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llooggóó  kkrriissttáállllyyáá  ttuudd  vváállnnii..  AA  pprróóbbaa
vvééggéénn  ccssaakk  eeggyy  ggoonnddoollaatt  mmaarraaddtt
mméégg  bbeennnneemm..  AAddjjaa  IIsstteenn,,  hhooggyy
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nnaappoott  EEvvaannggéélliikkuuss  KKóórruuss!!  PP..MM..
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„Harmadszor is szólt hozzá [Jézus]:
Simon, Jóna fia, szeretsz-e engem? Pé-
ter elszomorodott, hogy harmadszor is
megkérdezte tőle: Szeretsz-e engem?
Ezért ezt mondta neki: Uram, te min-
dent tudsz, te tudod, hogy szeretlek té-
ged. Jézus ezt mondta neki: Legeltesd
az én juhaimat!” Jn 21,17

Szeretem Simon Péter alakját, az aposto-
lét, akit Isten Fia kősziklának nevez.
Hogy miért? Mert a
Péterről szóló törté-
netek olyan példaként
állnak a Szentírás
lapjain, melyekkel jól
lehet azonosulni kü-
lönféle élethelyzetek-
ben. A tanítvány lel-
kesen, habozás nélkül
hagyja hátra régi élet-
ét, amikor Jézus cso-
datételében felismeri
az Istent. Töretlen
lendülete és meggyő-
ződése hajtja, amikor
Mesterét az élő Isten
Fiának vallja. Nem
fél változni, kérni, kérdezni. Nyitott, lel-
kes ember. 

Azonban az ő élete is jól mutatja, hogy a
Krisztust követő élet közel sem mentes a
váratlan fordulatoktól, hanem telis-tele
van olyan helyzetekkel, melyekre képte-
lenség előre felkészülni. Próbatételek
ezek, melyek talán egészen más viselke-

dést váltanak ki belőlünk, mint amit a
meggyőződésünk, hitünk diktál. Péter
meg volt győződve arról, hogy ő bármi-
lyen helyzetben képes lesz kitartani
amellett, aki megváltoztatta az életét.
Meggyőződésem, hogy komolyan gon-
dolja kimondott szavait abban a pillanat-
ban, amikor így fogadkozik: az életemet
adnám érted. Azonban olyan próbatétel
következik, melyre még csak nem is
gondolhatott. 

Hirtelen a főpap házának udvarában ta-
lálta magát, csupa ellenséges emberekkel
körülvéve, akik Jézusban is követőiben is
az ellenfelet látták. Itt már nem volt idő
mérlegelni, emlékezni, a helyzetet ele-
mezni. A szíve és a korábbi elhatározása
helyett a helyzete és félelme adták szájá-
ba a szavait: nem ismerem Jézust, én
nem tartozom hozzá.

S z e r e ts z - e  e n g e m ?
- Felegyi Mária hatodéves teológus hallgató áhítata - 



Péter története és gondolatmenete az
egyház, gyülekezeteink és saját életünk
eseményeiben újra és újra felismerhető
különböző helyzetekben.
Azt hittem menni fog. Valóban teljes volt
a meggyőződésem felőle. Aztán belebuk-
tam. Rá kellett döbbennem, hogy saját
erőm, felkészültségem, bátorságom ke-
vésnek bizonyult hozzá. Hogy mindez
mikor történt? Még véletlenül sem az
előtt, hogy hibát követtem volna el. Csa-
kis utólag hasított belém a felismerés.
Egy hirtelen emlék, egy szomorú szem-
pár, egy hang juttatta eszembe: én nem
erre köteleztem el magam. Valami egé-
szen mást ígértem Uramnak és megvál-
tómnak. Olyat, amiben holmi kis fé-
lelem nem tántoríthat el attól, hogy
vállaljam azt, kiben hiszek, azt aki
megváltoztatta, megújította életemet.
De mégis megtörtént. A kakasszó
hallatán beleborzongtam: nem csak
nem vállaltam, egyenesen letagad-
tam, megtagadtam Őt. Megdöbben-
tem azon, amit tettem.

De most újra szól valaki. Figyelmez-
tet és kérdez. S kérdése új lehetősé-
get ad, hogy megvalljam, amit koráb-
ban letagadtam. Lehetőséget ad,
hogy új választ adjak, kudarcom ne
maradjon végleges. Lehetőséget ad,
hogy hitben megújuljak, hogy az Úr
Jézus iránti szeretet határozza meg
mindennapjaimat és adja meg csele-
kedeteim lendületét. Kérdése a jövő
felé mutat.
Jézus kérdése gyógyít. Hiszem, hogy
minden azon fordul meg, hogy meg-
halljuk-e Jézus kérdését, amint ne-
künk szól. Szeretsz-e engem? Hiszen

kudarcok, elrontott helyzetek mindig
voltak a történelmünkben és személyes
életünkben egyaránt, s a jövőnket sem
képzelhetjük el elrontott helyzetek nél-
kül. 

De minden azon áll vagy bukik, hogy
amikor eltávolodunk Jézustól felfigye-
lünk-e az ő szavára, és készek vagyunk-e
újra és újra megújulni hitünkben, elköte-
leződésünkben. Amikor megújulásra van
szükségünk, Ő nem csak felkínálja annak
lehetőségét, hanem egyúttal feladattal,
szolgálattal is megbíz azokban a közös-
ségekben, ahova helyezett bennünket.
Téged mire indít ma Jézus kérdése: sze-
retsz-e engem?
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Azér t  kaptuk  a  h i te t ,  
hogy  é le tünket  véd je  meg .

Azér t  kaptuk  az  e rő t ,  hogy  bú ,  ba j ,
ké tség  ne  vegyen  ra j tunk  e rő t .

Azér t  kaptuk  a  reményt ,  
hogy  sz í vünk  bo ldogan  ossza  szé t .

Azér t  kaptuk  a  szeretetet ,  
hogy  é le tünket  v idámí tsa  meg .

S  ha  é le tünk  gazdag  lesz  h i tben ,  
e rőben ,  reményben ,  szeretetben ,

Bo ldog  ö römöt  ébresz thet  
környezetünkben.

Mer t  azér t  adat ik  minden  á ldás ,  
minden  kegye lem,

Hogy  é le tünkben  végre  
minden  jó  legyen .

S  a  jó  é le t ,  me lyben  maga
Is ten  fe j t i  k i  magát ,  

Azér t  adat ik ,  
hogy  bo ldogan  ad juk  á t .  



4 . Ev an g é lik u s  H ír le v é l  2 0 1 7 . o k t ó b e r

Örömmel számolunk be olvasóinknak,
hogy a Kaposvári Evangélikus Egy-
házközség kórusa idén ünnepli meg-
alakulásának 20. évfordulóját. Talán
sokan nem is tudják, hogy
gyülekezetünkben nem ez volt az első
éneklő közösség. 1917-ben, a
közösségünk megalakulásával egy
időben egy Evangélikus Kórus is életre
kelt a Somogyi megyeszékhelyen. A ju-
bileum alkalmával Vönöczky Gábor
karnagyot és Pongrácz Máté lelkészt
kérdeztük a kórus múltjáról és je-
lenéről.

Hogyan alakult meg a Kaposvári
Evangélikus Énekkar? 
V.G.: 1997-ben, Szemerei János
lelkészsége alatt Isten úgy alakította a
gyülekezet életét, hogy énekkar
alakuljon Kaposváron. Úgy éreztem,
hogy a fiatalságot megérintve, létre

lehetne hozni egy énekkart, hogy a
gyülekezet zenei szolgálatát megújítsuk.
Vettem egy nagy levegőt, és kételyekkel
telve az egyik ifjúsági órára bemenve, az
ott lévő fiatalokat éneklésre buzdítottam,
először egy, majd kétszólamú énekek
tanulásával. Miután ez elég ered-
ményesnek bizonyult, további próbák
következtek, és ezek során már Kará-
csony ünnepére készültünk! Ezután
tovább bővült a kórus létszáma, és egy
folyamatos munka kezdődött, amely a
mai napig is töretlenül tart. 

Énekelni, kórust vezetni nem könnyű fe-
ladat. Honnan jött az indítatás?
V.G.: Az éneklés szeretete és egyébként
az evangélikus egyházhoz tartozásom is
gyermekkoromtól meghatározó élmény.
Szüleim zenetanárok és gyakorló
zenészek voltak Pécsett, úgyhogy én
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születésemtől kezdve hallottam zenét,
találkoztam vele, és evangélikus
gyülekezetben kereszteltek, szüleim is
evangélikusok voltak. Apám a pécsi
templom orgonáját tervezte és sokat ját-

szott rajta, édesanyám pedig a
gyülekezeti kórust vezette.

Mi volt a legnagyobb sikere a kórus
működésének az elmúlt évtizedekben?
P.M.: A siker mindig relatív. Minden bi-
zonnyal zenei téren azt tarthatjuk leg-
nagyobb eredményünknek, hogy sikerült
egy CD felvételt készíteni, vagy megkap-
tuk egyházkerületünk legnagyobb kóru-
sok számára alapított díját, a Weltler
János emlékplakettet. 
De ha egy másik oldalról közelítjük meg
a kérdést, azt kell mondanunk, a leg-
nagyobb sikere a kórusunknak, hogy
képes volt a zene szeretetén keresztül
számtalan embert Isten közelébe eljuttat-
ni. 

Ha valaki szívesen csatlakozna a
kórushoz, de talán nincs elég bá-
torsága, mivel lehetne bátorítani,
milyen egy kóruspróba?
P.M.: Sokszor veszem észre a
gyülekezeti munkám során, hogy
az emberek félnek a mai világban
új közösségekhez csatlakozni.
Bennünk vannak a kérdések: Vajon
milyen emberek fognak körülven-
ni, nem fognak-e megszólni?
A kórust én egy nagyon nyitott
csapatnak ismertem meg. Emlék-
szem én is meglepődtem, amikor
először érkeztem kóruspróbára.
Meglepett mennyire nyitottan,
barátságosan fordultak hozzám

énekkaros társaim. Azt hiszem ezt a
légkört döntően Vönöczky Gábornak,
kórusvezetőnknek köszönhetjük. Az ő
határozott, de mégis közvetlen és baráti
stílusa különlegesen jó légkört teremt
mind a próbákon, mind a fellépések alka-
lmával.

Milyen ünnepi program vár a kórusra a
következő hetekben?
V.G.: Az elkövetkező időszak leg-
fontosabb eseménye a kórus számára a
Jubileumi Koncert, amelyre október 21-
én 18 órakor kerül sor a Kaposvári
Evangélikus Templomban. Erre várunk
szeretettel minden érdeklődőt. Ezen a
napon szeretnénk összehívni nemcsak a
gyülekezet tagjait, de régi kórustagokat
is, hogy együtt ünnepeljük az elmúlt év-
tizedeket. E mellett pedig Tapolcán,
valamint Kaposváron fog fellépni az
elkövetkező időszakban kórusunk. 
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He l ysz ín :  
Kaposvári Evangélikus

Templom
Időpont :  

22001177..  ookkttóóbbeerr  2211..
( szombat )
18 .00 óra

A belépés díjtalan!
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Hricó Iván gyülekezetünk új hitoktatója
- Katechéta-lelkipásztori munkatársként segíti közösségünk munkáját -

Szeretettel köszöntöm a gyülekezet tag-
jait immár főállású hitoktatóként, egyben
kántorként és presbiterként. Sokan min-
den bizonnyal ismernek már, hiszen ha a
testvérek istentisztelet közben felnéznek
a karzatra, az orgona billentyűinél

valószínűleg engem látnak. Két gyer-
mekem van, Dóri 6, Andris pedig 3 éves,
feleségemmel együtt szintén állandó
résztvevői az alkalmaknak. Gyermekko-
rom óta tagja vagyok a gyülekezetnek,
ezer szállal kötődök a közösséghez,
keresztelésem, konfirmációm, az es-
küvőnk, mind templomunkban történt.
Ez az örömteli kapcsolat az idők
folyamán mind-mind szorosabbá vált.
Bár már 17 éve nyomdászként dolgo-
zom, az utóbbi években úgy éreztem,
főállású munkatársként is szívesen csat-

lakoznék az egyházközségben zajló
munkához. A kötelező hit és erkölcstan
bevezetése ezt most tette lehetővé. 2015-
ben jelentkeztem az Evangélikus
Hittudományi Egyetemre, ahol jelenleg
munka mellet katekéta-lelkipásztori
munkatárs szakon tanulok. Ez a képzés
a hitoktatás mellett egyéb, az egyházban
végzett szolgálatokra is hangsúlyt fek-
tet. Az idei évben a gyülekezet
vezetősége felajánlotta a lehetőséget a
hitoktatói állás betöltésére, amit öröm-
mel elfogadtam. 
A tanítás mellett az irodai, adminisztrá-
ciós, és médiamunkában is igyekezem
segíteni tisztségviselőinket. Hitok-
tatóként fontosnak tartom evangélikus
vallásunk emberközeli megismerését,
hiszen a kötelező hittanórákon sok
olyan gyermeket, fiatalt érhetünk el,
akik gyakran nem rendelkeznek evangé-
likus gyökerekkel, és akiket egyébként
nagyon nehéz lenne megtalálni. Mivel

az egyházzene mindig is közel állt hoz-
zám, az órákon gyakran szakítok időt a
hagyományos és modern zenei kincsünk
megismertetésére. Különösen fontos cél-
ja a hitoktatásnak a gyermeke
gyülekezeti közösségbe való bevonása.
Szeretném a jézusi közösség erejét,
örömét átadni a felnövekvő generáció-
nak, hogy meg tudják tapasztalni, ez nem
valamiféle távoli, ködös, múltba vesző
fogalom, hanem ma is aktuális,
kézzelfogható bizonyosság.



Szeretettel köszöntöm a hírlevél olvasóit.
Nagy örömmel tölt el, hogy az idei évben
a Kaposvári Evangélikus Egyházközség-
ben valósíthatom meg gyakorlati
képzésemet, az úgynevezett hatodévet.
Felegyi Máriának hívnak, huszonhét
éves vagyok. Egy Békés megyei kis
faluból, Csabaszabadiból származom.
Ott nőttem fel nagyszüleim és édes-
anyám házában egyedüli gyermekként.
A Békéscsabai Evangélikus Gimnázi-
umban érettségiztem, melynek nyolc
éven át voltam a tanulója. Tizennégy
éves koromban, egy angliai keresztény
táborban elköteleződtem Krisztus
követése mellett. Gimnazista éveim
során aktív tagja voltam a gyülekezet
ifjúsági csoportjának, és a helyi Keresz-
tyén Ifjúsági Egyesület több
munkaágában is vállaltam szolgálatot.
Emellett népi éneklést tanultam, és több
hangszert is kipróbáltam. Gimnazista
éveim alatt formálódott ki bennem a
lelkészi hivatás iránti elhivatottság.
Egy éve kerültem Somogy megyébe
vőlegényemmel, Németh Mihállyal, aki
most Ecsenyben beosztott lelkészként
szolgál. A teológián, még az egyetemi

tanulmányaink elején ismertük meg
egymást, most pedig az esküvőnkre
készülünk, amit októberben tartunk 
Ecsenyben.

Az előző tanévben lehetőséget kaptam,
hogy a kaposvári gyülekezetben bekap-
csolódjak a hitoktatás feladataiba,
táboroztatásba, ezáltal többekkel megis-
merkedhettem. Az idei évben pedig a ka-
posvári lelkészek munkáját figyelemmel
kísérve készülök saját szolgálatom
végzésére.
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Gyülekezetünkről  és  a  közösség életéről  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!

Ismét hatodéves hallgatót fogad gyülekezetünk
- Felegyi Mária lelkészjelölt bemutatkozása -



Gyülekezetünkben szeptemberben indult
a Keresők órája XI. kurzusa. Minden
félévben egy téma köré épül a hat alka-
lomból álló kurzus. Istennek hála, az idei
félévben is megtelt gyülekezeti termünk
érdeklődőkkel. 
Most a reformáció 500. évfordulóján arról
tanulhatunk, hogy miért neveznek minket
ágostai hitvallású evangélikusoknak. Az el-
ső alkalommal arról beszélgettünk, hogy
Luther mit gondolt a szolgai akaratról.
Lelkészünk mindenkitől megkérdezte, hogy
szabad akaratából vagy Istentől vezérelve
éli hitét. Nem kellett szóban válaszolnunk.
Körbeadott kis zöld és piros lapocskát,
amiből mindenkinek el kellett egyet vennie,
attól függően, hogyan gondolkodik erről a
kérdésről. Nagyon vegyes lett az eredmény.
Volt egy új tag is az érdeklődök körében,
aki elmesélte, hogy katolikusként meg-
keresztelve, most nálunk készül felnőtt kon-
firmációra. Jó volt őt hallani, mert
valamikor 15 éve hasonló bemutatkozással
érkeztem én  is egy hasonló közösségbe.   

Gondolkodtunk   arról,   hogy   az   ember
milyen   kényszereket   okoz   magának
különböző teljesítmények elérése okán,
vagy csak a civilizáció adta lehetőségek
kereteiben. Mennyivel szabadabb lehet az
az ember, aki akár Afrika közepén minden

urbanizált eszköz nélkül, Isten ege alatt éli
mindenapjait. Szabnak-e határt a törvények,
vagy csak a másik ember gátol meg, hogy
bármit cselekedjünk? Lelkészünk szerint
kétféle ember van. Az egyik, aki azonnal
hitre jut, és van aki hosszú idő alatt  jut  el  a
hitének különböző  fokozataira.  Honnan
tudhatjuk  ezt?   Talán  egyre  többet
vesszük   észre   magunkon,   hogy   meg-
bánást   tanúsítunk   egy-egy   rosszul
megfogalmazott mondat, csúnya szó, vagy
cselekedet miatt! 
A magam életéből tudom, hogy Istent
keresésem elején azt hittem már
megérkeztem teljesen, de ez alatt a másfél
évtized alatt kiderült, hogy még mindig van
mit tanulni, még mindig tud Isten újat mu-
tatni,   mondani.   Még  mindig úgy érzem,
hogy nem vagyok készen, mert jöhetnek az
életben olyan dolgok, amikor nem biztos,
hogy nem kérdőjelezném meg őt, nem von-
nám felelősségre Istent életem alakulásáért.
Sokan vagyunk és sokféle korosztályból
érkezünk, de Istennél nem  számít a kor. 
Szerintem ő előtte senki nem lehet a korára
való tekintettel előnyben. Sokszor egy
kisgyermek bölcsebb mint egy aggastyán.
Néha, mi felnőttek elszégyelljük magunkat,
amikor látjuk a gyermekünket, unokánkat,
mennyivel egyszerűbben, de mégis okosab-
ban beszélget Istennel és érti meg az ő tet-
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Gondolatok a reformáció jegyében
„Akinek sokat  adtak,  at tól  sokat  k ívánnak.”(Lk 12,48)

K o n f i r m á c i ó s  ó r aMinden pénteken Minden pénteken 1155..0000--ttóóll1155..0000--ttóóll várjuk a 7-8.-as tanulókat konfirmációs óránkra, ahol az egyházvárjuk a 7-8.-as tanulókat konfirmációs óránkra, ahol az egyházalapvető tanításaival ismerkedhetnek meg!alapvető tanításaival ismerkedhetnek meg!
KK EE FF II RR   II ff jj úú ss áá gg ii   óó rr aaMinden péntekenMinden pénteken 1166..0000--ttóóll1166..0000--ttóóll várjuk a felsősöket, gimnazistákat és minden fiatalt az új gyülekezevárjuk a felsősöket, gimnazistákat és minden fiatalt az új gyülekeze--ti terembe játékra, beszélgetésre, zenélésre!ti terembe játékra, beszélgetésre, zenélésre!HHaa  kkéérrddéésseedd  vvaann,,  FFaacceebbooookkoonn  kkeerreessdd  mmeegg  aa  KKEEFFIIRR  ccssooppoorrttoott  ééss  llééppjj  kkaappccssoollaattbbaa  vveellüünnkk!!  ::))



teit. Sokszor úgy érzem, amikor igazán
közel vagyok Istenhez, olyan jó gyer-
mekének lenni, és ráhagyni minden
irányítást, és tenni szolgai módon az ő
akaratát. Máskor azonban, amikor az em-
bernek talán nincsenek problémái, úgy
érezzük nincs is szükségünk Istenre, urai
vagyunk a mindennapjainknak. 

Néhány nappal ezelőtt egy
keresztény internetes portálon
találtam egy rövid videót, ahol egy
24 éves lány az utolsó napjaiban
beszélt arról, hogyan éli meg azt,
hogy tudja csak napjai vannak hát-
ra. Elmondta, rájött arra, hogy a
betegséget, amivel küzd, nem Isten
adta neki, hanem a világ amelyben
élünk és ahol a sátán néha felül-
kerekedik. Úgy érezte, pont a
betegségében élte át igazán Isten
átkaroló, védő szeretetét és hogy át tudja
segíteni nehéz helyzeteken, még a halálra
való készülésben is. 
Elmondta,hogy milyen boldogság veszi
ezáltal körül és ezt próbálja átadni a
környezetének és a fiatal barátainak, hogy
ne sajnálják őt, mert ez a helyzet nem rossz.
Sokszor gondolom azt, hogy  meghalni
olyan könnyű lehet, de élni problémákkal,
fájdalmakkal, megoldandó feladatokkal,
rossz családi helyzetekben, Isten nélkül már

nem is annyira. Ilyenkor boldogság önti el a
lelkemet, hogy nekem megadatott, Istenhez
mindig odafordulhatok és kérhetek tőle
segítséget, ráhagyhatom a nehéz terheket.
Hitbeli fejlődésünk olyan, hogy egyre in-
tenzívebben vesszük észre botlásainkat, hi-
báinkat és azt, mit is akar Isten kezdeni
életünkkel.

A kurzus első alkalma után én ezekkel a
gondolatokkal indultam el
gyülekezetünkből. A reformáció 500.
évében, amikor arra is emlékezünk, hogy
Luther Márton kézbe adta a Bibliát az em-
ber számára, biztatok mindenkit, hogy éljen
Isten igéjének olvasásával és azzal a
kegyelemmel, hogy ez által a hite, Isten
iránti bizalma és élete is erősödhet,
erősödik. 

Nemes-Vecseráné Schmidt Julianna
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Július 15-én szombaton, a kaposvári
evangélikus templomban került sor
Réth Katalin és Hegedüs Gábor teoló-
gushallgatók ordinációjára. Az avatás
különlegessége, hogy a Reformáció
500. évében került sor elsőként arra,
hogy a 100 éves Kaposvári Evangéli-
kus Egyházközség lelkészt adjon az
evangélikus egyháznak. Az ünnepi év-
ben pedig rögtön két kaposvári is a
lelkészi hivatást választotta.

A két új lel-
kész nem is-
meretlen Ka-
posváron, a
kaposvári
evangélikusok
között, hisz
mindketten
születésüktől
fogva a kö-
zösség tagjai
családjukkal
együtt. Zsúfo-
lásig megtelt
templom fo-
gadta az evan-
gélikusok
himnuszára bevonuló lelkészek sorát. A
helyi gyülekezet tagjai mellett együtt ün-
nepeltek a békéscsabai, kecskeméti, bo-
bai és medgyesegyházi közösségekből
érkező evangélikusok, ahol a fiatalok ed-
digi és ezutáni szolgálatukat végzik.

Szemerei János püspök a fiatalok felé
szóló igehirdetésében elmondta, milyen

megtisztelő hivatás a lelkészi, amely fe-
lelősséggel, de sok örömmel is jár. Meg-
említette, hogy számára is különleges al-
kalom a mostani lelkészavatás, hisz kis-
gyermek koruk óta ismeri az előtte álló
lelkészjelölteket. Végül felhívta a figyel-
met arra, hogy a lelkészi munka mindig
közhasznú munka, hisz Jézus Krisztus
örömhírét kell a lelkésznek hirdetnie,
ajándékoznia minden Istenre vágyó em-
bernek.

A liturgiában Dr. Orosz Gábor Viktor, az
Evangélikus Hittudományi Egyetem do-
cense, illetve a helyi gyülekezet lelkésze,
Pongrácz Máté segédkezett. Az istentisz-
telet ünnepélyességét a gyülekezet ének-
karának szolgálata emelte. Az úrvacsorai
közösség után az új lelkészek imádsága
zárta az istentiszteletet, majd köszönté-
sekre került sor. 

FIATAL LELKÉSZEKET AVATOTT KÖZÖSSÉGÜNK!
-  H e g e d ü s  G á b o r  é s  R é t h  K a t a l i n  -  



Az elhangzott személyes köszöntések ar-
ról tettek tanúbizonyságot, hogy mind
Réth Katalint, mind Hegedüs Gábort
nagy szeretet fogadta és fogadja az evan-
gélikus egyházban. A köszöntések sorát
végül a helyi gyülekezet iránti hálaadás
zárta, hisz az avatás megszervezésében
sok segítséget kaptak a fiatalok a gyüle-
kezettől. A megható és bensőséges ünne-
pet végül szeretetvendégség követte,
ahol kötetlen beszélgetésre, találkozásra,
valamint az új lelkészek további köszön-
tésére kerülhetett sor.

Réth Katalin életrajza:
Réth Katalin Kaposváron született.
Evangélikus családban nevelkedett. A
Táncsics Mihály Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd felvételt nyert az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetemre. 2015-től
gyülekezeti munkatársként az Ecseny és
Környéke Evangélikus Egyházközség-

ben vállalt helyettesítő szolgálatot. Gya-
korlati évét a Békés megyei Medgyes-
egyházán töltötte. 2017-ben diplomázott
teológus-lelkész szakon. Ordinációja
után beosztott lelkészi szolgálatát a Bé-
késcsabai Evangélikus Gimnáziumban
kezdi meg.

Hegedüs Gábor életrajza:
Hegedüs Gábor Kaposváron született.
Evangélikus családban nevelkedett. A 
kaposvári Református Gimnáziumban
érettségizett, majd felvételt nyert az
Evangélikus Hittudományi Egyetemre.
Gyakorlati évét Kecskeméten töltötte
Kis János lelkész felügyelete mellett.
2017-ben diplomázott teológus-lelkész
szakon. Ordinációja után beosztott lelké-
szi szolgálatát a vas megyei Bobai Evan-
gélikus Egyházközségben kezdi meg
Rostáné Piri Magdolna esperes mellett.

A.M.
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L e l k i d e r ű - g y a k o r l a t
- Levente Péter és Döbrentey  Ildikó volt gyülekezetünk vendége - 

Egy különleges előadásra került sor
2017. szeptember 18-án a Kaposvári
Evangélikus Templomban. Az Ars Sacra
rendezvénysorozat keretében Levente
Péter és Döbrentey Ildikó látogatott a so-
mogyi megyeszékhe-
lyre, hogy egy közel 2
órás előadás során
beszéljenek a meséről,
a játékról és az imád-
ságról.
Az előadás címe így
hangzott:„Lelkiderű-
gyakorlat”, amely
előrevetítette a hall-
gatóság számára, hogy
egyszerre várható élet-
bevágóan komoly, de
megszólítóan humoros
előadás. 
Levente Péter és
Döbrentey Ildikó
személyiségéből pedig
alapvetően áradt a közvetlenség, a baráti
légkör megteremtésének vágya. Mindezt
a két művész azzal is segítette, hogy már
jóval a műsorkezdés előtt bementek a
templomtérbe, hogy beszélgessenek,
találkozzanak közönségükkel.

A különleges estén a város számtalan
óvodájából, bölcsődéjéből is érkeztek
vendégek az evangélikus gyülekezeti
tagokon, valamint más felekezetű keresz-
tyéneken kívül, így vált egyszerre szak-
maivá és gyülekezetivé a program.
Levente Péter szavai által megérthette a

közönség, hogyan kapcsolódhat a mese a
játékhoz és egyúttal az imádsághoz. A
sok személyes történettel átitatott
elbeszélést sokszor nevetés, sokszor síri
csend szegélyezte.

Döbrentey Ildkikó
mindezt
felemelően
egészítette ki il-
lusztrációival,
imáival, váloga-
tott böl-
csességekkel. 

Így lehetett a Sza-
krális Művészetek
Hete kaposvári
rendezvény-
sorozatának egyik
első állomása egy
nagyszerű nyi-
tány, amit további
számos előadás,

kiállítás és koncert követett a különböző
felekezetű közösségekben, városi
közösségi tereken, valamint Kaposvár
főterén, ahol sor került a hajléktalan
Jézus-szobor elhelyezésére is. 
Timothy Schmalz kanadai szobrász
megrendítő alkotásának különlegessége,
hogy a hajléktalan arcát nem láthatjuk,
pusztán sebeit, melyek Jézus sebeire em-
lékeztetnek.
Végül a kaposvári rendezvénysorozat
zárásaként a Vikár Béla Vegyeskar adott
koncertet a Szent Margit templomban,
ahol Schubert G-dúr miséje hangzott el.
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Közhasznú jelentésKözhasznú jelentés
A "NÖVEKEDÉS” alapítvány 2016. évi működéséről

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 ko-
rúak 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 támo-
gatása – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 7. pontjának megfelelően, így különösen saját, valamint városi szervezésű zenei illetve iro-
dalmi 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 2016. január 1-én: 2 677 635 Ft 
Az alapítvány 2016. évi bevételei:

- Magánszem. adománya 200 000 Ft
- Talajerő plusz kft 500 000 Ft
- befizetések báli részvételi díj 152 500  Ft
- SZJA 1% 402 152 Ft
- Adományok emléktáblára 536 000 Ft
- Banki kamat 119 Ft

2016. évi bevételek összesen: 1 790 771 Ft
Az alapítvány kiadásai 2014-ben:

- Gyermek és ifjúsági táborok 87 055 Ft 
- Evangélikus emlékkönyv 600 000 Ft
- Evangélikus Plakett 53 340 Ft
- Evangélikus póló készítése 99  05 Ft
- Szállítás hittanversenyre 60 000 Ft
- Banki kezelési költség 27 776 Ft
- karácsonyi csomagok 60 340 Ft
- Anyagi jellegű költségek 70 533 Ft
- Személyi jellegű költségek 52 046 Ft
- Ev bál költségei 107 735 Ft
- Emléktábla 100. évford. 324 990Ft
- Egyéb költségek + ÉCS 90 926 Ft
- Tárgyi eszközök miatti korrekció - 49 465 Ft

2016. évi kiadások összesen: 1 570 327 Ft
Tetőtér beépítés beruházás: 1 923 900 Ft

Az alapítvány vagyona 2016. december 31-én:          1 023 644 Ft
Tartós adományozásra szerződés a Talajerő plusz Kft-vel  van.

Köszönjük eddigi és kérjük további megértő segítségüket és támogatásukat!



Nagy örömmel számolhatunk be, hogy
az elmúlt időszakban sikeresen pályá-
zott gyülekezetünk az Európai Unió és
a Magyar Kormány által meghirdetett
közösségfejlesztő pályázatra. Ennek
eredményeként az elkövetkező három
évben 25 millió forinttal tudja
közösségünk segíteni a kaposvári és a
környező evangélikus gyülekezetekben
folyó munkát.
A pályázat, amely 2017 májusától indult
három év alatt 180 alkalmat karol át
döntően Kaposváron, valamint Tabon,
Ecsenyben, Iharosberényben és Polány-
ban. 
A kisközösségeknek szervezett beszél-
gető és közösségfejlesztő képzéseken túl
a pályázat keretein belül lehetőség lesz
több nagyrendezvény, kirándulás, csalá-
dos hétvége és konferencia szervezésére
is. 
Az elmúlt időszakban ennek a pályázat-
nak a segítségével tudtuk megszervezni
a nagysikerű családi napunkat a tanév
végén, valamint örömteli ünnepünket,

melynek keretében két lelkészt is a
közösségek vezetésére indítottunk.
Az ősz folyamán Tabon ökumenikus
napra kerül sor, valamint Kaposváron
Keresők Órája kurzus, Idősek Klubja
(Bibliaóra), valamint Ifjúsági Óra indult.
Nagy tervünk, hogy több a teremtéssel
összefüggő kisrendezvény mellett egy a
fiatal felnőtteknek szóló alkalmat is élet-
re hívjunk a pályázat segítségével, ahol
egy vacsorára hívva a fiatalokat,
lehetőséget teremtünk új kapcsolatokat
létesítni és új impulzusokkal segíteni
életüket.Végül az idei évben több kon-
certre is sor kerül gyülekezetünkben,
amit szintén a pályázat segítségével
valósítunk meg. 
Nagy öröm azonban, hogy az Európai
Unió által kínált lehetőség nemcsak ren-
dezvények szervezésében, hanem egyéb
téren is segíti közösségünket. Így tudott
gyülekezetünk több új eszközt is besze-
rezni az elmúlt nyáron, amely szintén
nagy segítségére lehet közösségi
munkánkban. 

EGY PÁLYÁZAT KÖZÖSSÉGÜNK ERŐSÍTÉSÉÉRT
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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:  
1 1 7 4 3 0 0 2 - 2 0 1 3 6 7 9 6

Adószám az 1%-hoz:1 8 7 6 1 6 3 8 - 1 - 1 4
2016-ban -  noha az adóalap csökkent  -  ismét  közel

500.000 Ft  fe la jánlás érkezett .
Köszönjük Önöknek támogatásukat !  



Egy új rendezvénysátor mellett 10 sör-
padgarnitúra vásárlására is sor került,
valamint új fénymásolóval, zongorával,
projektorral, laptoppal, vetítővászonnal,
mikrofonnal, kávéfőzővel és hangfal-
rendszerrel bővült közös tulajdonunk.
A minőségre törekvő munka eddig is
jellemezte gyülekezetünk vezetőségét.
Bízunk benne, hogy a pályázat és az
előbb felsorolt eszközök használatával
tovább tudjuk szélesíteni gyülekezetünk
lehetőségeit. 
Szeretnénk azonban hangsúlyozni,
hogy noha az elnyert pályázat nagy
lehetőség, de mivel világosan
meghatározott célokra fordítható, nem
tudja pótólni a gyülekezeti tagok eddi-
gi áldozatkész hozzáállását
közösségünk felé. 
Hálásan köszönjük, hogy az elmúlt
időszakban, felhívásunkra, kérésünkre
sok család rendezte elmaradt 
egyházfenntartói járulékát, valamint
többen új fizetőként csatlakoztak közös
terheink hordozásához. Nagy segítség ez

gyülekezetünk stabil működésének fenn-
tartásához. Hálásak vagyunk mindenk-
inek, aki kérésünk szerint jövedelmének
legalább 1%-át felajánlotta templomunk,
evangélikus közösségünk javára. 
Ennek eredményeként az elkövetkező
hónapokban szeretnénk véglegessé tenni
a második lelkészi státuszt Kaposváron,
hogy az országos egyház által finanszíro-
zott hitoktatói állás mellett hosszú távon
is két evangélikus lelkész szolgálhassa
Isten ügyét Kaposváron. 
Bízunk benne, hogy  a három főállású
munkatárs hatása közösségünkben továb-
bi növekedést, erősödést fog ered-
ményezni és a pályázati források nyújtot-
ta lehetőségekkel együtt sok embert,
családot közelebb juttatnak az Isten
házához és az ott hallható örömhírhez! 
Célunk minden pályázattal, minden
anyagi forrás bevonásásval az, hogy amit
elődeink hosszú évtizedek alatt felépítet-
tek Kaposváron, azt ne csupán megtart-
suk, de bővítsük és növeljük. Ehhez kér-
jük Isten Szentlelkének vezetését. P.M.
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Felelős szerkesztő és kiadó: Pongrácz Máté; Email:kaposvar@lutheran.hu
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 közös-
ségben épülni, erősödni vágyókat a Balaton partjára beszélgetésre, imádságra, 

előadások hallgatására, szaunázásra, majd megmártózásra a Balatonban, filmvetítésre,
sörkóstolásra és kirándulásra!

Többek kérésére újra két estére tervezzük a hétvégét: 
2017. november 24-26. (péntektől vasárnapig)

Kedvezményes díj: 10.000 Ft
( te l jes  e l látással)

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

Létra kör - Egy vacsora fiatal felnőtteknek
Kedves Barátunk! Van már programod péntek estére? Ha nincs, mi szívesen ajánlunk
egyet. Gyülekezetünk pályázatának köszönhetően egy ingyenes vacsorára invitálunk Té-
ged (pároddal együtt), ahol lehetőséged van kikapcsolódni, értelmes beszélgetések és
egy rövid előadás segítségével Istenhez és az emberekhez közelebb kerülni! Ha szívesen
részt vennél nyitóalkalmunkon, kérjük ír egy emailt (kaposvar@lutheran.hu) és légy ré-
szese közösségünknek! További információkért keresd lelkészedet! 

Nyitóalkalom időpontja: 
2017.  november 10. - 18.30 (HEK étterem - Kaposvár)

Nőegylet és Férfikör minden hónap első szerdáján:
2017 .  ok tóber 4 .   -  szerda  -  17 .30
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