
A nagy német költő, Rainer Maria Rilke
hosszabb időn át Párizsban élt. Sokat
sétált a városban. Az egyik utcasarkon
öreg koldusasszony üldögélt. A járókelők
pár fillért ejtettek kérges, kéregető kezébe.
Az asszony mozdulatlanul, földre
szegezett tekintettel, minden életjel nélkül
fogadta az alamizsnát. Rilkét sétáira

gyakran elkísérte egy ismerőse. A fiatal-
asszony maga is szokott adni néhány fil-
lért a koldusasszonynak. Csodálkozott,
hogy a költő, akit nemcsak verseiből is-
mert melegszívű embernek, sohasem ad
semmit. Nem értette, hogyan lehet egy
ilyen nagyszerű ember ennyire közömbös.
Rilke észrevette, hogy mi foglalkoztatja
kísérőjét, és megjegyezte: “A szívének kel-
lene adnunk valamit, nem a kezének.”
Néhány nappal később Rilke egy illatozó
fehér rózsával indult szokásos sétájukra.
Amikor a koldusasszonyhoz értek,
megállt, lehajolt, és a szikkadt kezekbe
fektette a gyönyörű virágot.

Váratlan dolog történt: az öreg, mióta is-
merték, most emelte fel először rájuk pil-
lantását, majd nagy erőfeszítéssel felállt,
megragadta az idegen kezét, időtől
barázdált arcához szorította, és a rózsát
magához szorítva elment.
Napok teltek el. Aztán egy teljes hét. Az
utcasarkon üres maradt a koldusasszony
helye. Rilke útitársnője aggódott, hogy az
öreg koldusasszony talán már nem is él.

A hetedik napon újra ott ült az öre-
gasszony. Kérges, kéregető kezébe a
járókelők egy-egy pénzdarabot ejtettek.
Az asszony mozdulatlanul, földre
szegezett tekintettel, minden életjel nélkül
fogadta az alamizsnát.
– De hát miből élt egész idő alatt, ha
nem járt ide koldulni? – tört fel a kérdés
a fiatalasszonyból.
Rilke alig hallhatóan, fejével bólogatva,
mintegy önmagának válaszolt:
– A rózsából, igen, a rózsából...
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Felegyi-Németh Mária az elmúlt évben
gyülekezetünkben végezte az Evangéli-
kus Hittudományi Egyetem hatodéves
képzését. Ez a gyakorlati év segíti a lel-
készjelölteket, hogy jobban megismer-
kedjenek a gyülekezetekben folyó
munkával, örömökkel és nehézségek-
kel.
Gyülekezetünk tagjai nemcsak Istentisz-
teletek alkalmával, de hittanórákon, bib-
liaórán, az ifjúsági alkalmakon, látogatá-
sok során és sok egyéb gyüle-
kezeti rendezvényen találkoz-
hattak Marcsi kedves, barátsá-
gos, közvetlen személyével.
A gyakorlati év minden teoló-
gushallgató esetében egy vizs-
gatanítással és egy vizsgais-
tentisztelet megtartásával zá-
rul.
Teológus hallgatónk 2018. má-
jus 7-én a Kisfaludy Iskolában
jeles érdemjegyet kapott taní-
tási gyakorlatára. Külön kö-
szönjük az iskola vezetésének
gyülekezetünk, és a vizsgázó
felé forduló páratlan figyel-
mét.
Felegyi-Németh Mária vizsga-
istentiszteletére pünkösd ünne-
pének második napján kerül sor. Az aláb-
biakban az ünnep prédikációs igéjét kö-
zöljük és hatodévesünk az igéhez fűzött
első gondolatait olvashatjuk:
“Mert ki ismerheti meg az emberek közül
azt, ami az emberben van? Egyedül az
emberi lélek, amely benne lakik. Ugyan-

így azt sem ismerheti senki, ami Istenben
van, csak Isten Lelke. Mi pedig nem a vi-
lág lelkét kaptuk, hanem az Istenből való
Lelket, hogy megismerjük mindazt, amit
Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdet-
jük is, de nem emberi bölcsességből ta-
nult szavakkal, hanem a Lélektől jött ta-
nítással, a lelki dolgokat a lelki emberek-
nek magyarázva. A nem lelki ember pe-
dig nem fogadja el Isten Lelkének dolga-
it, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt

megismerni sem képes: mert csak lelki
módon lehet azokat megítélni. A lelki em-
ber azonban mindent megítél, de őt senki
sem ítéli meg. Mert ki értette meg az Úr
szándékát, hogy őt kioktathatná? Ben-
nünk pedig Krisztus értelme van.” 

(1Kor 2,11-16)

AMI MÁSOKNAK BOLONDSÁG
- FELEgyI - nÉmEth márIA LELKÉSzjELöLt gondoLAtAI - 



Hogy a keresztről szóló beszéd bolond-
ság lenne? 
Talán megdöbbentő ez a fogalom azok-
nak, akiknek az Istenben való hit életük
meghatározó része. Tiltakozunk ellene.
Hogy is mondhatna bárki ilyet arról, ami
számunkra oly fontos, ami életünket
megváltoztatta?
De magam is belefutottam több olyan be-
szélgetésbe, ahol az Istenben nem hívő,
mégis Istenről gondolkodó beszédpartne-
rem nevetségesnek találta azt, amiben hi-
szek. 
Ezek az istentagadók sokszor nagyon jól
felépített érvelést mutatnak fel számunk-
ra. Sokszor gondolatmenetük első hallás-
ra egyfajta bölcsességet is tükröz és az
ember már kezdi is elfogadni, miért is
nem működőképes a keresztyén tanítás,
miért nem létezhet egy kegyelmes és sze-
rető Isten és miért tükröz istennélkülisé-
get az a világ, amiben élünk.
Amikor ilyen emberekkel találkoztam,
gyakran vált beszélgetésünk vitává. Be-
szélgettünk, érveltünk
mindketten saját állás-
pontunk mellett, de
szép lassan rá kellett
jönnöm arra, hogy ha
csupán racionális érve-
ket sorakoztok fel is-
tenhitem mellett, akkor
a vitát el fogom bukni.
Veszítek a vitapartne-
remmel szemben, és
veszítek saját hitemmel
kapcsolatban is, hisz
mindaz, amit Istenben
kaptam sokkal több,

mint amit racionális úton meg tudnánk
magyarázni. Az effajta beszélgetések vé-
gén akarva-akaratlanul is felteszi magá-
nak az ember a kérdést: vajon miben is
hiszek valójában és miért is hiszek Isten-
ben? Mi az, amiért ennyire fontos szá-
momra ez az ügy, hogy kiálljak mellette,
válaljam akár még a bolondnak nézés
fájdalmas érzését? 
Ilyenkor sosem a tudomány  érvei tor-
nyosulnak fel előttem, nem is a logikáé,
hanem az Isten Lelkétől való megszólí-
tottság hasít belém. 

Hiszek, mert Isten Lelke értette meg ve-
lem, hogy Krisztus halála és feltámadása
értem történt. Hiszek, mert Isten Lelke
valamit megváltoztatott bennem. Hiszek,
mert az, amit saját értelmemmel nem tu-
dok megmagyarázni, emberi logikával
alátámasztani, az az Isten bölcsessége
szerint működik, és új életet teremt. 
Hiszek, mert átéltem az Istennel való ta-
lálkozás csodáját, és az ő szeretete for-
málta át az életemet.
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Túrmezei  Erzsébet:  Túrmezei  Erzsébet:  Pünkösd után

Pünkösdig hallgattak. Vártak. Hallgattak.
Szívükben szunnyadt a húsvéti hír.

Nem mentek vele. Egy helyben maradtak.
Aztán pünkösd lett, és ütött az óra.

Zendült a szó: Lélek volt és erő.

És háromezren állottak
egyetlen prédikációra.
És egyház született.

Ma is megmozdul ezer és ezer szív
hogyha a szó Lélektől ihletett.

Lélektelen mennyit beszéltünk már mi…
Tanuljunk csendben a Lélekre várni.
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Évek óta megszokott már
gyülekezetünkben a felnőttek konfir-
mációja. Nagy öröm, hogy idén tizen-
hárman szánták el magukat arra,
hogy részt vegyenek a több hónapon
át tartó oktatásban és így hitben is a
gyülekezet felnőtt tagjaivá váljanak.
Egy fiatal anyuka így vall a gyülekezetre
találás első lépéseiről:
„Kicsivel több, mint két évvel ezelőtt,
nagyon mélyen megmerítkeztünk az élet
negatívumaiban. Ebben időszakban –
máig hiszem, hogy Isten közbenjárására
– kerültem közelebbi kapcsolatba egy
szülőtársammal, aki addigi élete talán
legnehezebb időszakát élte. Egymásba
kapaszkodtunk, s együtt örültünk egymás
apró örömeinek, de együtt sírtunk is, ha
úgy adódott. Ő volt az, aki először em-
lítette nekem az evangélikus
gyülekezetet, a családi istentiszteletet, s
hívott el az adventi koszorúkészítésre.
Akkor még – talán félve az újtól – nemet
mondtam. Ő nem adta fel, nem engedett
el engem, minket. Kapacitált, hogy néz-
zük meg legalább a családi isten-
tiszteletet. Nincs kötelezettség, nincs
kényszer, helyette oldott, baráti légkör,
zene, jókedv, s Isten közelsége és akkor,
egy ilyen alkalomra igent mondtam. El-
mentünk, s bár félszegen, de végigültük.
Az az alkalom egy új, pozitív érzést
ébresztett bennem, bennünk. Tudtuk,
éreztük, hogy jó itt lenni, jó idetartozni.
Ettől fogva vágytunk a gyülekezetbe, s
örömmel jöttünk Istentiszteletre és csalá-
di rendezvényekre is.”
Ahogy teltek-múltak a hetek, a felnőtt
konfirmáció híre terjedni kezdett és

egyre többen csatlakoztak, köztük a fenti
sorokat író anyuka, Szilvi és férje is. A
karácsonyi időszak végére már közel tíz
ember határozta el magát az Isten jobb
megismerése mellett.
Gyülekezetünkhöz ekkor csatlakozott fi-
atal házaspár így vall az indulásról:
„Kettőnkben külön-külön is felvetődött
Isten keresésének gondolata: más irány-
ból ugyan de arra jutottunk, hogy
szeretnénk elindulni ezen az úton. Azt
éreztük, hogy valami másra vágyunk,
valami jobbra, mint ami pusztán a
hétköznapi élet. Megnéztük a kaposvári
evangélikus gyülekezet oldalát és rend-
kívül vonzó közösség képe tárult elénk.
Így mentünk el az első istentiszteletre de-
cemberben, melynek végén éreztük: ez
az, amit keresünk.”
A január elején a gyülekezeti honlapra,
majd a facebookra is kitett bátorítás
végül meghozta eredményét. Lelkészein-
ket is meglepő módon 13 felnőtt lett a
különleges útra induló csapat tagja.
A jelentkezők között megtalálható 30-as
éveit élő fiatal, de a 70-es éveiben járó
nyugdíjas. A gyülekezethez csak pár hó-
napja csatlakozó házaspár, de
közösségünkbe évtizedek óta járó kereső
is. Kismama, családapa, kamasz lány
anyukája, nagymama és nagypapa alkot-
ja a színes közösséget, és noha azt
mondhatnánk nincs semmi közös ezek-
ben az emberekben, bátran kijelenthető,
egy valami mégis összekapcsolja őket.
A vágy, hogy jobban megismerjék az Is-
tent, hogy elmélyülhessenek a hitben. Az
oktatáson részt vevő középkorú férfi,
András minderről így mesélt:

ELmÉLyüLnI A hItbEn - FELnőtt KonFIrmácIó



„Évek óta hallgattam már a Biblia
szavait napközben és esténként, azonban
egy családi istentisztelet volt az a
lehetőség, ahol a zenével, a hangulattal
és a lelkészünk szavaival nemhogy
közelebb, hanem egyszerűen magaménak
érezhettem az evangélium szavait.
Kíváncsi lettem, egyre jobban vágytam
arra, hogy ebben a közösségben legyek,
ráadásul mindezt a feleségemmel és
családommal együtt élhettem meg.
Folyamatosan nő bennem és bennünk a
vágy, hogy többször és aktívabban ve-
gyünk részt a gyülekezetünk életében. Az
igehirdetések alkalmával hallottunk a

felnőtt konfirmációs oktatásról és nem az
volt a kérdésünk, hogy mi ez, hanem az,
hogy hogyan vehetünk részt benne. Nem
érzem, hogy bármilyen magyarázatra
lenne szükség, jött egy érzés, hogy itt kell
lennem és jött egy belső hang, hogy “jó
úton járok”. Ha mélyebben belegondo-
lok, akkor mégis van egy mondat, ami
véglegesítette bennem az elhatározáso-
mat, amely a lekészünktől származik,
mégpedig: “Az oktatáson beszélgetünk,
elmélyítjük a hitünket.” Nekem ez volt a
legfontosabb, elmélyülni a hitben”.

A kaposvári felnőtt konfirmáció célja

elsősorban nem az, hogy kimunkált
hívőket formáljon, sokkal inkább az,
hogy segítse az Istennel élt élet
legalapvetőbb eszközeit rutinná válni a
résztvevők mindennapjaiban. Éppen
ezért nem elméleti, hanem gyakorlati út-
mutatóként szolgálnak a másfél órás al-
kalmak, ahol a nagy etikai, teológiai
kérdések helyett a Biblia megismerésére,
olvasására, a bibliai szövegekkel és ezál-
tal Isten igéjével való személyes
találkozásra kerül a hangsúly, amely
közben lehetőség van kérdések fel-
tevésére, véleményalkotásra, sőt kritika
megfogalmazására is.

„A felnőtt konfirmáció során
egyre közelebb kerülünk ah-
hoz, hogy megismerjük és
megértsük a Bibliát és az
evangélikus vallást – és
megerősödjön és elmélyüljön a
hitünk. Minden alkalommal
felfedezünk valami újat, ami
teljesen más szemszögből lát-
tatja a mindennapi életünket,
annak értelmét. Nincs is egyéb
elvárásunk: szeretünk ott lenni

a többiekkel együtt és örömmel haladunk
az Isten által kijelölt úton.” – mesél az
alkalmakról Viki és Dani, egy fiatal
házaspár.

A féléves oktatás vége két konfirmandus-
nál felnőtt kereszteléssel, míg a töb-
bieknél konfirmációi eskütétellel zárul,
de bízhatunk abban, hogy mindez a 13
Istent kereső ember életében nem
valaminek a vége, hanem valami
csodálatos új időszaknak a kezdete lesz.
Egy új időszak kezdete, amely
közösségünkben Istennel élt időszakká
formálódik. P.M.
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Örömmel mutatjuk be gyülekezetünk
tagjainak új presbitereinket.

Schweigert Andrea 
1966-ban születtem Szekszárdon,
evangélikus szülők első gyermekeként.
1974-ben költözött családunk Kaposvár-
ra. A Táncsics Mihály Gimnáziumban
érettségiztem, majd Szekszárdon
szereztem óvónői diplomát.
Több mint harminc éve dolgozom
óvónőként. Gyülekezetünkben kötöttem
házasságot, itt volt fiaim keresztelője, és
kétgyermekes édesanyaként itt konfir-
máltam testvéreimmel együtt. Nagy
hatással volt rám, akkori lelkészünk,
Dubovai Géza bácsi, akiről szép em-
lékeket őrzök szívemben.
Néhány éve foglalkozásokat tartok gye-
rekeknek a vasárnapi istentiszteletek ige-
hirdetése alatt. Kisebbik fiam Isten segít-
ségével a lelkészi hivatást választotta. Az
elmúlt néhány évben gyülekezetünkben
olyan embereket ismerhettem meg, akik
őszinte szeretetükkel, és hitükkel
közelebb vezetnek az élő Úrhoz. 

Mátyásné Dóra Tünde 
Kaposváron születtem 1968-ban, anyai
ágról evangélikus családban. Születésem
óta itt élek a városban. A kaposvári
gyülekezetben kereszteltek meg. 1982-
ben konfirmáltam Dubovay Géza bácsi
tanítását, vezetését követően.
Pedagógus végzettségem van, tanító, ta-
nulásban akadályozottak pedagógiája
szakos tanár- gyógypedagógus vagyok.
2000-től kezdődően azonban szociális
területen dolgozom, jelenleg a mosdósi

Kiss Ferenc Református Idősek Otthonát
vezetem. 1990-ben kötöttünk házasságot
férjemmel, Mátyás Sándorral. Két gyer-
mekünk született, Zsófia és Richárd.
Szolgálatommal szeretném segíteni a
gyülekezeti tagok életét, gyarapodását.

Dr. Vető Ádám
1984-ben, Kaposváron láttam meg a
napvilágot protestáns szülők negyedik
gyermekeként. Szüleim kisgyermekko-
rom óta keresztény hitben neveltek.
Evangélikus hitemet atyai ágról „örököl-
tem”. Az egyházzal való kapcsolatom
születésem évében kezdődött, ekkor
keresztelt meg Dubovay Géza bácsi. A
hittel kapcsolatos ismereteimet Kató néni
játékos okításai alapozták meg, majd
Szemerei János tanításai mélyítette el.
Általános és középiskolai tanul-
mányaimat Kaposváron végeztem. Az
egyetemi éveimet a Pécsi Tudománye-
gyetem Jogi Karán töltöttem, ahol jogász
diplomát szereztem. Jelenleg állami
tisztviselőként dolgozom a Somogy
Megyei Kormányhivatalnál. Feleségem-
mel 2012-ben kötöttünk házasságot tem-
plomunkban. Két gyermekünk van.

Meiszner Béla
1960. május 5-én születtem Kaposváron.
Ecsenyben nőttem fel, az ottani evangé-
likus gyülekezethez tartoztam, melynek
édesapám presbitere és felügyelője is
volt. Kaposváron érettségiztem, majd
gépészmérnöki diplomámat az NDK-ban
szereztem. Több munkahely után 2001
óta saját vállalkozásomban dolgozom.

BEMUTATKOZNAK GYÜLEKEZETÜNK ÚJ PRESbItErEI



Cégem fő profilja, gépipari szakmunkák.
Megtiszteltetésnek éltem meg hogy
néhányan jelöltek presbiternek.

Kissné Keczeli Gyöngyi
A közigazgatásban dolgoztam több mint
40 évet pénzügy-, számvitel területen.
Már több éve nyugdíjban vagyok.
Felnőttként hoztam döntést Jézus mellett.
Megkeresett, kiválasztott, hogy én is jó
gyümölcsöt teremhessek. Azóta része az
életemnek. Hatodik éve, hogy Isten el-
hívott az Evangélikus Egyházba, egy a
Keresők órájára szóló meghívóval. A
gyülekezet lelki otthonommá vált, ahol
megélhetem a hitemet, Istennel és Krisz-
tussal való kapcsolatomat. Keresem
azokat a lehetőségeket, ahol szolgálhatok
mindazokkal az áldásokkal,
ajándékokkal, amelyeket Istentől kap-
tam. Van Tőle egy ígéret is: „Éppen ezért
meg vagyok győződve arról, hogy aki
elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a
Krisztus Jézus napjára.” (Fil 1)

Dr. Hajnal Éva
Evangélikus, sváb családból származom
a Baranya megyei Hidas községből.
Erkölcsrendem, világnézetem alapja –
bár sokat formálódott az elmúlt év-
tizedek tapasztalatai alapján – innen
ered. A munkám révén kerültem Ka-
posvárra, a kaposvári gyülekezetnek
mintegy két évtizede vagyok a tagja.
Bíróként dolgozom, szakterületem a pol-
gári és közigazgatási perjog. Jelenleg a
Kaposvári Törvényszék elnöki tisztségét
töltöm be. Harmonikus házasságban élek
a római katolikus férjemmel, aki szintén
bíró, a Kúria tanácselnöke. Két gyer-
mekem van: fiam pedagógus, futball

edző és már önálló háztartásban él. A
lányom gimnazista, a gyülekezet ifjúsági
körének tagja.

Koroknai-Kardos Beáta
1987. december 21-én születtem Ka-
posváron. A Kaposvári Gyülekezetben
kereszteltek és itt is konfirmáltam.
Környezetmérnökként végeztem
Veszprémben és több kitérő után haza
húzott városunk. Így ma a Kaposvári
Önkormányzatnál dolgozom, mint
környezetvédelmi referens. 14 éves ko-
rom óta tartozom gyülekezetünk kórusá-
ba. Ők is részesei voltak életem nagy e-
seményének a múlt évben, amikor
házasságot kötöttem Koroknai Tiborral.
Életem vezető igéje a következő: „Aki
hallgatja szavamat, és tettekre is váltja,
az okos emberhez hasonlít, aki sziklára
építette a házát. (Mt 7, 24-27)

Dr. Walter Virág (jegyző)  
1979. január 29-én születtem Ka-
posváron és itt szereztem gazdasági
agrármérnök és agrár-mérnöktanár
diplomát. 2006 óta rendelkezem PhD
doktori fokozattal. 2003 óta oktatok  a
Kaposvári Egyetemen. 2006-2007-ig az
Európai Parlamentben dolgoztam
irodavezetőként. 
Családomban mindig fontos szerepet
töltött be a protestáns vallás. Férjemmel
a kaposvári evangélikus templomban
kötöttünk házasságot. Egy hat és egy
három éves kislány édesanyja vagyok,
akiket szintén a kaposvári evangélikus
templomban tartottak a keresztvíz alá.
Fontosnak tartom gyermekeim és csalá-
dom összefüggésében a hit fontosságát
és a hitre nevelés lehetőségét. 
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Rendkívüli öröm érte gyülekezetünket
a 2018-as évben, amikor egy váratlan
felajánlásnak köszönhetően
lehetőségünk nyílt egy új hangszer
beszerzésére. 

A tavaly 100 éves fennállását ünneplő
gyülekezet 90 éves temploma soha nem
rendelkezett sípos orgonával, így év-
tizedes álma vált valóra az evangéliku-
soknak, amikor Kalincsák Balázs
nemescsói lelkész közvetítésével a
klostersi evangélikusok, mivel új orgonát
építtetnek, felajánlották saját, eddig rend-
szeresen használt orgonájukat a somogyi
megyeszékhely protestánsainak.

A hangszert 1955-ben a svájci evangé-
likus gyülekezet felkérésére a Metzler
orgonaépítő üzem építette. A gyönyörű
hangú sípos orgona két manuálos, a
főmű nyolc regisztert, a redőnymű hat
regisztert, a pedál 4 regisztert tartalmaz. 
Új hangszerünk hangzása neobarokk
stílusú. Ez az orgonaépítési trend az 50-
es évek orgonareformja után terjedt el
világszerte, így hazánkban is, bár a
gyülekezetek anyagi helyzete és a szo-
cialista rendszer ellenséges magatartása

miatt viszonylag kevés számú ilyen
hangszer épült. A szóban forgó építési
módszer a Bach korabeli délnémet or-
gonák hangzásának alapjait próbálja
megközelíteni, az or-

gonaépítés modern
vívmányainak segítségével. 
Maga a „délnémet hang” egy
összességében magas, fényes,
ugyanakkor gyülekezeti
énekek kísérésére is alkalmas
hangzás, amelyet a különböző
hangmagasságú sípsorok
kombinációjával tetszés sze-
rint lehet változtatni. 

Jellemző még rá a felhar-
monikus regiszterek bőséges
használata, ezek kvint és terc
sípsorok, főleg magasabb tar-

tományban alkalmazva. A középkori és a
modern építéstechnika egyszerre
használva, lehetővé teszi a barokk
műveken kívül, a közben eltelt századok
orgonamuzsikájának hitelesebb előadását
is. Talán legjobban így lehetne össze-
foglalni: hagyományos, de mégis új.
Városunkban, de a tágabb környéken is
egyedülálló ez a hangszertípus, mivel
ezen a vidéken nagyrészt romantikus or-
gonákat építettek.

Az orgona eredeti helyén meglehetősen
szokatlan módon, a falba volt beépítve,
ezért szükséges az orgona külső
szekrényének átalakítása, bővítése, és az
eredetileg szűkösre készített belső
mozgástér megnagyobbítása.
Az orgona sokoldalúságát erősítve, de
kialakításán, koncepcióján nem változtat-
va kértünk Albert Miklós orgonaépítőtől
néhány módosítást: 
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Sípos orgonát ajándékoztak közösségünknek



a főműben egy új Spitzgamba ’8 sípsor
kap helyet, aminek segítségével a roman-
tikus orgonairodalom is megfelelőbben
szólaltatható meg a hangszeren. Ezen
felül a pedálműben egy 16 lábas „pozan”
nyelvregiszer fogja segíteni a mélyhan-
gok határozott megszólalását.

Az 1970-ben, majd 1982-ben, végül a
90-es években felújított orgonáról Albert
Miklós orgonaépítő mester, a győri
Orgonakészítő Kft. vezetője elmond-
ta, több mint 40 millió forintnyi érték
került a hangszerrel Kaposvárra. A
hangszer kifejezetten jó állapotban
van, láthatóan jól karbantartott, a
rendszeres takarításnak köszönhetően
a koránál várhatóhoz képest jobb ál-
lapotú belső alkatrészekkel ren-
delkezik. Több bővítésen is átesett az
évtizedek alatt, azonban ezek minde-
gyike szakszerűen történt, és jó irány-
ba befolyásolta a használhatóságát és
hangzását egyaránt. 
Az összesen 18 regiszteres orgona opti-
mális templomunk méretéhez és
akusztikájához, amely a klostersi temp-
loménál határozottan előnyösebb zenei
szempontból. 

Új hangszerünk elektromos traktúrájú,
csúszkaládás rendszerű. Ez az egyik leg-
megbízhatóbb kialakítás, ugyanis a
mechanikus szelepeket elektromágnesek
nyitják, a csúszkaládás kivitelnek
köszönhetően pedig a billentyűk számá-
val azonos szelepet kell csak vezérelni.
Ez esetünkben 144 szelepet jelent. Ez
viszonylag soknak tűnik, de ha a
környékünkön általános pneumatikus
vezérlésű orgonákat nézzük, ott minden
egyes síp alatt van egy szelep, tehát egy
ekkora hangszer esetében kb. 1000
alkatrész az, ami elromolhatna. Az elekt-

romos vezérlésnek még egy nagy előnye
van, ez pedig a későbbi bővíthetőség.

Az orgona bontása és hazaszállítása
április végén valósult meg. 
Szét  szerelésében nagy segítséget nyújtott
Ellenberger Tamás polányi presbiter, 
Pápai Gábor, gyülekezetünk tagja,
valamint Pongrácz Máté lelkész.
Megérkezésekor a több mint 20 helyi
önkéntes, a kamionnal érkező hangszert

darabjaiban hordta fel a kaposvári 
templom karzatára, ahol aprólékos
munkával elkezdődött a hangszer
alkatrészeinek szükséges javítása.
A karbantartás, javítás, majd felépítés
közel 3 hónapot vesz igénybe, a hangszer
intonálása – a fa és fémsípok nyelvecs-
kéinek pontos beállítása -, mely elenged-
hetetlen a tökéletes hangzás
kialakításához, további 2 hónapig tart. A
műveletek költségeihez Magyarország
Kormánya 3 millió, Kaposvár Város
Önkormányzata pedig 4 millió forint tá-
mogatás biztosításával járul hozzá.

A fejlesztések által az építő vállalkozó és
a megbízó közösség célja, hogy olyan
hangszerrel gyarapodjon nemcsak a
gyülekezet, hanem Kaposvár városa is,
mely egyszerre képes a templomi alkal-
mak zenei kíséretére, valamint orgona és
zenés koncertek megvalósítására.      H.I.
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közel háromszázötven résztvevővel
valódi ünneppé vált az országos evan-
gélikus hittanverseny, ahol kiváló bib-
liaismereti felkészültségről adtak szá-
mot a döntőbe jutott somogyi csapa-
tok.
A Magyarországi Evangélikus Egyház
Országos Irodájának Gyülekezeti és
Missziói Osztálya által szervezett
XXVII. Országos Gyülekezeti Hittanver-
senyen az ószövetségi Dávid király törté-
netéről kellett a csapatoknak nyolc állo-
máson összemérniük a tudásukat. A diá-
kok kiválóan számot adtak tudásukról,
megmutatva, hogy a gyülekezeti hittanó-
rákon a történeteket alaposan elsajátítot-
ták. Eligazodtak Izrael térképén, de vá-
laszt adtak a történeti kérdésekre is.

Az Evangélikus Hittudományi Egyete-
men (EHE) és a zuglói evangélikus
templomban megrendezett nap a Közel
zenekar közreműködésével közös ének-
léssel kezdődött, majd Balogh Éva és
Németh Zoltán lelkészek Dávid király
életéről tartottak dialógusáhítatot. A je-
lenlévőket Koltainé Somogyi Lilla gyer-
mek és ifjúsági referens, a rendezvény
főszervezője köszöntötte.
A Somogy-Zalai Evangélikus Egyház-
megyéből a kaposvári gyülekezet három
csapattal képviseltette magát az országos
megmérettetésen. A helyi, majd a Mer-
nyén megtartott megyei fordulón diadal-
maskodó kaposvári hittanosok nagy lel-
kesedéssel és hatalmas szorgalommal
készültek az országos versenyre.

ISMÉt kapoSváRI HIttaNoSok lEttEk
az oRSzág lEgjobbjaI



Az országos hittanverseny  különféle ál-
lomásain ügyességi, kreatív, elgondol-
kodtató és a tárgyi tudásra rákérdező fel-
adatok várták csapataink tagjait.
A megvérettetés végén a legkisebb kor-
osztályban érdekelt 1-2. osztályos csapat
(Dombosi Luca, Leukó Hanna, Bartos
Áron, Balogh Máté) az előkelő harma-
dik helyezést érte el, míg az 5-6. osztá-
lyos (Röhrig Barna, Röhrig Laura,
Várnai Emma, Keczeli Panna) és 7-8.
osztályos (Varga András, Méng Vanda,
Forrai Gréta, Boda Vince, Bierer Bian-
ka) kaposvári csapatok nagy meglepetés-
re első helyen végeztek.

Különösen emeli az elért siker értékét,
hogy a somogyi megyeszékhely hittano-
sai - a korosztályonkénti közel 20 csapat
közül - sikeresen maguk mögé tudták
utasítani a kecskeméti, a miskolci, a sze-
gedi, a soproni, a győri vagy épp több
budapesti csapat tagjait.
Az országos sikert elérő
gyermekek a kaposvári
Kodály, Honvéd és Kis-
faludy iskola tanulói,
ezen intézmények
evangélikus hittanóráin
sajátították el a kima-
gasló biblikus tudást.
Köszönet Dr. Sütő Zol-
tánné, Stósz Éva,

Pongráczné Győri Boglárka és Pong-
rácz Máté hitoktatóknak az eredményes
munkáért.
A nap folytatásaként számos színes
program is várta a versenyen részt vevő-
ket, többek között Raffai Balázs, a so-
proni Berzsenyi Dániel Evangélikus
Gimnázium és Kollégium tanárának elő-
adása. A Biblia ihlette kémiai kísérletek
– Próféták a laborban címmel lebilincse-
lő és különleges interaktív kémiaórát tar-
tott. Emellett a szervezők egész napos
kézműves-foglalkozást rendeztek, míg a
délután folyamán az Esztergomi Evangé-
likus Egyházközség Mustármag bábcso-
portja tartott izgalmas előadást. Az ered-
ményhirdetést megelőzően a Buba Ban-
da kíséretével lehetett táncolni, illetve
óriástársasjátékokon játszani.
A kaposvári hittanosok számára a nap
azonban a hittanverseny zárásával nem
ért véget, hisz a gyülekezet jóvoltából a

sikert elérő csapatok
tagjai a budapesti Aqua
World - Élményfürdő-
ben pihenhették ki a
verseny izgalmait. Adja
Isten, hogy a következő
tanévben is sokan talál-
kozhassanak hittanórá-
kon és hittanversenyen
Isten igéjével.

P.M. 
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k ó r u s t a l á l k o z ó  -  N e v e s  z s ű r i v e l
Evangélikus kórustalálkozót tartottak
szombaton Nagykanizsán. a ren-
dezvényre a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület több tucat
énekkara közül idén a csákvári, a
komáromi, a győri és a kaposvári
kapott meghívást.

Cantate Domino, azaz „Énekeljetek az
Úrnak új éneket”. Innen kapta el-
nevezését az evangélikus egyház gyakor-
latában a húsvét utáni negyedik vasár-
nap. Ezen a hétvégén
országszerte több temp-
lomban is dicsőítő dalok
csendülnek fel. Ennek
apropóján döntött úgy 18
évvel ezelőtt – az egy-
házkerület mega-
lakulásakor – Ittzés
János püspök és Weltler
János felügyelő, hogy jó
volna olyan közös alka-
lmat szervezni, ahol az
egyházkerülethez tartozó
kórusok egy kis csoport-
ja találkozhat,
összemérheti tudását és szakmai
véleményt kaphat munkájáról egy-egy
neves zsűri közreműködésével.

Idén Kamp Salamon, a budapesti
Lutheránia Kórus karnagya és Sztruhár
András, a kórustalálkozó szervezője vál-
lalták a zsűrizés feladatát, akik szakmai
instrukciókkal segítették a kórusok
munkáját. Értékelésükben kiemelték a
Kaposvári Evangélikus Kórus immár
több mint 20 évre visszanyúló múltját és

az összeszokott társaság igényes
előadását. 
„A nagykanizsai találkozásra eljött a ka-
posvári kórus is, amelynek tagjai régóta
várták, hogy együtt énekelhessenek az
egyházkerület többi énekkarával. A mai
találkozón Vönöczky Gábor karnagy
vezetésével az evangélikus énekkarunk
leginkább nagyheti és húsvéti
kórusműveket énekelt. A húsvéti időben a
kórustalálkozó által is a megváltó Jézus-

ra szeretnénk a hangsúlyt helyezni.” –
fogalmazott Pongrácz Máté evangélikus
lelkész a nagykanizsai tévének adott in-
terjújában az együttlét végén.
A nagykanizsai találkozóra ellátogatott
az egyházkerület püspöke, Szemerei
János is, aki prédikációjában a hang
jelentőségére, sokféle alkalmazására tette
a hangsúlyt. Az alkalmat végül sz-
eretetvendégség zárta. P.GY.B.
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kirándulást szervezett gyülekezetünk
április utolsó hétvégéjére, hogy elláto-
gasson közösségünk a szlovéniai
evangélikus testvérekhez, valamint
megtekintse az Őrség különleges
néprajzi nevezetességeit. 

A közel ötven résztvevő nemcsak sok
szép tájjal, de egy különleges közösségi
élménnyel is gazdagodva térhetett haza.

A kirándulás első állomásaként
Nagykanizsán a Nyugati (Dunántúli)
Evangélikus Egyházkerület
Kórustalálkozóján vett részt a kaposvári
közösség. 
A találkozó után Bajánsenyén szállt meg
a kiránduló csapat, ahol jellegzetes
őrségi ételekkel várták a vendéglátók a
kaposváriakat. Az ételek és a
templomból már egymást jól
ismerő testvérek jó hangulatú
estét töltöttek el, ahol a
beszélgetés, mély gondolatok
mellett a nótázásra is volt
lehetőség.
A következő nap első ál-
lomása a Lendván található
új kilátó volt, mely
érdekessége, hogy négy
ország tekinthető meg leg-

magasabb pontjáról. A lendvai dombról
leérve a város szívében lévő evangélikus
templomban kétnyelvű Istentiszteleten
lehettek együtt szlovéniai és kaposvári
hittestvérek. Az Istentisztelet után sz-
eretetvendégségre is sor került a
vendéglátók jóvoltából. Isten igéjét And-
rejek Mitja evangélikus lelkész hirdette,
aki a Muravidéki evangélikusság életébe
is betekintést nyújtott.
Lendva után a szlovéniai Orchideapark,
majd Muraszombat volt a következő ál-
lomása a napnak, míg végül újra Ba-
jánsenyén szálltak meg a túrázók.
A túra utolsó napján az Őrségi Nemzeti
Parkot, a Szalafői Falumúzeumot és
Őriszentpéter Árpád korból származó
templomát tekintették meg a kirándulók,
majd a kora délutáni órákban értek vissza
Kaposvárra.
A jó hangulatú túrának nemcsak a
gyönyörű tájak és épületek megtekintése
volt a célja, hanem olyan közösségi
élmény kínálása, mely képes még jobban
összeforrasztani a kaposvári evangéliku-
sokat. P.M.

gyülekezeti kirándulás a muravidéki testvérekhez



Az idei év elején nagy célokat határozott
meg egyházközségünk vezetősége. A
második lelkészi állás létrehozása hatal-
mas anyagi terhet jelent gyülekezetünk
költségvetésének, mindezek mellett
pedig az Evangélikus Zarándokház
kialakításának terve további anyagi
erőforrásokat igényelt. 
Hálásan köszönjük gyülekezetünk tag-
jainak, hogy a nagy terveket,
gyülekezetünk jövőjét érintő fontos
lépéseket nem csak imádságos szívvel,
de anyagi támogatással is hordozták.

köszönjük, hogy az évtizedes rossz
gyakorlatot elengedve az idei évben
már az első negyedévben nagyon
sokan rendezték a 2018-as évre
esedékes egyházfenntartói
járulékukat. 
köszönjük, hogy közel 2 millió forint
összegben céladományokkal is támo-
gatták az Evangélikus zarándokház
életre hívását és köszönjük, hogy
egyre többen használják a rendszeres
átutalással történő egyházfenntartói
járulékbefizetést, amely biztos, havon-
ta érkező anyagi forrást jelent
pénztárunknak.

Az előbb felsorolt bölcs és átgondolt tá-
mogatásoknak köszönhetően
gyülekezetünk másodlelkészi illet-
ményének rendezése, valamint a hitok-
tató és a hatodéves hallgató gyülekezeti
támogatása zökkenőmentesen zajlik. 
Örömmel számolhatunk be arról, hogy a
jogi és egyéb előkészítő folyamatok után
terveink szerint nyáron egyházunk tulaj-
donába kerül az a 170 m2-es ingatlan,
amit az Evangélikus Zarándokház
kialakítására választott ki gyülekezetünk
vezetése.
a több mint 10 millió forintos
vételárat céladományokból, egyházke-
rületünk támogatásából és tartalékaink
felhasználásával tudja rendezni
közösségünk. Az épület megvásárlása
történelmi jelentősséggel bír, hiszen
1929 óta - amikor gyülekezetünk
megépítette a kaposváriak evangélikus
templomát - nem vásárolt közösségünk
új ingatlant a meglévő épületek mellé.
Terveink szerint az elkövetkező években
a zarándokházban két lakás, egy
vendégszoba és a tetőtér ifjúsági csopor-
tok számára való kialakításával kezdődik
el a ház átalakítása és felújítása.

KÖSZÖNET A CÉLADOMÁNYOKÉRT
- Megvásárlás alatt az Evangélikus Zarándokház - 
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Az Evangél ikus Zarándokházról  és  a  közösség életéről  bővebb
információkat  és  képeket  megtalálhatnak MEGÚJULT honla-

punkon:
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!



A terveink megvalósításához a
gyülekezeti tagok áldozatos hoz-
zájárulása mellett kérjük Isten gazdag
áldását is.
A sok terv, elképzelés, új és régi prog-
ramok mind-mind sok örömöt, de nagy
feladatot is rónak gyülekezetünk
vezetőire.
Az építkezés, újulás időszakában
különösen is kérjük a gyülekezet anyagi
életének további biztonságos működése
érdekében minden testvérünk segítségét
és különösen is azon gyülekezeti tag-
jainkét, akik az elmúlt években esetleg
nem rendezték egyházfenntartói
járulékukat.  Fontos újra és újra hangsú-
lyozni, hogy a templom és az evangé-
likus közösség mindannyiunké. 
Ne csak szájjal, ne csak lélekben, de
kézzelfoghatóan is érezzük magunkénak
közösségünket. 
Kérünk mindenkit, aki teheti, a temp-
lomtér bal oldalán megtalálható
pénztárosasztalnál, a hírlevélben küldött
csekk segítségével, vagy bankszám-
laszámunkra történő utalással gondo-
skodjon közösségünk sikeres
jövőjéről.Támogatásukat, segítségüket
hálásan köszönjük! P.M.
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Gyü l e k e z e t ünk  s z ám l a s z áma :
k

1 1 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

Gyülekezetünk új vezetőinek névsora:Gyülekezetünk új vezetőinek névsora:
Felügyelő:

Dr. Sütő Zoltán
Másodfelügyelő: 

Nemes-Vecseráné Schmidt Julianna
Jegyző:

Dr. Walter Virág
Presbiterek:

Bencéné dr. Fekete Andrea
Schweigert Andrea

Meiszner Béla
Dr. Visi Éva

Dr. Hajnal Éva
Dubovay Géza
Győri Gábor
Hricó Iván

Knoch János
Kissné Keczeli Gyöngyi

Ládonyi Attila
Koroknai-Kardos Beáta

Märcz Mónika
Dr. Vető Ádám
Oláh György

Péterné Balassa Mária
Mátyásné Dóra Tünde

Stanics Zsolt
Szabó Péter

Vönöczky Gábor
Walter Zoltán

Zsiborás Gábor
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