hogyan szerette Isten a vilá-
got.”A püspök kitért arra is, hogy 499
évvel ezelőtt Wittenbergben Luther Már-
ton nem véletlen, hogy nem a templom
szószékére, hanem a külső kapura
szögezte ki 95 tételét. Azt akarta ugyanis,
hogy az utca embere is lássa: Isten újra

akar kezdeni valamit az emberek
életében. Jézust nem lehet bezárni a tem-
plom falai közé, róla beszélni a legneme-
sebb közügy. A reformáció nem egy fél
évszázaddal ezelőtti történelmi esemény,
amelyre időnként illik emlékezni, hanem
egy ébredési, megtérési mozgalom, ame-
ly átjárta egész Európát, sőt még a kato-
likus egyházat is. A reformáció üzenete
az egyedül a Szentírás, az egyedül Krisz-
tus, az egyedül hit által, és az egyedül a
kegyelem ma is fontos üzenet – mondta
Gáncs Péter.
Jézust kell prédikálnunk mindenkinek.
Isten ránk bízta az evangéliumot, rajtunk
keresztül akar szólni a világhoz. A
kegyelem nem olcsó játékszer, amellyel
felelőtlenül lehet garázdálkodni. Súlya
van, miként súlya van minden szónak,
amit Isten ránk bízott, és ezzel a súlyos
szóval tartozunk egymásnak, a világnak
és minden népnek. Adja Isten, hogy re-
formációi gondolatai bennünk is meg-
gyökerezzenek!

ReformÆciói istentiszteletReformÆciói istentisztelet

2016. október 31-Øn (hØtf�) 
10 órÆra

a KaposvÆri ReformÆtus Templomba
vÆrunk minden testvØrünket, ahol 

közös ünnepi istentiszteletre kerül sor.

IgØt hirdet: Bellai ZoltÆn (lelkipÆsztor)
El�adÆst tart: PongrÆcz MÆtØ (lelkØsz)
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Idén is nagy sikerrel került megrende-
zésre városunkban az Ars Sacra Fesz-
tivál, melynek több evangélikus vonat-
kozású programja is volt.
2016. szeptember 22-én zsúfolásig meg-
telt az evangélikus templom, hisz  „Fel-
daraboljuk a végtelent!” címmel Gryllus
Dániel és Lackfi János közös estjére ke-
rült sor.

Gryllus Dániel, Gryllus Vilmos testvére
1950-ben született evangélikus család-
ban. Testvérével, valamint Mikó István-
nal és Radványi Balázzsal 1977-ben ala-
pították meg a Kaláka együttest. Művé-
szetük, munkájuk lényege, hogy régi és
mai, főleg határon inneni és határon túli
magyar, de más nemzetiségű költők ver-
seire is dalokat szereznek, zenei aláfes-
téssel adják elő azokat, megzenésítve.
Evangélikusságáról így vall: “Sok fele-
kezetű őseim vannak, de igazán evangé-
likusnak vallom magam. Leginkább per-
sze azért, mert a Deák Téri Evangélikus
Templomba jártunk családommal, ott
konfirmáltam, oda jártam énekelni a
Lutherania kórusba és ott ismertem meg
Bach muzsikáját. Egy ideig komolyan
úgy éreztem, hogy aki nem evangélikus,
az nem is értheti meg a János passiót.”

Lackfi János József Attila-díjas magyar
költő, író, műfordító, tanár és fotós. Szá-
mos verses kötet mellett 5 regény írója,
de munkái listáján nem egy dráma, mű-
fordítás szerepel, mindezek mellett pedig
a színház és a film területén is aktívan
dolgozott. Munkáját, alkotói tevékenysé-

gét több díj és elismerés fémjelzi.

Az Ars Sacra Fesztivál a 2007-es nem-
zetközi Városmissziós rendezvénysoro-
zat eredménye. Célja „a remény jeleinek
felmutatása a kultúrában”, a művészet
különböző területein, nemzeti kultúránk
meghatározó értékein keresztül. Az Ars
Sacra Fesztiválhoz évről évre önkénte-
sen csatlakoznak Magyarország legna-
gyobb múzeumai, kulturális központjai,
számos galéria és művész. A fesztivál
programjait – képző- és iparművészeti
kiállításokat, különböző műfajú koncer-
teket, színházi, irodalmi előadásokat, tár-
latvezetéseket, gyerekprogramokat – in-
gyenesen látogathatják az érdeklődők.

Az előadás során Gryllus Dániel a Kalá-
ka dalait, zsoltárfeldolgozásokat és sok
költő, így Weöres Sándor, Kányádi Sán-
dor, Szabó Lőrinc és persze Lackfi János
alkotásait énekelte el citera kíséretével.
A magával ragadó dallamok megérintet-
ték a hallgatókat, gyakran együtt énekelt
a közönség a művésszel. Lackfi János
személyes történetekkel színesített vers-
felolvasást tartott, melyek hatalmas si-
kert arattak. A költő személyes stílusa és
humora barátságos és jó hangulatot te-
remtett. Különleges megtiszteltetésként a
közönséget az est végén, a versgyártásba
is beavatta Lackfi János.

Az est sikerét mi sem jelezhetné jobban,
mint hogy a másfél órásra tervezett prog-
ram két óráig is eltartott, és a művészek-
nek a közel 250 fős közönség hosszan
tartó tapssal köszönte meg az előadást.

SZAKRÁLIS MŰVÉSZETEK HETE KAPOSVÁRON!



A hét további programjaként a Takáts
Gyula Megyei és Városi Könyvtárban
került megrendezésre egy beszélgetés az
elmúlás, a temetők művészete és a halál
keresztyén megközelítése témakörében.
A beszélgetésen gyülekezetünket Pong-
ráczné Győri Boglárka lelkész képvisel-
te. Noha az evangélikus hagyományban
nincsen igazi hagyománya, kialakult szo-

kásvilága a temetői kultúrának, mégis ér-
dekes volt a kerekasztal beszélgetés se-
gítségével megfigyelni a történelmi egy-
házak hozzáállását a kérdéshez. A beszél-
getésben részt vett Puskás Béla a So-
mogy Temetkezés vezetője, ifj. Bellai
Zoltán a református egyház képviselője,
Rajkai István plébános, Róna László az
izraelita hitközség vezetője, valamint Si-
monné Dr. Pallós Piroska a Kaposvári
Egyetem képviseletében.

A nap folytatásaként a Szent Imre Temp-
lomban a Pécsi Evangélikus Egyházköz-
ség Gospelkórusa lépett fel. Szombaton

a Kaposvári Református Templomban a
Református Kórus műsora után lépett fel
kórusunk.
A koncerten énekkarunk azt a programot
énekelte el újra, amit először júliusban a
budapesti Föld Sója Találkozón adott elő.
A koncert különlegessége, hogy az ének
és a zene segítségével arra  bátorítja a
hallgatókat az énekkar, hogy a Krisztus-

sal való találkozás és a vele való közös
járás útjára térjenek.
A dalok között - csak úgy mint Budapes-
ten - a Jelenések könyvéből olvasott fel
Pongrácz Máté lelkész rövid igeszaka-
szokat. A közel egy órás koncert végén
Vönöczky Gábor karnagy vezetésével
még ráadás ének eléneklésére is sor ke-
rült.
A tartalmas hét végén ismét elmondható
volt: nagyszerű programok várták a
résztvevőket és ismét kitettek magukért
az evangélikusok Kaposváron.

P.M.
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Elindult  az új  tanév
- Több mint 110 gyermek és 5 hitoktató a kaposvári hitoktatásban - 

Szeptember 1-én nem csak az iskola,
de a hittanoktatás is elindul szerte az
országban. Idén Kaposváron tovább
nőtt az evangélikus hittant választók
száma és a hitok-
tatásnak helyet biz-
tosító intézmények
névsora, így nagy
várakozásokkal
nézhet
gyülekezetünk az
új tanév elé.
Kaposváron évek
óta nő a hitoktatás-
ban résztvevő gyer-
mekek száma és
azon intézmények,
amelyek fogadják az
evangélikus hit-
tanárokat. Az idei évben már meghaladta
az evangélikus tanulók száma a 110-et is,
amely nagy lehetőség és hatalmas
felelősség a gyülekezet számára. Öröm
számunkra, hogy alig akad olyan ka-
posvári általános iskola, ahol ne lenne
legalább egy evangélikus, de az is jól
látható, hogy vannak olyan intézmények,
ahol egyre inkább az intézmény részévé
válik az evangélikus jelenlét.

A gyermekek növekvő száma mellett
az idei évben több új hitoktató is segíti
a megnövekedett feladatok színvonalas
ellátását. Szemerei Eszter továbbra is
főállású hitoktatóként tevékenykedik
közösségünkben, de mellette Stósz Éva
és Sütő Zoltánné nyugdíjas tanárok is

vállaltak hittanórákat, valamint az új
ecsenyi lelkész menyasszonya, Felegyi
Mária teológus hallgató is Kaposváron
fog segédkezni. A három új munkába

álló hitoktatóval a
lelkészek
tehermentesítése tu-
dott megvalósulni,
akik így jobban
tudnak a gyülekezet
életére fókuszálni.
Egyre ritkábban, de
sajnos még mindig
nagy számban
találkozunk olyan
evangélikus gyer-
mekekkel, akiket
szüleik erkölcstanra
iratnak be. Akkor,

amikor iskolai keretek között lehetőség
van evangélikusként evangélikus hit-
tant választani, értetlenül és szomorúan
vesszük mindezt tudomásul. Bízunk
természetesen abban, hogy a minőségre
törekvő oktatás, a hittanversenyeken
való kiváló eredmények és a hittanórák
jó hangulata szép lassan minden
evangélikus gyermeket becsalogat,
bevonz a hittanórára.
Az új tanév minden bizonnyal sok
áldást, de sok nehézséget is magában
rejt. Nem kérhetünk mást, mint Isten
megtartó erejét a következő 35 hétre,
hisz ha ő támogatja és vezeti életünket,
tudhatjuk jó irányba haladunk!

P.M.



Az elmúlt évek nagyszámú jelentkezé-
sei miatt az idei évben a Pati Hittantá-
borba már csak az 1-6. osztályos gyer-
mekek jöhettek, a megkonfirmált fia-
talokat pedig a Bánki Országos Tábor-
ba hívogattuk.

Az áhítatok megtartásában idén Stikl
Andrea, Hegedűs Gábor, Rosta Izabella
teológushallgatók és Szemerei Eszter hit-
tanár segédkezett. Minden délelőtt a szo-
kott módon csoportfoglalkozásra is sor
került, ahol a legkisebbek két kaposvári
óvónő, Schweigert Andrea és Szirer Sza-
bina segítségével kézműves foglalkozás
által mélyedtek el a példázat
titkaiban.
Délután folyamán a játéké és
a sporté lett a főszerep. A fia-
talok részt vehettek számhá-
borúban, batik partiban, zász-
lósjátékban, a kaposvári Feke-
te Holló Lovagrend által szer-
vezett bemutatón, valamint a
nagy hőség miatt vízi csatára
és csúszdára sor került. Meg-
rendezésre került az első darts
és ping-pong bajnokság is, va-
lamint együtt szurkoltak a fia-

talok a magyar válogatottnak Portugália
ellen. Végül esténként énekkel és áhítat-
tal zárult a program, ahol minden áhítat-
tartó a kedvenc bibliai igéjéről beszélt a
fiataloknak. A gyermekek éneke kihallat-
szott a templomból, mosolyt csalva ezál-

tal az arra járó falubeliek arcára. A tábor
egyik legfelemelőbb pillanata, amikor az
egyik táborozó örömmel újságolta csa-
ládjának, a sok jó barát megismerése ál-
tal szeretne ő is konfirmálkodni a követ-
kező évben! Ha másért nem, már ezért
érdemes volt az idei évben is a kaposvári
gyülekezetnek hittantábort szervezni.
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A tékozló fiúval közösségben
- Hittantábor Paton és Bánkon - 
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A 100 éves Kaposvári Evangélikus
Egyházközség az ünnepi program
keretében Luther túrát szervezett,
melynek célja, hogy megtekintve
Luther Márton és Johann Sebastian
Bach életének főbb állomásait, még
jobban megértsék Istenről hirdetett
gondolataikat és zenéjüket a kirán-
dulók! 
Az utazást a Reformációi Emlékbi-
zottság 300.000 Ft-al támogatta. A pén-
tek délutáni induláskor a kaposvári tem-
plom előtt nem csak kaposváriak, de a
környező evangélikus
települések lakói is
gyülekeztek, hiszen a bus-
zon utaztak polányi és tabi
gyülekezeti tagok is. A
közel 50 utazó számára az
első állomás Sopron volt,
ahol megtekintették a
belvárost, az evangélikus
templomot és a méltán híres
Eggenberg házat.
A szombati nap az utazással
és Drezda városának
megtekintésével telt, ahol
éppen a Németországi Evangélikus
Fúvószenei Fesztiválba csöppent a ka-
posvári csapat. Különleges élmény volt
átélni, hogy a belvárosban lépten ny-
omon kisebb nagyobb zenekarok játszot-
ták a szebbnél szebb evangélikus ko-
rálokat.
A szállás Németországban minden nap a
Hallei Evangélikus Kollégiumban volt
és a reggeli áhítatok után, – amit Arató
Lóránd, Pongrácz Máté, Arató Eszter és

Győri Veronika evangélikus lelkészek
tartottak – minden nap csillagtúra sz-
erűen járta be az evangélikus
utazóközönség először Wittenberget,
majd Erfurtot, Wartburg várát és Eisena-
chot, végül Eislebent és Lipcsét.
Wittenbergben a vártemplomban isten-
tiszteleti és úrvacsorai közösséget is
átélhetek a résztvevők, ahol két fiatal
segédlelkész meghatóan beszélt a szik-
lára, Jézus Krisztusra való építkezés
fontosságáról. Eislebenben az ottani
templom orgonáját rövid időre

megszólaltatta Arató Lóránd
tabi lelkész. Végül Lipcsében
az Evangélikus Hit-
tudományi Egyetem által sz-
ervezett ösztöndíj keretében
kint lévő egyetemi hallgató
Czombos Dorottya kalauzol-
ta a somogyi csapatot.
Az utazás nemcsak azért volt
nagyon sikeres, mert a
múzeumok és emlékhelyek
segítségével még közelebb
kerültek a kirándulókhoz
Luther Márton gondolatai és

Johann Sebastian Bach zenéje, de
közösséget formált és erősítette az
együtt utazókban az összetartozást, a sz-
eretetet. 

A szerdai hazautazás alatt a résztvevők
egy képek és videók megtekintésére
szolgáló délutánt kezdtek szervezni,
hogy a rengeteg információt és élményt,
valamint a közösséget újra átélhessék a
nyár folyamán. P.M.
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LUTHER ÉS BACH NYOMÁBAN



Kedves Testvérek! 
Gyülekezetünk száz éves évfordulóját
méltóképpen tudta megünnepelni
közösségünk. 
Az építkezés, a sok program azonban
leapasztotta gyülekezetünk megtakarítá-
sait. A hűséges gyülekezeti tagok ál-
dozatvállalása nélkül a színvonalas
évünk nem valósulhatott volna meg.  
Gyülekezetünk anyagi biztonságának
előteremtését azonban továbbra is a
gyülekezeti tagok csupán egy szűk
rétege vállalja magára, sokszor az utolsó
forintokból adva.

Bíztatunk és kérünk ezért minden
gyülekezeti tagot, családot, evangélikus
testvért, mindenkit akinek fontos
közösségünk és nem csak lelkileg, de
testileg is szeretne hozzánk tartozni, ne
feledkezzenek meg közösségünkről.
Templomunk álagának megóvása,
közösségi programjaink szervezése, a
hittanórák és konfirmandusórák meg-
tartása, az épületeink fűtése és alkalma-
zottaink illetménye több millió forintos
kiadást jelent, amit csak az egyházfen-

ntartói járulékokból és az adományokból
tud fedezni közösségünk.
Sajnos semmilyen normatív állami támo-
gatást nem kap és nem élvez
közösségünk. Éppen ezért csak ma-
gunkban bízhatunk. 
Meggyőződésünk, ha minden evangé-
likus ÉVENTE a fizetésének 1%-ával
segíti közösségünket és legalább en-
nyivel hozzájárul terheinkhez,
gyülekezetünk hosszú távon
működőképessé válik.
Kérjük ezért a testvéreket rendezzék el-
maradt egyházfenntartói járulékukat. Új
gyülekezeti tagjainkat, valamint 18 évnél
idősebb fiataljainkat is bátorítjuk, amen-
nyiben anyagi helyzetük engedi segítsék
közösségünket és számlaszámlánkra
való utalással, vagy a vasárnapi isten-
tiszteleten a templom bal oldalán talál-
ható pénztáros asztalnál rendezzék be-
fizetésüket.
Gyülekezetünk minden esetben nyugtát
állít ki, így a testvérek tudhatják, a be-
fizetés a gyülekezet céljait szolgálja.

Köszönettel: a gyülekezet presbitériuma
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CSATLAKOZZ GYÜLEKEZETÜNK FENNTARTÁSÁHOZ!

Gyülekezetünk számlaszáma: 
11 7 4 3 0 0 2 - 2 0 0 1 4 5 1 7

Ide várjuk egyházfenntartói járulékukat. 
Kérjük a közleményben tüntessék fel nevüket és címüket!

-------------------------------
“Növekedés” Alapítvány számlaszáma:  

11743002-20136796
Adószám az 1%-hoz:1 8 7 6 1 6 3 8 - 1 - 1

Köszönjük Önöknek 1%-os adófe la ján lásukat !  
2015-ben közel  fé l  mi l l ió  for in t  fe la ján lás  érkezet t .
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További programok az ünnepi évben:

Felelős szerkesztő és kiadó: Pongrácz Máté (evangélikus lelkész)
EVANGÉLIKUS LELKÉSZI HIVATAL  7400 KAPOSVÁR Kossuth L. u. 39.
Tel.: /82/ 416-467 Mobil: Pongrácz Máté:20/ 824-3500; Győri Boglárka: 20/7700237;

Lelkigyakorlat és gyülekezeti hétvége 
- Balatonszárszón -

A tavalyi és tavalyelőtti nagysikerű hétvégék után idén is várjuk a gyülekezeti közösségben 
épülni, erősödni vágyókat a Balaton partjára beszélgetésre, imádságra, 

előadások hallgatására, szaunázásra, majd megmártózásra a Balatonban és kirándulásra!
időpont :  

2016. november 19-20.
Díja: 10.000 Ft
( te l jes  e l látással)

Téma:  Péter  máodik levele
A hétvége meghívot t  vendége:

Ribárszki  Ákos evangél ikus le lkész

Jelentkezni lehet: A Lelkészi Hivatalban, valamint a lelkészeknél személyesen.

“Növekedjetek a kegyelemben”
2016. október 30-án vasárnap könyvbemutatóra kerül sor 

templomunkban az Istentiszelet után!
Ezen az alkalmon megvásárolható lesz gyülekezetünk száz éves történetét, lelkészei igehirdetését és

a gyülekezeti tagok személyes emlékezését tartalmazó kötet. Várunk mindenkit szeretettel!

Ádventi koncert templomunkban
2016. december 4-én vasárnap 17 órától az énekkar szervezésében ne-
ves evangélikus kórusok közreműködésével ádventi koncertre kerül sor!

Koncert istentisztelet - Rákász Gergellyel
2016.  december  18-án ádvent  negyedik va-

sárnapján 10 órától  Rákász Gergely orgona-
művész lesz  gyülekezetünk vendége,  aki  or-
gonajátékával  színesí t i  az  is tent isztelet i  l i -
turgia  menetét .  Igét  hirdet :  Pongrácz Máté

evangél ikus le lkész!
A belépés az istentiszteletre természetesen ingyenes!  


