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Ffitiszteletii Duna,melldlei Reforrnd.tus Egyhd,zheriilet! Kedues Bard,taint.!
I fenti jelmondat sz6
f\szerint nincs sehol a
K6roli fordit6sri bibli6ban. M6gis em6l sz6l az
tidvtort6net, melynek
mi valamennyien, akik
halljuk, meghallottuk a
Szenth6roms6g
Egy Igaz Isten hiv6s6t
6s megtart6 izenet6t,
6rintettjei vagyunk.
Ez 6v m6rcius6ban
egy akarattal testv6ri
szrivets6get ktjttjttiink
arta n6zve, hogy 6 6ven
6t, amig ez a tisztijitilsi
ciklus tart, egyiitt fog.juk
szolg6lni Isten 6s az
Anyaszentegyh6ziigy6t ebben az egyhdzkeriileti testiiletben, hogy mire a rendelt id6 v6get 6r, valamenynyien 6s a r6nk bizottak is, ttibbek, gazdagabbaklegytink ann6l, mint amivel, ahogyan elkezdtiik.
Mostan6ban k6szitjtik az els6 csonka 6v m6rleg6t. A j6l 6tl6that6 szdmszerfi adatok mellett lesznek vitathat6 lelki-szellemi egyenlegek is, melyekben - nem kiz{rt - nemhogy a m6rt6ket, de akdr az
el6jelet is elt6r6en fogjuk megit6lni. 86r a,,felment6st' a besz6moltat6skorszolgat6rsakdolga is megadni, de a ,j6l vagyon j6 6s hii szolg6m, sokra bizlak
ezutdn ..." 6gLmin6sit6st nem lehet sem megrendelni, sem kikrivetelni sem pedig el6id6zni. Egyben

azonban,bizonyosaklehetiink: Egi Bir6nk egyenes, tisztess6ges,
nem ismeri a kett6s m6rc6t,
igazs6gos. Milyen j6,
hogy ugyanakkor irgalmas rls nagykegyelmiiis!
Kiv6ho;n, hogy a DUNA,
MELLEK ne csak 6lethii.
tartalmas dokumentuma
legyen mindannak, ami
veliink, krizritttink trirt6nt, megval6sult, amit
feltilr6l val6 aj6nd6kul
rogzithettink a megkezdett 6 6v alatt, de legyen
egy olyan t<irt6nelmi t6vlatri bizonyitvinnyd is, mely arr6l sz6l, hogy 2003
6s 2008. krizritt volt egy negyed-orszSgnyireform5tus ktjztiss6g,mely - mikrizben sohasemvolt ellene
a saj6tosszem6lyeskegyelmi ajdnd6kokkibontakozds{nak - ama szent kcizciss6gf6lre6rthetetlen jeleit is 6kesen megmutatta, mely csak a Szentir6s
alapjSn, csak a Kegyelemb6l Hit 6ltal Krisztusban
616'ksaj6tja, mely miktizben ktizriss6g egym6ssal,
krizdss6g a Szenth6roms6g Egy Igaz Istennel is,
mely okn6l fogva,nem ideig - , hanem tircjkk6val6.
SoIi Deo Gloria!Amen!
Dr. Nagy Sdndor
f6gondnok
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2 . Dunamell€ki

A homoszexualitdsr6l
(TANULMAI\M ANYAG,A KRE HITTUDOMAN\'I KARA
KARI TANACSANNXAIIASFO GLAI"ASA)
Az rijsz<ivets6giszexu6letika alapja az a h6zass6gfelfog6s,
amely szerint a szexualit6snak a f6rfi 6s a n6 kiz6r6lagos
van a helye (Mk 10, 6-7.). Ennek egyetlen
6letkiizciss6g6ben
alternativ6j a v arri az cinmegtart6ztat6s.
Van lehet6s6ga szexu6lis elt6velyed6sekhelyreigazit6s6ra: a megbocs6t6serej6vel elkezdett rij 6letben, ahol az
Isten rendel6seinek val6 engedelmess6gteremt rendet
(J6n 8, 1. kk.).
A kereszty6n kultirrkcirben az ut6bbi id6'ben gycikeresen
6talakult az 6ltal6nosfelfog6sa szexualit6s6s homoszexualit6s megit6l6s6ben.Az egyhilz is megk6rdezett6 v6lt, ez6rt
meg kell fogalmaznia, 6s ki kell nyilv6nitania 6ll6spontj6t.
Sajn6latosnak tartjuk, hogy a homoszexualit6st6m6j6val
ki.ilcinkell foglalkozni. Ugyanilyen id6szerflenne az egyhilz
Szentir6sb6l nyert meggy626d6s6nekhangoztat6sa a h6zas6let tisztas6gA16I,a h6zast6rsi hiis6gr61,valamint a csal6di
6let eg6szs6gesrendj6r61. A Szentirds tanit6sa szerint testiink a Szentl6lektemploma (1 Kor 6,19). Elengedhetetlen,
hogy a Magyarorszilgi Reform6tus Egyh6z Zsinata miel6'bb
6ll6sfoglal6stadjon ki, amelyben a szexu6letikaminden teriilet6re kiterjed6 tanit6st fogalmaz meg egyh6zunk k<iz<iss6gesz6m6ra, mivel a Szentir6sban ezek a k6rd6sek egyr'itt
6s egyformdnhangsirlyosak(1 Kor 6,9-10,19).
A reform6tus kereszty6nek v6lem6nye a teljes Szentir6sban adott kijelent6sre kell, hogy t6maszkodjon' Azt je'
lenti ez, hogy k6szek vagyunk v6llalni a szemben6ll6st a
t6rsadalom 6ltal6nos v6leked6s6vel,ha az Isten Ig6j6b6'l
m6s meggy6z6d6stejutottunk. Nem jelenti viszont, hogy a
Biblia betiij6hez ragaszkodn6nk, 6s ne keresn6nk azokat
az isteni iizeneteket, amelyek a bibliai id6'k t6rsadalmikultur6lis saj6toss6gait6lftiggetlentil is, minden korban 6s
minden emberre n6zve 6rv6nyesek.
1. A homoszexu6lisviselked6st a Biblia egy6rtelmiien Isten rendje elleni v6teknek nevezi, s egyetlen olyan helyet
sem tal6lunk a Szentir6sban,ahol megenged6,vagy pozitiv
meg-it6l6sal6 esne.A Szentir6s a homoszexualit6sjelens6g6t nem biol6giai, sem nem antropol6giai, hanem etikai
k6rd6sk6nt kezeli, vagyis a homoszexu6lis magatart6s
megit6l6s6ben igazit irtb a. A na gyon szi gorir 6szcivets6gi tilalmak a k6nadni n6pek szok6sait6l 6s kultuszi gyakorlat6t6l val6 vil6gos elhat6rol6d6st szolg6lj6k (3. M6z. 18.22;
20, 13).A hal6los it6let megdtibbent6er6vel fejezi ki, hogy
az ilyen cselekedetekpusztul6shozvezetnek.Mag6t az 6Ie'
tet teszi kock6ra az, aki az Isten rendel6seit6l elt6r6 6Iet'
m6dot folytat.
Az lljszcivets6gbena kultuszhoz kapcsol6d66sztivets6gi
t<irv6nyek6rv6nye viszonylagoss6v6lik. Tcjbb6nem a kultikus tisztas69 a f6 k6rd6s, hanem az, hogy az Isten 6s az
ember kapcsolat6b6l mi kcivetkezik az embernek cinmag6}roz(ez esetbena saj6t test6hez,testis6g6hez)6s az embert6rsaihoz val6 viszony6ta n6zve.A homoszexu6lisviselked6s tilalm6t P6l olyan szab6lynak taftja, ami az Istenhez
tartozls term6szetes kcivetkezm6nye.Az ilyen viselked6s
az istentelens6gegyik ttinete (R6m 1, 24. kk.)' Az Istent6'I
elfordult ember nemcsak az Isten orszilgaj6 rendj6b6l 6s
6ld6saib6l rekeszti ki mag6t, hanem a teremt6si adotts6gokb6lfakad6 6letrendet is felrirgja 6s kaotikus 6llapotokat
hoz l6tue mag6ban 6s maga ktirtil. Istentelens6g6nekkdzvetlen brintet6seebben 6ll.
A m6sok 6s iinmagunk ir6nti felel6tlens6gre 6piil6, s
ez6rt 6rt6 6s <inpusztit66letvitel nem egyeztethet6cisszeIsten orsz6g6val. Azok teh6t, akik tudatosan ilyen 6letet
folytatnak, nem tal6lhatj6k helynket az Isten uralm6t 6s

akarat6t komolyan vev6 emberek kcir6ben.(1 Kor. 6.9. kk.;
1 Tim. 1, 8. kk.). Az rijsztivets6gilevelek az6rt foglalkoznak
ezzel a t6m6val, mert az els6 gyrilekezetek tagjai kozott
v6lhet6leg voltak n6h6nyan, akik ilyen e166letut6n lettek
kereszty6nekk6. Ezzel magyar6zhat6 az rs, hogy a Bibli6ban a homoszexualit6snak csak azok a form6i keriilnek
sz6ba, amelyek a gtircig-r6maikultirrkcirben honosak voltak. Az 6skereszty6ns6g,amint a zsid6s6g is, semmilyen
form6ban nem ta161taelfogadhat6nak az akkori vil6gban
tcibbnyireterm6szetesnekvett 6s gyakran el6fordul6homoszexu6lismegnyilv6nul6sokat.Ugyanakkor kiilcin<jsfigyelmet sem szentel nekik, hanem egy sorba 6llitja 6ket m6s
olyan biin<ikkel, amelyekt6l a kereszty6n embernek mindenk6ppentart6zkodnia keII.
2. A homosrexu6lisviselked6setikai megit6l6s6n6lnem lehet biol6giai vagy pszichol6giai adottsSgokra hivatkozni.
Ezek a t6nyez6k a hajlam kialakul6s66rt tehet6'l<felel6ss6,
igy az 6rintett szem6lyneknem r6hat6 fel, hogy m\6rt 6rez
vonzalmat az azonosnemiiek ir6nt 6s mi6rt nem tapasztalja ugyanezt az ellenkez6nemmel kapcsolatban.Az etikai
megkcizelit6snekfigyelembe kell vennie az adotts6gokat,
de nem indulhat ki bel6'hik.
Embervoltunk egyik saj6toss6ga,hogy a viselked6srink
meghat|roz6i sohasemcsak adotts6gok,hanem mindig c6lk6pzetek is, ez6rt emberi etosz semmik6ppen nem sz6rmazhat biol6giai 6s/vagy pszichikus diszpozici6knormdkk5 avatds6b6l.
A homofil hajlam 6s a homoszexu6lisaktivitds kcizcitt
etikai szempontb6lfelt6tleniil kiiltinbs6get kell tenniink. A
homoszexu6lisaktivit6s akarati d<int6skcivetkezm6nye,tehit az egy6n felel6ss6g6nekkcir6betartozik. Egy6b hajlamok mellett, mint amilyen pl. az 6rv,6nyestil6sittirekv6s
(agressziv megnyilv6nul6sokkal, bosszirv6ggyal,stb.), a
szexualit6s is etikai szab|lyoz|sra szorul az ember 6let6ben. A szab6lyoz6spedig minden esetbena hajlamok 6s v6gyak szabadki6l6s6t korl|tozza, n6ha meg is tiltja.
Amennyiben a Szentir6s intelmeit komolyan vesszrik,
rigy a homoszexualit6seset6benaz egyetlen etikus megolval6 lemonddsnak a homoerotikus v6gyak kie16git6s6r61
d6s tiinik. A t6rsadalmi egyritt6l6s m6s vonatkoz6sokban
is megkiv6n hasonl6 lemondSsokat t6'h.ink,a kereszty6n
6letben olyan 6ldozatokra is sor kenil, amelyekre hit n61kiil sohasemlenn6nk k6pesek. De v6llaljuk, mert m6sok
szolg6ljuk vele. A "terhet kcinnytinek",
6let6t 6s r.idvriss6g6t
(Mt. 11, 28. kk.) 6rezzik kozaz "igf:t gycinyciriis6gesnek"
ben, mert a hordoz6saabb6l a megaj6nd6kozotts6gb6lkci'
vetkezik, amiben Isten r6szesitr az ov6it'.
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3. Az egyhlzaknak 6ppolyan misszi6i kiildet6se van a homoszexu6lisokhoz,mint minden m6s Istent6l elidegenedett emberhez,6s lelkigondoz6i segits6ggeltartozik nekik
a Krisztus kijvet6s6benva16 meglankad6saik 6s botl6saik
idej6n. Kcizbennem keltheti azt a I|tszatot, mintha a homoszexudlis 6letvezet6saz Isten akarat6val (pl. a kegyelemre, az adotts6gszeriiel6fordul6sra, vagy az embert6rsi
szeretetre hivatkozva) a legkev6sb6 is cisszeegyezl,ethet6
lenne.
Ez6ft az egyh|z a Biblia alapjdn nem helyeselheti a homoszexu6liskapcsolatok meg6ld6s6t, a homoszexu6lisp6rok h6zass6gk<it6s6t,gyermekv6llald.sit, homoszexu6lis
6letet folytat6, vagy azt ptopag6l6 vallSstan6rok 6s lelk6szek k6pz6s6t, szolgilatba 6llit6sht, illetve szolg6latban
tafi,6s6t.
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A lelkigondoz6i segits6gnyirjt6sbantcirekedni kell arra,
hogy a homoszexu6lis egy6n 6szint6n viszonyuljon saj6t
mag6hoz 6s az 6let6nek ehhez a probl6m6j6hoz, meger6s<idjdn abizalma Isten ir6nt, megtanuljon 6Ini azzal akegyelemmel, amit Isten kin6l az embernek, bel6ssa esend6
volt6t s azzal egyitt 6vezzeemberi m6It6silg6t, m6rje fel az
6let pozitiv alakit6s6nak lehet6s6geit,6s v6ljon k6ssz6a lemond6sra,felismerve, hogy azzal nem szeg6nyedik,hanem
gazdagabb| 6s gazdagit6bb6 lesz az 6lete.

Mivel tudjuk, hogy a homofil be6llitotts6g kialakulSsa
az 6rintettek jelent6s r6sz6n6l nem genetikai eredetii, hanem szocializ6ci6s6s nevel6si t6nyez&<revezethet6vissza,
biztatnunk keII az ilyen embert6rsainkat arra, hogy vegyenek ig6nybe a lelkigondoz6it6mogat6s mellett pszichoterdpi6s segits6getis.

Az elmflt id6szak fontosabbesem6nvei
Szeptember27-30.piispciki vizit6ci6 a Baranyai egyh6zmegy6ben
Kecskem6tenkertilt sor az 6sz els6 esperes-gondnoki6rtekezlet6re 6s egyh6zkertileti tan6csril6sre okt6ber 16n.
Okt6ber 11-6nOl6h L6szl6lelkip6sztort iktatt6k be g6tdonyi szolg6lati hely6re
A K6rp6t-medence magyar reform6tus ptisptikei tal6lkoztak egym6ssal Tivadaron okt6ber 15-6n
Okt6ber 1"7-6nh6laad6 napot tartottak Nagyk6rciscina
prispcikiv r6szv6tel6vel a L0 6wel ezel6tt rijraindult reformdtus gimn6zium6rt
Okt6ber 25-6n megyei Presbiteri Konferenci6t rendeztek
Nagydorogon(Tolna) "Az EU 6s egyh6zunk - mennyire k6sztiltek fel gyiilekezeteink a csatlakoz6sra?"t6miban. Az
el6ad6dr. T6'k6czkiLilszl6 f6jegyz6volt.
H61aad6r.inneps6gettartottak okt6ber 25-6n a nagysz6kelyi k6t templom tatarozilsil6rt, amelyen Szemerei
Lilszl6 esperes 6s dr. Nagy S6ndor egyh6zkenileti f6gondnok szolg6lt.
Okt6ber 25-6n1ktatt6k be Keresztes Hajnalka lelkip6sztort rij tiszts6g6be Gycinkcin.Az ig6t Nagy Istv6n f6igazgat6 hirdette.
A Bp-Pestszentl6rinc-Erzs6bet-B6latelep Reform6tus
Egyhdzkozs6g a gyrilekezet alapit6s6nak 70. 6vfordul6j6t, egyben a gytilekezeti terem alapk6-elhelyez6s6ti.innepelte okt6ber 25-6n.
Okt6ber 30-6n a Pet6fi Irodalmi Mirzeumban adt6k 6t a
NKOM K6roli G6sp6r dijait. A kittintetettek id6n dr.
Lenkeyn6 dr. Semsey Kl6ra lelk6sz, nyugalmazott teol6giai tan6r; Vet6si L6szl6 erd6lyi reform6tus lelk6sz 6s
Vlad6r G6bor lelkip6sztor, teol6giai tan6r voltak.
A Zsinat sz6kh6z6ban adott tal6lkoz6t november 5-6n az

evang6likus 6s a reform6tus egyhdz prispcikeinekBcilcskei
Guszt6v reform6tus 6s Szebik Imre evang6likus prispcika
k6t egyhilz krizcisiigyeinek megbesz6l6s6re.
Madocs6n november 8-6n az rij gyrilekezeti terem6rt adtak h6l6t. Szab6Istv6n piispdk rir hirdette azig6t, egyittal gener6lis vizithci6t is tartott.
November 9-6n P6csmegyerena piisprik irr szolg6lt a h6laad6 istentiszteleten, amelyet a templom kiils6-bels6
megrijul6s66rt tartottak. H6rom 6ven 6t foly"tak a munk6latok, 6s a krilts6gek k6tharmad6t a kis l6leksz6mri
gyrilekezet maga fedezte.
A kecskem6ti reform6tus templom fehijitott torny6ra november 9-6n r.inneps6gkeret6ben kerr.ilt vissza a gcimb,a
z*szl6 6s a csillag.
November 10. 6s 13. ktizcitt Szab6 Istv6n piispcik rir a
B6cs-Kiskuns6gi egyh6zmegy6bentett vizit6ci6t.
Szab6 Istv6n ptisprik rir Hollandi6ban j6rt november 14.
6s 17. kcizcitt.A meghiv6 szewdzet azon holland gyr.ilekezetek k6pvisel6it fogja rissze,amelyek magyar gyiilekezetekkel 6llnak testv6rkapcsolatban.
Egyh6zkertileti esperes-gondnoki 6rtekezlet volt a k<izgyfl6s el6k6szit6s6renovember.l-8-6n.
Az egyh|zkeri.ileti ktizgyiil6sre 6s a lelk6szszentel6sre
november L9-20-6nkeriilt sor.
November 23-6n volt S6fr6ny ZoltLn nagybiszteletii rir
beiktat6sa Bugyin.
Szab6 Istv6n prispcik rirral k6szitett interjft sug6rzott a
Pet6fi R6di6 Fax R6di6 cimfi mtisora november 29-6n
szombatonreggel 6.30 perckor.Az interjri hanganyaga Ietcilthet6 a Magyar R6di6 internetes honlapj6nak hangarchivum6b6l.
December6.: P6pai Szab6Gyrirgy velenceilelk6sz beiktat6sa T6'h6sL6szl6 prispcikszolgilat6val.
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A DUNAMELLEKI E GYH AZK:ENUIPT TANACSANAK
OKTOBER l-EN KECSKEMETEN TARTOTT UT,NSENHOZOTT

HATAROZATAI
6. Az elniiki t6j6koztat6hoz

fiiz6d6 hat6rozatok

A N6pszabads6gegyik szeptemberisz6m6bank6t olvas6ilev6l jelent meg az egyhilz viszonyul6sa homoszexu6lisokhoz
t6m6ban, egy reform6tus lelk6sz 6s egy teol6giai hallgat6
al{ivilsival.

ra id6sek otthona l6tesit6s6re,amelyben az egyh6zkeriiletnek 80 szavazatijoga 6s tulajdonosi r6szar|nya van a dcint6sekben.
8/1. Jogi iigyek - A K6lvin t6r 9' tigye

1. A DRE Tan6csa felk6ri a K6lvin t6ri egyhhzkcizs6geln<iks6g6t jelent6st6telre Kun Andr6s N6ndor beosztott lelk6sznek a N6pszabads6gbanmegjelent cikk6vel kapcsolatban'

A Tan6csiil6s felhatalmazza. az egyh6zkertilet elnciks6g6t,
hogy a DRE 6s a Budapest-EszakiEgyh6zmegyekcizritti,a
Kalvin t6r 9. alatti ingatlanr6l sz6l6 meg6llapod6st megkcis-

2. A DRE Tan6csafelsz6litja a KRE HTK kari tan6cs6t a N6pszabadsigbanSzficsBal6zs fV. 6vesteol6giai hallgato al6ir6ssal megjelentir6ssal kapcsolatos6ll6sfoglal6sra6s int6zked6sre, illefve annak megvizsg|lilshra, hogy mi ennek az ogynek a
h6ttere a karon, a hallgat6i k<irben6s az intern6tusban.

9/1. Egy6b iigyek -ADRE

7ll. Gazdasitgi iigyek - A Baranyai Egyhizmegye
k6relme

hitel-

1/a ATanAcs a Baranyai Egyh6zmegyet6sz6re max. 40M
Ft-os hitelfelv6telt engedllyez, 5 6ves visszafizet6si kcitelezetts6ggel.
1/b Ahitelt a megye veszi fel, az tg6nyl6 baranyai egyhilz'
krizs6gekk<iztitt a megye vezet6s6geosztja sz6t, a kdlcscinre
u *"g-y" k6szfizet6si felel6ss6get v6llal a megy6t megillet6
6pit6si seg6lyek 6s egy6b ell6tm6nyok terh6re
1/c Amegye v6llalja tov6bb6 annak a felel6ss6g6tis, ha hi
telfelv6tel miatt m6s, most hitelt nem ig6nyl6 gytilekezetek
az elkcivetkez65 6vben h6tr6nyt szenvednek.
7/2. A DRE Sz6kh'frzi.},an l6v6 Teol6gus Otthon 6s Fels6oktat6si Koll6 gium felfj it6sa
1 / a A T andcsril6sfelhatalmazza az egyh|zkenilet elnciks6g6t, hogy az OM p6ly6zabonnyert t6mogat6st 6s az ahhoz
tett saj6t cisszegetkieg6szitve elv6gezhesseaz egyh|zketi'
Ieti sz6kh6zbanl6v6 intern6tusi sz|tny teljes kiils6 6s bels6
felirjit6s6t, 6s ehhez 5 6ves visszafizet6si futamid6vel a
HVi]-n6l megnyitott hitelkeretb6'l 100M Ft-ot felhaszn6ljon'
1/b Ahitelvisszafizet6se 5 6v alatt tcirt6nik, a kertileti ktilt'
s6gvet6s4. szimi rovata terh6re.
7/3.A Dunaharasztiban 6pitend6 id6sek otthona
A Tan6csril6s felhatalmazza az egyh6zkerr.ilet elnciks6g6t
Dunaharaszti viros <inkorm6nyzatdval kcjtend6 szerz6d6s
al6ir6s6r a id6sek otthona l6tesit6s6re.
7t4.Az 6porkai id6sek otthona
A Tan6cs f.elhatalmazza az egyhilzkenilet elnciks6g6t az
Aporkai Reform6tus Egyhilzkozs6ggela szerz6d6s al6ir6s5-

sz6,kh5zmiikiid6s6nek iigve

A Tandcs elrendeli, hogy az egyh6zkeriilet 6ltal t6mogatott
int6zm6nyeknek az egyh6zkertilet vagy az egyh6zkeriileti
szlktrhz fe16felmeri.il6 k<ilts6geit a kerr'ilet Sltal adott t6mogat6sb6l ezentirl a keriilet gazdasilgihivatala ktizvetlentil levon]a.
9/2. A Tahi-konferenciatelep

rekonstrukci6ja

ATan6cs felhatalmazza az egyh|zkertilet elntiks6g6t,hogy a
tahi konferenciatelep rekonstrukci6ja c6ljfua 30M Ft t6mogat6st biztositson a hitelkeretbdl, melynek visszafizet6se
iarri Ottl Ft + kamat) 2004 6s 2008 kcizctttaz egyh6zkerdLleti
kcilts6gvet6s4. pontj6nak terh6re tcirt6nik.
9/3. A L6nyay utcai gimnizium

hitelk6r6se

A DRE Tan6csa t6mogatja a fiit6skorszeriisit6st a L6nyay
utcai Gimn6ziumban,erre a c6lra a hitelkeretb6l 20M Ft t6mogat6st nyrijt. A hitelt 6s kamatot 2 6v alatt aK6zgazdas6gi Egyetem 6ltalfizetettb6rleti dij a gimndziumot megillet6
t6ritik vissza.Mivel az iskola igazgat6tan6csaeI6
EOy"-aAat
nem keriilt j6vShagy|sra a k6relem, a korszer(sit6s lebonyolit6sa az egyh|zkeriilet gazdas6gi hivatal6n keresztiil
tcirt6nik.
9/4. Hajdri Klira nagytiszteletii asszony GYES-iigve
A DRE Tan6csa tudom6sul veszi, hogy az egyh|zkerilet az
OEP r6sz6re kiadott t6ves igazolis alapj6n Hajdir Kl6ra 6ltal jogtalanul felvett 126.833,-Ft-ot visszafi.zeti,a volt f6jegyz6t pedig, mint felel6st, err6l 6rtesiti.
9/5. A d6lvid6ki menektilt-misszi6 iigye
Az E gyhlzkeriileti Tan6cs dcint6sealapj6n az egyh6zkertilet
helyt6ll a Baranyai Menekiiltigyi Misszi6 munkatigyi per6ben a volt alkalmazottaknak megit6lt cisszeg6rt.A Tan6cs
egyfittal felk6ri az egyhlzketiilet jogtan6csosdt,dr. K6ri Tam6st, hogy tan6csoljaa keriilet elntiks6g6ta tov6bbi l6p6sek
fel61.
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F dtisztel etfi, Egy h d.zheriileti Kiizgyiilds!
Egyh6zkertilettink mostani kcizgy(il6s6nek6rdemi munk6j6t
dcint6r6szbena2002. esztend6vizsg6lata,illetve az arra vonatkoz6 jelent6sek megvitat6sa 6.saz azokb6l krivetkez6 feladatok meghatirozilsa teszi ki. Mivel az egy esztend6veltartott egyh6zkeriileti k<izgyiil6s ciklusz6r6 k<izgyfl6s is volt,
az azotr elhangzottak igen r6szletesen bemutattilk egyhdzkertiletiink m<igrittiink lev6 hat, mi t6bb, tizenk6t esztendej6nek szinte valamennyi jelent6s fejlem6ny6t. Az egy 6wel
ezel6tti jelent6sekb6l kit(inik, hogy az elmrilt ciklusban egyh6zunk 6s benne egyh6zkeniletrink jelent6sen megv6ltozott,
6lete meggazdagodott 6s kib6vtilt feladatai megsokszoroz6dtak. Legyen 6fie h6la Istennek! Mostani kcizgyffl6siink<ina
bizotts6gi besz6mol6k m6g ennek az id6szaknak az utols6
6v6t, vagyis a 2002.6vet 6rintik, igy arr6l majd a bizotts6gi
jelent6sek sor6n b6s6ggelhallhatunk majd. Ez6rt is engedtess6kmeg,hogyjelent6semeta kcizelmirlt6s a jelen n6h6ny
fej lem6ny6re korliltozzam.
Nemr6giben jelent meg egy igen jelent6s forr6smunka,
mely a Dun6ntrili Reform6tus Egyh6zkeniletben 1774-ben
v6gbement egyhilzvizsgilatokr6l cisszegyiijtcittanyagot kcizli. Az akkori vizsg6lati elvek szerint a reform6tus gyrilekezeteket k6tf6lek6ppen jellemezt6k, lehet6s6gei6s 6llapota szerint vagy vfu6gz6,vagy sir6nkoz6, illetve 6rva ekl6zsi6kr6l
besz6ltek.Az egyik dun6ntrili egyh{zkozs6.g6leL6r6I,melyet
a leir6s vir{gz6 ekl6zsi6nak tart, a kcivetkez6'l<etolvashatjuk: "Minthogy pedig templomunk, tornyunk 6s harangjaink
cambiumban v6tettenek el, ily ig6rettel, hogy mindenek heIyett m6s rijakat enged6piteni, templomot 6s par6ki6lis h6zakat engedett ugyan k6sziteni, de tornyot 6s harangokat
6ppen nem, rigyhogy eg6sz L763. esztend6benutc6nk6nt va16 gy6szos ki6lt6ssal kellett a hiveket a kcizrins6gesisteni
tiszteletre egybegy(ijteni, att6l fogva pedig a m6lt6s6gos
urasdg akkori f6tisztinek, r6gens Balog Ferenc rir sz6val tett
parancsolatjdb6l rintetett hat fontos (meg volt hatilrozva)
csengettyfivel kellett cisszehivnihitrinknek sorsosit az isteni
szolg|latr a, rigyhogy' egyh6z fifnk ezen csengettyfivel egy
eg6sz6rAig is nehezenjilrhatja el az hosszf utc6kat."
Ez a ftg1 leir6s megindit6 6llhatatoss6gr6l tanirskodik
abb6l az id6szakb6l, amikor reform6tus eleink kem6ny harcot folytattak nemcsak hiti.ik megtaytilsil6rL, hanem szabad
hitgyakorlatuk6rt is, s6t az6rt is, hogy a gytilekezetekben
mindenek 6kesen 6s sz6p rendben folyjanak. A fciljegyz6sek
szerint sokhelyt templomaikt6l megfosztvAn akilr f6lnapi j6r6fcildet is elgyalogoltak a hivek az istentiszteletre. De ha
ilyen neh6zs6geivoltak a hivogat6sban egy vtdgz6 ekl6zsi6nak, milyenek lehettek a templom 6s iskola n6lktili 6rva
ekl6zsi6k?
Mindezt az6ftid6zem fcil, hogy <inmagunknak is fciltehessiik a k6rd6st: jobb id6k j6rv6n vajon h6ny ilyen csengetty(it
16z6hiis6ges embertink van, aki inaszakadt6ig v6gzi a dol-

g6L, vagy h6ny olyan keserves ki6lt6nk van, aki harang 6s
csengetty( n6lkril, hangos sz6val j6rva kiilltoz 6s hivogat Isten orsz6g6ba?Az egyhilzmegylkb& 6rkezett esperesi 6s
gondnoki jelent6sek tcibbs6gemegemliti a gyilekezetek 6s
lelk6szek k<ir6ben mutatkoz6 f6rads6got. M6s jelent6sek
sz6tsz6rtsigr6l, fegyelmezetlens6916l, kedvtelens6gr 6l v agy
a feladatok monoton, rutinos v6gz,6s6r6.sz6lnak. T<ibbenjelzik az egyhilzi munk6sok, els6sorbana lelk6szek lelkigondozis{nak szriks6gess6g6t.Minthogy magam is tapasztaltam
ezeket a lelkip6sztorokkal val6 tal6lkoz6sok 6s besz6lget6sek sor6n, hadd emlitsek meg benyom6saim szerint n6h6ny
idetartoz6 okot.
Tcibb jelent6s sz6l arr6l, hogy az elmrilt id6szakban a
gyiilekezetekben nagy munk6k kezd6dtek el (6pitkez6sek,
felirjit6sok, 6j gytilekezetek, int6zm6nyek l6tesit6se). Legtcibb esetben azt l6tjuk, hogy a mostani nemzed6kekre maradt az, amit az elmirlt 40 esztend6'bennem lehetett elv6gezni. Sziiks6gszerii ezeknek a munk6knak az elv6gz6se,irgy 6s
oly m6don, hogy nem okoljuk az el6ttiink j6r6 nemzed6keket, hiszen az elfibbi id6zettel sz6lva meglehet, hogy 6k csak
hangos sz6val hivogathattak, s nekiink m6r a csengetty(i is
megadatott, meglehet teh6t, hogy 20-30 6r'vel ezel6tt sem
eszkiiztik, sem m6djuk nem volt ezeket a munk6kat elv6gezni (mi pedig olykor a cseng6r6z6sbais elf6radunk.) Megrendit6 6s hillfua indit6 p6ld6ul, hogy a Baranyai Egyh6zmegy6ben mennyi templom 6s par6kia rijult meg, vagy keriilt
elfogadhat6 6llapotba, ahhoz k6pest, amit hriszegyn6h6ny
esztendeje az fin. Baranya Bizotts6g az dllapotokr6l jelentett. M6s megy6kb616rkezett jelent6sek pedig arr6l sz6lnak,
hogy szinte valamennyi gytilekezetben komoly munk6latok
folynak. Ugyanakkor azonban a jelent6sek sz6lnak arr6l is,
6s most ez mondand6m l6nyege, hogy mintha gyrilekezeteink, presbit6riumaink 6s lelkip6sztoraink valamennyi ambici6jukat 6s energi6jukat erre a knls66pit6sre forditan6k, 6m
mindekcizbenelsikkad a bels6 6pr.il6s,a hitben val6 megrijul5s fontoss6ga6s ig6nye. Bizonnyal vannak ilyen esetek is,
amikor azt kell tapasztalnunk, hogy egy-egygyrilekezet6let6rcil,sz6l6besz6mol6nem egy6b, mint egy ingatlanfejleszt6si 6s beruh6zdsitilj6koztat6. Az esetek tcibbs6g6benazonban
- meggy6z6d6sem-, a f6rads6g 6s a kedvtelens6g annak tudhat6 be, hogy a kiils6 meg6pril6senmunk6lkod6k m6g nem
I6tj6k jeleit a bels6rijul6snak, s emiatt lassan ezt a szemmel
I6that6 ktilsS munk6t is hi6baval6nak 6s riresnek kezdik
6r ezni, kedviiket vesztik.
A m6sik ok, amire a megjegyz6sekb6lkcjvetkeztetni lehet, hogy az ut6bbi id6ben igen sok t6mad6s 6rte Reform6tus Egyh6zunkat kivr.ilr6'1,6s tegyik hozz6 sajnos, behilr6l
is. Olykor ez a kett6 b6mulatra m6lt6 m6don taldlkozik is,
egymdst er6sitik, 6s sokan milr-milr :6gy 6rzik, ki sem szabad mondaniuk a reform6tus nevezetet. Csak n6h6nyat
hadd emlitsek meg ezek krizril. A tiszai 6wiz utdni beregi
egyh{zi fjj66pit6si programot igen sr.ilyos6s m6ltatlan v6dakkal t6madta meg a sajt6 egy r6sze, egyh6zunk erre vonatkoz6 jelz6seit az6ta is figyelmen kiv0l hagyva. Ugyancsak t6mad6s 6rte egyhdzunkat a homoszexualit6s k6rd6s6nekegyhdzi elbir6l6sa ok6n, s csak csod6lkozvaszeml6ljiik,
hogy a cikkek ir6inak egy t6sze lelkip6sztoraink, illetve lelk6szjekiltjeink kcizr.ilkenilt ki. Olyan t6m6t akartak az el6t6rbe 6llitani, mellyel kapcsolatban p6ld6ul a Sk6t Reform6tus Egyhdz 15 esztendejeegy bizotts6got 6llitott fel, mely bizotts|g 15 esztendeig vizsg{lta, firtatta 6s vitatta a k6rd6st
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or szilg-vililg nyilv6noss6ga el6tt, sokakat - elid egenitve az
egyhizt6I, maji f S 6v ut6n azt jelentette a Sk6t Egyhiz Zsin"ai6nak,Logy " k6rd6sben ugyanott tartanak, mint 15 6l'vel
ezel6tt.Sz {it isjelentheti, hogy zs6kutc6ba vitt6k tinmagukat 6s egyh6zukat,s most 15 6v eltelte ut6n jelzik: vissza6rkeztek i, ittdnl6potttra. Kell-e nekiink ebbe az ir5nyba elindulni, e vil6g kiv6ns6gai szerint?Azt hiszem, nem.
Tovdbb6hadd emlitsem megaz ut6bbi napokbannagy vihart kavart it6letet, mely nyom6n egy lelkip6sztorunkat a
bir6s6g joger6senfelmentette az 6t 6rt vddak al6l, melyek
szerinikcirtjss6gelleni izgatls v6ts6gbeesett volna. Mindaz6ltal ez a jogilag korrekt it6let, mely a Magyar Kcizt6rsas6g
Alkotm6ny6nak megfelel,semmibennem oldoztafcil Egyh6'
zunkat e ielkip6sztor cikk6ben megfogalmazott inkrimin6lt
sorok terhe ai6t. S6t, Egyh6zunk tisztess6ge6s becstilete
megrendit6 m6don megk6rd6jeleztetik6s bes6roztatik' A
Magyar Kcizt6rsas6gAlkotm6nya sokkal tribbet megenged
6llampolg6r sz|milta, mint amit Isten lg6je 6s
"g/-ugy^"
Egyh6zunk tdrv6nyei egy egyh|zhag 6s egy leikip6sztor szrim-6ra.Lehet, hogy a vil6g gyermekei megengedhetik maguknak, hogy egyh6Tunkat,az evang6liumotiigy6t, Isten Orsz6g6t folytmatosan mocskolj6k, annak korabbi 6s mai felelSs
iezet6it gyal6zz6k, grinyolj6k, s megtehetik, hogy ehhez
ak6r egy-vott reform6tus lelk6szt is seg6dnekfogadjanak
mug, *ittket ez sosemjogosit fel ugyanerre, b6rmennyi indulat is fesziiljcin benniink emiatt. Ttibbek kcizcittigy bu.1{i-t
"Semmi rothadt besz6da ti sz6tokb6lki
minket az apostol:
ne szhrmazi6k,hanem csak amely hasznosa sziiks6ges6pit6sre, hogy 6ld6sos legyen a hailgat6knak;' (Ef6zus 4,29)'
Azon kivrii P6l apostol a R6mai lev6lben az egyh|z 6s IzrAeI
"Ne kev6lykedj6l az 6gak ellen6titk6t feszegetvemondja:
ben, ha pedig kev6lykedel,nem te hordozoda gycikeret,ha.t"nr u gy.;k6i t6ged. Azt mondod az6rt: kit<jrettek az 6gak,
hogy 6n oltassambe.Ugy vanl Hitetlens6g miatt tcirettekki,
te plaig hit 6ltal 6llasz. FeI ne fuvalkodj6l, hanem f6lj! Mert
ha-azIiten a term6szetszerint val6 6gaknak nem kedvezett,
majd neked sem kedvez.Tekintsd megaz6tt az Istennek kegyess6g6t6s kem6nys6g6t.Azok ir6nt, akik elestek,kem6nys6g6t,ir6ntad pedig a kegyess6g6t,ha megmaradsza kegylss6gben,kiildnben te is kiv6gatol' S6t, azok is, ha meg
ie* ma"udttak a hitetlens6gben,beoltatnak, mert az Isten
ism6t beolthatja 6ket." (R6m 11, 18-23).B6rmi is legyenvalakinek a poliiikai 6s tcirt6nelmi meggy6z6d6se,keresztytin
emberk6nt,vagyis beoltottk6nt azt kell tennie, hogy sztinteleniil hivogassaazokat,akik hitetlens6gok6n kiesnek' M6st
nem tehet, ha m6st tesz, kev6lykedik. Idekiv6nkozik, hogy
Zsinatunk imm6r k6t esztendeje hat|tozot'tan 6ll6st foglalt
ebbenaz iigyben, melyet most a Zsinati Elnciks6grijra meger6sitett. Ennek teljes 6rtelme megengedi azt az evanglliumi kcivetkeztet6st,hogy a lelkip6sztor urat bocs6tk6r6sre
hivjuk feI azok ir6nt, akiket megb6ntott. Most szabad embe.k6nt ezt megteheti.Ebben teijes m6rt6kben t6mogathat"semjuk, minden m6sban nem. Csak megism6telnitudom:
Egyiszdtmazz6k",
ki
nem
mi rothadt besz6da ti sz6tokb6l
dejiileg arra buzditok mindenkit, ktil<incisenmost, Advent
eldtt, hogy b6tor szivvel, al|zatos l6lekkel, a biinbocs6natot
nyert 6s ujj6szriletett 6lettiek cirrjm6velhirdesseIsten j6 hi'
ret. Dicsdsesa mennvbenIstennek, 6s ez a dics6s6gegyediil
6t itt"ti, akia Szeretet- 6s a fcildcinb6kess6g6s az emberekhez j6akarat...
Szeretn6krrjviden sz6lni k6t kiiifdldi utamr6l is, melyeknek EgyhSzkertiletiinkren6zve is van jelent6s6ge'
Szeptemberelej6naz EgyesriltAllamokban j6rtam, amerikai magyar gyrilekezetek kcir6ben, akik lelk6szi konferenci6jukra ttirrtut meg. $z emigrdci6ba keriilt magyar reform6tusok az Egyesiilt Allamokban trjrtenetirk sz6z esztendeje sor6n csod6latosszewez6 er6r& tettek tanirbizonys6got,
6m mostanra,a negyedik gener6ci6idej6re a kil6togat6 testv6r kiiiresed6 templomokat, fogyatkoz6 et6t, sok-sok rem6nytelens6gettal61. K6rve k6rek mindenkit, hordozzuk
6ket im6ds6gban,hogy ez a kis marad6k, mely m6g anya-

nyelv6n dics6iti megv6lt6 Isten6t, olyan egys6gre jusson,
mind odakint egymdssal, mind vehink itthon, hogy ebben az
egys6gben fj er6ftet 6s biztatdst tal6ljunk.
Ktizvetleniil a Kcizgyiil6st megel6z6en HollandiSban j6rtam annak a szervezetnek a meghiv6s6ra, mely a Magyarorsz6gon testv6rgyiilekezetekkel bir6 hollandiai gyrilekezetek
k6pvisel6it szewez| Mintegy nyolcvanan jcittek el krilonbciz6
gyrilekezetekb6l, s j6 volt megtapasztalni, mennyire szeretnek
m6g benntinket holland testv6reink, s mennyi'mennyi nagyszerii segits6get kcisztinhetrink nekik az elmrilt 30-40 esztend6'ben. Utrecht-ben is j6rtam, az rijraegyesul6 reform6tus egyhilzak milr kialakitott kdzpontj 6ban, ahol r6szben az egyh6ztestek vezet6ivel, r6szben a magyarorsz6gi iigyek6rt is felel6s
munkat6rsakkal is talSlko zhattam. Itt azonban t6tovas6got
6s bizonytaians6got 6reztem, hiszen az irjraegyesiil6s igen sok
aggodalommal is jAr, mert oly m6rt6kben elt6rnek m6r egym6st61 az egykor sz6tszakadt reform6tusok, els6sorban teol6giai k6rd6sekben, hogy 6k maguk sem tudj6k, mi fog bekcivetLezni a hivatalos rijraegyesril6s ut6n. Ezen gondjaik mellett
igen nagy k6rd6s sz6mukra a rohamos szekulariz6ci6, a gyrilekezetek fogy6sa 6s a ktizcimbciss6g.Ugyan kifejezetten nem
besz6ltek r6la, de sejttett6k, hogy azok a nagyaranyri t6mogat6sok, melyeket eddig nekrink adtak, meg fognak csappanni'
Van azonban egy spiritu6lis vettilete is ezeknek a kapcsolatoknak, s j6magam rem6lem 6s hiszem, hogy ez a vetiilet nem
fog eltiinni, hanem 6ppen ink6bb ez fog meger6sijdni, hiszen
mi magunk is olyan korszakban vagy'unk, amikor kiils6 er6'l<
fogyt6n egyre kevesebbet tervezhettink a krils6 6pit6sben, s
egyre tdbbet kell tenniink a bels6 6piil6s6rt.
Szeretn6k rcividen sz6lni a K6rp6t'medence reform6tus
piispokeinek ez 6szon, Tivadarban tartott taldlkoz6j6r6l is'
J6 volt egyiitt lenni, sz6mos olyan iigyet tudtunk 6ttekinteni a k6tnapos megbesz6l6sen, melyeket a sok hivatali 6s egyh6zkenileti elfoglaltsrig kozijtt mindegyikr.ink hajlamos m6sod.ik-harmadik helyre tenni. Most azonban ezek rijra el6t6rben kerr.iltek, s tcibbek kezdemlnyez6se az volt, hogy ezt a
tal6lkoz6t b6vitsrik is a f6gondnokokkal val6 egyr-ittes tal6lkoz6ss6, s majd k6s6'bb olyan 6tfog6 megbesz6l6ss6, melyen
a t6nyleges egyh6zkorm6nyz6 testtilet fontolhatja meg krizos
rigyeiket. Erre m6r csak az6rt is nagy sztiks6g van, mett az
Uni6hoz val6 csatlakoz6sunkkal megnehezednek a kapcsolattart6s lehet6s6gei, 6hatatlanul meger6sridik a sodr6d6s, a
kiiirjn dton j6r6s k6nyszere, s ez6rt most m6g fokozottabban
kell egymdira odafigyelniink. A Tisz6ninneni 6s Dun6ntirli
Egyh6zkertilet imm6r hat|tozat'ot is hozott arr61, hogy ezek
a konzult6ci6k tovdbb folyjanak, s javaslom, mi magunk is
csatlakozzunk ehhez a j6 kezdem6nyez6shez.
Szeretn6k m6g nagyon rcividen n6h6ny iigyr6l sz6lni'' meIyek azonban a bizotts6gi jelent6sekben is el6lkenilnek majd,
ez6rt ink6bb csak egy'egy rcivid megjegyz6ste szoritkozom'
foly6 oktat6sr6l annyit szeretn6k rciviA keriiletinkben
egyetemr.ink6n, illetve egyetemrinkkel
hogy
den eimondani,
nagy vita 6s huzavona ut6n sikertilt 6rv6nyes kcilts6gvet6st
me-galkotni. Itt-ott ugyan kritikus hangok arr6l sz6lnak,
hogy egyetemiink<jn k6osz van 6s a sz6thull6s, illetve megsziin6s veszedelme fenyeget; ennek tippen ellenkezdje a va16s6g:megkapta akkredit 6ci6j|t a Bcilcs6szettudom6nyi Kar
doktori isko16ja, akkredit6lt6k a Jogi Kart, a Jogi Kar doktoriskol6jdt, sikeriilt az Egyetem anyagi 6iet6t konszolid6lni, s ezek r6v6n egyetemiink lassan val6ban hitelesitett 6s
rem6ljiik, kiv6l6 tagja lesz a magyar feis6oktat6snak' Megjegyz6sek 6rt6k egyetemr.inket a tekintetben is, hogy n6h6ny
btLtOianat nyugdijba menetele kapcs6n annak reform6tus
jellege megsziinne. Hogy e kett6 hogyan kapcsol6dik dssze,
nem- tudom, de azt megrcikcinytidve kell meg6llapitanom,
hogy az e megjegyz6ssel
-esztendei 616'hnek nem tfint fel, hogy egyetefenn6ll6sa alatt m6g nem sikeriilt
mrint nek 10
Sllitani. Rem6ljiik, hamarosan
szolg6latba
lelk6szt
egyetemi
ez is megtort6nik. Ugyancsak nagy k6rd6s, hogy egy egyetemet, rnely elvileg 6s gyakorlatilag is orsz6gos int6zm6ny,
egyetlen egyh6zkenilet tartson fenn. Komolytalann6 v6lik
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minden kiizdelmi.ink az egyetem megszildrditAs66fi, ha ebben a tcibbi kertilet 6s a Zsinat is magunkra hagy minket holmi egykor lefolytatott presztizs-csat6k kcivetkezm6nyek6ppen.
Hittudom6nyi Karunkon szeretn6nk meger6siteni a k6pz6s lelk6szk6pz6sjelleg6t, ez6rt szinte m6r-m|r megszint
int6zm6nyek vissza6llit6s6t javasoljuk, illetve foganatositottuk is, igy p6ld6ul spiritu6lis be6llit6s6t, a gyiilekezetekkel 6s egyh6zmegy6kkelval6 intenziv kapcsolattart6st, a ta'
nul6ifjfs6g gyrilekezetekhez kcit6s6t, a lelkip6sztor szolg6latra val6 felk6szit6s er6sit6s6t.
Altal6nos 6s kciz6piskol6ink, 6vod6ink, koll6giumaink
nagy 6pitkez6sekben6s szervez6sekbenvannak, a krizoktat6si 6s a majdani uni6s normativ6k roppant feladatokat 16nak r6juk. Igyeksziink er6nk szerint segiteni rij iskol6k szervez6s6n6lis, de ezt szogezzik le irjra: mindenkit6l megfontolts6got, alaposs6got k6nink 6s v6runk el. M6skiilcinben
b6rmely elhamarkodott int6zm6ny-alapit6s csak szomorf
verg6d6sbefullad.
Hadd sz6ljak m6g n6h6ny rcivid sz6t lelkip6sztoraink 6s
gytilekezeteink 6llapot6r6l, melyekr6l kcizeli k6pet kaphattam azokon a rcjvid vizit6ci6s utakon, melyeket most az
6szcinsikenilt megszervezni. Sokhelytitt fesziilts6geket tapasztalok, s6t kimondott konfliktusokat l6tok a lelkipdsztorok 6s a presbit6riumok k<izcitt.Tcibbizben igyekeztem ktizvetiteni, vagy panasz eset6n a megfelel6 elj6r6sra felhivni a figyelmet, 6m n6h6ny esetbenolyan m6ly m6r a szemben6ll6s, hogy szinte magam is tan6cstalan vagyok annak orvosl6s6ban. Egyik oldalon n6h6ny lelkip6sztor testv6ri.ink rettenetes hanyags6gban 6I, a gyiilekezetigazgat6sban elkcivetett mulaszt6saik sora menthetetlen, val6ban fegyelmi v6ts6gbetitkriz6. M6s helyeken azt l6tom, hogy valami tal6nyos
ok folytdn presbiterek 6s gondnokok tigy tekintenek magukra, mint akik keny6rad6gazdAia napsz6moslelk6sznek,kinek munk6jdt, szem6lyis6g6t,csal6dj6t ftfue m6rhetik, s 6t
cink6nyesen,a maguk bel6t6sa szerint dijazhatj6k vagy brintethetik. Az egyik helyen az a gond, hogy a lelkip6sztor nem
tud 6s nem is akar senkit bevonni a gyiilekezeti munk6ba,
de maga sem k6pes azt teljes k<iriien ell6tni, vagy nem is
akarja m6r. Ebb61mindig keser(s6g, lemond6s6s sorvad6s
lesz.A mdsik helyen az a probl6ma, hogy a presbiterek nem
munkat6rsk6nt tekintenek a lelkip6sztorra, hanem alkalmazottk6nt, s ezzel b6rmif6le spiritualit6st eleve kiz6rnak.
Sok tiszt6z6sra 6s m6g ttibb tisztul6sra volna sztlks6g ezeken a tertileteken, s k6rve k6rem a Kcizgyfil6s lelk6szi 6s
nem lelk6szi tagjait, s rajtuk kereszttil egyh6zunk valamennyi felel5s 6r6ll6j|t (presbitert, s lelk6szt egyar6nt), legyenek egyek Isten orszilga szo\g6Iat'6ban,s ha n6zetkrilcinbs6geikvannak is, testv6ri nyilts6ggal 6s szeretettel rendezz6k azokat. A legkev6sb6 tartom elfogadhat6nak, hogy
ilyen vit6s k6rd6sekben azonnal p6rtpolitikai 6s ideol6giai
risszefiigg6seketkezdenek emlegetni.
Mindehhez hadd tegyek hozz| m6g egy szem6lyesmegjegyz6st.Az egyh6zl6togat6soksor6n nemcsak f6radts6ggal,
szertelens6ggel,t6tovas6ggal tal6lkoztam, hanem sokszor,
igen sokszor h6sies helyt6ll6ssal is, olykor m6ltatlan kcirr.ilm6nyek kdzcitt. Lelkip6sztorok akkor is helyt6llnak 6s hfis6gesek, ha n6piik 6ppen annak a divatnak h6dol, hogy a papot nem szeretni kell, hanem leck6ztetni. Akkor is v6gzik a
szolgSlatot,ha erre n6zve soha semmilyen biztat6 visszajelz6st, meger6sit6st m6sokt6l nem kapnak, akkor is 6llhatatoss6ggalhirdetik az evang6liumot, ha siiketek a fulek, s akkor is teszik, amit tennitik kell, ha m6r-m6r nem ttir6dik velrik senki. S impon6l6 m6sutt egyh|ztagSaink hiis6ge, akik
rest 6s alkalmatlan lelkip6sztor ellen6re is nagy cinfel6ldozissal szeretik egyh6zukat, 6s egyh|zukban maradva akarj6k szeretni Isteni.iket. Szeretn6m e helyr6l is kifejezni h6I6mat, 6s megrendtilts6gemet, nagyon sokat 6piikik hitiik 6ltal, 6s sokat im6dkozom 6rettiik, hogy Isten 6rizze meg deriij tiket, alilzatukat 6s hiis6giiket.

E helyt kell hdl6s sziwel megeml6keznrink az el6ttflnk
jfut szolgat|rsainkr6l, akik a krizelmriltban t6voztak a minden6l6il<ritjan. Nyugalmazott lelk6szeink krizr.il elhuny't:
Vizaknai Tam6s, Achs K6roly, Mez6 G6bor, M6t6 S6ndor,
Kiss Lajos, Dr. Nyiri S6ndor,SzamoskriziIstv6n, Onodi Szab6 Lajos, Yhr6czi Jdnos, Siit6 Gyula, Balogh Gy<irgy,Papp
G6za, K6ri S6ndor, T6th K6sa Istv6n, Magyary B6la v6rtesaljai gondnok. Aktiv szolg6latban hunyt el: K6nai Ilona
6csai lelk6sz, Dr. Dizseri Tam6s f6orvos, Csizmady G6bor
egyh6zkenileti f6jegy26,id. Dr. Sz6nth6 Gyrirgy egyh6zkeriileti tan6csos. Legyen eml6kr.ik 6ldott, p6ld6jukat meg6rrzztik, s szeretteikkel egyiitt vagyunk a gyilszban.
Ebben az 6vben vonult nyugalomba: Dr. H6s G6zAn6,BpFasor; Bcilcsf<ildiL6szl6, Velence;T6th S6ndor, S6rke.resztirr;
B6rcesIstvdnn6 Szal6ki Eva, Kecskem6t-M6ntelek;Agai Erzs6bet,Albertirsa; Andor LAszI6,Mak6d. Kiv6njuk, Isten adjon sok er6t 6s b6kess6geta nyug6llom6ny idej6n is, s ahogy
6ket megismertiik, tydjuk, hogy nyugdijask6nt is h(is6ges
szolg6i lesznek az Urnak. Az 6 helytill6suk is biztosan
mindannyiunkat meger6sit er6re 6s meg6ld6sra.
S v6gril hadd sz6ljak n6h6ny sz6t a Ptisptiki Hivatal mfikrid6s6r61.Az rij zsinati tcirv6nyek, az 6talakul6 szab6lyrendeletek, a kommunik6ci6 megv6ltozott form6i, s az elmflt
6vekben megn6tt feladatok a hivatalt is v|ltoztatdsra k6nyszeritik. S b6rmennyire is igyeksztink ebben 6lenj6rni, nem
mindig vagyunk el6g rigyesek, m6skor meg 6vatosak, hogy
mindez kifog6stalanul sikeniljcin. Ez6rt mindenkit k6rek, legyen ezekben ir6ntunk tr.irelmes,de ne legyen eln6z6 a sz6nak abban az 6rtelm6ben, hogy ha hib6t l6t, azt sz6 n6lkiil
hagyja. Sokszormi magunk is csak ilyen jelz6s eset6nveszszrik 6szre, hogy hib6ztunk vagy mulasztottunk. Ha valakit
mulaszt6s okSn megh6tr6ltat5s ,6rt, att6l eln6z6st k6riink,
de hozz|teszem tiszta sziwel, hogy minden i gyekezetr.inkkel
azon vagyunk, hogy a hivatal szolg6l6ja legyen minden j6
iigynek. K6rem ehhez a Kcizgyfil6stev6legest6mogat6s6t is.
Itt tartozom kriszrinetet mondani eln<jkt6rsamnak, dr. Nagy
S6ndornak is odaad6 figyelm66rt 6s sokszor nem l6tv6nyos,
de alapos munk6j66rt. Ugyancsak kciszcincimYarya Liszl6
f6jegyz6ir 6s T6k6czki Lhszl6 f6gondnok helyettes rir nagyszer6 szolg6lat6t, s a hivatal valamennyi munk6s6nak segits6g6t.
F6tiszteletii Egyh6zkertileti Kiizgytil6s! Hollandiai utam
sor6n egy este a holland siks5gon aut6zv{n a horizonton 6ri6si f6nycs6v6t l6ttam el6ttinni a felh6'k kriztil. Milyen gydnycirti naplemente! - jegyeztem meg cink6ntelemil. Mire h6zigazd|m ezt felelte: ez nem naplemente, hanem f6nyszenynyez6d6s.Az 6jszakais kivil6gitott rivegh6zak fcilfel6vettil6
f6nye vet6dik igy sz6t a horizonton. Akkor viszont - jegyeztem meg - nem sok csillagotl6tnak azittlak6 emberek.Sokszor igy vagyunk mi is: tele.vagyunk f6nyszennyez6d6sekkel, 6leti.ink, el6r6bbjut6sunk, gazdagod6sunk 6rdek6ben
6pitkeziink, mert kell, de nem jutunk el az igehirdet6sig;
szervezkedr.ink,mert kell, de nem jutunk el az tircimig; politiz6lunk, mert kell, de nem jutunk el a bcilcsess6gig,Isten
n6pek6nt tiintetjr.ik fel magunkat, mert kell, de nem jutunk
el az Istenig; form6ljuk a vil6got, mert kell, de nem jutunk
el a magunk reform6ci6j6ig; protest6lunk, mert kell, de nem
jutunk el addig, hogy test6ljuk az evang6liumot, vagyis,
hogy arr6l bizonys6gottegyrink. S ez6rt azt6n oly ritk6n m6r
szinte sohaseml5tjuk a sz6pf6nyes hajnali csillagot, aki maga az Ur J6zus Krisztus, aki maga akar vezetni, meg6nzni
6s meg6piteni minket. Itt az ideje, hogy tisztul6snak 6s a
tisztilzdsnak Legyen ebben veltink Isten kegyelme, Szentlelk6nek nagy hatalma.
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10. LELKESZSZENTELTSREBOCSATASUKATKER6K:

1., A DMREK Kcizgyiil6se megktisz<iniDr. Nagy S6ndor f6gondok irr tartalmas megnyit6j6t 6s Dr. Szab6Istv6n prispcik
ir 6tfog6 jelent6s6t, azt teljes eg6sz6benjegyz6kcinyv6hez
csatolja 6s a Dunamell6ki Ktizlem6nyekben val6 megjelentet6s6t elrendeli.

a tesADMREK az illet6kes egyh6zmegy6kel6terjeszt6s6re,
tiileti aj6nl6s ut6n lelk6szszentel6srebocs6tja az al6bbi lelkip6sztorokat:

2., A DMREK Kcizgyiil6se a piisp<iki jelent6sben foglalt felvet6sek alapj6n egyet6rt6s6t fejezi ki azzal, hogy az elmrilt
40 6v lemarad6sa olyan megfeszitett im6ds6got, hitet, rem6nys6get felt6telez, amelyhez elhiv6sukban, hivat6sukban
er5s lelkip6sztorok, gondnokok, presbiterek egyhdzi munk6sok sziiks6geltetnek. Ez6rt felt6tleniil sziiks6gesnektartja a
lelk6szek lelkigondoz6s6t, a presbiterk6pz6st, az egyhilzi
munkdsok hitben va16megrijul6sSt, hogy a ktils6 6pit6sekre
forditott energia kiizben el ne sikkadjon a bels6 6pit6s 6s
megrijul6s fontoss6ga.
3., A DMREK Ktizgyfil6se tiltakozik minden egyh6zunkat
6rt kiiLls66s bels6 nemtelen t6mad6s ellen 6s elhat6rol6dik
minden olyan lelk6szi megnyilatkozilst6l, amelyik ellenkezik az Ige tanit6s6val, a reform6tus kereszty6n etikai norm6kkal, 6s szavaiban 6s nyilatkozataiban, cikkeiben nem
m6lt6 magyar reformdtus lelkip6sztorhoz. Felhivja a kebelbeli lelkip6sztorokat, gondnokokat, presbitereket 6s a gyrilekezetek tagjait, hogy minden megnyilatkozdsukat Isten
el6tti felel6ss6ggel,6s hiis6ggel, hitvall6sunkb6l ered6 igei
tisztas6ggal 6s kereszty6n szeretettel tegy6k. Vigy6zzunk a
magyar reform6tus n6v becsrilet6re,hogy az ne gyal6ztass6k
"Semmi rotmiattunk, 6s soha ne feledjiik az lge tanitils6t
hanem,
csak
ki
ne
szirmazz6k,
a
ti
sz6tokb6l
besz6d
hadt
amely hasznosa szriks6ges6pit6sre, hogy 6ld6soslegyen a
hallgat6knak." Ef.4:29
4., A DMREK Kcizgyiil6se,csatlakozvat<ibbK6rp6t-medencei
reform6tus egyh6zkeriilet kezdem6nyez6s6hez,k6ri a K6rp6t-medenceiegyh6zkeriiletek elnciks6geit,hogy min6l hamaf6gondnokorabb hivj6k <isszea hivatalban l6v6 pr.isptik<jket,
kat, az espereseket6s egyh6zmegyeigondnokokat a Kdrp6tmedenceimagyar reform6tusok kcizcistigyeinek megtar gya16s6ra,az egym6ssalval6 szorosabbegyiittmiikcid6s 6rdek6ben
is. Jelen hatdrozatot meg kell kiildeni minden K6rp6t-medencei egyh6zkerilet elnciks6g6nek.
5., A DMREK K<izgyiil6sefelhatalmazza az Elntiks6get, hogy
keresse meg a Zsinat Eln<iks6g6ta KRE fenntart6s6nak krizris,orsz6gostehervisel6se k6rd6s6ben.
6., A DMREK Kcizgy(il6seh6l6s sziwel eml6kezik meg nyugalomba vonult szolgat6rsainkr6l, megkcisztinveszolg6latukat. Dr. H6s G6zin6 Bpest-Fasor, Btilcsftjldi Lilszl6 Velence,
T6th S6ndor a DMREK. volt f6jegyz6je, S6rkeresztir,
B6rczes Istv6nn6 Szal6ki Eva Kecskem6t- M6ntelek, Arvai
Erzs6bet Albertirsa, Andor L6szl6 Mak6d. Isten 6ld6sa legyen nyugalmuk esztendein 6s szolg6ljanak ktiztiink, m6g
amikor arra lehet6s6giik ad6dik.
7., A DMREK K<izgyfil6sekegyelettel eml6kezik meg elhunyt szolgat6rsair6l: Vizaknai Tam6s, Achs K6roly, Mez6
G6bor, M6t6 S6ndor, Kiss Lajos, Dr. Nt'ri S6ndor, Szamoskcizi Istv6n nyugalmazott ptisp<ik0nk, Onodi Szab6 Lajos ,
Y6t6cziJ6nos, Si.it6 Gyula, Balogh Gyrirgy, Papp G6za, K6ri
S6ndor, T6th K6sa Istv6n, Magyary B61a- 6tet m6r Urunk
a nyugalom 6veib61hivta az Orrik Haz6ba. Aktiv szolgillat'
b6l ment eI k<iztili.ink K6nai Ilona 6csai lelkip6sztor, Dr.
Dizseri Tam6s f6orvos, Csizmady G6bor egyh6zkertileti f6jegyz6,id. Dr. Sz6nt6 Gytirgy ek. tan6csos. Legyen eml6ktik
6ldott, p6td6jukat meg6rizzik, s szeretteikkel egyiitt vagyunk a gy6szban.

Baranya:
B6cs-Kiskuns6g:

Budapest-D6l:

Budapest-fszak:
D6lpest:
Eszakpest:
Tolna:
V6rtesalja:

Cziivek Oliv6r, P6cs,egyetemilk.
BerzeJinos,Kiskunhalas
K6sa Istv6n, Szank
Laczay Andris, Kecskem6t
Yar gacz Anik6, Kunszentmikl6s
V6gh Gizella, Haj6s
Litefifty Zolt5:n Buda
Literdty Zsuzsanna, Buda
Mikola Borb6la, Kelenftild
Siba Bal6zs, Egyetemi Gyiilekezet
RohnHilda,Prot.Missz.Tan.Int6zet
Pap Ferenc, Nagyk6rcis-Felszeg
Vizkeleti Mirta, T6szeg
Csuka Eszter, Vdc-Als6v6ros
Maty6 Lajos, Zs|mb6k
L6n6rd Zsuzsanna, Madocsa
Eisenbach P6ter, AIap
Szab6 Ferenc, M6ny
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12. A LELKESZSZENTELNS
1) Az Egyhilzkeriileti Kcizgyiil6s elfogadta a Bud.apest-lisz aki Egyh6zmeWe azon javaslat6t, hogy az al6bbiak szerint
m6dosits6k az Egyhilzi tcirv6nykcinlwet: a lelk6sz-szentel6sre a II. lelk6szk6pesit6vizsgilt krivet6en csak legal6bb k6t 6v
gytilekezeti szolg6lat ut6n kerr.ilhessen sor. Ezen drjnt6s6t
tov6bbitja a Zsinati Elntiks6ghez tcirv6nym6dosit6sijavasla'
t6val.
2.1 Az Egyh6zkeriileti Ktizgyiil6s irgy dtintcitt, hogy ezt a
Dunamell6ki Egyh6zkeriilet terr.ilet6n a ktivetkez6 lelk6szszentel6st6l 6rv6nybe l6pteti.
3.) Az Egyh6zkeri.ileti Krizgyfil6s felk6ri az egyhilzmegy6ket
arra, hogy tartalmilag komolyan vizsg6lj6k meg a lelk6szszentel6srebocs6tand6lelk6szekalkalmass6g6tgyiilekezeti
szolg5.latua.
14. A BIZOTTSAGOKMEGVAI,ASZTASAILLETVE
KIEG6SZiTESE
A Dunamell6ki Egyh6zkeriilet Ktizgyfil6se 2003. november
19-20-ai i.il6s6naz alilbbtak szerint b6vitette ki 6s v6lasztotta meg titkos szavaz6ssala bizotts6goktagjait:
1., Az EgyhdzzeneiBizottsd.gtagjai:
Dr. D6vid Istv6n
Elnrik:
Pap Ferenc
Sz6n6siJ6nosn6
Lelk6szi tagok:
M6t6 S6ndor
Kiss L6szl6
Vizi Istv6n
Lemle Zolt6n
M6t6 J6nos
Vil6gi tagok:

Dr. Papp Anette
B6dissTam6s
Hopp6l P6ter
Kissn6 Mogyor6siP6lma
Losonczy Katalin
Tarn6czyn6Varga Csenge

5,A L6nyay utcai Gimnd'zium Igazgat6tandcs ii tagja:
Czanik P6ter

c. Azint6zm6nyi t6mogat6st csak az e c6lra kapott keret terh6re tewezzen a 2004-esktilts6gvet6s.
. A m6r megkezdett beruh6z6sokhozkell t6mogat6st nyrijtani.
. El6zetes Kertileti enged6lyeztet6sn6lkiil int6zm6nyi beruhdz6s is csak saj6t er6'b6ll6tesrilhet, amennyiben azint6z'
m6ny t6mogat6st ig6nyel, a beruh6z6s megkezd6se el6tt
Egyh6zkeriileti enged6llyel kell rendelkeznie.
S. ADMREK Kcizgyiil6se a 3 M EUR-os hitelkeret felv6tel6t 6s a beszAmol6banelhangzott ig6nybe v6telt tudom6sul
veszi.
. A hitelkeret tov6bbi felhaszn6l6sa a visszafizet6sek ar6ny6ban lehets6ges.
. A Kcizgyiil6s azonban a ciklus id6n tril nyfl6 visszafizet6st csak az egyszeri k6rp6tl6ssal rendelkez6 Egyh6zktizs6gek valamint az tircikj6rad6k terh6re enged6lyez.
. A hitelek visszafizet6s6t a Gazdas6gi Hivatal folyamatosan ellen6rizze, a visszaftzet6slrt egyritt felel a j6v6hagy6
egyh6zmegye6s a gy0lekezet.

6., A Misszi6i Bizottsdg lfjnsi.gi albizotts6,gtagjai:
Ablonczy Zsolt
Brittger Antal
HarmathyAndr6s
Telekes Tam6s

9. A DMREK Ktizgyill6se a t6pi6bicskei v6lyogtemplom
megment6se 6rdek6ben az intervenci6s alapb6l 500.000 Ft
rendkiviili seg6ly kiutal6s6t enged6lyezi, a theol6giai spiritu6lis munk6j6nak dotogi kiadisaira a Misszi6i tartal6k terh6re 100.000Ft kiutal6s6t enged6lyezi.

2. A Mdd.ia-Informatika bizottsdg tagjai:
Szil6gyi S6ndor
Eln<ik:
Dr. Zsengell6r J6zsef
M6dia:
B<ilcsf<ildiAndr6s
Devich M6rton
Balav6ny Gy<irgy
Fi.ile Tam6s
Informatika:
Dr. N6meth G6za
Temesvdri Imre
Pet6 G6bor
3., A Gazdasd.giBizottsdg rtj ngia:
4., A Jogi Bizottsdg itj tagja:

Kardos AbeI
Peterdi D6niel

15. GAZDASAGI iiGYEK
1. ADMREK K<izgyiil6sea R6day u. 30-as szdmi h6zban
II. em. 33 sz6mri lak6s 87 m2's lak6s 20,8 M Ft'6rt tcirt6n6
megv6s6rl6s 6t j 6v 6hagn a. A szerz6d6s al6ir 6s6v al az Elncik s,6get
- megbizza.
. A lak6s a KRE HTK- n szolg6l6spiritu6lis illetm6nv lak6sa lesz.
2. ADMREK K<izgyiil6seaz Ervin utcai t6rsashilzbanlev6
Keri.i,leti tulajdonrl lak6s elad6silhoz hozzilj|rul, felhatalmazz^ az Egyhilzkeriilet Eln<iks 6g6t' az 6ralku megt6tel6re
6s a szerz6d6sal6ir6s6ra.
3. A DMREK Kdzgyfl6se hozz{jilrul a Biblia Szcivets6gtulajdon6ban levd V6rmez6 u. 8' sz. alatti 108 m2 -es lak6s
megv6s6rl6sdhozaz Egyh6zkenilet r6sz6re24MFt-6tt, az
Elnciks6get felhat almazza az adhsv6teli szerz6d6s al6ir 6s6ra. A lak6s hasznosit6s6val kapcsolatos javaslat kidolgoz6s6ra a Gazdas6gi Bizotts6got megbizza.
4. A DMREK Ktizgyiil6se a Protest6ns Szemle t6mogatils6'
ra 300.000 Ft-ot az 61tal6nostartal6k terh6re kiutal.
"
5. A DMREK K<izgy(il6seBenda K6lm6n Ezer 6v Eur6p6ban" c. v6logatott irasai megielentet6s6t a Mundus Kiad6n6l
az 6ltal6nos tartal6k terh6re 600.000 Ft'tal t6mogatja'
6. A DMREK K<izgyffI6se a 2004 6vi kcilts6gvet6sir6nvelveivel kapcsolatban a ktivetkez6ket hatLrozza meg:
o. Minden egyh6zmegye janu6r 31-ig pontosan m6rje fel,
mely egyh6zkcizs6gekszorulnak misszi6i t6mogat6sra 6s
azoknak st6tusz6t a presbit6riumokkal az Egyhdzmegyei
Krizgyiil6si g rendezze.
Fenli hat6rideig a 2003. 6vi misszi6i tdmogat6sok pontos eIsz6mol6s6t az rij k6r6sekkel egyiitt kell megkri{deni.
b. Az 6pit6sit6mogat6sokn6l el6nybe kell r6szesiteni a folyamatban lev6 rii 6pitkez6seket.
. tJj 6pitk"r6sek inait6s6n6l sztiks6ges az Egyhilzkeriilet
el6zetesj6vilhagy6sa,amelyet az Elnciks6gaz Epit6si !i-zott;
s6g javaslata alapj6n ad meg. Csak az el6zetes enged6llyel
rendekez6 6pitkez6seket t6mogathatja az Egyhdzkertilet.
. Term6szeiesen teljes eg6sz6bensaj6t er6'b61megval6sitand6, t6mogat6st nem ig6nyl6 6pitkez6sekre csak javasolt
az ellzetes szak6tt6i v6lem6nyez6s, de ut6lagos seg6lyez6s
ebben az esetben kiz|vt.

jelenleg
10. A DMREK Ktizgyiil6se az 6vek6ta vesztes6ges,
is 6.000.000 Ft-os tartoz6ssal rendelkez6 FuildayNyomd6t
megszr.inteti.Felhivja az Elntiks6g figyelm6t, vizsg6lja meg
a cs6delj6r6skcivetkezm6nyeit.
. Ez 6v dec. 31-ig az elvilllalt munk6kat v6gezz6kel, a g6ppark esetleges6rt6kesit6s6b61a fenn6ll6 ad6ss6gokat rendezni kell.
. A tavaszi ktizgyiil6sig tanulm6nyt kell k6sziteni esetleges
kis digit6lis nyomda mfikcidtet6s6nekfelt6teleir6l 6s gazdas6goss6g6r6la piispdki hivatalon behil.
11.ADMREK Kcizgyfil6se a HTK doktorandus hallgat6i a 3
6ves doktorandusi idejtik alatt a mindenkori minimdlb6r
- 6nak befi zet6s6vel kcitelezettek a Lelk6szi Nyugdijint62o/o
zet tagsilghra.
. E li6rd6s egys6gesrendez6se6rdek6ben megkeresi a Zsinat Elnciks6g6tjogi szab6lyoz6smeghozatala c6lj6b6l.
12. A DMREK Kcizgyiil6se 2004-eslelk6szi dijlev6l k6szp6nzjavadalm6t min. 60.000 Ft-ban hatdrozza meg (beosznem
tott lelk6sz eset6benmin. 40.000 Ft). Ebbe az <isszegbe
tartozik bele a 30.000 Ft-os 6llami kistelepiil6si fizet6s-kie96szit6s.
. Csak az az egyhilzktizs6glehet anyaegyhizkdzs6g, ameIyik ezt a minimumot teljesiteni tudja, amelyik nem azt az
egyh6zmegyekciteles misszi6i egyhilzkozs6gg6mindsiteni.
Ebben az esetbena 60.000 Ft 50%-at a gytilekezet,25yo'6t
az egyhilzmegy6ken keresztril foly6sitott misszi6i seg6ly,
25%-it pedig az LSZA kell, hogy biztositsa. A fenti ar6nyok
v6ltozhatnak, de az LSZA nem lehet magasabb.
. Ez a dijlev6l k6szp6nz r6sze, ehhez j<in a lak6s, fiit6s, vi16git6s,st6la 6s az esetlegesf<ildhaszn6lat.
. 2004. janu6r 31-ig minden egyh6zmegye a bekebelezett
gyiilekezetek dijleveleit vizsgillja meg 6s a sziiks6gesint6zked6seket tegye meg.
13. ADMREK Kcizgyfl6se felhtvja a kebelbeli egvhilzkozs6'
geket, hogy minden egyhdzi ingatlanon elhelyezend6idegen
t6rgy eset6ben az Egyhilzmegye Epit6si Bizotts6g6hoz errge'
d6lyez6sretervet kell benyrijtani 6s a Bizotts,ig javaslat6ra
meghozott egyhlzmegyei enged6ly alapj6n lehet azt az egy'
h6zi ingatlanon elhelyezni. AzEgyhilzkertilet felhivja a me.gy6k figyelm6t, hogy a megktitcitt szerz6d6seketvisszamen6Ieg is vizsg6lj6k meg.

14. A DMREK Ktizgyfil6sea fentiekben el6adott t6nyek ismeret6ben tudom6sul veszi, hogy az Elnciks6g, mint a
fenntart6 k6pvisel6je Dr. Kov6cs Eszter rektort6l 6s Dr.
Raffay Ern6 BTK d6k6n, rektor-helyettest6'l a bizalmat
megvonta.
16. A SZAMVIZSGALOBIZOTTSAG JELENTESfHEZ KAPCSOLODOHATAROZATOK
1. Az elmrilt id6szakbana Sz6mvizsg6l6Bizotts6g elk6szi'
tette a mfiktid6s6t szab6lyoz6 szab6ly'rendelet-tervezetet,
amelyet 6tadott az egyhilzkenilet elnciks6g6nek,illetve a Jogi Bizotts6gnak.
2.1 Az Egyh6zkenileti Kcizgyiil6sa GycikossyEndre 6voda,
a L6nyay Gimn6zium, a R6day Gyiijtem6ny 6s a K6roli G6sp6r Reform6tusEgyetem 2002. 6vi besz6mol6j6telfogadja.
2.2 Az Egyh6zkerr.iletiKcizgyiil6sa Ba6r-Madas Reform6tus
Gimn6zium 6s Altal6nos Iskola besz6mol6j6nakelk6szit6s6'
hez az 6v v6g6ighalad6kot ad.
2.3 Az Egyh6zkenileti Kcizgyiil6s felhatalmazza az Elntjks6get, hogy a R6day Koll6gium, a R6day Nyomda 6s a Diak6'
nusk6pz6be nem nyrijtott besz6mol6itigy6bentegye meg a
l6peseket.
szr.iks6ges
3. A Sz6mvizsg6l6Bizotts69 2003.6vi ellen6rz6sifeladatait
az Egyh|zkeriileti Kdzgyril6s kiadja az egyh|zmegy6k r6sz6'
re, hogy az egyh|zmegyei sz6mvizsg6l6kis ezt vegy6k figye'
lembe munk6juk sor6n.
17. ISKOLAUGYI JELENTPSTTPZPiJZON6 IIATAROZATOK
L.\ Az Egyh6zkeriileti Kcizgyiil6s felk6ri Dr. Madar6sz
Imr6n6t, hogy k6szitse el az Iskolarigyi Bizotts6g SZMSZ
tervezet6t. A v6gleges tervezetr& az LB. a kcivetkez6iii6s6n
drintsrin, 6s gondoskodjona ttirv6nyess6gi kontrollr6l.
2.'t AzLB. aKozgy1l6s el6tt mindig riljcincissze,egy6besetben az iigyek fontoss6ga,ill. rendkiviilis6ge szerint.
3.) Az I.B. egy oldal terjedelmii k6rd6ivet 6llitson cissze,melyet a gyr.ilekezetek6s az iskol6k tciltenek ki,6s az egyh|zmegyei el6ad6knak megktildenek.
4.) A DREK Iskolaiigyi Szewezet vezet6j6Laz ,,Iskolaiigyi
F6tan6csos"cim illeti meg.
5.\ Az egyh6zkerr.ileti fenntart6sf int6zm6nyekr6'I Iskolarigyi Szervezet vezet6je, az egyh|zkeriilethez tattoz6 int6z'
m6nyekr61azI'B. eln<ikesz6molbe.
6.) Az E gyh6zkenil etr K6zgy fil6s felk6ri az int6zm6ny eket,
nyilatkozzanak, hogy r6szt kiv6nnak-e venni az Intervenci6sAlapban, de csak azok fognak abb6l r6szesedni,akik befizettek.
7.) Az Iskolaii gyi Szervezet vezetdje ktirlev6lben hivl a fel az
int6zm6nyvezet6hfi.gyelm6t a dijak adorn|nyozils6nak lehet6s6g6te.
8.) Az DMERK Kcizgyiil6sektisztinetet mond az Orszdgos
Reform6tus Tan6vnyit6 megrendez6s66rta Tiszak6cskei Reform6tus Koll6gium 6s Egyh6zkcizs6gvezet6s6nek,a tan6roknak 6s di6koknak.
9.) Az E gyh6zkeriil eti Kozgyfills elismer6s6t 6s kciszcinet6t
fejezi ki azon tan6roknak, akik di6kjaikkal az Orsz6gosKciz6piskolaiTanulm6nyi Versenyenaz 7-20.helyez6svalamelyik6t el6rt6k.

10.) Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertiletktizgyiil6se6ltal alapitott dijak a pedag6gusokmunk6j6nak elismer6sere:
. Lordntffy Zsuzsanna- di.j: olyan tantigyi vezet6kaphatja
meg a dijat, akinek ir6nyit6sa mellett az tnt6zm6ny hosszri
dolgozik,6s/vagyoktatja,
ideje kimagasl6 eredm6nyess6ggel
neveli tanitv6nyait kereszty6nszeliemis6gben6s gyarapitja
tud6sukat az rjrcikcilt6s a jelenkori kultrira val6di 6rt6keinek
megfelel6en.
. Javasolt cisszeg:
nett6 100.000,-Ft.
. Benda Kd.Imd.n- dij: olyan 6v6n6, tanit6, tanir kaphatja
meg els6sorban,
- aki nyugdij el6tt 611,,6s
saj6t szaktertilet6nekelismert k6pvisel6jevolt,
- tanitv6nyai sikereket 6rtek el a kiilcinb,ijz6szintii tanulm6nyi versenyeken,
- vagy krikinlegesmagas szakm6dszertanitud6sAval a felz|rk6ztatilsban 6rt el eredm6nyeket, - vagy a h6tr6nyos
helyzet( vagy a saj6tosnevel6siig6nyii di6kok nevel6s6ben
jeleskedett.
. Javasolt tisszeg:3 f6 ftsz|re egyenk6ntnett6 60.000,-Ft.
. Soli Deo Gloria - dij: olyan tantestriletek, int6zm6nyek
tcibb
kaphatj6k a dijat, amelyek reform6tus kcizciss6gk6nt
6ven kereszttil egys6gesarculattal jelenitett6k meg a reform6tus kereszty6n nevel6s alapelveit, munk6juk p6ldaad6
volt a tekintetben, hogy egyh6zunk iskol6inak 6vsz|zadok
6s peda96giaikultrir6j6ra
sor6n kialakuit hitbeli circiks6g6re
6prilt.
. Javasolt cisszeg:nett6 220.000,-Ft
. A dijaz6s form6ja
. A di1'akn6lmegjelciltrisszegk6szp6nzben.
. Az egyh|zkeriilet gazdas|gi bizotts6g6nak tcirekednie
kell arra, hogy a dijak cisszege6vente azinfl6ci6 m6rt6k6vel
emelkedj6k.
A dij kis6r6 okm6nya: bdrsonykcit6s6. N4-es oldalm6retii
k6toldalas mappa, melynek borit6j6n,,Dunarnell4hi Reformd,tusEgyhd.zherilet" felirat olvashat6.
. A mappa belsej6ben,a baloldalon az egyh|zkerulet szines
cimere l6that6, jobboldalona dij 6s a dijazott neve.
. A dijakra trjrt6n6 felterjeszt6srejogosultak:
- az egy6ni dijakra az int6.zm'6nyvezet6ka fenntart6 meger6sit6s6vel(Lord.ntffy Zsuzsan'na - dij 6s/ uagy Benda Kd'lmdn - dij);
- a testrileti dijra (Soli Deo Gloria - dij) a fenntart6 tehet javaslatot.
- a felterjeszt6s lehet6s6g616.a ,,Kiizlem6nyek"ritjdn 6rtesitji'i.kaz rnt6zm6nyvezet6ket6s fenntart6kat.
Felterjeszt6sihatririd6: jrinius 30.
. Afelterjeszt6sekelbir6l6s6ban6s a dijak odait6l6s6bena
DRE Iskolarigyi Bizotts6ga hat6roz, melyet a kcizgyfil6s
hagy j6v6.
. A dijak iltaddsilra r.innep6lyeskeretek kozott az egyhLzkeriilet 6szi kozgyfil6s6n keriil sor.
23. A DREK 2003.NOVEMBERzO-ANTARTOTT
xozcWT,NSEU ATANOTT PEDAGOGUSD1JAK
Benda Kdlmin - dij
N6methn6 Kucs R6zsa
(PdcsiReforrndtusKoll1gium Altaldnos Iskold'ja)
Gy6rffy Bertalann6
(Bad,r-Maadas Reform6,tusGimndzium 6s Altald'nos Iskola)
Lordntffy Zsuzsanna - dij
Nademlejnskyn6 To6k LiIIa
(KecshemdtiReforrndtus Koltdgium AltalLnos Ishol6'ja)

. Dunamell6ki
. | |
Reformdtus
Egyhdzkeriileti
Kozlem6nyek

24. JOGI fr,5 XoZIAIZGATASI BIZOTTSAG JELENTESEHF.ZFTZ6D6 HATAROZATOK

8. A K<izgyiil6sjavasolja,hogy tartassanak az egyh6zkeriilet lelkip6sztorai sz6m6yaolyan konferenci6k (6ventelehet61egkett6), melyek tematikdja a lelkip6sztorok misszi6 elkcitelezetts6g6ter6siti 6s m6lyiti.

f .) Az Egyh6zkeriileti Krizgyiil6s elfogadja az Egyh6zkertileti Szdmvizsg616Btzottsilg szab6ly'rendelet6t.
2.) Az Egyhlzkeruleti Kri zgyiil6s elfogadja a Budapest-Eszaki Egyh6zmegyejavaslat6t, 6s k6ri az Eln<iks6get,int6zkedjen az egyh6zkerilletben miikcid6 int6zm6nyek st6tus6nak
megvizs9616s616l.
3.) Az Egyhilzkeriileti Kcizgy(il6selfogadja a Budapest-D6li,
D6lpesti 6s Tolnai Egyhizmegy6k javaslatait a teriiletiik<in
lev6 Egyh6zkcizs6gekmin6sit6s6t illet6en.
4.) Az Egyh6zkenileti Krizgyiil6s elfogadja a Protest6ns
Diak6niai Szakkoll6giumAlapit6 Okirat6t, 6s azt megalakitja.
5.1 Az Egyhilzkenileti Krizgyiil6s elfogadja a D6lpesti Egyh|zmegye k6r6s6t: j6v6hagyja a Gy6l - Fels6pakonyi Reform6tus Egyh6zkozs6gsz6tv6l5s|t,6s a Fels6pakonyiReform6tus Misszi6i Egyh6zkdzs6gmegalakul6s6t
6.) Az Egyh|zkeriileti Kcizgyiil6s tudom6sul vette a Jogi Bizotts6gjelent6s6taz egyh6zkenileti ielk6szi szab6lyrendeiet
k6szr.ilts6gifok6r6l, 6s felhivja a Bizotts6got, hogy janu6r
h6nap folyamilnk6szits6k el a pontos tervezetet, hogy minden lelk6sztestrilet megt6rgyalhassa, 6s igy kertiljrin a K6zgyiil6s tavaszi iil6se el6.
25. A MISSZIOI JELENTE SHEZ FiI Z6D6 HETANOZATOX
L. AKozgy'616sfelhatalmazza a misszi6i bizotts6got,hogy
az egyhdzkertlet vezet6s6velegyet6rt6sben irj on kr p 61y6zatot olyan munk6kra, melyek feltfujik egyh6zunkban 6s krizelebbr(flegyhSzkeriiletr.inkbenv 6gzend6misszi6i munka irj
lehet6s6geit6s m6dszereit.
2. A Kozgyiil6s szorgalmazza az egyiittmiikdd6st (ktikinris
tekintettel az lf|dsilgi misszi6 tenileten) minden olyan szervezettel, alapitv6nnyal, egyesiilettel, melyek misszi6i elkcitelezetts6giiek6s munk6juk risszhangban6ll a Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6z hitelveivel 6s gyakorlat6val.
3. A Kcizgyiil6sjavasolja, hogy rij gyr.ilekezetekszewez6se
6rdek6benk6sziiljenek felm6r6sek 6s kezdem6nyez6sek,
6s
ezengytilekezetekmegszervez6s6nek
szem6lyi6s anyagi felt6teleit lehet6s6geiszerint biztositja.

26. A TANULMANYI JELENTfSHEZ FUZ6D6 HATAROZATOK
1. Az Egyhdzkeruleti Tanulm6nyi Bizotts6g felel6s a kebelbeli lelkip6sztorok k6pz6s66rt.E felel6ss6gt6'lindittatva
v6llalja:
a) Az Egyhilzmegy6k tanulmdnyi programj6nak 6venk6nti
megszervez6s6t,
amely a tov6bbk6pz6seis6 szdmi alkalma.
Minden egyh|zmegye azonosprogram szerint v6gzi a tanulmdnyi munk6t, egyik h6napban lelk6sztestiileti, a m6sikban
kiskcjri gyiil6sek keret6ben. Az el6ad6k meghiv6sa az egyh6zmegyei tanulm6nyi el6ad6 feladata. Tcirekedni kell arra,
hogy a kiskciri gyiil6sek is szinvonalasak legyenek. A tanulm6nyi el6ad6k 6ves jelent6sr.ikbenismertess6k az elv6.gzett
munk6t.
b) Az Egyhilzkeriileti Tanulm6nyi Bizotts6g v6llalja a tahi
konferenci6k megszervez6s6tis, amely a lelk6szek tov6bbk6pz6s6nek min6sitett alkalma. Minden lelkip6sztor cit
6vente ktjteles ezeken rt4sztvenni, amelyet az egyh|zmegye
esperese6s a tanulm6nyi el6ad6 sz6mon tart. A lelk6sztov6bbk6pz6sprogramj6t janu6r h6napbanismertt6 kell tenni
az egyhSzkeriilet lelk6szei el6tt. A programot a Tanulm6nyi
Bizottsilg 6llitja cisszeaz egyh|zmegy6k v6lem6ny6nek megk6rdez6seutdn.
c) Atov6bbk6pz6snekfigyelembekell verni, ha vaiaki posztgradu6lis k6pz6sbenvesz r6szt, doktori fokozat megszerz6s6n dolgozik, teol6giai t6m6ji kcinyvet ir.
d) Aki posztgradu6lisk6pz6sbenvesz r6szt, amelyre az Egyh6zkeriilet j6vilhagyilsilt adja, az Egyh6zkeriiLletanyagi t6mogat6st biztosit (pl. tandij. egy r6sz6nek:6tv6llalSsa).Meggondoland6 Egyh6zkenileti Tanulm6nyi Alap l6trehoz6sa.
2. A KRE-HTK 6s a Kerr.ilet gyr.ilekezeteisokkal szorosabb
kapcsolatkialakit6s6ra tcirekedjenek.Ennek 6rdek6ben:
o) A gyniekezetekszervezzenektcibbteol6gus-napot.
b) Az egyhizmegy6k hii6k meg a gyiilekezeteikb6'l tanul6
teol6gusokatminden esztend6aenegy h6tv6gi csendesnapra.
J6 lenne,ha anyagi t6mogat6stnyrijtan6nak a teol6gushallgat6knak (pl. f6l6vi koll6giumi dij 6tv6lla16sa,ez jelen pillanatban 40.000,-Ft).
c) Az Egyh{zkertilet Tanulm6nyi Bizotts6ga 6s az Egyh6zkerr.ilet Elnciks6ge 6vente legal6bb egyszer tal6lkozz6k
egyeztetett id6pontban 6s program szerint a KRE-HTK tan6ri kar6val.

4. A Kozgy(l6s javasolja, hogy sz6w6nygondoz6sirjonnan
szervez6se6rdek6ben az egyhilzkenilet vezet6se mfi kcidj<in
egyr.itt az egyhizmegy6kkel, 6s kcizcisenteremts6k meg ennek a munkailgnak az anyagi 6s szem6lyi felt6teleit.

3. A KRE-TFK 6s a kerrilet gyiilekezeteinek szorosabbkapcsolata 6rdek6benaz Egyh6zkertilet Katechetikai, Diak6niai
6s Enek-zeneBizotts6ga tal6lkozz6k egyeztetettid6pont ut6n
a fSiskola hittanoktat6i, Diak6niai 6s I{rintork6p z6 Int6zeteinek tan6raival.

5. A Kiizgyiil6s javasolja, hogy egyh6zkeriiletrink az lfjis6gi Bizotts6g ftmutat6sa alapj6n dolgozzaki egyh6zkerr.ileti
:
ifjds6gi lelk6szi 6ll6s fel6llit6s6t.

4. A lelk6szektov6bbk6pz6s6tsegitend6trakt6tusok, tanulm6nyi kcitetek, doktori disszert6ci6k kiad6s6ra az Egyh|zkerr.ilet kr.ilcinitsenel egy cisszeget.

6. AK6zgy6l6s javasolja olyan bibliaiskola rendszer fel6llit6s6t, mely (az eddigi tapasztalatokat figyelembe v6ve 6s
ilyen jellegii munk6t v6gz6 szervezeteketmegkeresve) egyh6zkeriiletiinkben egys6gesszempontok szerint biztositja e
fontos misszi6i munka kiterjeszt6s6t.

5. A tanulm6nyi munka gondosabbellen6rz6se6s felm6r6se 6rdek6ben rij vizit6ci6s k6rd6iv elk6szit6se szriks6ges.

7. A Kozgy6l6s javasolja, hogy egyh6zkeriiletr.ink keresse
meg a K6roli G6sp6r Egyetem vezet6s6t,hogy egyetemrinkon az egyetem vezet6se6llitson be egyetemi lelk6szt az int6zm6ny lelki 6let6nek elm6lyit6se 6s reform6tus jelleg6nek
biztositdsa6rdek6ben.

6. A Tanulm6nyi Bizotts6g a tanfegyelemjavit6sa 6s megszil6rdit6sa 6rdek6ben szriks6gesnekI6tja a kanonika vizitilcr6 ij form6ban tiirL6n6 megval6sit6sdt. Lehet6leg vas6rnap, gyrilekezeti keretben trirt6nj6k meg az egyhilzI|togatils,
amikor a helybeli lelkip6sztor szoIg6l.Fontos lenne az egyh6zkeriileti, vagy egyh{zmegyei misszi6i, vagy tanulm6nyi
el6ad6kjelenl6te is.

'
Kozlem6nyek
Egyhiizkertileti
Reformdtus
I f ' Dunamell€ki
27. A DIAKONIAI BIZOTTSAG JELENTNSt TTNZPTZ6O6
HATAROZATOK

Iembe miiktid6se sor6n, melyet az esperesekellen6rizzeneka
visitatiok alkalm6val.

1. A bizotts6g az egyhlzkenileti diak6niai munk6r6l k6szitett, ijsszesitettbesz6mol6telfogadta.

3. A Kcizgyiil6sfelhivja a gyiilekezetek figyelm6t arra, hogy
ne csak koruk szerint r6gi, muze6list6rgynak tekintett egyh6zi ing6s6gaikat tekints6k 6rt6knek, hanem az rijonnan
6piilt templomokberendez6seit6s diszit6t6rgyait is, melyeket hasonl6antartsanak 6rt6knek 6s tartsanak nyilv6n, pl.
irgy hogy alkot6ik nev6t, keletkez6stik idej6t, kririilm6nyeit
stb. a k6rd6ivekenjelezz6k.

2. Az egyhizkozslgek tcirekedjenek arra, hogy munkaktiri
leir6s atapj6n, legal6bb egy gyiilekezeti diak6nus v6gezzen
diak6niai munk6t a gytilekezetben.
3. A Diak6niai Bizotts6g a beszSmol6kalapj6n javasolja,
hogy az egyhdzkozs6gekszewezzeneka szeretetotthonainkba gyrilekezetil6togat6sokat.
4. A Diak6niai Bizotts6gjavaslata azLSZA szoci6list6mogat6sainak 2004. 6vi elSitinyzat|ta:
i Amennyiben az egyf6re es6jiivedelem nem haladja meg a
- 30.000Ft-ot, i,gy a gyermekekut6n j6r6 szoci6list6mogat6s havi 4.000 Ft/f6
- 35.000Ft-ot, irgy a gyermekekut6n j616 szoci6list6mogat6s havi 3.000 Ft/f6
- 40.000Ft-ot, iigy a gyermekek ut6n j6r6 szoci6list6mogat6s havi 2.000 Ftlf6
28. A KATECHETIKAI BIZOTTSAGJELENTESEldlF,ZFTZ6D6 HATAROZATOK
1. A DREK Katechetikai BizottsSgaa jelent6st r6szleteiben
megt6rgyalta,ezt akiSzgyiil6studom6sul veszi s ennek alapj6n a jelent6st elfogadja.
2. Kcisztinet6t fejezr ki Kiss J5nosn6 matematika tan6rnak
a hittanoktat6s ielm6r6lapj ainak szakszer1'elk6szit6s6ben
nyirjtott segits6g66rt.
Z.L- hvanigia-a felm6r6 ivek k6rd6seit, feldolgoz6sukat t6mogatja.
2.2 Az egyh6zkeriilet minden lelkipdsztora 6s katech6t6ja
felel6sen-r6szt v|llal a k6rd6ivek kitrilt6s6ben 6s visszakiild6s6ben.
3. Felk6ri a Katechetikai bizotts6got,hogy 6venteegy alkalommal tov6bbk6pz6konferenci6t szetvezzerr.
4. J6v6hagyja6s kcivetkezetesenmegval6sitjaaz ifjris6ggal
kapcsolatoi r.igyekel6'bbresorol6s6t kiilcinbtiz6 egyh6zi f6rumokon.
5. Kezdem6nyeziKatechetikai trirv6ny megalkot6s6t'
6. Szorgalmazza a hrttanp6nzek id6'ben,rendszeresen tiirt6n6, pontosfoly6sit6s6t.
7. Megk<iszciniEdes Arp6d B6cs-Kiskun megvei gLlia!6
munkil6t, 6s az egyetemi ifjfs6g kcir6benbetrjltcitt irj feladataira Isten 6lddsdt k6ri.
8. Felk6ri a Zsinat Misszi6i Oszt6ly6t <isszevont Iegal6bb f6t 6ves - egyh|zi esem6nynapt|v k6szit6s6re' amelyet az egyh6zkernlet 6s az esperesi hivatalok kieg6szitenek saj6iie ry ezett konferenci6ikkal ezt a lelkip6sztoroknak kikrildik.

4. A KtizgyfiI6s felk6ri az egyhlzmegye espereseit, Ielki'
p6sztorait, akik int6zm6nyekettartanak fent, hogy kezdj6k
megaz adott int6zm6ny iratkezel6si 6s iratt6roz|si szab6lyzatAnak 6s az iratanyagok v6gleges hely6nek kijeldl6s6t 6s
kialakit6s6t, mely munk6ba esetenk6ntvonjanak be szakembert.
5. AKozgy(l6s elhat5rozza,hogy a kcivetkez66vi canonica
visitatio pontjai ktiz6 keriiljcin be kieg6szit6sk6nt,hogv hol
van gyiilekezeti ktinyvt6r 6s milyen rendszerben miiktidik'
6. A Ktizgyiil6shat6rozatot hoz arr6l' hogy a canonicavisitatiot v 6si6k ellen&izz6k az e gyh6zkozs6gek klen6dium ai nak biztosit6s6t.
7. AzEgyhilzkeriileti Kcizgyiil6sfelk6ri a R6dav Gviijtem6nv
igazgatqit, valamint a misszi6i 6s gyiijtem6nyi bizottsdgot,
nogy tagialU6l inozzon l6tre egy bizotts6got a gyrilekezeti
trc;nyvt6iak megsegit6s6re,s dolgozzonki egy elvi, szervez6si,
anyagi t6mogat6si rendszert.
8. A K<izgyiil6sfelk6ri a gyfijtem6nyi 6s mfiemi6ki bizotts6got, hogy k6szitse ei a kcivetkez6 6vikozgyiil6sig a gyiilekezeti gy6jtem6nyi 6s miieml6ki k6rd6ivet.
L AKozgyfiI6s felk6ri a gyiijtem6nvi bizotts6got, hogy tcirekedjen a miieml6ki nyilv6ntart6s rendszer6neka kidolgoz6s6ra 6s a munka megkezd6s6re,tov6bb6 dolgozzonki aj6nI6st a gyiilekezeti iratt6rban 6rzend6 iratok kezel6stire, se'
lejtez6J6re,lrutathat6s6gira n6tve,,s.egybenarra is, hogy a
Kultur6lis Or<iks6gV6delm6r6'l sz6l6 tdrv6ny tulajdonosra
vonatkoz6el6ir6sait vizsg6lja meg' s a bizotts6g ezekr6l tegyen j elent6st az e gyh|zkeriilet elnciks6g6nek30. AZEGYHAZZENEIBIZOTTSAGJELENTESfHEZ FiiZ6D6 HATAROZATOK
1.) Az Esyh6zkerr.ileti Kcizgyiil6s az Anyaszentegyhilz eg6sz66rt 6sizol g61at66rL viselt felel6ss6g6nek tudat6ban, vaiamint az egyhizzene 6s iiturgia (mint az egyh|z misszi6jdnak
6pol6sa,6rz6se6s fehigyelete6rdek6bent6fontos eszl<tize)
mogatja az Egyhizkenileti Egyh6zzenei Bizotts6got, melyneli elncike6Jiagjai a jelent6sbenmegnevezettszem6lyek'
Az el6z6Bizotts6g munk6j6t megkdsztinve,azEK Isten 6ld6s6t k6ri mindazokra, aki a magyar reform6tus egyhLzze'
ne 6pol6s6t 6s fejl6d6s6t az elmrilt id6'bensziviikcin viselt6k'

2) Az EK megkiikinb<iztetett figyelemmel kis6ri az lpitett
kultur6lis <irtiki6g sors6t 6s meg6rz6s6t,igy a nagy anyagi
6s szellemi6rt6kel k6pvisel6historikus (sipos)orgonaLbafzeL6t6s 6llapot6t gyiilekezeteinkben. Eppen ez6rt az EK eI'
fontosnak tartj a az Egyh{zkeriileti or gonaenged,hetetlentil
.TPT,NNBIZOTTSAC
UOBUT,PKI
29. A GYcJTEME\TYI NS
miikcid6s6t,6s az Orgona-alapl6trehoz6tov6bbi
feligyelet
-0sak
TESfHEZ TTZ6O6 HATAROZATOK:
az a gyiilekezet r6szesr.ilhetorgonajavitdsit6mo,s6t.
gat6sban,amelyik rendelkezik az EK orgona-feltigyel6el61.. AzEgyhilzkeriileti Kozgyfil6s elfogadja a gyiijtem6nyi 6s
ietes ir6sos, j6v6hagy6 hatlrozatdval. A K<izgyfl6s felk6ri a
jelent6s6t
6vr6'.
2002'
a
mfieml6ki el6ad6
Jogi 6s Gazdas6giBizotts6got,hogy dolgozzakt az orgonafeliigyelet milkcid6s6nekjogi 6s anyagi kereteit'
Mahogy
a
frgyelm6t,
gyrilekezetek
2. AKdzgyfil6sfelhivja a
gyu, or srigt Reform6tus Egyhdz gazdillkodils{r 6l sz6l6 2002'
Eni t. t r. ii=atkezel6si 6s irattirozhsi szab|lyzat6t vegye figye-

. Dunamelldki
Reformdtus
3) Az EK felk6ri a canonica visitatiot folytat6kat, hogy egyhilzliltogatilsaik folyam6n ktiltincisen kis6rj6k figyelemmel a
hat6lyos miieml6ki tdrv6nyek 6s szabilyozilsok, valamint az
Egyh6zalkotm6ny (1994. 6vi II. tv.) vonatkoz6 rendelkez6s6nek betart6s6t 6s betartat6s6t, miszerint:
. 58.S(2) bek. A presbit6riumhalilrozata fokozatos egyh6zihat6silg j6v6hagy6s6val v6lik 6rv6nyess6,ha a dtint6s
. [...] miieml6k vagy mfieml6k jetlegii ingatlanra, miikincs
vagyonra, egyhilzi tulajdon italakitilshra vagy 6pitkez6sre
vonatkozik.
. Az EK k6ri tov6bb6, hogy az egyhilzl|togat6k minden
esetbenhangsrilyozz6k a megfelel6 id6'bentcjrt6n6 szak6rt6i
v6lem6nyezet6sfontoss6g6t.
4l AzEKszorgalmazza a reform6tus 6ltal6nos-, kciz6piskol6kban 6s gimn6ziumokban az egyhilzi 6nek tant6rgy bevezet6s6tmint a reform6tus ktizoktat6s meghat{roz6 6s elengedhetetlen r6sz6t, s k6ri, hogy az Egyh6zkertiletiEgyhilz'
zenei Bizotts 69 dolgozzaki javaslat6t, s azt terjessze az lllet6kes fels6bb f6rum e16.
5) Az EKfontosnak tartja a k6ntori 6ll6sok v6gzetts6galap'
jdn tofi6n6 differenci6l6silt, ez6rt megbizza az Egyh{zzenei
Bizotts6got a k6ntori 6ll6sok besorol6s6nak kidolgoz6s6val,
valamint ezzel egyrdejfileg szorgalmazza egy orsz6gosan6s
6s
egys6gesen6rv6nyes (zsinati) k6ntortcirv6ny el6il<6szit6s6t
megalkot6s6t.Az EK k6ri,hogy az Egyh6zkertilet 6s az Egyhilzzenei Bizotts6g eln<iks6ge inditv{nyozza 6s kezdem6nyezzeaz ezi-rilny:dt6rgyal6sok megkezd6s6t.
6) Az EK k6ri az Elniiks6get, hogy b6rmin6mfi szakmai
megkeres6st 6s felterjeszt6st sziveskedj6k v6lem6nyalkot6s
v6gett az Egyhilzzenei Bizotts6g el6 terjeszteni.
31. ]6PiTfSI fS TOITPNENCIA-TELEPEK BIZOTTSAG

sEHEzFtzODOnetAnozAtor
JELENT6

1. Egyhdzkeriileti K<izgyiil6s<ir<immel6s h6laad6ssal veszi
tudom6sul a sok 6pitkez6st, felfjit6st. H6l6t ad Istennek a
lehet6s6gek6rt 6s ktiszcinetetmond az 6ldozatot v6llal6k felel6ss6966rt.

iKozlemdnyek.ll

2. Az0gyhilzkeriileti K<izgyiil6sfelhivja az 6pitkez6 gyiJrlekezetek figyelm6t a miieml6kv6delmi el6ir6sok betart6s6ra,
valamint a gondos6s pontos el&6szit6 6s ig6nyes kivitelez6
munk6ra.
3. Az Egyh6zkeriileti Ktizgyiil6s javasolja az egyh6:zmegy6knek, hogy - a rendelkez6sre 6116anyagiak korl6tozott
volta miatt - jel<iljemeg, hogy melyik a ktizponti konferencia
telepe,6s azt fejlesszekiemelten.
32. AZ E;GYH-|flKERI}LETI OKTATJ{SIINTEZMENYEK BESZAMOLOI
1. A K<izgyfil6sa Ba6r-Madas Reform6tus Gimn6zium, AItal6nos Iskola 6s Koll6gium, a L6nyay utcai Reform6tus
Gimn6zium 6s Koll6gium, a Gycikcissy,Endre Reform6tus
Ovoda 6s a Sz6kely J6zsef.Reform6tus Altal6nos Iskola besz6mol6j6telfogadja.
2. Akozgy6l6s felk6ri az egyh{zkeriilet elnciks6g6t,hogy tcirekedjenek megfelel6 6priletet szerezni a Gytiktissy Endre
Reform6tus Ovoda r6sz6ve.
3. Az iskolas zevvezetszak6rt6kbevon6s6val megvizsg6ltatja a Sz6kely J6zsef Reform6tus Altal6nos Iskoldt misszi6i,
tantigy-igazgat6si 6s gazdas6giszempontb6l 2004 tavaszdig,
6s akkor d<inttov6bbi miik<id6siform6j6r6l.
PONTOK:AZ EGYHAZKERULETIIN 33.34. TARGYSOROZATI
T6ZM6I.IYEKJELENTESEI
33. A K6roli G6sp6r Reform6tus Egyetemjelent6s6t aKozgyfil6s elfogadta.
34. AKiizgy6l6s a KRE Hittudom6nyi Kar6nak mijk<id6s6r6'l
sz6l6 jelent6st elfogadja, Isten 6ld6s6t k6ri a Kar munk6j6ra, egyetlrt a Karon beliili 6s a lelk6sznevel6st szolg6l6 tij
kezdem6nyez6sekkel.
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A Dunamell6ki Egyhlzkertilet b6rmelyik gyulekezet6ben szolg6l6 lelkip6sztoroknak
vagy f66ll6s6 egyhlzi alkalmazottaknak lehet6s6gevan Opel vagy Daewoog6pkocsikv6s6rl6s6ra, a lentebb kozrilt kedvezm6nyekkel. Az aj|nlat visszavon6sig6rv6nyes,2003.
6v v6g6ig bizonyosan,de ut6na is, esetleg mis szdzal6ksz6mokkal.
Akedvezm6ny ig6nybe v6tel6hez sztiks6gesaz egyhilzkenilqt 6ltal ki6llitott rgazolilsaz
alkalmazilsr6l. Amennyiben nem lelkip lsztor a kedvezm6ny igEnybevev6je, az tlletl egyhlilzi alkalmazilsilt az egyhilzkerulet r6sz6re az illet6kes lelkip6sztornak kell igazolnia.
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