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,,Isten vil6goss6g6s nincsen Obenne
1,b
semmi sot6ts6g" 1J6nos
Egyh6zkeriiletiink cimer6nek ig6je,,LegyenVil6goss6g!"azt a teremt6Ig6t id6zi, mely 6ltal minden lett, ami lett.
Ha Isten kimondja Onmag6t, szava 6ltal vi16goss6gt6mad, mely tribb, mint a megvil6git6sra
trirekv6 6rtelem, vagy a mindent bevil6git6 szellem: ez az O 6ld6sa, ez maga az 6let, melyben 61ntink lehet 6s kell. Ez6rt bSrmi elhanyatl6s ett6ll
az isteni 6lett6l: megsrit6ted6s.Megsot6ted6seels6sorbana szivnek, azt|n a gondolatnak, erkolcsnek, aj6nd6kba kapott 6letunknek. A megscit6ted6s: hitveszt6s, a hitveszt6s kdrhozatig hull6 istenn6lkiilis6g.
De megv6lt6 6s vigasztal6 il6goss6gr6l jtivendcilnek a pr6f6tilk, s err6'l az Isten szeretet6b6l
fcilragyog6 vil6goss6gr6l tanirskodik Keresztelf
J6nos 6s az evang6lista,erre a vil6goss6gran6zve invit6l minket is az evang6lium, hogy befogad-

juk 6s kozriss6gtinklegyen vele. Amikor mi mondjuk: legyen vil6goss6g! - irgy sz6lunk, mint akik
k6rnek, megt6rt r6lettel,I(risztushoz fordul6 szivvel. K6rtink, vagyis im6dkozunk.
T\rdjuk, hogy a mi szavunk nem teremt, mert
egyedtil Istenben van meg az akaratnak 6s a
megcselekv6snekhi6nytalan 6s ttik6letes egys6ge.
K6rjtik a Szenth6roms6gIstent: ragyogtassa
r6nk vil6goss6g6t, 6ldja meg egy}lhza n6p6t, s
benne keri.iletiink valamennyi gyulekezet6t. Legyen vil6goss6g,t6madjon flet Istennek dics6s6g6re,legyen meg az, amire O maga hivott el minket a srit6ts6gbenf6nyl6 Vil6goss6g 6ltal - hogy
mi magunk is vil6githassunk, mint helyr6re6llitott m6cses,mely sosemfogy6 f6nynyel hirdeti a
v6leg6ny 6rkez6s6t'
B. szab6Istv6n
pilspdh

Kriszcintd6s bemutatkozt,s

Alpnst sEKnssEGI
Sz6p koszrjnt6sunklegyen az indul6,,Dunamel16ki Reform6tus Egyh6zkeruleti Kozlem6nyek" nek bemutatkoz6sais.
Kell-e enn6l tobbet kiv6nni, lehet-e enn6l t<ibbet k6rni Urunkt6l kertiletr.inknek, gyiilekezef,einknek, egyh6zmegy6inknek, szolgat6rsainknak.
A k6zbevett k<izlcinytink hivatalos, tal6n n6ha
nagyon is szdraz anyagokat tartalmaz 6s fog tartalmazni. Hiszem azonban,hogy a hivatalos ktizlem6nyeket oldhatja, s6t testv6riv6 teheti, ha
egym6sr6lis tcibbettudhatunk meg.
K6rem az6rt Kerilettink minden egyhdzkozs6g6t, lelkip6sztordt, a Kertileti Kozgy6l6s alkot6
tagjait, hogy szerkessztik egyutt ezt alapot azza\,

hogy 6rtesit6st kapunk rninden gyi.ilekezeti, egyh6zmegyei, csal6di esem6nyr6l, misszi6i h6zaink
programj air6l, azok lehet6s6geir6l. Ezeknek maj d
ki.ilcin is szeretn6nk bemutatkoz6si lehet6s6get
biztositani.
Az impresszumban tal6lhat6 e-mail 6s fax cimen, de lev6lben is v6rjuk 6s fogadjuk minden olvas6nk v6lem6nyr6t6s,a,,krizcisszerkeszt6st"is.
Legyen val6ban Ald6s szolg6latunkon, 6s
Urunkt6l kapott B6kess6gvele, egym6ssal6s cinmagunkkal.
Varga Ldszl6
f6je*yz6
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Az elmflt id6szak fontosabbesem6nyei
- A sv6bhegyi lednyegyhAzkozs6gben2003.
6prilis 6-6n helyezt6k eI az rij templom alapkov6t
Szab6Istv6n pi.ispok szolghlathvaL

toronysisak6rt 6s az orgorramegrijit6s66rt Varga
LAszI6 f6jegyz6 szolg|Iatfwal. Kciszont6t mondott: Orb6n Viktor.

Misszi6i
Nagykdta-T6pi6vid6ki
A
Egyhdzkozs6g 6pril6 sz6kh6z6nak alapktiv6t
6prilis l2-6n helyezt6k el.

- A Pestszentimrei Egyinilzkozs6ga BudapestD61i egyh6zmegy6vel koztjs fenntart6sban
megalapitotta a Szenczi Moln6r Albert
Reform6tusAltaldnos Iskol6t.

- Harangszentel6siiinnepi istentiszteletet tartottak 6prilis 13-6n a B6k6smegyeri Misszi6i
Egyh6zkozs6gben.
- Kunszentmikl6son a felirjitott toronysuveg6rt
6s gyulekezeti1ndz6rtadtak h I L m6jus 3-6n. A
}ndzigazda Pint6r Gyuia lelkip6sztor volt, az
i.inneps6genOrb6n Viktor is r6szt vett.
45 szem6lyes riregotthont szenteltek fel
Sdrbog6rdonmdjus 17-6n.
A visegr6di gyulekezet tagiar jrinius 9-6n
h6laad6 istentisztelet keret6ben heiyezt6k eI az
6pu16templom alapkciv6t.
- A k6rp6taljat Akli kcjzs6gbenjirnius 2I'6n
harangof szenteltek, amelyet a NKOM 6s a
g adom6nyKecskem6tiReform6tus E gyh6zkcizs6
ozott a gyulekezetnek.
- Jrinius 29-6n a szeksz6rdi templom teljes
felrijit6s66rt adott }16l t a gyiilekezet.
- Jrinius 29-6n Tabajdon lnaI|t adtak az uJ

- A Magyar Reform6tus Presbiteri Szovets6g
2003. szeptember3-6. kozott tartotta 7. Orszdgos
Konferenci6j6t Tahiban, amelyen valamennyi
egyh|zkeruletb 6'134 gyr.ilekezet I 6 f6vei k6pviseltette mag6t.A konferenciaegyrlszt a nagy vacsorap6Id6zatet (Lk 14,75-24)doigoztafel, m6sr6szt
a gyriiekezeteket kcinilvev6 6s misszi6nk ,,c61szem6lyeit" is jelent6 saj5tos etnikai 6s vall6si
krizoss6gek tagjair6l hallgatott el6ad6sokat,
bizonys6gt6teleket. (cig6nys6g, kinaiak, koreaiak, szekt6k, m6s vall6sok)
- A K6roli G6sp6r Reform6tus Egyetem 6vnyit6
tinnep6ly6t szeptember 10-6n tartott6k a K6lvin
t6ri templomban.
- Szeptember 14-6n P6celenkorszerii, irj 6vod6t
adtak 6t.
- 10. 6vfordul6j6t tinnepl6 tiregotthon6rt adtak
h I L Decsenszeptember20-An.
- Szeptember 2I-6n Hal6szteiken nyugdijash{z
alapk6-let6tel6rekenilt sor.
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PUSPOK
EGYHAZKERULETIF6GONDNOK

dr. Szab6 Istv6n
dr. Nagy S6ndor

LELKESZI F6JEGYZ6

YargaLilszl6
dr. T6il<6czkiLilszl6

VILAGIp6mcvz6

EGYHAZKERULETILELKfSZI TANACSoSoK:

BUDAPEST-6SZAK
DELPEST
ESZAKPEST
TOLNA
VfnfnSaf,,le

Simonfi S6ndor
Koml6si P6ter
F6nagy Mikl6s
Szemerei LAsz!6
Szab6 P6ter

EGYHAZMEGYEI
LELK6szITnpvISEtoK:
BARA\TYA

BARA\ryA

Bereczky lldik6
V6gh Barna Szabolcs
Pint6r Gyula
BcidecsP6l
Kiss L6szl6
Varga R6bert
V6gh Tam6s
Bacskai B6lint
Kiss Mih6ly
Takar6 Andrris
dr. Harkai Ferenc
dr. Vassn6 Baki Ilona
Suhai Lajos
Hatvani Istv6n
Kis 8o6z dr.

BACS-KISKUNSAG
BUDAPEST-DEL
BUDAPEST.ESZAK
DELPEST

nszexppsr
TOLNA
VERTESAUA

BACS-KISKUNSAG
BUDAPEST.DEL
BUDAPEST-f,SZIX
DfLPEST

pszaxpssr
TOLNA

EGYHAZKERULETI
VILAGIlaNAcsosox:
BARA}ryA

dr. B6rdi Lilszl6
Erd6lyi J6zsef.
J6nossy Lilszl6
Sz6ke Imre ifj.
Arday-Janka Zsolt
Takar6 Mih6ly
Balla Tibor
Faggyas S6ndor
Szab6Istvdn
GalambosLajos
Kovdcs J6zsef
M6nos Istvdn
Farkas S6ndor
dr. T6th K6roly
dr. Bak6 B6la
Gy6rfy Liszl6

BACS-KISKUNSAG
BUDAPEST-DEL
BUDAPEST.ESZAK
D6LPEST
ESZAKPEST
TOLNA
VERTESAUA

V6RTESAUA

BARANYA
gACS.KISIruNSAG

BUDAPEST.D6L
BUDAPEST-ESZAK

JEGYZ6K:
Kardos Abel
Sipos Ete Al*ot
V6gh Barna

EGYHAzKERULETI vILAcI

ESZAKPEST
TOLNA
VERTESAIJA

JEGyZ6K:

ESPERESEK
BARANYA
Peterdi D6niel
BACS-KISKUNSAG Szab6 G6bor
BUDAPEST-DEL
Takar6 Tam6s

Dobos Agoston
Kov6cs Jen6
Erd6s Brilint

Boruss Mdria
Unger liiroly
Harkai F. Csaba
Sipos Ajtony Levente
T6th Arp6d
GyiirgyAttila
L. Moln6r Istv6n
Veress Gdbor
BalogZoltin
dr. Fiizesi Zoltiln
P6llLilszl6
LizlkZolt{n
Szab6 P6ter
Thur6czy Istv6n
Szab6G6bor
dr. P. T6th B6la
Bereczky Zolt{n
Simon Istv6n
Kardos Abel
Vajda Andr6s

EGYHAZMEGYEI
VILAGTx6pvIsnl,6x:

DELPEST
EGYHAZKERULETI LELKfSZI

Veres S6ndor
Szab6D6nes
Cs6kai Gyula
dr. T6th Gyula
Nov6k J6nos

Egri Lajos
Hopp6l P6ter
Gergely Imre
Monostori Ferencn6
Szituszab6Mih6ly
dr. Szil6gyi S6ndor
Brandenburg S6ndor
Kosteleczky J6nos
Faggyas S6ndor
dr. Madardsz Imre
dr. Riio6k P6l
dr. Krettern6 dr. Kov6cs Ilona
Sipos Csaba Zsolt
T6csy Zsolt
Pet6 Gdbor
f dr. Dizseri Tam6s
Dem6ny Lajos
Kazinczy Gyula
Kom6romi Jrinos Zolt6n
M6zsa Istv6n

EGYHAZKERULETI
JOGTANACSOS:
dT.K6TiTam6s

EGYHAZMEGYEI
GONDNOKOK

EGYETEMEK,
F6ryKOLAK,KOZEPISKOLAK
TANARKEPVTSELOI:

dr. Szab6 Szabolcs
Hcircs<ikImre
dr. M6sz6ros Istv6n

BARA\TYA
BACS-KISKUNSAG
BUDAPEST.DEL

B6nyai Gycirgy
Vet6ssy Katalin
Kerekes Barnabds
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BUDAPEST-6SzAK
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ESZAKPEST
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dr. Balla P6ter, Bal6ssv Ldszl6
Papp Korn6l
Barthos Zoltinn6

Ai,reraNos ISKoLAKTANARKEPVISEL6I:
BARANYA
BACS-KISKUNSAG
BUDAPEST-DEL
BUDAPEST-ESZAK
DItLPEST
ESZAKPEST
HITTUDOMA\M

M6csodi Ferenc
Hegediis B6la
NagY G6bor
Sikfalvi Judit
Magvarn6 Bog6r Ildik6
ZiIaP6tern6

EGYETEM TANARK6PVISNT,6.IP'

=

GAZDASAGI-EPiTESUGYI: Varga L6szl6, elncik
F6nagy Mikl6s
Koml6si P6ter
Szemerei L6szl6
Simonfi S6ndor
Takar6 Tam6s
Magyar LAszI6
Nagy G6bor
Nov6k J6nos
Erd6lyi J6zsef
EP1TESUGYI:
Pankotai Ferenc
SomogyiIstv6n
Nagy B6Ia

SZAMVIZSGA],OI:

Derzsi Gycirgy,elnok
KenyeressyK6roly
SzlobodaJ6zsef
Gacs6lyiJ6zsef
Gyrirgy Attila
Hegediis B6la
dr. Nagy K6roly
SomodiLajos
Szemerei L|szl6
Brandenburg S6ndor
(anonim)
Kis Csongor
RadosnaiIbolya
Varga S6ndorn6
Juh6sz Gyula
Rito6k P6l

JOGI-KOZIGAZGATASI:

dr.HarkaiFerenc,eln<ik
Bartha K6roiy
Kiss L6szl6
M6t6 J6nos
Simonfi S6ndor
Varga N6ndor
dr. Baros Szabolcs
Keresztes S.6ndor
dr. Nemes Arp6d
dr. 6nodi Szab6Istv6n
dr. Szinth6 GycirgY
dr. TcircikIstv6n
dr. Luk6cs J6zsef

dr. N6meth D6vid
TUDOMANYOS GY(1JTEMENYEK X6PVTSNI6.IP:
dr. Berecz Agtt"t
A DUNAMELLEKI EGYHAZKERULET
BIZOTTSAGAINAK TAGJAI
MISSZIOI:

dr. B. Szab6Istv6n, elnok
Cseri K6lm6n
MagYarn6Balogh Erzs6bet
Tariska Zsolt6n
Unger K6rolY
Abrah6m J6nos
Molndr Vilmos
Szab6D6nes
Veres S6ndor

TANULMAIM:

dr. Nagy Istv6n, elndk
B6ka Andr6s
BcidecsP6I
dr. PaPPVilmos
Szalkai Lilszl6
Bartha GergeIY
dr. M6sz6rosIstv6n
Heltai Mikl6s
Nov6k J6nos

ISKOLAUGYI:

H<ircsciklmre,eln<ik
AblonczY G6bor
dr. P. T6th B6la
SomogYiP6ter
Szemerei Lilszl6
And6 J6nos
HoPP6lP6ter
Ivanics B6la
Takar6 Mih6lY

DIAKONIAI:

Derencs6nyiZsuzsanna, elncik
GY6rfi B6lint
Kohn Zsolt
N6gyessYLajos
Orb6n K6lm6n
B6lintn6 dr. MatY6 Osilla
Dr. Fruttus Istv6n Levente
Horv6th GY<irgYn6
F"dczJ6zsef

GY(1JTEMENYI: dr. Horv6th Erzs6bet, elncik
NagY J6nosn6
Szab6G6bor
Szab6Julianna
Csdkai GYula
Kov6cs Tibor
dr. Kozm6csn6dr. Fogarasi Zsuzsanna

KATECHETIKAI: dr. Fodorn6 dr. Nagy Sarolta, elncik
Szab6G6bor
6des Arp6d
IIl6s Ddvid
Moln6r S6ndor
Szab6P6tern6
Abrah6m K6rolyn6
Lerch Konr6d
dr. SzepessyAntaln6
Tak6csJudit
A DUNAMELLEKI EGYHAZKERULET
TANACSANAK TAGJAI:
Arday-Janka Zsolt ek-i. tand:csos
Bak6 B6la dr. ek-i. tan6csos
Balla Tibor ek-i. tan6csos
BfudiL6szl6 dr. ek-i. tan6csos
Bereczkylldik6 ek-i. tan6csos
Bacskai B6lint ek-i. tan6csos
BcidecsP6l ek-i. tan6csos
Cs6kai Gyula gondnok
Erd6lyi J6zsefek-i. tan6csos
FaggyasS6ndor ek-i. tan6csos
Farkas S6ndor ek-i. tan6csos
F6nagyMikl6s esperes
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GalambosLajos ek-i. tan6csos
Gy6rfy Lilszl6 ek-i. tan6csos
Harkai Ferencdr. ek-i. tan6csos
Hatvani Istv6n ek-i. tan6csos
HcircscikImre gondnok
J6nossy LAszI6 ek-i. tan6csos
K6ri Tam6s dr. jogtan6csos
Kis 8o6z dr. ek-i. tandcsos
Kiss L6szl6 ek-i. tan6csos
Kiss Mih6ly r ek-i. tan6csos
Koml6si P6ter esperes
Kov6csJ6zsefek-i. tan6csos
M6sz6rosIstv6n dr. gondnok
M6nos Istv6n ek-i. tan6csos
Nagy S6ndor dr. f6gondnok
N6meth D6vid dr. d6k6n
Nov6k J6nos gondnok
Peterdi D6niel esperes
Pint6r Gyula ek'i. tandcsos
Simonfi S6pdor esperes
SiposEte Almos ek-i. jegyz6
Suhai Lajos ek-i. tan6csos
Szab6D6nesgondnok
Szab6G6bor esperes
Szab6Istv6n ek-i. tan6csos
Szab6Istv6n ptispcik dr.
Szab6P6ter esperes
Szab6Szabolcsdr. gondnok
SzemereiLilszl6 esperes
Sz6keImre ifj. ek-i. tan6csos
Takar6Andrds ek-i. tan6csos
Takar6 Mihdly ek-i. tan6csos
Takar6 Tam6s esperes
T6th Gymla dr. gondnok
T6th K6roly dr. ek-i. tan6csos
T6k6czki Liszl6 dr. vil6gi f6jegyz6
VargaLilszl6 f6jegyz6
Varga R6bert ek-i. tan6csos
Vassn6Baki Ilona dr. ek-i. tan6csos
V6gh Barna Szabolcsek-i. tan6csos
V6gh Tam6s ek-i. tan6csos
VeresS6ndor gondnok

A DUNAMELLEKI REFORMATUS
EGYHAZKERULET ZSINATI x6pvIspI6T:
Lelk6szi rendes k6pvisel6k:
Baranya: Sz6ndsi J6nos; Bdcs-Kiskuns6g: Szab6 G6bor;
Bp-D6l: Takar6 Tamds 6s Kiss L5szl6; Bp-Eszak: Simonfi
S6ndor6s dr. Balla P6ter; D6lpest: Koml6si P6ter 6s Takar6
Andr6s; Eszakpest: F6nagy Mikl6s; Tolna: Szemerei
Lilszl6; V6rtesalja: dr. Kis 8o6z 6s Kardos P6ter
Viligi rendes k6pvisel6k:
Baranya: dr. Hubay G6bor; BAcs-KiskunsS.g: Hcircscik
Imre 6s Magyar L6szl6; Bp-D6l: dr. Szil6gyi S6ndor; BpEszak: Veres S6ndor 6s R6p6s Zsuzsanna; D6lpest: dr.
Sz6nth6 Gycirgy;Eszakpest: kis Cso.rgor6s dr. 6nodi
Szab6 Istv6n; Tolna: dr. Nemes.Arpdd 6s dr. T6th Csaba;
V6rtesalja: Nov6k J6nos
Lelk6szi p6tk6pvisel6k:
Baranya: Unger K6roly; Bdcs-Kiskunsdg: B6n B6la; BpD6l: K6lm6n P6ter 6s Hantos Jen6; Bp-Eszak: dr. Ftizesi
Zoltin 6s Somogyi P6ter; D6lpest: Somodi Lajos 6s Lakatos
Tibor; Eszakpest: Tariska Zoltiln; Tolna: Suhai Lajos;
V6rtesalja: Kenyeressy K6roly
Vildgi p6tk6pvisel6k:
Baranya: Erd6lyi J6zsef;Bics-Kiskuns6g: Fz6ke Imre 6s
J6nossy Lilszl6; Bp-D6l: Rov6 Ferenc; Bp-Eszak: Derzsi
Gycirgy; D6lpest: Krettern6 dr. Kov6cs Ilona; Eszakpest:
Margit Istv6n; Tolna: Patay Istv6n 6s Bencze Attila;
V6rtesalja: Juh6sz Gyula
Eg6szs6giigyi k6pvisel6: dr. Moln6r L6szl6
Tanint6zeti k6pvisel6: dr. SziicsFerenc

HATAROZATOK
2003.febru6r 19 - l<OZCyft pS
5. A vilasztds meger6sit6se

10. A f6gondnoki

l. Az egyhilzkertileti k<izgyfi16sa v6laszt6si bizottsilg 6ltal
meg6llapitott szavazati sz6m6rt6kek alapj6n dr. Szab6
Istv6nt a DRE pr.ispciki,dr. Nagy S6ndort a DRE f6gondnoki, Varga LAszI6t a DRE lelk6szi f6jegyz6i, dr. T6k6czki
Lhszl6t a DRE vil6gi f6jegyz6i tiszt6be megv6lasztottnak
jelenti ki. SzolgalatukraIsten 6ld6s6t k6ri.

1. Az egyh|zkeriileti k<izgytil6s a f6gondnoki sz6kfoglal6t
megkciszcini,ezt elfogadja 6s jegyz6krinyv6hez csatolja. A
sz6kfoglal6ban felvetett javaslatokat az egyh6zkerr.ilet
tov6bbi munk6j6ban hasznositja. Dr. Nagy S6ndor f6gondnok rjr 6let6re, szoLg|lat|ra Isten 6ld6s6t k6ri.

2. Az egyhflzkenileti krizgyiil6s a v6laszt6si bizotts6g jelent6s6t elfogadja 6s meger6siti. Av6laszt6si elj6r6st lezilrtnak
tekinti.

2. Az egyh|zkeriileti kcizgyiil6s kegyelettel eml6kezik meg
dr. Dizseri Tam6s f.6igazgat6 f6orvos teslv6rtinkr6l, kcizgyiil6siink megv6lasztott tandcsos6r6l. Elete, szolg6lata
vil6git6 sztiv6tnek volt, betciltve a Krisztus 6ltal mindannyiunk sz6m6ra kijekilt utat: ,,figy f6nylj6k a ti vil6goss6gotok

sz6kfoglal6hoz ffiz6d6 hatdrozatok
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az emberek el6tt, hogy l6ss6k a ti j6cselekedeteiteket,6s
dics6its6ka ti mennyei Aty6tokat." Mt 5,16
Istennek adunk h6l6t 6let66rt, eml6k6t meg6tizzik, szeretteire Isten vigasztal6 kegyelm6t k6rjiik.
3. Az egyhilzkeriileti kcizgyiil6s megkdsz<ini dr. Hegediis
Lor6nt piispOk irr 12 6ves pi.ispciki szolgilat|t, azt a trjretlen
kitart6st, melynek eredm6nye lett az 6vod6t6i az egyetemig
ki6piilt iskolarendszer egyh6zkeriiletrinkben. Kcisztinjiik,
hogy a gytilekezetek, lelk6szi k<izciss6gekhiv6s6ra mindig
k6Jz voit a szolg6latokra. Istentdl er6t, vezet6st k6rtink
tov6bbi szolgdlataira.

'l=

Az egyhd.zherileti bizottsl,goh elndhei (el6ad6i):
Misszi6i Bizotts6g:dr. Szab6Istv6n
Tanulm6nyi Bizotts6g: dr. Nagy Istv6n
Iskolarigyi Bizotts6g: HrircsokImre
Diak6niai Bizotts6g:Derencs6nyiZsuzsanna
Gyfijtem6nyi 6s Miieml6ki Bizotts6g: dr. Horv6th Erzs6bet
Gazdas6giBizottsd:g:Varga Ldsz16
Epii6si 6s gyiil. h6zak szakcsoportja:F6nagv Mikl6s
Sz6mvizsg6l6Bizotts6g:Derzsi Gycirgy
Jogi 6s Kozigazgat|si Bizotts6g: dr. Harkai Felenc
Katechetikai Bizotts6g:dr. Fodorn6 dr. Nagy Sarolta

4. Az egyh6zkeriileti ktizgyfil6s megkciszciniT6th S6ndor
telk6szi f6jegyz6 :6rnak6s dr. M6sz6ros Istvdn vllilgif6iesyz6
testv6riintnek hat6ves szolgSlatht,valamint Takar6 Mih6ly
f6gondnok irr n6gy6ves munk6j6t. Isten kegyelme kis6rje
6tet 6letirtjukon tov6bb'

(a tagok n6vsor6t l6sd. a keriileti bizotts6goktagjai
cimsz6alatt)

17.A szavazis eredm6ny6nek meger6sit6se

Az egyhilzkenileti kcizgy(il6s meger6siti a v6laszt6s eredm6ny6t 6s beiktatja tiszts6gikbe a bizotts6gok el6ad6it 6s
tagjait.
A-k<izgytil6s szeretettel 6s 6ld6skiv6n6ssal kciszcinti
megv6lasztotttestv6reinket.

Az egyhilzkeriileti kcizgyiil6s meger6siti a titkos szavaz6ssal
t<jrt6lit villasztds eredm6ny6t 6s beiktatja tiszts6giikbe az irj
vagy irjra megv6lasztott egyh6zkeriileti tiszts6gvisel6'l<et6s
zsinati k6pvisel6ket:
Egyh6zkeriileti j ogtanSLcsos:
Egyh6zkertileti lelk6szi jegYz6:

dr. K6ri Tam6s
Sipos Ete Almot
Kardos Abel
V6gh Barna
DobosAgoston
Kov6cs Jen6
Erd6s B6lint

24.A szavazis eredm6ny6nek meger6sit6se

25. Az egyh6zkeriileti Szervezeti 6s Miikiid6si
b6lyrendelet m6dosit6sa

I

Sza-

Az egyhilzkerr.ileti kdzgyiil6s felk6ri a Jogi 6s Kozigazgatils\
Bizollsdgot, hogy a m6jusi kcizgyiil6sig egyh6zkeriileti
szabdlyrendeleteink k<jziil a Szervezeti 6s Miik<id6si
Szab6lyrendeletet az irj egyh6zi tcirv6nynek megfelel6endolEgyh6zkeniletibir6s6ElelkesT!3flt;u*-J"rlriffi"'gozza6t 6s elfogad6sraterjesszea kcizgyiil6sel6'

Egyhdzkeriileti vil6gi jegYz6:

Szab6P6ter
Sz6n6siLAszl6
S-za\6Gvcirgvn-6dr'
tagja:
vil6gi
bir6s6g
Egyh6zkeriileti
dr.Vogeln6dr. Szathm6ri Ilona
dr. Papp Emil
dr. Ftilcip Dezs6
Szab6Gabriella
titk6r:
Pr.ispciki
dr. BereczAgnes
Gyiijtem6nyi igazgat6:
N6meth D6vid
dr.
tan6rk6pvisel6:
Teol6giai
dr. Madar6sz Imr6n6
Iskolaiigyi szervezettan6esosa:
dr. Sziics Ferenc
Zsinati tanint6zeti k6Pvisel6:
dr. Moln6r L6szl6
Zsinati eg6szs6gr'igyik6pvisel6:
Az egyhilzkenileti kcizgyiil6s a szavazAseredm6ny6t egy'
hangiilag elfogadja. Szeretettel kciszcinti testv6reinket, 6s
Isten 6ld6s6t k6ri 6letiikre, szolg6latukra.
19. A zsinati k6pvisel6k igazol6sa
Az egyh|zkerr.ileti kdzgyiil6s az egyhdzmegylk vdlaszt6sait
tudoil6sul veszi 6s meger6siti. A megbiz6leveleta zsinati
k6pvisel6knek6tadja. (A zsinati k6pvisel6hn6vsor6t l6sd' a
tiszts6gvisel6in6vsorokn6l.)
23. Aszavazatsz6ml6l6 bizottsdg jelent6se a bizottsigi
el6ad6k 6s tagok megvdlaszt6s6r6l
A szavazatsziml6I6 bizotts69 befejezt'emunk6j 6t, megsz6ml6lta a ktizgyiil6s alkot6 tagjainak az egyh|zkertileti
,bizotts6gok el6ad6inak megv|lasztils6ra .leadott szava'
zatait. An6v szerinti titkos szavaz6seredm6nye:

26. Egy6b iigyek: az egyhinkeriilet

cimere

Az egyhilzkeriileti kdzgyfiI6s a Dunamell6ki
Reform6tus Egyh6zkertilet 16gi cimer6t
meger6siti 6s tov6bbi kiz6r6lagos haszn6lat6t
rendeli el.
2003. februin 22. - a kozgyiil6s m6sodik
ptispiikszentel6s

napja'

A piispcikszentel6siinnep6lyes istentisztelet keret6ben a
febiu6r 19-i krizgyiil6s m6sodik napjak6nt a kecskem6ti
reform6tus temPlomban volt.
Ig6t hirdetett: Pap G6za erd6lyi piisptik.Ii<iszrint6t mondoit : Y arya L6szl6 a kenileti tis zts6gvisel6h
nev6ben,Btilcskei Guszt6v a zsinat k6pviselet6ben,T6k6s
Liszl6 a testv6rkeniletek nev6ben, Erd6 P6ter 6s B6bel
Bal6zs a rk. egyhilz nev6ben, Arie van der Plas a holland
egyhilzak tt"rr6butt, Szab6 G6bor az esperesek nev6ben,
Midl F"t"ttc az 6llam k6pviselet6ben, Orb6n Viktor a
kciz6letiszem6lyis6geknev6ben, Cso6ri S6ndor a civil t6rsadalom nev6ben, Szebik Imte az evang6likus egyh|z
k6pviselet6ben,Szab6Imr6n6 a csal6d nev6ben'
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9. A sz6mvizsg6l6 bizotts6g jelent6s6vel kapcsolatban
3. Az egyh6zkertileti kcizgyiil6s felk6ri az egyh{zkerilet
alkot6 tagjai kciziil azokat, akik sz6mit6g6pesadatfeldolgoz6ssal folytatj6k kcinyvel6stiket, hogy amennyiben
kcinyvel6siprogramjukat aikalmasnak tartj6k arca, hogy az
egyh6zon beliil 6ltal6nosan alkalmazisra keniljcin, akkor
ezt a programieir6st az ad-hocbizotts6g r6sz6rejuttassa el.
A bizotts6g a rendelkez6s6rebemutatott programok kcizril
v6lasszaki az alkalmas programokat, 6s ezekrol list6t adjon
ki az egyh|zkeri.ilet alkot6 tagjai r6sz6re.
Felel6s:ad-hocbizotts6g,a zsinati dcint6sftiggv6ny6ben.
11.Az egyhfzkerileti
madisa

int6zm6nyek 2002. 6vi zir6 szir-

l. Az egyhSzkerr.iletik6zgyfil6s a L6nyai utcai Reform6tus
Gimn6zium 6s Koll6gium 2002. 6vr z616 sz6mad6s6t eifogadja azzal a kieg6szit6ssel,hogy az iskola 2003. m6jus 31.
napj6ig a zA16sz6maddshozsziiks6gesegyszeriisitett 6ves
besz6mol6j6tp6tl6lag csatolja.
2. Az gsvhilzkeri.ileti kcizgyfil6s a GycikcissyEndre Reform6tus Ovoda,a Diak6nusk6pz6Szakiskola 6s Koll6gium, a
R6day Nyomda 6s a R6day Gyiijtem6ny besz6mol6j6tnem
fogadja ei. Felk6ri ezenint6zm6nyeket, hogy a hi6nyoss6gok
p6tl6sa ut6n a 2002. 6vi zdr6 szdmad6sukat ism6telten
nyirjts6k be.
3. Az egyh|zkeriileti kcizgyfl6s a R6day Koll6gium 2002.
6vi 2fu6 sz6mad6s6t nem fogadja el az 6szlelt hi6nyoss6gok
miatt.

kezdve krilcinris figyelmet forditson arra, hogy a hit6leti
t6mogatdsok teljes eg6sz6ben,a beruh6z6si t6mogat6sok
pedig legal6bb 50%-ban a gyrilekezetek misszi6i feladatainak eIv6gz6s6tsegits6k.
6. A Dunamell6ki Reform5tus Egyh6zkenilet kcizgyiil6se
elrendeli, hogy a keriileti motoriz6ci6s alapb6l v6s6rolt g6pkocsik az egyhlzkertilet tulajdon6ba jegyeztessenekbe, de
minden forgalmi enged6lybeaz tizemben tafi6 egyhilzkcizs6g
vagy int6zm6ny is bejegyz6sre keriiljcin. Ez az ij v6s6rl6sokn6l azonrtal, a r6giekn6l pedig 2003. 6v v6g6ig tcirt6nj6k
meg.
7. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkertilet kcizgyiil6se
elrendeli, hogy ahol az elmirlt 2 6vben nem trirt6nt meg, ott
2003. jirlius f-ig minden egyhizkozs6g rij tulajdoni lapot
k6rjen ingatlanjair6l, melynek eredeti p6ld6ny6t a lelk6szi
hivataiban, m6solati p6ld6ny6t pedig az esperesihivatalban
kataszterben
kell tartani. Az esperesihivatalok risszefoglal6
2003. szeptemberf-ig a PtispcikiHivatalnak krildj6k meg a
gyr.ilekezetiingatlanok nyilv6ntart6s6t.
8. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet kcizgyfiI6sea
kebelbeii gyiilekezetek dijlevel6nek minim6lis k6szp6nzcisszeg6tgyiilekezeti 6s int6zeti lelk6szek eset6ben60.000.,
azaz hatvanezer forintban, beosztott lelk6szek eset6ben
40.000.,azaz negryer'ezerforintban 6llapitja meg.
Eml6keztet6: Hatilrozathozatal ut6n Suhai Lajos lelk6szi
tan6csos t6j6koztatja a ktizgyiil6st an6l, hogy az egyh6zkcizs6gekingatlanjainak tulajdoni lapj6t a frildhivataloknak ingyenesen kell kiszolg6ltatniuk. Ehhez csupAn nyiIatkozatot kell benyrijtani.
73. Az egyh6zkeriilet 2003. 6vi kiilts6gvet6se

12.A Gazdas6gi Bizottsig jelent6se
1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerilet k<izgyfil6sea
Gazdas6giBizotts6gjelent6s6t elfogadja.
2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet ktizgyfil6se
megbizza6s felhatalmazza a Gazdas6giBizotts6got, hogy az
6tad6s-6tv6tel sor6n kimutatott ad6ss6gokat 6s kcitelezetts6geket vizsg6lja meg. A kintl6v6s6gek tekintet6ben
mindent tegyen meg az elntiks6g, hogy azok az egyhhzk'
ertilet p6nzt6r6ba visszakeriiljenek, bele6rtve a g6pkocsibiztosit6si dijak kintl6v6s6g6tis.
3. A Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkeriilet kcizgyiil6sea
tov6bbiakban az Elnciks6gnek nem teszi 1ehet6v6,hogy
kcizvetleng6pj6rmii-fenntart6si, biztosit6si t6mogat6sokat
nyrijtson a szolgdlati g6pkocsiktekintet6ben,:hanemezeket
a t6mogat6sokataz egyh6zmegy6kenkereszttil kell az atra
rdszorul6gyrilekezetekhezeljuttatni.
4. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet kcizgyiil6se
felk6ri az Elnciks6get, hogy az egyh|zkerr.ileti sz6kh6z
6piilet6nekmiiszaki fehilvizsg6lat|t v6gezzeel, 6s m6rje fel
az 1980-as 6vekben 6piilt sz6rny rekonstrukci6j6nak
v6rhat6 k<ilts6g6t.
5. A Dunamell6ki Reform|fits Egyh|zkerilet kcizgyiil6se
k6ri az Elnciks6get, hogy a 2004-es ktilts6gvet6si 6vt61

1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet kcizgyiil6seaz
egyh6zkenilet 2003. 6vi kcilts6gvet6s6t2 786 569 000.-Ft-os
elfogadja.
bev6teli 6s ugyanennyi kiad6si v6g<isszeggel
2. A Dunamell6ki Reformdtus Egyhdzkertilet kdzgyiil6se
felhatalmazza az eln<iks6get,hogy a be6rkezett k6r6sekre,
misszi6i feladatok t6mogat6s6ra, a m6g el nem osztott
misszi6i t6mogatrisokat it6lje oda 6s errdl a kcivetkez6
tan6csiil6st v agy kozgy6l6st t6j6koztassa.
3. DREK K6zgy6l6serigy dcint,hogy az intervenci6s alapb6l
felt6tlen sztiks6g eset6n, a Gazdasdgi Bizotts6g dtint6se
ut{n az Egyhdzkerileti Tan6cs vagy az Egyh6zkertileti Kcizgyiil6s hatdrozata szerint utalv6nyozhat az Elnciks6g.
4. Akozgytl6s felhatalmazza az elnciks6get,hogy a tan6csiil6snek vagy kcizgyiil6snekut6lagos besz6mol6si kdtelezetts6.gemellett, az 6Ital6nos tartal6k tisszeg6b6la gazdas6gi bizotts6gegyet6rt6s6velutalvSnyozzon.
5. Az egyhdzkeriileti kcizgyfil6s felhivja a gazdas6gi
bizotts6got, hogy az 6szi kcizgyiil6srea kcizalapij6rul6kok
feloszt6saOgy6benjavaslattal 6ljen.

'
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9. Az egyhtrzkeriileti oktatdsi int6zm6nyek
tandcsi tagjainak megvilasztdsa

igazgat6-

Az egyhlzkertileti ktizgyiil6s a L6nyay utc-ai 6s a BaAr'
Mada-s Gimn6zium igazgat6tanilcsaiba a fenntart6 6ltal
deleg6lt 8-8 tag megv6laszt6s6t meger6siti- Az oktat6si
int6zm6nyek 6rdek6ben v6gzend6 szolg6latukra Isten
6id6s6t k6ri.
1. A L6nyay utcai Reform6tus Gimn6zium igazgat6tan6cs6nak a fenntafi6 6ltaI deleg6lt tagjai:
DobosAgoston, Simonfi S6ndor, Veres S6ndor, dr' Kerk6poly
Endre, Aadh6.zy Levente, L6czai-Szab6 Tibor, Szentp6lyJuh6sz Imre 6s Lilszl6fi S6ndor

D6ipest
Eszakpest
Tolna
V6rtesalja
oSSZESEN

48
48
35
36

RN
AA
36

'l

38

290 egyh6zkozs6g 330 szavazat

Az egyh|zkeriileti kcizgyiil6s az e gyh|zme gy6k hat|r ozata
alapj6n meg6llapitja, hogy a nyolc egvh|zmegy6be bekebelezett 290 egyh|zkozs6g szavazati szdm6rt'6ke330.
13. A Lelk6szi SzolidaritAsi Alapitv6nv megsziintet6se

A Lelk6szi Szolidaritdsi Alapitv6ny, amely a gyakorlatban
alapitv6nyk6nt, hanem alap2. A Ba6r-Madas Reform6tus Gimn6zium igazgat6tan6cs6'r nem bir6s6g 6ltal bejegyzett
jciv6'ben
Szolidarit6si AIap n6ven
Lelk6szi
a
miiktidcitt,
k6nt
nak a fenntart6 6ltal delegdlt tagjai:
a Diak6niai Bizotts6g feliigyeleteal6 kertil'
dr. T6k6czki LhszI6, Sipos Ete Almos, Takar6 Tam6s, Kiss
Ldsz\6, dr. Magay Tam6s, dt. Z|vodszky G6za, Gegus G6bor
14. A R6day Koll6gium iigYe
6s dr. Kcirtis6nyiAndr6s
10. A Gazdagr6ti Misszi6i
hdzkozs6,gg6 v6lisa

F gyh.fizki5zs6g anvaegv-

Az egyhilzkeriileti kcizgyiil6s Isten ir6nti h6lSval elfogadja a
Budipest-D6li egyh6zrnegye felterjeszt6s6t a Gazdagr6li
Reforh6tus Misti6i Egyhlzkozs6g any6sit6s6val kapcsolatban, 6s sok 6ld6st kiv6n a gyiilekezet 6let6re 6s
munk6j6ra.
11.Az egyh6zkeriileti ktizliinv iigve
Elnciks6ge
1,.A Dunameli6ki Reform6tus Egyh6zkenilet
"Dunarnell6ki
kiadv6nyt
megjelen6
icl6szakosan
iavaslat6ra
Reform6tus Egyh5zkeriileti Krizlem6nyek" cimen ad ki a
Keriilet.
2. Akiadv6ny felel6se az egyhilzketnleif6jegyz6 6s a pi'ispciki titk6r. Taitalmaznia kell minden k<izgyiil6si, tan6csr'il6si
hat6rozatot, a gytilekezeteket, lelkip6sztorokat 6rint6 hivatalos kdzlem6nyeket, hat6rid6ket. A k<izlciny nyiijtson
t6j6koztat6st ai egyhilzkeniletben ttirt6n6 szem6lyi v6ltoz6sokr6l, esem6nyekr6l is.
3. A kiadv6nyt minden gytiiekezet 6s int6zm6ny ltivalall'61
megkapja. A ktizlem6nyekben k<izz6tett lnat|rozatok kiiltin
6rtJsit6s n6lkil is az 6rintettekre illetve az illet6kesekre
n6zve kotelez6ek.
L2.Az egytr5:zki5zs6gekszavazati sz6m6rt6ke
A 2003. janu6r 7-tA 2006. december31-ig terjed6 idSre-az
egyhilzklzs6gek szavazatt sz6m6rt6k6t az egyhdzmegy6k a
6llapitott6k meg:
kcivetkez6'l<ben
30 egyh6zkcizs6g36 szavazat
Baranya
z+o
B6cs-Kiskuns6g 38
26
Budapest- p6l
35
Budapest- Eszak 29

1. A kertilet a Rdday Koll6giumot mint cin6ll6 szewezetr
egys6getmegsziinteti.
2. A R6day utca 28. a tov6bbiakban mint a Dunamell6ki
Reform6tus Egyh6zkeriil et Sz6khilza miiktidik.
3. A miik<id6srendj6nek meghat|rozlsilra az 6szi k'dzgyiil6s
el6 kell terjeszteni a miiktid6st szab6lyz6rendet.
4. Az egyhilzkeruieti sz6khiz miiktidtet6s6rc az egyhdzker0let k<izgyiil6sefelhatalm azza az elnciks6getegy gondoks6g
fel6llit6s6ia. A gondnoks6g h6rom egvs6gb61611:h{zkezel6s6g;konyha 6J 6tterem; gazdas|gi hivatal, ezeknek feladatit a ptispciki hivatal gazdasilgrhivatal6nak kell ell6tni'
5. Asz6kh6z haszn6l6i b6rleti dij n6lktil, m2-re vetitett rezsi
kcilts6g megfizet6si kcitelezetts6ggel:a ptiLsprikihivatai; a
hittudom6nyi kar intern6tussal, a R6day Gyiijtem6ny, a
konyha 6s 6tterem.
A naauv Nyomda b6rleti dij fizet6semellett 6s a mz szerinti
felosztottrezsi kcilts6gt6rit6se melletti haszn616.
6. A gondnoks6gmiikddteti:
- a disztermet, amelyet a Ptispoki Hivatal, a HTK, a R6day
Gyiijtem6ny b6rleti dij n6knl haszn6lhat bejelent6s 6s
indokolt ig6ny szerint;
- a mosod6t,
- a vendr5gszob6kat,
- a teol6gusok 6ltal nem haszndlt szobhkat
?. AHTK r6sz6teszolg6latilak6sk6nt hat professzorilak6st
biztosit az egyhilzkenilet, amelyek illetm6ny lak6sk6nt tartoznak a HTK-hoz. A tdbbi lak6s a gondnoks6ghoztartozik'
8. A gondnoks6gkcitelesa haszn6l6katsztiks6gszerint,vagy
Iegalabb k6t haszn6l6 k6r6s6re, de 6vente legal6bb egyszera
t &riteti kcizgyiil6s el6tt iisszehivnt t|j6koztat6sra 6s
megbesz6l6sr..E, a testrilet a h6z miiktid6s6velkapcsolatban j avaslatt6teirej ogosult'
9. A Gondnoks6g sz6mvitel6t a Keri.ilet Sz6mvizsg6l6
Brzottsilga ellenlrii, kcilts6gvet6s6t6s z|16 sz6mad6s6tpedig
az E gyhdzkeniLletiKcizgyiil6s va gv Tan6csiil6s ha gyja j 6v6'
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10. A Gondnoksdg feliigyelet6t, az utalv6nyoz6s rendj6t a
mindenkori Egyh6zkertil eti F 6jegyz6v6gzi, illetve hatLvozza
meg.

362.706.000,-Ft, kiades: 361.898.000,-Ft + 808.000,-tartal6kalap)
II. Az elfogad6sranem javasolt kcilts6gvet6sek:

15. A Diak6niai Bizotts6g jelent6se
l. Az egyhdzkeriilet krizgyiil6se felk6ri az egyhilzmegy6ket,
hogy az LSZA miikrjd 6s6r6, a diak6niai bizotts6got folyamatosan, legal6bb negyed6venk6nt t6j6koztass6k.
2. Az LSZA vonatkoz6s6ban csak r6szben cin6ll6an
gazd6lkod6 egyhilzmegy6k (Baranyai, V6rtesaljai, Tolnai)
tdmogat6sijavaslatait a Diak6niai Bizotts6g hagyja j6v6.

1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet a Kdroli
G6sp6r Reform6tus Egyetem 6ltal 2003. 6vre benyrijtott
kcilts6gvet6st (- 99.025.854. forintos egyenleggel) nem
fogadja eI. Elrendeli, hogy az Elnciks6g az egyhilzi tdrv6ny
fels6oktat6si 6s gazdas6gitrirv6nye alapj6n biztost nevezzen
ki a KRE tov6bbi miikcid6s6nek biztosit6sa 6rdek6ben, a
helyzet tisztizils|ra mindaddig, amig az Egyetem a HTKn6l 6s a TFK-n61 az elmrilt 6vben a lelk6szi j6rul6kok 6s TBj6rul6kok kr.ilcinbcizetek6ntmutatkoz6 30.000.000.-Ft-os
kdztartozils kiv6tel6vel nullszald6s kcilts6gvet6stnyij t be.

3. A Diak6niai Bizotts6g kciszcinettelfogadja a k6rd6sekre
be6rkezett v6laszokat. A Bizotts6g ig6ri: rigy dolgozzafel a
be6rkezett k6rd6iveket, hogy rem6nyei szerint gazdagitani
tudja az egyhilzkozs6gekdiak6niai munk6j6t.

2. Az Egyhilzkeriileti Krizgyfl6s a GycikrissyEnd.re 6voda
k<ilts6gvet6s6t
nem fogadjael.
(Bev6tel: 9.337.000.-Ft;Kiad6s: 12.339.000.-Ft.A k61ts6gvet6sben szerepel m6g v6rhat6 bev6teli <isszeg,de
800.000.-Ft akkor is minuszban marad.)

L8lt. Az egyh6zkerr.ileti fenntart6sir int6zm6nyek krilts6gvet6sei

3. T6bita Diak6nusk6pz6Szakiskola 6s Koll6gium: az egyhdzkerr.ileti kcizgyiil6s a T6bita Diak6nusk6pz6 Iskol6val
kapcsolatos el6terjeszt6st elfogadja, a Szakiskola kcilts6gvet6s6tnem fogadja el,6s az iskola vezet6inekutalvdnyoz6sijog6t megvonja.

I. Az elfogad6srajavasolt kcilts6gvet6sek:
L Az egyh|zkeriileti kozgyiil6s a R6day Gyiijtem6ny kcilis6gvet6s6telfogadja. (Bev6tel: 91.523.000,- Ft, kiad6s:
91.523.000.-Ft)
2. Az egyhizkertileti kcizgyiil6s a R6day Nyomda kdlts6gvet6s6telfogadja. (Bev6tel: 17.102.000,- Ft, kiad6s:
Fr)
17.102.000,3. Az egyh|zkenileti kcizgyfil6s a Sz6kely J6zsef Reform6tus
Altal6nos Iskola krilts6gvet6s6t elfogadja. (Bev6tel:
32.174.000,-Ft, kiad6s: 32.174.000,-Ft)
4. Az egyhilzkeriileti k<izgyiil6s a L6nyai Utcai Reform6tus
Koll6gium 6s Gimn6zium krilts6gvet6s6t elfogadja. (Bev6tel:
303.753.000,-Ft, kiad6s: 303.300.000,-Ft +453.000,-tartal6kalap)
5.Az egyhdzkeriileti kcizgyiil6s a Ba6r-Madas Gimn6zium 6s
Altal6nos Iskoia kcilts6gvet6s6t elfogadja. (Bev6tel:

18/4. Kciv6r Zsolt rigye
Az egyh|zkerr.ileti kcizgyiil6s Kciv6r Zsolt k6relm6t elutasitja. Egyben tisztelettel felk6ri, hogy anyaiskol6j6ban
szerezze meg a II. lelk6szk6pesit6 vizsg6t. Illet6ktelen
kirendel6s miatt a Medindn eltciltcttt szolg6lati id6t szolgdlati id6nek nem ismeri eL
18/5.A vecs6si6voda
Az egyh6zkeriileti kcizgyfil6sj6v6hagy6lag tudom6sul veszi
a Vecs6siReform6tus Ovoda megalapit6s6t ,6sazt az egyh6zkertileti oktat6si int6zm6nyek kciz6 nyilv6ntart6sba
felveszi.
18/6.A majosh6zi6ltal6nos iskola rigye
Az e gyh6zkertileti kdzgyfi16sj 6v6hagy6lag tudom6sul veszi
a Majoshdzi Reform6tusAltal6nos Iskola megalapit6s6t,6s
azt az egyhizkertileti iskoldk kciz6nyilvdntartdsba felveszi.

2003.JUNIUS 30._ TANACSULES
8. A Gazdas6gi Bizotts6g jelent6se
1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerilet Tan6csa
meghatalmazza az elnoks6get,hogy a HVB Bankkal krjsstin
az Egyhilzkeniletet illet6 rirrikj6rad6k fedezete mellett olyan
hitelkonstrukci6t, amely lehet6v6 teszi egyr6szta folyamatban lev6 beruh6z6sok befejez6s6t, m6sr6szt az egyhilzkeriilet sz6kh6z6banlev6 intern6tus rekonstrukci6j6t.
A hitelt az egyh6zmeey6kt6,be6rkezett l6that6 6s val6s6gos
fedezettel rendelkez6 egyh{zkozs6gek 6s int6zm6nyek
ig6nyelhetik. A hitel foly6sit6sa a bankkal tcirt6nt meg6lIapod6s szerint folyamatos lehet. Maxim6lis cisszegegyh6zkeriileti szinten 6-800 milli6 forint.
2. A k|rpStI6ssal rendelkez6 egyhilzkcizs6geka r6sziikre
megdllapitott k6rp6tl6si risszegetmegkaphatj6k egy cisszegben, amennylben az egyeztet6bizotts6gndl a kifizet6s Ote-

mez6sem6g nem tcirt6nt meg. Felt6tlenril n6v szerinti presbiteri hat6rozat sztiks6ges,amely nyilatkozat6val engedm6nyezi az egyhilzkeriilet jav6ra a k6rp6tl6s cisszeg6t6s
annak valonzdci6jht. A valoriz6ci6 a kamat fedezete.
2lb. A tanilcs elfogadja a Gazdas6gi Bizotts6g javaslat6t,
hogy a tov6bbiakban a g6pkocsi keretbiztosit6sba (casco6s
kcitelezQ azok a g6pkocsik kerr.iljenek, amelyek a keriilet
vagy megye vagy egyhdzkcizs6gtulajdondban vannak, esetleg ahol lelkip6sztorok r6sz,&6, adott kcitelezv6ny van. A
tcjbbi biztosit6st jirlius l-tfr az egyh6zkerr.iletfelmondja.
3. 2003. jirlius 1-t61az eddigi R6day Koll6gium elnevez6s
helyett a Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkenilet Sz6kh6za
n6ven mfiktidik tov6bb a Bp. IX., R6day u.28. sz. alatt tal6lhat6 reform6tus int6zm6nyegyrittes. A portaszolgilat a m6r
megl6v6szerz6d6smiatt 2003.jrilius 31-velkeriil visszahozzilnk.

'
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4. Az egyh|zkertilet egyetemi lelk6szi 6ll6st alapit a
Budapesti Egyetemi Gyiilekezet lelk6szi szolg6latainak
ell5t6sfua.A lelk6sz javadalma havi brutt6 100.000.-forint
kp., 6s a DREK Sz6khilz|nak intern6tus6ban l6v6 ftildszinti
szolg6iatilak6s 6s annak
2. sz|mi k6tszob6s,cisszkomfortos
rezsiktilts6ge
5. A DMREK Tan6cs az Egyhdzkertilet kcilts6gvet6s6t az
al6bbiak szerint m6dositja: rendkiviili bev6telk6nt 6rkezelt
41 M Ft, ^zaz negyvenegymilli6 forinttal megerneli a
bev6teli oldalt a kiilfdldi seg6ly rovatb an beruhdz|si t6mogat6sk6nt, melyet az al6bbiak szerint oszt fel:
5 M Ft, azaz titmilli6 forint
P6cs-Hird
3 M Ft, azazhivommilli6 forint
P6cs-Pell6rd
Mis szi6i e gyh6zkizslgek templomai, gyrilekezeti kcizpontjai
6pit6s6nekbefejez6s6re,illetve az 6pitkez6sek elkezd6s6re'

tosit, amely az 6ltalunk biztositott ciner6 (20 M Ft) 6s az
OM-t61kapott beruhdz6sit6mogat6sb6l30 M Ft, azaz osszesen 50 MFt, azaz titvenmilli6 forint.
A tan6cs az Intervenci6s Alapb6l a T6bita Diak6nusk6pz6nek6llami fejkv6ta visszafizet6se10 M Ft, azaztizmilhagy j6v6.
li6 forint cisszeget
A R6day Koll6gium szan6l6s6val kapcsolatos kifizetetlen
sz6ml6k rendez6s6re6 M Ft, azaz hatmilli6 forint tisszeget
hagy j6v6 az Intervenci6sAlapb6l.
A T6bita Diak6nusk6pz6 Int6zet intern6tusi r6sz6nek
felirjit6s6ra 5 M Ft, azaz otmilIi6 forintot biztositunk,
ugyancsakaz intervenci6salapb6l.
10. A T6bita Diak6nusk6 pz6 Int6zet mtikiid6se

A p6csiiskola hitel visszafizet6s6re
5 M Ft, azaz citmilli6 forint
- A k6poszt6smegyeritemplom 6pit6s6re
13 M Ft, azaz tizenh|rommilli6 forint
- A sv6bhegyitemplom 6pit6s6re
7 M Ft, azazh6tmllTi6 forint
- Anagyk6tai templom 6pit6s6re
8 M Ft, azaz nyolcmilli6 forint
cisszesen41 M Ft, azaz negryenegymilli6 forint.

A T6bita Diak6nusk6pz6 Int|zetet a Nagyk6rtisi Tanit6k6pz6 F6iskola 6tveszi szakkoll6gium illetve levelez6k6pz6s
c6lj6ra.A tan6cs felhatalmazza az elnciks6get,hogy a T6bita
Alapitv6nnyal ktisstin szerz6d6st a mtiktidtet6sr6lL.

6. A m6g fel nem osztott misszi6i alapb6l a V6rtesaljai
Egyh6zmegyeTim6theus hilza6s az Imm6nuel otthon misszi6i c6ljaira 500.000,- Ft azaz otszhzezerforintos t6mogat6st
nyrijt a kenilet.

IL K6kai Nagy Viktor arra vonatkoz6k6r6s6t, hogy vegytik
lelk6szi 6llom6nyba,a tan6cs azza\ a felt6tellel hagyta j6v6,
hogy a k6relmet az eddigi szolg6lataalapj6n illet6kes hat6lyosittassa.

7. Az 6ltaI6nos tartal6kb6l a Baranyai Lev6lt6rban XV.
szlzadi graduale lapok restaur{lis|ra 300.000 Ft, azaz
h|romsz|zezer forint cisszegetnffit a keriilet.

IV. A tan6cs n6vszerinti szavazilssal hozz|jdlult, hogy a
Ba6r-MadasGimn6zium kb. 5,2 M Ft a forgalmi 6rt6k( tahi
ingatlan6t eladja a keriiletnek, amelynek v6tel6r|t az
Intervenci6s Alapb6l finanszirozzuk.

8. Az Intervenci6s Alapb6l a KGRE sz{m|ra 20 M F, azaz
hriszmilli6 forint ciner6t biztositunk, hogy az OM -t61
beruh6z6sit6mogat6st kaphasson 105 M Ft 6rt6kben.
Ennek fej6ben a KGRE kritelezetts6get v6llal arra, hogy a
Sz6khl;lzbanlev6 Intern6tus felirjit6s 6ta tdmogal,ilst biz'

V. A D6lpesti Egyh6zmegye ktizgyiil6se dcint6senyom6n a
Gy6l - Fels6pakonyi t6rsegyh6zkcizs6g kett6v6lik, Gy6l
Reform6tus Egyh6zkcizs69 6s Fels6pakonyi Misszi6i
Egyh|zkozs6g n6ven.

-

12. Egy6b tigyek
L A tan6csr.il6sj6v6hagyta, hogy Cs6k6ny Tam6s beosztott
lelk6sz t6bori lelk6szi szolg|latot t<iltscinbe.

EGYHAZMEGYEIADATOK
ADMSZOLGALTATASDATIJMA:2003.jrinius 23.

TOLNA

ESZAKPEST

ESPERES:SzemereiL6szl6

ESPERES:F6nagyMikl6s
ELHUNYT:

SZULETETT:
1. Bocskor6sBarnab6s
anyja: Bocskor6sEnik6
apja: BocskordsBertalan
szolgl,Iati hely: Nagydorog
2. Simon M6rk
anyja: Hatvani Henrietta Aranka
apja: Simon Istv6n
szolgl.lati hely: Dunafcildud'r

f 6nodi Szab6Lajos - Tdk - Zs6mb6k

BARANYA
ESPERES:Peterdi D6niel
ELHUNYT:
f Achs K6roly volt mez6triri lP.
SZtLETETT:

SZOLGALATI HELYET VALTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'Lemle Zoltiln - Bonyhdd

1. Szil6gyi No6mi
anyja: Szil6gyin6 Szem6t Andrea
apja: Szil6gyi Ferenc
szolgdlati hely: Vajszl6

. Dunamelldki
. | |
Reformdtus
Egyhiizkerrileti
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2. M6csodi Ferenc
anyja: Milotta Krisztina
apja: M6csodi Ferenc
szolgdlati hely: Pdcsi Reforrndtus Koll4gium
SZOLGAI,A(rI HELYET VALTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'Kiss L6szl6 - Koml6
'T<ink6 Levente - volt: Sopron (egyetemi lelk6sz)
- Sikl6s-M6riagyiid

DELPEST

SZOLGAI,Aff I HELYET VALTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'Szab6 Lajos 6s feles6geZiminyi No6mi - Bp.-R6kosliget
'T6falvi Eva - k6rhilzlelk6szi kirendel6st kapott
'Agoston Csaba- Bp-R6kospalota-Ov6ros
aug. 15-t6l
'Szab6 Zoltiln - Bp-Zug16b6lrendelkez6si 6llomdnyba
'Szilasi Vikt6ria - Bp-Cimbalomutc6b6l hitoktat6 lelk6sz a
L6nyai Gimn6ziumban szept.l-t6l .
' Ulakcsai ZoIt{n -Bp-R6kospalota-Ov6rosb6l a T ilzlfui
misszi6i egyhAzkdzs{gbeaug. 15-t6l

BUDAPEST - DEL
ESPERES:Takar6 Tam6s

ESPERES:Koml6si P6ter
ELHUNYT:
ELHUNYT:
f K6nai Ilona 6csaibo. lelk6sz augusztus26-6n
65 6veskor6ban (k<izleked6si
baleset)
SZULETETT:

f dr. Nyiri S6ndor - Budapest - Wekerle telep
SZOLGALAff I HELYET VI{.LTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'Erdei L6szl6 - k6rh6zlelk6szi kirendel6st kapott

1. Vlad6r Katinka
, , 4

anvla: SzaDo llva

apja: Mad6r Istv6n
szolgdlati hely: Monor - Kistemplom

BACS-KISKUNSAG
ESPERES:Szab6G6bor

2. Farag6 Emese
anyja: S6rdy Em6'ke
apja: Farag6 Csaba
szolgdlati hely: Dunaharaszti

nAzassAcorKororr:
Andr6si Kriroly 6s T6th Franciska Ilona
szolgd.latihely: Kishunlachdza
SZOLGAI,Aff I HELYET VALTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'S6rf6ny Zoltiln - Bugyi, jrinius 10-t61
' Uherkovichn6 Perge Timea - Albertirsa-Cegl6dbercel
augusztus19-t6l
'Andor Lilszl6 mak6di lelkip6sztor nyugalomba vonul
szeptember1-vel
'Pap Ferenc- beosztottlelk6sz NagykSrris-Felszeg
(kor6bbans.Ielk6sz)
'Vizkelety M6rta - beosztottlelk6sz T6szeg-Tiszav6rkony
(kor6bbans.lelk6sz)
'P6l Tam6sn6Kiss M6rta - s.lelk6szSzolnokon,jrilius

SZI'LETETT:
1. Makay Bendegriz
anyja: Burkus Erika
apja: Makay LiszI6
szolgd,latihely: Kecshemdt
2. Yarga Emma
anyja: Szatm6ri Judit
apja: Varga N6ndor
szolgd.Iatihely: Kecshemdt

VERTESALJA
ESPERES:Szab6P6ter
ELHUNYT:
f MAth6 S6ndor- Ercsi

uAzassAcorKor6rr:

r-tol

'Stift J6nos - seg6dlelk6szR6ckev6nszeptember1-t6l
' Szab6ZoIt|n J6zsef- kisegit6 seg6dlelk6sz
Cegl6d-Felszegr6lDun6ntrilra augusztus 15-t6l
' Csenki Andr6s - kisegit6 seg6dlelk6szTcikril-Hal6sztelekre
R6ckev6r6l szeptember 1-t6l
'Nyugalomba vonult: Agai Erzs6bet
szolg6lati hely: Albertirsa - Cegl6dbercel

BUDAPEST - ESZAK
ESPERES:Simonfi S6ndor

HAzessAcorx6rdrr:
Somogyi Lilszl6 6s Gyrire M6ria
szolgd.latihely: Bp. - Obuda

Fekete fva Katalin sukor6i lelkipAsztor 6s Horvdth G6bor
SZOLGAI,ATI HELYET VALTOTT
(Par6kuslelk6szek):
'P6pai Szab6Gycirgy- Velence
' OLih L6szl6 - Alcsritr6l Gdrdonyba
'Kov6cs Gycingyi- rendelkez6si 6llom6ny
'P6l6czl Kdroly - M6nyr61 Medin6ra (Tolna m.) jrinius 1-vel
'Szab6 Ferenc seg6dlelk6sz- M6ny, (fehigyel6 lelk6sz:
T\rrbucz P6ter, Csabdi)
'Horv6th G6born6 Fekete Eva - Sukor6
'T6th S6ndor sdrkeresztriri lelkip6sztor nyugdijba ment
jrinius 1-vel
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A kiizeljriv6ben sorra keriil6 fontosabb egyhdzkeriileti esem6nyek:
- ,,Eur6pa r6sMagyarorszilg II. Rik6czi Ferenc
kord,ban" cimmel rendeznek konferenci5t szeptember 24-26 kozot't a K|roli GAsp6r Reform6tus
Egyetem 16szv6tel6vel.
- A Dunamell6ki Egyh6zkerilet vid6kmisszi6s
munkacsoportja 6s a Presbiteri Szdvets6g
szervezete 2003'
teriileti
B6cs-KiskunsAgi
szeptember 26'27 -6n Kecskem6ten, az Emmaus
Hilzban tar|ia 4. konferenci6i6t, amelynek cime:
MEGSZ6LiIAS - ,,Hogyan sz6litsuk meg azokat,
akik reformdtusnak vallott6k magukat 6s hovS
hivjuk &<et?"

- Orsz6gos teol6gus tal6lkoz6t
m6ten okt6ber 17. 6s 19. ktiztitt'

tartanak Kecske-

- Egyh6zkenileti lelk6szn6k konferenci6jAt tartj6k
okt6ber 18-6n szombatona Budahegyvid6ki Egyh{zkdzs6gben.
- Okt6ber 19-6n a Kispest - Wekerle-telepi Egyh6zkrizs6g templom6nak 70 6ves 6vfordul6j6r6l eml6kezik meg.
- Gyulekezeti h|z alapk6-let6tel6t tartj6k okt6ber
Egyh6z25-6n a Pestszentl6rinc-Erzs6bet-B6latelepi
kdzs6gben.

- A presbitereket k6pz6 alkalmak az 6sz,be6llt6val
- November7-6n KIE jubileumi konferenci6t renmind tobb egyh|zmegy6benindulnak irjra. Igy az 6szakpesti, a d6lpesti 6s a k6t budapesti egyh6zmegy6ben deznek.
indult vagy indul irjra a presbiterkOpz6s.
- Lelk6szszentel6s 6s kozgy$l6s november 19-20.
(ezen behil a lelk6szszentel6s19-6n szerddn 17.00
- Szeptember 27-6n Palotabozsokontemplomszenlesz)
6rakor
tel6si istentisztelet lesz.
Ehhez kapcsol6d6 hat6rid6'h: a hizottshgi elntjk<ik
bizotts6gukat- bel6t6sukszerint egyszervagy tcibbszcir
- Szeptembev27-28'6n P6csen rendezik meg az
szeptember30-ig tisszehivjdk,a szakel6ad6ijelenORTE orsz6gos konferenci6j6t'
t6seket 6s hatlrozatokat okt6ber 15-ig kell a piisptiki
- Szeptembet 27'6n iinnepi istentisztelet keret6ben hivatalba eljuttatni. Ahivatal az alkot6 tagoknak kikiiljelent6seket a kozgytil6si meghiv5val egyritt
iktatj6k be Szab6 Lajos lelkip6sztort a Budapest- di a
5-ig.
november
R6kosligeti E gyh6zktizs6gbe.
- Esperes-gondnoki 6rtekezlet, valamint Egyhha
kertileti Tan6csiil6slesz Kecskem6tenokt6ber 1-6n'
- Okt6ber I2'6n a R6kospalota-Ujvdrosi Egvh|zkrizs6gtemplom 6pit6s6nek 70. 6vfordul6ja h6laad6
istentiszteletet tartanak'
- Az Orszitgos Protest6ns Napokat okt6ber 17' 6s
31. kozott rendezik meg. Ennek keret6ben kerril sor a
Estre okt6ber 26'6n 17 '00
Protest6ns Kultur6lis
Kcizpontban,
Kongresszusi
Budapest
6rakor a
Eml6kReform6ci6i
Orsz6gos
az
valamint
iinnep6lyre okt6ber 31-6n 18.00 6rakor a De6k t6ri
evang6likus templomban (ig6t hirdet B.Szab6 Istv6n
prisp<;k).A h6t r6szletes programjdt a Reform6tusok
Lapja ktizli.

- Ezirton is k6rjnk a kedves lelkip6sztor testv6reket,
hogy az adataikban bekovetkez6b5rmilyen v:iltozdst
(pl. szolg6lati hely v|Itozilsa, hdzassigb6l ad6d6
n6wilrltozdq gyermekszriiet6s stb') tudassik az egy'
h6zmegyei hivatalokkal, amelyek jelent6srikben
tdj6koztass6k ezekr& a piispdki hivatalt, mivel ttibb
hat6s6g, igy a nyugdrltnL6zetis, csak a puspdki hivatalokt6l fogadja eI az adatokat'
- Mell6kelten kuldjnk ,$' Dunamell6ki Reform6tus
Egyhdzkeriilet Szervezet6r6'l 6s Miiktjd6s6r6l' sz6l6
szab6lyrendeletet.
Az elfogadott szab6lyrendeletek a k<jvetkez6'kbenis a
mell6kletek6ntjelennek meg.
,,Kcizlem6nyek'
Javasoljuk, hogy ezeket tarts6k osszef'lzvea lelk6szi
hivatalokban.

LETIT6ZI EN/IENYEX
S EGYHAZKERU
RMATU
DUNAMELI-f,I REPO
lapia
hivatalos
s Egyhlzkenilet
l6kiReformdtu
a Dunamel
Szerkeszt6slg:DRESz1khAza
ulca 28.
Budapest1092, .Fd'l,daY
36-l -2180-753
Telefon:
Fax:36-l-2 I 80-0I 8
matav'hu
e-mail:ph@mredmek.
Felel6sszerkeszt6:YargaLiszl6 f6iegz6
i Andrdslelk€sz
Szab6Gabriellapiispokititk6r,Bolcsfold
Szerkeszt6;

SZABALYRENDELET
A Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkeriilet Szervezet6r6. 6s Miikcid6s6r6l
ELSO FEJEZET

MASODIK FEJEZET

Az egyhilzkenllet szervezete6s fel6pit6se

Az Egyhflzkerr.ilet tiszts6gvisel6i, alkalmazottai

1.S.
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet az egyh6z alkotm5nyfu6l 6s korm6nyzat6r6l sz6l6 - tcibbszcirm6dositott 1994.II. trirv6ny (a tov6bbiakban:Alkotm6ny) 103.$-a alapj Vn a Bat anyai, B6cs-Kiskuns6 gi, Budapest-D6Ii, BudapestEszaki, D6lpesti, Eszakpesti, Tolnai 6s V6rtesaljai Egyhilzmegy6knek egyesiil6se az egyh6zi korm6nyz6st 6s igazgat6st szolg6l6fels6'bbhat6s6g l6trehoz6sa c6lj6b61.Az egyh6zkeriilet jogi szem6ly.

5. S.
(1) A piisp<iki titk6r a ptispcik javaslata alapj6n - okleveles
lelk6szek ktizr.il- az egyhSzkenileti k6zgy6l6s 6ltal megv6lasztott lelk6sz, akit egyh6zkeriileti (ffl tan6csosi cimmel is fel lehet ruh6zni.
(2) Az egyhizkerilet int6zeti lelk6sze, akire az int6zeti lelk6szre vonatkoz6jogszab6lyokalkalmazand6k.
(3) Dijlevel6t az egyh|zkeriileti kcizgyiil6s 6llapitja meg 6s
illetm6ny6t az egyh|zkeriilet p6nzt6ra foly6sitja.
(4) Az 6ll6s elfoglal6sakor a krizgy(il6s el6tt eskrit tesz.

E gyhdzkenileti kcizgyiil6s
2. $.
(1) Az Egyh6zkenileti Krizgyfil6s (a tov6bbiakban: Kcizgyii16s)alkot6 taglar azAlkotm6ny 119. $-6nak (1) bekezd6s6benmegjelciltszem6lyek.
(2) Minden Egyh6zmegyei Kdzgyfil6s egyh6zmegy6nk6nt
kett6 lelk6szi 6s kett6 vil6gi tan6csostv6laszt.
(3) A krizgyfil6sre az egyhizmegy6k az al{bbiak szerint v6lasztanak 6s kiildenek k6pvisel6ket:
Baranyai 2 lelk6szi 6s 2 vil6gi
B6cs-Kiskuns6gi 3 lelk6szi 6s 3 vil6gi
Budapest-d6li3 lelk6szi 6s 3 vil6gi
Budapest-6szaki3 lelk6szi 6s 3 vildgi
p6lpesti 3 lelk6szi 6s 3 vil6gi
Eszakpesti3 lelk6szi 6s 3 vil6gi
Tolnai 2 lelk6szi 6s 2 vil6g)
V6rtesaljai 2 lelk6szi 6s 2 vil6gi

3.S.

A K<izgyfil6stan6cskoz6si rendj6r61, fel6pit6s6r616s szervezet6r6l az Alkotm6ny 119-126.$-a, tov6bb6 a jelen szab6lyrendelet negyedik fejezete rendelkezik
Egyh6zkenileti Tan6cs
4. S.
(1) AzAlkotmAny 127. S-6nak(1)-(2)bekezd6s6ben
foglaltak
alapj6n a K<izgyiil6sEgyh6zkerrileti Tan6csot (a tov6bbiakban: Tan6cs) alakit.
(2) Az EWhilzkenileti Tandcs az Egyh{zkeriilet Elnciks6g6n 6s f6jegyz(fton 6s az egyh|zmegy6k elndks6g6n kivtil egyh6zmegy6k 6ltal megv6lasztott egyh6zkerr.ileti
lelk6szi 6s vildgi tan6csosokb6L611.Az Egyh6zkeriileti
Kcizgyiil6s taggi v|lasztja a kenilet terr.ilet6n miikcid6
Hittudom6nyi Egyetem (Hittudom6nyi Kar) egy tan6r
k6pvisel6j6t 6s az iskol6k egy pedag6gusk6pvisel6j6t,
akiket az Alkotm6ny 127. $. (2) bekezd6sealapjdn kell
v6lasztani.
(3) Az Egyh6zkeriileti Tan6cs hat6skcir6t 6s illet6kess6g6t
azAlkotm6ny 127. $. (3)-(6)bekezd{sehatdrozzameg.
@) Az Egyhilzkeri.ileti Tan6cs v LIasztott tagj ainak (egyhLzkertileti tan6csosoknak) a tan6csiil6sen a r6szv6tel kcitelez6. El6zetes kiment6snek alapos indokkal helye van, a
kiment6st azEgyhdzkeriileti Tan6cs megvizsg6lja 6s annak elfogad6s6r6l dcint. Az az egyh|zkertileti tan6csos,
aki egy v6laszt6si id6szakban a Tan6cs i.il6s6r6'1h6rom
alkalommal kiment6s n6lkiil hi6nyzik, tiszts6g6r61 lemondottnak tekintend6. A lemond6s t6ny6t a Tan6cs 6llapitja meg, egyben a Kcizgyiil6s kcivetkez6ril6s6n inditvLnyozza rij tag megv6laszt{s|t.

6. S.
(1) A piispriki titk6r segits6getnyrijt a piispdknek az egyh6zi tcirv6nyekben 6s az egyhdzkeriileti szab6lyrendeletekben meghat6rozottfeladatainak teljesit6s6ben.
(2) A prisp<ikihivatal vezet6je.Munk6j6t krizvetleniil a prispdk, vagy tcirv6nyes helyettese fehigyelete 6s ir6nyit6sa
alatt, utasit6sai szerint v6gzi.
(3) Felel6s a pr.ispcikihivatal iratainak el6ir6s szerinti kezeI6s66rt, ezen beltil iktat6s66rt, iratthr 6zds66rt, tov6bb6
<it 6v eltelt6vel az iratoknak az Egyhilzkeriileti Lev6lt6r
r 6sz6retcirt6n66tad6s66rt.
7. $.
(1) A gyiijtem6nyi igazgat6 feladata az egyhizkenileti gyffjtem6ny vezet6seaz e gyhizkertilet tertilet6 n l6v6 egyhilzi
gyiijtem6nyek felett feliigyelet gyakorldsa, hogy az abban elhelyezettek a j6 gazda gondoss6g6valkertiljenek
elhelyez6sre6s 6rz6sre.
(2) Akoigyfil6s el6tt esk0t tesz. Ilvente egyszer beszdmol a
kcizgytil6snek.
8. S.
(1) Az iskolarigyi szervezel,vezet6j6t a kcizgyiil6s elnriks6ge,
vagy legal6bb 2 kozgyiillsi tag javaslat{ra a krizgyiil6s
villasztja.
(2) R6szletes feladatait a Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6zkozoktat6s6r6l sz6l6 1995. 6vi I. tv. hat6rozza meg.
(3) A krizgy(l6s el6tt eskrit tesz 6s tan6cskoz6si joggal r6szt
vesz a kenileti kcizgyiil6sen.

e.$.

(1) Apiispriki ktiltigyi titkdrt azEgyhizkeriileti Elnriks6g alkalmazza.
(2) Feladata a piispcik 6s az egyhdzkeriilet krilkapcsolatainak szervez6se6s koordin6l6sa.
(3) Munkaszerz6d6s6t az Elnciks6ggelk<iti.
(4) A k<tzgy(il6sel6tt eskiit tesz 6s tan6cskoz6si joggal r6szt
vesz a kerileti kcizgyiil6sen.
HARMADIK FEJEZET
Egyh6zkeriileti bizotts6gok, elnrik<ik,referensek
10.$.
(1) A Dunamell6ki Egyh6zkeriilet kcizgyiil6seaz Alkotm6ny
felhatalmaz6sa alapj6n Egyh6zkeriileti Bizotts6gokat
hoz 16tte, bizotts6gi elncikriket 6s referenseket v6laszt.
(2) Az Egyhilzker{ileti kdzgyiil6s a krjvetkez6 bizotts6gokat
alakitja meg:
1. misszi6i bizotts6g - n6gy lelk6szi, n6gy vil6gi k6pvi-

sel6vel,albizottsAgk6nt4 f6vel ifjfs6gi albizotts6got
alakit
2. tanulm6nyi bizotts6g- n6gy lelk6szi,n6gy vil6gi k6pvisel6vel,
3. iskolai.igyibizotts6g - n6gy lelk6szi, n6gy vil6gi k6pvisel6vel,
.
4. diak6niai bizotts6g- n6gy lelk6szi, n6gy vil6gi k6pviselSvel,
5. gyiijtem6nyi bizotts6g - n6gy lelk6szi, n6gy vil6gi
k6pvisel6vel,
6. gazdasilgib,izotts6g- hat lelk6szi h6rom vil6gi k6pvisel6vel,az Epit6si Ugyek 6s Gyiilekezeti H6zak Szakcsoportjaalbizotts6gah6rom vil6gi k6pvisel6velmiik6dik
7. sz|mvizsg{l6bizottsilg - k6t 1elk6szi,hat vil6gi k6pvisel6veltov6bbdcitlelk6szi 6s h6rom vil6gi p6ttaggal
8. jogi 6skozigazgat6sibizotts6g- hat lelk6szi 6s hat vil6gi k6pvisel6vel,
9. katechetikai bizotts6g - n6gy lelk6szi, n6gy vil6gi
k6pvisel6vel,
10.m6dia 6s informatikai bizotts6g- n6gy lelk6szi, n6gy
vil6gi k6pvisel6vel,
11.rendkiviili rigyek int6z6s6re sziiks6g eset6n az Egyh6zkeriileti krizgyiil6s,,adhoc" bizotts6gothoz l6trq.
(3) A bizotts6gok rigyrendj6t a tagok maguk hatirozz|k
meg.
@) Az Egyhhzkenileti Kdzgyiil6s az egyhilzi 6nek 6s zene
iigyek koordin|lilshra, rendszerez6s6re 6nek- 6s zeneiigyi valamint orgonatigyiszakreferenstv6laszt.
11.5.
Az Egyhizkeriileti Kcizgyfil6s a fenti bizotts6gok vezet6s6re
a tagokon kivil egyh6zkenileti bizotts6gi eln<iktiketv6laszt.
A megv6lasztott elncikcika ktizgyiil6s el6tt eskrit tesznek 6s
a krizgyfl6s el6tt 6vente besz6molnikritelesek.
1 2 .S .
Az egyhilzkenileti bizotts6gok tagjait' eln<ikeit 6s szakreferenseit az E gyhizkeriilet Elntiks6g6nek j avaslat a alapj6n az
Egyhdzkeriil eti Kozgytil6s v6lasztj a.
13.$.
A bizotts6gokatsziiks6g szerilt a kertileti elnciks6g,vagy a
bizotts6gi elncik hivja cissze.Ul6seiket a kertileti elnciks6g
valamelyik tagja vagy a bizotts6g elncikevezeti. Hat|rozataikat sz6tcibbs6ggel hozz6k, szavazategyenl6s6geset6n a bizottsSgi elntik szavazata dcint.
14.S.
A bizotts6goktagjainak 6s elncikeinek,tov6bb6 a szakreferensekneka munk6ban val6 r6szv6telektitelez6.El6zeteskiment6snek alapos indokkal helye van, a kiment6st az 1l1et6kes bizottsdgrrak el kell fogadni. Az abizottsilgi tag, elncik illetve szakreferens,aki egy v6laszt6siid6szakbana bizotts6g
til6s6r61h6rom alkalommal kiment6s n6lkr.il hi6nyzik, tiszts6g6r6l lemondottnak tekintend6. A lemond6s t6ny6t a bizottslg 6llapitja meg, egyben a Ktizgyiil6s k<ivetkez6ril6s6n
inditv|nyozza ij tag megv6laszt6s6t.
NEGYEDIK FEJEZET
Az egyh|zkenileti krizgyiil6s tan6cskoz6si rendj e
Altul6no" szab6lvok
1 5 .S .
(1) Az egyh6zkerr.iletiktizgyfil6s tan6cskoz6siszab6lyzat6nak c6lja, hogy biztositsa az egyh6zkerr.ileti ktizgyiil6s
rendeletalkot6si, miiktid6si 6s int6zked6si rendj6t.
(2) Az egyh{zkeriileti kcizgyfl6s alkot6tagjai [Alkotm6ny.
a Magyar119.S.(1)l tev6kenys6giiketIsten dics6s6g6re,
orcz6.giReform6tus E gyh6z Alkotm6ny6nak 6s jo gszab6-

lyainak, valamint eskiijtiLk,hitnk 6s lelkiismeretiik parancs6nak megfelel6env6gzlk.Az alkot6tagoktev6kenys6gtikren6zvenem utasithat6k.
(3) Az alkot6tag joga 6s kriteless6ge,hogy kezdem6nyez6en
r6szt vegyen az egyhSzkertileti kdzgyiil6s munk6j6ban,
el6segitse annak eredm6nyes miikcid6s6t. Kciteless6ge
r6szt venni az egyhilzkenileti krizgyfil6s ril6sein, tov6bbd
annak a bizotts6gnak az iil6sein, amelynek tagja.
16.$.
Az egyhilzker0leti kcizgy(i6s sziiks6g szerint - de 6vente
legal6bbegyszer- til6st tart.
1 7 .S .
(1) Az egyh6zkerulet elnciks6geaz egyhhzkeriileti krizgyfl6s
r.il6s6tb6rmikor cisszehivhatj
a.
(2) Az egyhilzkeriilet elnriks6ge kciteles az egyh6zkeriileti.
kcizgy(i16st
cisszehivni60 napon beliili id6pontra az egyh6zkeri.ileti tan6cs hat6rozata alapj6n, vagy 25 alkot6tag
ir6sbeli inditv6ny6ra. Az inditv6nynak tartalmaznia kell
az osszehivilsc6lj6t 6s indok6t.
1 8 .$ .
(1) Az egyh6zkeriileti krizgyiil6s r.i16s6res2616meghiv6t az
iil6snap el6tt legal6bb 15 nappal a f6'bb t6rgysorozati
pontok megjelcil6s6vel'6saz inditv6nyok bead6si hat6ridej6nek kcizl6s6velkell az alkot6tagoknakmegkiildeni.
(2) Az ir6sos tdrgyalSsi anyagokataz ril6snap el6tt legal6bb
5 nappal kell az egyh6zkeniieti kcizgyiil6sitagok r6sz6re
megktildeni. A t6rgyal6si anyag elektronikus irton is
megkiildhet6 az alkot6tag ir6sbeli hozz|j6rulilsa eset6n,
amely hozz|j6rul6s visszavon6sig 6rv6nyes.

1e.s.
(1) Az egyh6zkeriileti kcizgyiil6sril6sei bibliaolvas6ssal6s
im6dkoz6ssalkezd6dnek6s im6dkoz6ssalfejez6dnekbe.
(2) Az iil6snap kezdet6na jegyz6sz6mbaveszi a megjelenteket, 6s az eredm6nyr6l jelent6st tesz akozgy'6l6snek.
(3) A gyfil6sre k6s6'bb6rkez5 vagy lez|rdsa el6tt elt{voz6 alkot6tag kcitelesezt ajegyz6nekbejelenteni.E kriteiezetts6g6t elmulaszt6 alkot6tag az Alkotm6ny 723. $. (2) bekezd6sevonatkoz6sdbanigazol6s n6lkiili elmarad6nak
min6siil.
20.$.
(1) Az egyhdzkeri.ileti kcizgyiil6s til6sei nyilv6nosak. Az Elnciks6g vagy 20 alkot6tag inditv6ny6ra z6rt iil6st keil
tartani.
(2) Az egyh|zkenileti kcizgyiil6s hatdrozatk6pes, ha az alkot6tagjainak tcibb mint fele jelen van. Az egyh6zkenileti
kcizgyiil6s hat|tozatait a jelenl6v6t szavazat|nak egyszerii tcibbs6g6vel hozza. Szavazategyenl6s6g eset6n v6laszt6sn6l sorshirz6s,minden m6s nyilv6nos hat6rozathozataln|l a t6rgyal6st vezet6 elncik szavazata dcint.
A tan6cskoz6sszab6lvai
2 1 .S .
(1) Beadv6nnyal 6lhet az egyhdzkeriileti kcizgyiil6shez a
Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet minden teljes
jogu egyhSztagja, egyh|zkcizs6ge, egyhilzmegy6je, valamint int6zm6nye.
(2) Hat6rozati javaslatot bizotts6g vagy cin6ll6 inditv6nyk6nt b6rmely alkot6tag terjeszthet eI6.
22.5.
(1) Az egyh6zkertiletikcizgyill6shezhat6rid6n behil benyfjtott beadv6nyokat a kcivetkez6 ktizgyiil6sen t6rgyalni
kell. A beadv6nyokat6s inditv6nyokat az Elntiks6gmegvizsg6lja 6s az illet6kes bizotts6g(ok)nakvagy az Egyh6zkertileti Tan6csnakkiadi a.

(2) Az egyhilzkeriileti kcizgyiil6s til6sein kiz6r6lag olyan
r.igyek t6rgyalhat6k, amelyeket az egyhilzkertileti ktizgyiil6s illet6kes bizottsSga vagy az Egyh6zkeriiLleti Tan6cs el6zetesenmegt6rgyalt 6s v6lem6nyezett.
(3) Az Elnriks6g a v6lem6nyezett beadv6nyt, hat|rozati javaslatot, inditv6nyt v6ltoztat6s n6lkr.il ktiteles az egyh{zkenileti kdzgyiil6s eI6 terjeszteni. Amennyiben az Eln<iks6gnekm6s v6lem6nyevan, azt krilcin el6terjesztheti.
2 3 .$ .
(1) Az egyh6zkerr.ileti kcizgyiil6s ril6s6nek napirendj6re az
egyh6zkenileti ktizgyiil6s Elnciks6ge tesz javaslatot. Az
egyh6zkenileti kcizgyfl6s az el6terjeszt6s alapj6n vita
n6lkril hat|roz a napirendi pontokr6l 6s sorrendj6r61.
(2) Az Elnriks6ga 22.$ (2) bekezd6s6kbenfoglaltak mell6z6s6vel is javasolhatja inditv6ny napirendre tiiz6s6t (stirg6ss6giinditvdny), de minden esetben indokolnia kell az
iigy halaszthatatlan volt6t, valamint azt, hogy milyen
kciriilm6nyek akad6lyozt6k meg a szab6lyos elj6r6st.
(3) A srirg6ss6giinditv6ny napirendre t'626s6r6.a kdzgytil6s
vita n6lkril dcint. Ha a siirg6ss6gi inditv6nyt a ktizgyfil6s
nem tiizi napirendre, akkor a k<ivetkez6kcizgyiil6sen ha a tcirv6ny megengedi,az egyh6zkerrileti tan6csiil6sen
- t6rgyalni kell.
24.5.
(1) A hat6rid6n beliil beadott beadv6nyt, hat|rozati javaslatot, inditv6nyt az ril6s el6tt az illet6kes bizotts6g vagy az
Egyh6zkeriileti Tan6cs megt6tgyalja, 6s az el6ad6az rn'
ditv6ny't, valamint a vele kapcsolatos 6ll6sfoglal6st a
krizgyiil6sen el6terjeszti.
(2) A t|6rey a16ssor6n 616sz6val el6terj esztett m6dosit6sokat,
kieg6szit6seket a szavazils el6tt ir6sba kell foglalni, al6
kell irni 6s ajegyz&<onyvhtizcsatolni.
(3) A szavazflsel6tt a napirendi pont el6ad6j6t megilleti a
zdrsz6joga.
25.S.
(1) Az alkot6tagok szimira kijelcilt helyen kizir6Iag szava'
zati joggal rendelkezdk rilhetnek.
(2) A hozzilsz6l6soka j elentke z6sek sorrendj6ben tdrt6nnek,
Iegfeljebb 5 percben.
(3) Vita kcizbenism6telt felsz6lalSst - leefeljebb 2 percben az elnijk enged6lyezhet.A napirendi pont el6ad6jaa t{r'
gyal6s sor6n bdrmikor felsz6lalhat.
(4) A tan6cskoz6sijoggal r6sztvev6kaz alkot6tagokfelsz6lal6s6t krivet6en kaphatnak sz6t, Iegfeljebb 2 percben.
26.$.
Az alkot6tagoknak soron kivr.il 2 percre sz6t kell adni:

2 8 .5 .
Az elncik a vit6t lez|rja, ha az el6terjeszt6sheztcibb felsz6lal6 nem jelentkezik.
A hat6rozathozatal

2e.s.

(1) Hat|rozathozatal sor6n el6szcira m6dosit6 javaslatokr6l
kell drinteni. Ezt krivet6en kell szavazni a javaslat eg6sz6r6,.
(2) A napirendr6l val6 lev6telt vagy bizottsilghoz tort6n6
utasit6st taftalmaz6 inditv6nyr6l az 6rdemi d<int6sel6tt
kell szavazni.
(3) Szavazdskorbesz6dettartani, szavazatot indokolni nem
szabad.

30.s.
Az r.il6snaponsz6mba vett alkot6tag minden szavaz6salkalm6val kcitelesaz iil6steremben tart6zkodni 6s a szavazison
6ll6sfoglal6s6t,,igen",,,nem"vagy,,tart6zkodom" nyilatkozattalkifejezm. A szavazatokat a jegyzfk veszik sz6mba 6s
a szavazilseredm6ny6t az elnrik hirdeti ki.
31.$.
(1) lirv6nyes a szavazils,ha azon az alkotS tagok hatdrozatk6pes sz6mban [Alkotm6ny 121. $. (2)] r6szt vettek.
(2) Ahat6rozatijavaslat elfogadottnaktekintend6, ha a szavaz6sban r6szt vettek tcibb mint fele ,,igen" szavazattal
t6mogatta.
(3) A szavazils sor6n a Ievezet6 elncik b6rmely szavazattipusn6l az eredm6nyt ,,l6that6 ttibbs6g" kimond6sival is
meg6llapithatja, ha az (1) 6s (2) bekezd6sbenfoglaltak
k6ts6g n6lkril teljesriltek.
g eset6n v6laszt6sn6l sorshf z6s dtint,
(4) Szavazategyenl6s6
minden egy6besetben a t6rgyal6stvezet6 elntik szavazata dcint.
32.S.
(1) Az egyh6zkenileti kcizgyiil6s 6ltal6ban nyilt szavaz6ssal
hat6roz, amely k6zfelemel6sselvagy fel6ll6ssal t<irt6nik.
(2) Legal6bb 20 alkot6tag k6r6s6re (szem6lyi k6rd6seket ki
v6ve) minden esetben n6v szerinti szavazdst kell elrendelni. Ez esetbena jegyz6 ABC sorrendbenfelolvassaaz
alkot6tagok n6vsor6t. A tagok fel6llva: ,,igen", ,,nem"
vagy,,tart6zkodom" nyilatkozattal szavaznak.A szavaza'
tok oszszeszilml6l6saut6n a jegyz6 a szavazils eredm6ny6t jelenti az Elnciks6gnek.A szavaz6seredm6ny6taz
elncik hirdeti ki.
(3) Szavazategyenl6s6geset6n az eln<ik szavazata dtint.

33.S.
(1) Titkos szavazilstkell elrendelni minden szem6lyi k6rd6sben, valamint, ha legal6bb 20 alkot6tag k6ri.
(2) Titkos szavazils eset6n a jegyzfk szavazatsz|ml6l6 bizotts6gk6ntj6rnak el.
(3) A szavazis leb6lyegzett szavaz6lapon,urn6ba dob6ssal
27.$.
tcirt6nik.
(1) Az eln<ikfigyelmezteti azt, aki elt6r a tiltgyt6l, az id61.<e'
(4) Aszavazatokat az i.il6sterembenkell megsz6ml6lni.
retet t(rll6pi vagy az egyh6zkertileti kdzgyiil6shez m6l(5) A szavazisr6l ktilcin jegyz6il<tinyvetkell k6sziteni, ametatlan magatart6st tanirsit.
Iyet a jegyz1k irnak aI6.
(2) Az elnrik megvonhatja a sz6t att6l, aki ism6telt figyelmeztet6sut6n sem t6r atdrgyra vagy a kifogdsolt magaA jegyz6hcinyv
tart6son nem v6ltoztat. Az elncik ezen int6zked6se ellen
az 6rinlett az egyhilzkeriileti kcizgyril6shez fordulhat,
34.S.
amely vita n6lkril hatilroz. Akit61 a sz6t megvont6k,
(1) Az egyh6zkertileti kcizgyfil6s iil6sein elhangzottakr6l
ugyanazon az r,il6snapon, ugyanabban az tigyben nem
hangfelv6telt kell k6sziteni. Ezt archivdlni kell.
sz6lalhatfel.
(2) Ajegyzdkrinyv mell6kletei: a t6rgyalt irat, az ismertetett
(3) Az elncik ism6telt rendzavar6s eset6n felhivja a rendbonirat, a m6dosit6javaslatok 24$(2)bekezd6sszerint ir6st6t az ril6steremelhagy6s6ra.A tan6cskoz6stlehetetlenban beterjesztett 6s al|irt szovege,az egyszer(iszavaz6n6 tev6 rendzavar6s miatt az iil6st hat6rozott' id6re f6I'
sok eredm6nye a n6v szerinti szavazilsn6vsora 6s eredbeszakithatja,illetve az til6snapot bez6rhatja.
m6nye, a titkos szavazhskiiltin jegyz6k6nyve,
a) rigyrendi k6rd6sben, amelyr6l az egyh6zkeri.ileti
kcizgytil6svita n6lkiil hatdtroz,
b) szem6lyesmegt6madtat6seset6n,
c) szavai f6lre6rt6s6nek helyreigazitds6ra.

(3) A hangfelv6tel alapj6n a hat|rozatokat tartalmaz6 tartalmi jegyz6ikrinyvetkell k6sziteni. Az r.il6sjegyz6tcinyv6t k6t olyan alkot6 tag hitelesiti, akiket az egyh6zkerr.ileti ktizgyfl6s Elnriks6g6nekjavaslat6ra az egyh6zkenileti
kcizgyfil6sv6laszt meg az iil6s megnyit6sakor.
3 5 .S .
(1) A jegyzo'krinyveta tan6cskoz6stkcivet615 napon behil el
kell k6sziteni, 6s a hitelesit6snek az ezt kiivet6 8 napon
beliil meg kell tcirt6nnie.
(2) A i eeyzfkrinlwek elk6 szit6s6r61,hitelesit6s6r 6, 6s kozz6t6tel6r6l a prispciki titk6r krjteles gondoskodni.
(3) Szab6lyrendelet, egyh6zkeriileti kdzgyfil6si hat6rozat
vagy int6zked6s kozz6t6tele kiz6r6lag hiteles jegyz6kcinywalapjdn tcirt6nhet.
(4) Az eeyh{zkeriileti krizgyiil6si til6sek jegyz6kcinyv6t - a
20.$ (1) bekezd6seszerinti z6rt ul6sek jegyz6t<inyweikiv6tel6vel - kinyomtatvahozz|f6rhet6v6 kell tenni a Piispciki Hivatalban.
(5) Az alkot6tag az egyh|zkertileti kcizgyiil6s ril6s6nek megnyit6sakor k6rheti az el6z6 egyh6zkeriileti ktizgyiil6s
jegyz6k;inyv6nek kii gazit6s6t.
(6) A jegyz6'kcinyvekr6lm6solatot k6szithet b6rmely egyhSzmegyeelntiks6ge.
(7) A jogosultak sz{mira a jegyz6kcinyveket- k6r6sre elektronikus form6ban is rendelkez6srekell bocs6tani.
3 6 .S .
Az egyhizkenileti kcizgyfl6s hat6rozatait a Dunamell6ki
Reform6tus Kcizldny cimfi hivatalos lapban kell megjelentetni.
3 7 .$ .
Az alkot6tag kcitelesa tan6cskoz6siszab6lyzatot6s rigyrendet marad6ktalanul megtartani, 6s el6segiteniannak megtaft6s6t.
3 8 .S .
Az alkot6tag kriteles szolg6lati titokk6nt kezelni a z6tt ril6'
seken elhangzottakat.
Speci6lisszab6lyok

3e.s.

(1) Az egyh6zkertiletitan6cs mfikcjd6sesor6n jelen szab6lyzatban foglaltakat 6rtelemszerfien alkalmazni kcitelesaz
al6bbi elt6r6sekkel:
(2) A22.5 (2) bekezd6s6benmeghat6rczott elj|ris alkalmaz6sa sor6n a bizotts6gok feladatktir6t az egyh6zkenileti
Eln<iks6gfelk6r6s6reaz illet6kes bizotts6g elncike,vagy
az egyhilzkenileti Elnciks6gis betciltheti.
(3) A25.-27. $-okban foglaltakkal ellent6tben a t6rgyal6st
vezet1 elncik az alkot6 tagoknak tcibbszcir6s hosszabb
id6tartamra is sz6t adhat, de a tandcs miikcid6'k6pess6g6re tekintettel keII lennie.
OTONU<FEJEZET
Vegyes6,sz{16 rendelkez6sek

40.s.
(1) Minden kebelbeli egyh|zmegye kcizgyiil6s6r6l, teljes bekrittitt jegyz6tcinyvet krild az Egyh6zkeniletnek a kcizgyfi16stkcivet6 30 napon beli.il.
(2) Az egyhilzmegyeiszakbizotts6gok,illetve a szakel6ad6k
jelent6seit minden egyh|zmegye kdzgyiil6s6t kcivet6 30
napon behil ahozzikapcsol6d6 hat6rozatokkal meg kell,
hogy kiildje az Egyhilzkenilet Ptispciki Hivatal5nak,
amely azokat kcitelestov6bbitani az egyhSzkertileti szakbizotts69el6ad6j6nak.

4i.$.
Jelen Szab6lyrendelet4.S (2) bekezd6sektikin krizgyiil6si
hatirozattal akkor 16phatdlyba, ha a MRE Zsinata az Alkot
mdny I27 $- 6t egy6rtelmii m6don 6rtelmezhet6v6 teszi.
42.$.
(1) A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeri.ilet Krizgyiil6se a
2003. m6jus 1,2.-rkdzgyiil6s6n a Szab6lyrendeleteta
Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertil et Szervezet6r6"
6s Mtikcjd6s6r61megt6rgyalta 6s 6/2003 sz6mir hatdrozat6val elfogadta.
(2) A Szab6lyrendelet a Dunamell6ki Reform6tus K<izlcinyben val6 megjelentet6s6velhat6lyba l6p.
(3) Egyidejfileghat6lyukat vesztik a kor6bbi Szab6Llyrendeletek a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Szervezet6r6, 6s Miikcid6s6r6l.

Budapest 2003. m6jus 12.

dr. Nagy S6ndor
f6gondnoh

dr. B. Szab6Istv6n
ptispdh

Sipos Ete Almo.
jegyz6

dr. Harkai Ferenc
eI6ad6
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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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Kozlemdnyek
Egrhdzkeriileti
Reformdtus
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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. Dunamell6ki
Reformdtus
Egh6zker0leti
Kozlemdnyek
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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KOZGYfLESEN
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.
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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

NNNO.T6N6T,
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
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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
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29. A GYcJTEME\TYI
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
ir6sos, j6v6hagy6 hatlrozatdval. A K<izgyfl6s felk6ri a
ietes
jelent6s6t
6vr6'.
2002'
a
mfieml6ki el6ad6
Gazdas6giBizotts6got,hogy dolgozzakt az orgona6s
Jogi
milkcid6s6nekjogi 6s anyagi kereteit'
feliigyelet
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
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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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SZULETETT:

ELHUNYT:
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SZOLGALATI HELYET VALTOTT
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ifj. Fiistcis G6bor
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DELPEST
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kcizleked6sibalesetben- utols6 szolg6latihely: Tahit6tfalu
f Bakonyi L6sz16ny. lkp. - P6ty
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SZOLGAI,ATI HELYET VALTOTT
(Par6kuslelk6szek)
.
.
.
.

T6gl6si Anna - Tisz6ninnenr6l Kerckegyh|z{ra
Ulakcsai ZoltLn - T|z16r
Berze J6nos - cisztcindijr6lvisszat6rve Kiskunhalasra
BrjlcsfcildiAndrds- spiritu6lis (KGRE-HTIQ szeptember
l-t6., - Kecskem6tr6'l
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Liter6ty Zolt|n tan6rseg6d 6s Fekete Zsuzsanna lelk6sz
szolg.hely: Bp. Szil6gyi Dezs6t6r
ELHUNYT:

TOLNA
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. fX. 30-i hat6llval lemondott lelk6szi 6ll6stu6I
. lid". Arp6d -Lgyetemi lelk6szi kinevez6stkapott
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c{,men 6rhet6 el, d'e term1szetesen toud,bbra is szerepel
Iinh-hdnt a Par6hia honlapid'n is.
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TAJEKOZT/,[O
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.
Kedvezm6nyek:
OPEL:
Agila Viva
Agila Club
Agila Comfort
Corsa Viva 5 ajt6s
Corsa Essentia
Corsa (egy6b)
ComboTour
Meriva
Essentia
Meriva (egy6b)
Astra Viva 5 v. 4
Astra ( egy6b)
Zaftra
Vectra
Signum
Vivaro
Movano

4
5
7
5
5
7
7

%
%
%
%
%
%
%

3
7
4
7
7
8
8
8
8

%
%
%
%
%
%
%
%
%
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DAEWOO
Matiz
Kalos
Tacuma
Nubira
Evanda

470

5%
7%
7%
L5%
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Reformdtu
s Egyhlzkeni
a Dunamell6ki
Szerkeszt6s6,
g: DRE Sz€kh1za
Budapest1O92,RAdayutca28.
Telefon:
36-l -2180-253
Fax:36- I -2 I 80-0 I 8
matav.hu
e-mail:ph@mredmek.
Felel6sszerkeszt6: Yarga Liszl6 f6iegyz6
Enik6plispokiktiltigyititkir, BolcsfoldiAndrdslelk6sz
Regdczy-Nagy
Szerk,esztS:
Kdsziiltaz OPENART nyomd6ban
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DUNAMELLEK
. 2oo4/t. sz6m
A Dunamell6kiReform{tusEgyhizkerfiletiK6zlem6nyek

Uj o,honfoglal6.s"?
nemzetrink6rt cisszefog6ssal,
szolidarit6ssal,tanuI5ssal /I6sd a pflIyizatir6si k6nyszereket!/,s azzal,
hogy egym6s munk6j6nak adunk piacot, egym6snak adunk megbiz6sokat.Persze ezekhezmegbizhat6an min6s6gi,versenyk6pesmunkateljesitm6ny
is kelMm6dkozzunk 6s dolgozzunk teh6t egym6s6rt, segitsrink egym6snak t6rsadalmunk, nemzettink megrijul6s6ban.
Gondolkozzunk tdvlatosan 6s felel6sen a jciv6
nemzed6kek6rtis, v6dve term6szeti kcirnyezetiink
tisztaslgdt, meg6rizve6s gazdagitvaadjuk 6t term6szeti rircjks6grinket,kultirr6nkat, nyelvtinket.
Ha igy tesziink, akkor az Eur6pai Uni6 is lesz
olyan j6 hazink, mint volt a n6lkiile val6 r6gi Eur6pa, hiszen Istenben biz6 magyar kereszty6nekk6nt
mi csak tesszr.iktov6bb dolgunkat - mint eddig is Urunk rendel6seszerint. S akkor j6 szolg6kleszrink.

A megijul6 hercegszdl6sitemplom, 2004 februdr

Nem az. Nem rij honfoglaldsaz, hogy a magyars6g
nagyobbr6szebel6pett az Eur6pai Uni6ba, amely sajnos,bizonyos mai nagyhangri ,,europ6erek"miatt - nem trirt6nhetett tdbb 6vtizeddel kor6bbanl
Sok minden v5"ltozik,b6r ugyanakkor sok minden
marad v|lLozallan Az Eur6pai Uni6 nem csoda,
nem ,,6lmok beteljesit6je",hanem egy itt 6s most
nyil6 es6ly,lehet6s6geketis nyrijt6 helyzet. Azzal
egyritt, hogy vesztesek is lesznek, akiknek 6ppen
ez6rt jov6j6t viszont m6r erdteljesenmeghatdrozza
a mostani korm6nypolitika min6s6ge.
A kereszty6n ember hite j6volt5b6l m6g neh6z
helyzetbensem pesszimista,bizik mindenhat6 Ura
kegyelm6ben,De e k6szikl6n 6llva sokat tehetink
csal6dunk6rt,Iak6helyrink6rt, gyrilekezetrink6rt6s

Tdhiczhi Ldszl6
uildgi f6jeg,z6

T6hdczkiLd.szl6a mddia 6s az egyh6,zkapcsolatdr6l tart
el6addst Piliscsabd.na Bdthel Kdzpontban
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Az elmftt id6szak f6bb esem6nYei
Szab6Istv6n prispiik febru6r 20-24.kozot't KolozsvAron
6s Marosv6s6rhelyen j|tt, az Erd6lyi Egyh6zkerr'iLlet
piispiik6nekmeghiv6s6ra.
Pakson6s P6csmegyerenkcirzeti presbiteri napon szolg6lt Varga Lilszl6 f6jeeYz6
Szab6P6ter v6rtesaljai esperes2004. m6rcius l-jei hahely6re az egyetlenjeldlt
t611yallemondott tiszts6g6r61,
Agyag6siIstv6n megyei f6jegYz6
m6rcius27 m6.dtakonferenciavolt a BethesdaK6rh6zban
Nagyk6riis<in6prilis 1-6n Orb6n Viktor adta 6t a gimn6zium tanuszod6j6t 6s tornacsarnok6t, a kerr-iletetVarga
Lilszl6 f6jegyz6k6pviselte 6s v6gezteaz igehirdet6s szolgillatfft
6prilis 3-6n j6t sikeriilt egyh6zkeriileti presbiteri konferenciavolt a Budai Egyh6zkcizs6gben
6prilis 30-6n volt a SAPARD-p|lyAzatok bead6si hat6rideje.A pr.ispokihivatal nyiiv6ntart6sa szerint a keriiletb& 84 p6ly6zatot adtak be (egy egyhilzkozs6gtribb p6lyilzatot is benffithatott), osszesenL372.424.962,-Ft
Az ehhez Lartoz6cinr6sz(az cisszes
p6lyilzati cisszeggel.
ktilts6g 25%-a)237.995.929,-Ft, amelvb6l az egyh|zkeruiet 210.069.010,-Ft-ot v6llalt hitel form6j6ban.

2004. 6prilis L5'6n az egyesillt Holland Protest6ns
Egyh|z (Nederlandse Protestante Kerk) Magyaror'
szilgral6togat6 holland kiildtitts6ge talAlkozott a MRE
Zsinat Elnciks6g6vel.A l6togatSLskdzvetlen c6lja a
2003.I2.I2-6n a holland kir6lyn6 jelenl6t6ben kcittitt
egyesiil6simeg6itapod6sismertet6se volt, amelyet a
NederlandseHervormdeKerk (Holiand T<irt6nelmiReform6tus Egyhilz), a GereformeerdeKerk in Nederland
(Szigorri Reform6tus Egyh6z) 6s a Nederlandse
Lutherse Kerk (Luther6nus Egyh6z) kottitt. Nagyon
tanuis6gosakvoltak a tcibb 6vtizedesegyesit6sisz6nd6k kidolgoz6sasor6n szetzetttapasztalatok.5z6 voit
soaz elmrilt 6vekr61is: az 6szinte hangri megbesz6l6s
f6lre6r'
mfltbeli
a
a
r6szvev6kttsztilztilk
r6n irgy tiint,
t6seket, hib6kat, 6s kialakitott6k a tov6bbi testv6ri
egyiittmiikcid6s alapj ait.
m6jus ?-6n n6h6ny 6v kimarad6ssalism6t sor kenilt a
nyugdijas lelk6szek6s lelk6sztjzvegyektal6lkoz6j{ta a
R6day utcai sz6kh6z diszterm6ben.Az egyh6zkerillet
elnciks6gefogadta a meghivottakat. Sokak megnyilatkoz6s6b6l kidertiLtt, hogy nyugdijask6nt is aktivak
mind fizikai. mind szellemi 6rtelemben,veliink egyiitt
gondolkodnak az egyh|z, az egyh|zkeriilet jtiv6j6r6'l6s
a tennival6kr6l.

A kozeljov6'bensorra kerul6 fontosabbesem6nyek
-

Reform6tus Zenei Fesztiv6l -2004' mdjus 2B-30.Budapest,
IX. ker. R6day u. 28. el6tti utcar6sz - v6dnijke dr. Szab6
Istv6n piispcik
Az eddig 2002'ben 6s 2003-ban megrendezett
ha.'g.
REFORMATUS fNEKEK A ZENEAKADfMIAN
verseny imm6r 3 napos REFORMATUS ZENEI
FESZTIVAL keret6ben keriil megrendez6sre2004. m6jus
28-30. kiizcttt.
Ezen a piinkcisdi h6tv6g6n napkozben 11-18 6ra kdzcitt a
helyszin a R6day utca Reform6tus Teol6gia el6tti szakasza
lesz, ahol megjelennek reform6tus kcinyvkiad6k, rijsdgok
k<izdss6gek,
hagyom|ny6tz6
szerkeszt6s6gei,
k6pz6m6v6szek, zen6szek. Fetl6pnek, bemutatkoznak
kdlt6k, ir6k,' tud6sok, meghivunk ismert reform6tus
szem6lyis6geket. Teol6gusok, di6kok ktizremiikdd6s6vel
6nektanit6s'
bibliaismertet6k,
gyermekprogramok,
Iskol6k 6s gyiilekezetek bemutatkoz6sa. A R6day utcai
programok ingyenesek.
Az esti progtamokat, hangversenyek a K6'b6nyai Reform6tus Templomban (p6ntek), a Zeneakadlmia Kisterm6ben
(szombat) 6s a Zeneakad6mia Nagyterm6ben (vas6rnap)
lesznek este f6lnyolc 6rai kezdettel' A h6rom esti hangversenyre bel6p6jeggyel lehet bejutni.
(Toud.bbi r 6szleteha ww w.perif er icrecord s.com honlapon taldl hat6ah.)

Jrinius 1. 6s 4. kozott egyhlzkeruleti lelk6sztov6bbk6pz6
konferencia lesz Tahiban, f6t6m5ja a pr6dik6ci6. E16ad6k:
Cseri K6lm6n, dr. Szab6 Istv6n, dr. Sz(cs Ferenc, dr. Nagy
Istv6n, Kozma Zsolt (Kolozsv5Lr)
A Zsinat ifjirs6ei pily6zati felhiv6sa: MRE ifjfsdLgi
szewezetet 6s iskolii r6sz6ve. Bead6si hat6rid6 jirnius 4'
6rdekl6dni lehet a Zsinati Ifjfs6gi Irod6n6l: 1-460'0702,
wwwifj us ag.reformatus.hu
K6rp6t-medencei presbiteri konferenci6t
Nagyv6radon }6nius 24-27. kozott

rendeznek

A K6rp6t-medencei 64 magyar reformdtus egyh6zmegye
k6pvisel6je tal6lkozik a R6day utcai sz6kh6zban jirlius
8-9-6n
Reform6tus Ifjris6gi F6rum - sz6njunk egy napot ktjzdsen
az ifjfu6gi misszi6ra! ' 2004. jirnius 28-6n a Magyarorsz6gi
Tan6cs6nak ktizpontj6ban
0kumenikus
Egyh|zak
Budapesten
A Reform6tus Vil6gszdvets6g tal6lkoz6j6t jrilius 30' 6s
augusztus t4. k,ijzijtt Accr6ban (Gh6na) tartja,
Magyarorsz6gr6l tit f6s kuldtitts6g vesz r6szt Szab6 Istv6n
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HATAROZATOK
Tan6csul6s2004.m6rcius11.
3. A Tan6cstil6s megnyit6sa.
Dr. Nagy Sdndor

egyhd.zheriileti

f6gond.noh:

Mindenek el6tt hadd kciszcinjem meg Varga L5.szl6 f6jegyz6
fr kdzttink v6gzett szolg6lat6t. Isten 6ldja meg az 6 tovdbbi
61et6t veh.ink 6s csal6dja kcir6ben!
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeniiet Tan6csr.il6s6t
elnrjkt6rsammal egyet6rt6sben megnyitom.
Szeretettel k<iszcintcima Tan6cs alkot6 6s tan6cskozdsi jogf tagjait 6s kciszcintcim,ha vannak ilyenek, vend6geinket.
Miel6tt bemutatn6m a napirendet, engedjenek meg egy
eg6sz rcivid kit6r6t, kicsit utalva f6jegyz6 irr gondolataira,
amelyb6l azt vettem ki, hogy a megfoghat6 6s a megfoghatatlan, a l6Lhat6 6s a i6thatatlan mindig szoros kapcsolatban, szoros egys6gben 6ll egym6ssal.
Ha valaki megn6zte a h6ten a Mindentud6s Egyetem6nek
soros el6ad6s6t lez a sorozat harmadik genetikai tdrgyu el6ad6sa volt, aki nem n6,zte meg,javaslom, hogy tegye meg az
Interneten/, az eml6kszik,hogy az egyik 6rdekess6ge az volt,
hogy az izraelit6k kcizcitt - ahol tudjuk, hogy r6gi k6rd6s a
sz6rmazils - ugy n6z ki, hogy a f6papi szilrmazdsra vonatkoz6 k6rd6jeleket a genetika kezditiszL|zni.
Ok annyira ismerik 6seiket, hogy mindenki tudja, melyik nemzets6gb6l sz6rmazik. Es ebben a fontos k6rd6sben ann6i 6rdekesebb, hogy
J6zus egyszer azt mondta nekik: "ti az cirdcigaty|t6l szfumaztok". Micsoda arculcsap6s! Ezzel a kijeient6ssel nem
vonta J6zus k6ts6gbe a genetikai sz|rmazilst, de kifejezte,
hogy ennek a dolognak nem volt j6 a srilya az 6]ettikben.
Ma mi itt fontos perceket fogunk szentelni a krilts6gvet6snekl Megfoghat6 anyagiakr6l fogunk besz6lni. Ebben a hoszszir folyamatban, amelyben a f6jegyz6 rir munkat6rsai, a
Gazdas6gi Bizottsdg megfoghat6, megsz6ml6lhat6 dolgokra
n6zve it6ltek, dcintcittek, meghaligattak, 6rt6keltek, elemeztek, majd ide kerr.il a javaslat el6nk. L6tni fogjuk, hogy milyen neh6z megfoghat6, megsz6mlSlhat6 dolgokra n6zve is
nagyon j6, lehet61eg mindenkinek kiel6git6 megold6st k6sziteni. H6t m6g a megfoghatatlanokra!
En m6gis bizom benne, hogy a "kevesen voltatok hiiek,
sokra bizlak ezut6n" 6rv6nyes lehet r6nk is. A kev6s: az
anyagiak, a sok: a kiildet6sr.ink, a Mennyek Orsz6g6nak k6rd6sei.
Isten adja, hogy ezen a mai tan6cskoz6son is ebben a t6vlatos szellemis6gben tegyr.ik dolgunkat!

6. ESKIiTETEL
El6terjeszt6: Varga Ld.szl6 f6j eeyz6
Hat6rozat
Az E gyh|zkertileti Tan6cs meg6llapitj a, hogy Gy6rffy Eszter
Roz6iia,Simon EmiI 6s Szab6ZoltLn J6zsefa seg6dlelk6szi
eskr.itletett6k. Szolg6latukraIsten 6ld6s6t k6ri.

7. PUSPoKI,T AJfr,l{ioZTATo
Egyh6zkeriiletiink novemberi krizgyiil6se sz6moshatirozaLtal igyekezett keniletr.ink 61et6t misszi6i meggy6z6d6srink
gyakoriati leilgaztat6sai ment6n tovdbbvinni. Az, hogy j6

ir6nyba igyekszr.ink, kitetszik abb6l is, hogy feladataink
megvai6sit6sa kcizben akadS.Iyokba ritkrjziink. A mai Magyarorsz{g, s6t a mai nyugati civiliz6ci6 viszonyai krjzcitt bizonnyal k6nyelmes helyzetr.ink lenne, ha veszni hagyn6nk
az isteni igazsdg 6s az evang6lium hirdet6s6t, 6s engedelmesen igazodn6nk a r6gi 6s mai korparancshoz: hallgassatok 6s
alkalmazkodjatok!
Az elmirlt h6napok esem6nyei 6s dl-esem6nyei f6ny6ben is
j6l 6rz6keljrik ezt. Az egyhizak kcirr.il t6masztott hangoskod6sb6l azt halljuk ki, hogy nekr.ink a kcivekb6'1k6ne kenyeret var6zsolni, vagy krilcjnben magyar|zzuk meg, mi6rt nem
tudunk csod6t cselekedni. H6ditsuk meg a vil6got, unszolnak, vagy magyarilzzrtk el, mi6rt nem 6hajtunk apr6csk6nak tiin6 kompromisszumokat kotni azzaI, aki azt hazudja,
hogy az eg6sz vil6g az ov6. Noszogatnak, hogy bizonyitsuk,
minket Isten angyalai minden bajt6l meg6vnak, vagy r6nk
legyintenek, hogy nem vagyunk m6diak6pesek.
Hadd t6rjek ki konkr6tan is n6hdny olyan esem6nyre, melyek segitenek a szavaimat meg6rteni. A mcigcittiink lev6 h6napokban folytat6dott az egyhilzak elieni hecckamp6ny. Annak szivb6'I cjrr.ilcik,hogy egyh6zunk felel6sei itt a mi keriiletiinkben is megszivlelt6k egyh6zkenileti.ink krizgyiil6s6nek
aj6nl6s6t, s igyekeztek e kr.ils6 nemtelen t6mad6sok kcjzepette m6lt6s6ggal 6s bcilcsess6ggelelj6rni. Nagy vihart kavart a Tilos R6di6 botr6nya'6s az azt kcivet6 kcjz6leti vita, poIitikai sz6v5lt6s, ttintet6s, 6s provokdci6. A Tilos R6di6 botr6nyos megnyilatkoz6sai ok6n m6r-m6r abba a helyzetbe
hoztftk egyhAzainkat, hogy engedjenek az egyes m6diumok
6ltal frjl6llitoLt nyllatkozAs-k6nyszernek.
Ugyancsak komolyan 6rintett bennrinket az egyetemiink
Hittudom6nyi Kaftr6l eltan6csolt di6k tigye, akinek a HTK
ellen inditott per6t a sajt6 sz6it6ben-hosszdban t|tgyalta,
korm6nyp6rti politikusok 6s miniszterek zsarol6snak is tekinthet6 megnyilatkoz6sai kis6ret6ben. A fr,iggetlen magyar
bir6s6g az 6ta kozigazgatlsi per keret6ben it6letet hozott,
melyben semmisnek mondta ki a HTK min6sit6si elj6rhs6t,
s ezzelkijzigazgatilsi szinten rijra konstituSlta az eltan6csolt
hallgat6 hailgat6i jogviszony6t. meggy6z6d6.sem,hogy a bir6s6gi it6let mind a vail6sszabadsS.got, mind az egyh{zi int6zm6nyek hitelvi alapon t|j6koz6d6 oktat6si-nevel6si szabads6gdt s6rti. S ez is a dolog veleje. Ha eltekinttink att6l,
amit ez iigyben sz6mos m6dium 6s tctbb vezet6 politikus
szugger6it, akkor egy6rtelmii, hogy a vall6sszabads6g forog
kock6n. Ahogyan 6sszel kifejezttnk, hogy egyet6rtiink a
HTK szexu6ietikai nyllatkozat|val,
s vdrjuk ezr.igyben Zsinatunk 6ll6sfoglal6s6t is, rigy most kinyilvSnitjuk hogy ebben a konkr6t esetben is szolid6risak vagyunk a HTK-val, 6s
amrt az egyetemi auton6mia tiszteletben tart6s6v61, hitelvi
6ll6spontjuk megtart6sa 6rdek6ben megtehetr.ink, meg fogjuk tenni. Ide tartozik, hogy a n6gy tcirt6nelmi egyh6z kidolgozta 6s hamarosan az Alkotm6nybir6sdghoz beadja azt az
alkotmdnyoss6gi kereset6t, amely az :6n. es6lyegyenl6s6gi
tcirv6ny hit6letet s6rt6 krivetkezm6nyei ellen ir6nyul.
Ennek kapcs6n hadd t6rjek m6g ki arra, hogy egyh6zunkban eldivatozott az egyh|zi testriletek vil6gi perrel val6 fenyeget6se - lelk6szek r6sz6r6. is. Azt hiszem egycintetiiek leheti.ink abban, hogy azok a lelkip6sztorok, akik nem j6rj6k
v6gig az egyhSzt jogorvoslati utat, hanem vil6gi bir6s6gra
r6ngatj6k egyh6zukat, magukat rekesztik ki a lelkip6sztori
krizciss6gb6l.
Harmadszor hadd sz6ljak m6g arr6l is, hogy az :6n. egyh|zfrnanszitozdsi
vita rijra a nagypolitika szinpad6ra keri.ilt, j61 l6that6an v6laszt6si kamp6nyban. Bizonnyal lehet
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j 6pontokat szerezni elszeg6nyed5 orsz6gunkban azzal, hogy
az egyhlzakat rijra olyan int6zm6nyeknek 6llitj6k be, amelyek nemhogy a ktivekb6l nem tudnak kenyeret var6zsolni,
hanem m6g azt a kevesetis elhappolj6k,ami van. K6ts6gteIenril ak6r kamp6nyc6lokra is felhaszn6lhat6 az a javaslat,
melyet a kisebbik korm6nyz6 p6rt terjesztett el6 6s terjeszt
minden l6tez6 f6tumon. Mi erre csak azzal tudunk v6laszolni, hogy javaslatuk a frnansziroz6si rcigtcinz6sekkateg6ri66s in'
j6ba tartozik. Mindez6ltal sokakat gyr.ilekezetekben
t6zm6nyekben szorong6ssai tciltcittek el ezek a felvet6sek,
hiszen 6ppen most k6szrilnek az eg6sz 6vet meghat6roz6
s j6l l6tjuk, hogy mekkora sziikciss6gei6be
k<ilts6gvet6sek,
fogunk n6zni. Igen 6ls6gosnak tartom, hogy egy politikai
p6rt az egyh|zak politika-mentesit6secim6n a leg6lesebb
politikai vitdba viszi be az egyhilzfinansziroz6sk6rd6s6t.
Mindaz6ltal t6ved6sbenlenn6nk, ha circikk6csak a kiils6
viszonyokban keresn6nk azokat a neh6zs6geket, amelyek
akad6lyoznakminket. Ha mdr az
knldet6siink bet<ilt6s6ben
egyh6zfinanszirozilsr6l is sz6 esett, hadd utaljak arra, hogy
a Zsinaton janu6r kcizepe6ta testv6ries, de nem titkolom,
hogy olykor feszrilt vit6k folynak mind az orsz6gosktilts6gvet6s saroksz|mair6l, mind a bels6 zsinati ktilts6gvet6sr6l.
Nyilv6nval6v 6 v6lt, hat6rozottan tudatositanunk kell, hogy
krilcinbs6gvan a zsinati iroda 6s a kozegyhhzi feladatok
sztiks6gleteikcjzcitt.Ez m6gaz idei orsz6goskcilts6gvet6sben
nem v6lik ki egy6rtelmiien,de rem6nyiink van arra' hogy a
krivetkez6 6vekt6'1tiszt|n fogjuk l6tni, melyek azok a feladatok, amelyeketa zsinati iroda v6gez,s ezeknekmilyen kcilts6gei vannak, s melyek azok a kozegyhizi feladatok, amelyeket orszigos szinten kell ell6tni, s ebben a zsinati iroda
szolg6ltat6k6ntv esz r6szt.
Ami egyh6zkerr.iletrink kcilts6gvet6s6t illeti, nyilv6nval6,
hogy nem lehet a forr6sokat m6lt6nyosan6s ezzelegyidej(elosztani.K6t pontra szeretn6mmost felhivleg'igazs6gosan
ni a figyelmet, a tcibbir6l a r6szletesvita sor6n rigyis sz6lunk. Az egyik annak az 6rv6nyesit6se,hogy el6'bba megkezdett 6s hossztiideje befejez6srev6r6 beruh6zdsokatkell elv6gezniink.Az azit nem j6rhat6, hogy az egyenl6sdijegy6'
ben sz6tforg6csoljuka p6nzt, s mindenki egy kicsit toldhat a
mag66n, b6r ink6bb azt sem. Arra k6rtr.ik az egyh|zmegy6k
vezet6s,6g6t,hogy azokra az 6pilkez6sekre n6zve tegyenek
javaslatot, melyeket elv6gezv6nszabadabbanfordulhatunk
irj tervek fel6. Ezzel nem kivSnunk semmilyen rij kezdem6nyez6stmegakad6lyoznivagy h6tr6ltatni, s ilyenek bizony'
nyal lesznekis, 6m k6rek mindenkit, gondoljona bibliai p6ld6zatra: ne maradjon f6lbe a sz6I6benmegkezdett torony.
A m6sik teriilet a lelkip6sztori fizet6sek rendez6s6revonatkozik. Amikor novemberbena kcizgytil6sa lelkip6sztori
fizet6sminimuma mellett, a teljesit6sirtj6t is meghat6rozta,
magam is sejtetrem, hogy nagy kock6zatot v6llalunk' Azt
ugyan felt6telezni sem mertem volna, hogy tcibbheiyen fifik6val pr6b6lj6k elkeriilni a misszi6sit6st.Fiktiv bev6telekkel 6s kiaddsokkal torn6zzdkfel a lelkip6sztori javadalmat,
hogy ezek a gyi.ilekezetek
vagyis papiron. Meggy6z6d6sem,
n6h6ny 6venbeltil v6gleglehetetlen helyzetbehozz6k magukat. Az is meglepett,hogy tcibben,els6sorbanlelkip6sztorok,
igyekeztek az egyh{zi kcizv6lem6nyt fe116tm6zni,hogy az
egyldzkeriileti vezet6smisszi6sit6selindit6s6val a gyr.ilekezetek feletti rendelkez6stakarja kib6viteni. Nevets6gesnek
tartom ezt a hiszterizillilsl. Ha minden marad a r6giben, a
gyi.ilekezetek
nem 6brednektudat6ra, hogy m61t6a munk6s
a magab6t6re,6shogy nem ktivet el a lelkip6sztorv6tket, ha
6t 6s csal6dj6tmegillet6javadalmat fogad el a gyrilekezett6l,
(II Helv6t hitvall6s). S raegforditva, szomoti, de t6ny. hogy
a kedvez6tlen anyagi felt6teleket biztosit6 gyulekezetek
meghiv6s6tnem fogadj6k el a leikip6sztorok.
S v6gr.il:a kockhzat val6di sirlya abban mutatkozik meg,
hogy a beknldtjtt dijlevelek cisszesit6sealapj6n a 299
dunamell6ki egyhilzkozs6gkciziil mintegy 80 gyiilekezet 6Il
annak hat6r6n, hogy misszi6i st6tuszba kenil. Ez a szdm
megrendit6en magas, de egyrittal messzemen6kig igazolja
az int6zked6s sztiks6gess6g6t,hiszen nem m6r6l holnapra

bekcivetkezetthelyzetr6.,hanem ak6r 10 vagy 20 6ve tart6
folyamatokr6l van itt sz6.Az igazikock|zat 6s felel6tlens6g
azlett volna, ha tov6bbra is sorsukra hagyjuk a gyiilekezeteket.
Szeretn6kn6h6ny sz6t sz6lni egyh6zunkiskolaiigyeir6lis.
Az egyh|zkeriilet fenntart6sdrban lev6 oktatdsi int6zm6nyekben a kozoktat6si tcirv6nyel6ir6sai szerint 6tfog6vizsg6latot, egyszeriien sz6Iva int6,zm6nyi6tvil6 git6st kellett le'
folytatunk. Ezekkel a vizsgdlatokkal hosszirideje ad6s volt
az egyh|zkettilet. Igen megtitkciztrink azon, hogy ezeket a
vizsg6latokatn6hol m6r-m6r inkvizici6s elj6r6shozhasonlitott6k, kedvtelentil 6s a vizsg6lat val6di t6tj6t ignor6lva fo'
gadt6k. Bizonnyal ez cisszefiiggazzal is, hogy k6t keriileti
fenntart6sir kciz6piskol6banebben az 6vben j 5r le az rgazga'
t6 mand6tuma, s ebb6l ad6d6ann6melyek valamif6le kiszo'
rit6sdira vagy er6szakolthibakeres6sreutaltak a vizsg6latok kapcs6n.Itt is szeretn6melmondani,hogy a mand6tum
Iej6r6sa egyszerf t6ny, a vizsgdlatok lefolytat6sa pedig parancsol6 sziiks6g volt. Ha kertiletiink kor6bban lefolytatta
volna ezeketa vizsg6latokat,bizonnyal nem lehetett volna a
de akik tov6bbrais ezenf6kett6t ily m6dondsszekapcsolni,
radoznak,lelkrik rajta. Avizsg6latok 6s az egy6biskolaiigyi
k6rd6sekkapcs6nimm6r azt hiszem irj jelens6gk6ntbesz6]hettink arr6l, hogy egyre tribb int6zm6nyi.ink szeretn6 friggetleniteni magfit az egyhizi fenntart6t6l. M6r m6s keriiletekb61 is hallik, hogy az iskolai vezet6s az egyhilzt fenntart6t az Sllom|ny 6s b6rt6bla tekintet6ben el6szeretettelmin6siti harmadik szem6lynek.Itt az ideje, hogy tiszt6n 6s viI6gosanbesz6ljiink err61,6s ftilhivjuk int6zm6nyeink figyelm6t arra, hogy helytelen irton j6rnak, ha ebbeaz ir6nyba indultak el. M6r csak ez6rt is l6tfontoss6gria tcirt6neimi egyh6zak alkotm6nybir6sdgibeadv6nya,mert csakhamarbektivetkezhet, hogy egyh6zi int6zm6nyen behil fognak egyhdzel'
Ieneshangok 6rv6nyrejutni.
S v6giil szeretn6kn6h6ny sz6t sz6lni a hat6ron trili. ma'
gyar reform6tus egyh6ztestekkelval6 kapcsolatokr6l.Az 6sz
folyam6n Tivadarban a K6rp6t-medenceireform6tus egyh6ztestek piispdkei k6tnapos tan6cskoz6sttartottak, s ennek nyom6n janu6rban Kecskem6ten a f6gondnokokkal
egyritt irjra tal6lkoztunk, ahol tervbe vettiik, hogy a ny6ron
az egyh|zmegyei vezet6sekkelkib6vrilve v6gi gt6rgyalj uk n6h6ny olyan kozcisiigytinket, amelyek Tlianon 6ta szoritanak
benniinket. Ezek egyike a kcizosliturgia k6rd6se,vagy legal6bbis egy olyan liturgiai keret megalkot6sa,melynek nyom6n ak6r Beregsz6szon,ak6r Feketicsen,ak6r Ceildcimolkcinvesziink rriszt reform6tus istentiszteleten,6t6rezhetjiik,
hogy nem a mi drint6stink kdvetkezm6nyeaz, hogy hat orsz|gba vagyunk sz6tsz6rva.A m6sik enn6l is fontosabb, ez
az egyhlzjognak, illetve a k6nonnak a k6rd6se. Az ut6d6llamok 6llam-egyh6z viszonyai e1t6r6ek, s ez6rt az ott 616
egyhilzak a hosszri 6vtizedek alatt arra k6nyszerultek, hogy
az ott fenn6il6 viszonyokhozigazitsik k6nonjukat. Ez azon'
ban azt is eredm6nyezheti,hogy k6t-h6rom embercilt6alatt
oda jutunk, hogy alapvet6 k6rd6sekbenm6r nem is 6rtjiik
egym6st. Az egyik leg6get6bbterr.ilet a lelk6szi oklevelek
elismer6se,a lelk6szi alkalmaz6s6nak6s meghikcilcscincjs
v6s6nak [gye, illetve az egyh6.ziszolg6latok imm6.r nagym6rt6kbenelt6r6 struktirr6ja. Harmadszor a kdzcjsk6pviseIet iigy6t is meg kell t6rgyalnunk, hiszen ahogy a II. Helv6t
Hitvall6s mondja, az egyh|z k6pviseiet6reval6 felhatalmaz6s sem cinjeltil6s6s cinelhiv6sdolga,hanem mindig annak a
k6rd6se,hogy a t6nylegesszolg6latbanlev6'kkcizcjsakaratkikre 6s milyen felt6telekkelbizzdk ezt
tal 6s megegyez6ssel
a nem kcinnyii feladatot.
Meggy6z6d6sem,hogy olyan munka indult el ezzel, mely
hosszri-hosszirideig semmi l6tv6nyosat, demonstrativat,
reprezentativatnem fog fcilmutatni,de el6 tudja k6szitenies
megfelel6mederbetudja terelni egyh6zunk,a magyar reform6tus egyh6zspiritu6lis egys6g6t.Mindekcizbennem felejtjrik eI a diaszp6r6ban616testv6reinket sem, legyen sz6 az
Egyestlt Allamokban 616magyar reform6tusokr6i,vagy a
mrincheni magyar reform6tus kcizdss6gr6l,akik most srilyos
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helyzetbejutottak, de zsinatunk megkezdtea t6rgyal6st a
bajor tartom6nyi egyhLzzala helyzet rendez6sev6gett.
A f6tiszteletfi Egyhilzkeriileti Tan6cs el6adm6nyomb6l
rigy tiinik, tcibb a gondunk, mint az circimtink. Ez bizonnyal
nem igy van, hiszen a kereszty6n6let <jrvendez6hilldval'teiik, s a mi rircimiinket nem veheti el senki 6s semmi. A gondokr6l az6rt kell sz6lni, mert munka6rtekezleten vagyunk, s
ilyenkor ill6 szemben6zniteend6inkkel. Orrjmrinket az sem
veheti el, hogy egy roppant szellemi stillyed6sbe kenilt viI6gban kell a szellem6s a l6lek embereineklennrink, 6s az
sem keserithet el benniinket, hogy a mai vil6g fcilfog6saszerint csak akkor vagy.unk 6rdekesek, ha botr6nyosak vagyunk. Ha meg azok nem akarunk lenni, majd azz|tesznek
minket. Beteljesrilni l6tom az Ige parancs6t: 6ron is megvegy6tek az alkalmakat, mert az id6k gonoszak. Hitiink6rt 6s
szolg6latunklft, ha kell, adjuk oda nyugalmunkat 6s k6nyelmiinket, fizessr.ik meg a firadozils 6s a megvetetts6g
5r6t, fizessr.ikmeg a megfenyegetetts6g
6s len6zetts6g6r6i.
Nekr.inknem politikai f6rumokon, bir6sdgi termekben, m6diumok j6t6kasztalain,hanem az 616Llr el6tt kell elsz6molnunk a r6nk bizottakkal. A Mindenhat6 Istent, er6sitsen
meg bennrinket m6lt6s6gunkban,szabads6gunkban,6s boldog rem6nys6gr.inkben.
A piispiiki jelent6shez ffiz6d5 hatirozatok:
El6terjeszt6: Varg a L d.szl6
1. A DMREK Tan6csa megkciszciniDr. Szab6 Istv6n pr.isp<ik
w t|j6koztat6j6t.
2. A DMREK Tan6csais teljesen egyet6rt a KRE HTK Kari Tan6cs6nak a homoszexualit6s k6rd6s6ben k6.szitett
tanulm6ny6val 6.saz abb6l krivetkez6 drint6seivel.
3. A DMREK TanScsak{thoztatja azon lelk6szeket 6s egyh6zi testtileteket, akik 6s amelyek az egyhlzzal szemben, megkertilve az egyhdzi tcirv6nyben biztositott jogorvoslatot,vil6gi bir6s6ghozfordulnak.
9/a A L6nyay Utcai Gimn6zium 6tad6sa
El6ter1eszt6:Horhai Ferenc
Az Egyhilzkeriileti Tan6cs elfogadja 6s meger6sit6sre az
Egyh6zkertilet soron kcivetkez5 Kcizgyfil6se el6 terjeszti az
al6bbiakat:
1. A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkerr.ileta 2008/2004-es
tan6v z6t6 napj6val a Budapest-EszakiReform6tusEgyh6zmegy6nek6tadja a L6nyay Utcai Reform6tus Gimn6zium
fenntart6i jogait 6s ugyanezzel a nappal 6tadja a Gimn6ziumhoz tartoz6 tulajdonjogokat is.
2. Az |tadhsi meg6llapod6s r6szleteinek kidolgoz6s6ra 6s a
meg6llapodds megkcit6s6re az Egyh6zkertileti Elnriks6get
hatalmazza fel 6s bizza mes..
9/b El6terjeszt6s piispriki szolg6"lati lakds t6rgy6ban
El6terleszt6: Simonfi S6ndor
l. Az Egyh|zkeriileti Tan6cs a prispciki szolg6lati lak6s Kdlvin t6r 8. sz6m alatti ingatlanban val6 kialakit6s6nak terv6vel egyet6rt.,Megbizza az Egyh6zkeriileti Elnciks6get,hogy
a Budapest-E szaki E gyhizme gye illet6keseivel a meg6llapodilst dolgozzaki 6s j6v6hagy6sra terjessze azEgyh|zkerrileti Kcizgyfl6s vagy Tan6cstil6s el6.
2. A meg6llapod6smegkcit6seeset6na szolg6latilak6s fenntartdsi kcilts6geit a 2004. 6vi egyh6zkeriileti krilts6gvet6sben
biztositani kell.

9/c. A lelk6szk6.pz6s 6. 6v6nek k6rd6sei
El6tetjeszt6: N 6meth D d.uid

L. Az Egyh|zkenileti Tan6cs t6mogatja a KRE Hittudom6nyi Kar6n foly6 lelk6szk6pz6sk6pz6si idej6nek t2 f6l6vre tcirt6ndm6dositd.s6t.
2. AzEgyhdzkertileti Tan6csa gyakorlati k6pz6st nyrijt6 11.
6s 12. f6l6v bevezet6s6ta 20041200b.tan6vre javasolja.
3.Az 6llami normativ t6mogat6selnyer6s6igaz
E g y h6zkeriilet a gyakorlati 6v programj6nak finanszir oiilsilt
v6llalja.
4. Az Egyh6zkertileti Tan6cs elfogadja ,,A KRE HTK 6s a
Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet kcizcjsszew ezeti 6s miik<id6si szabillyzata a lelk6szk6pz6s11".6s L2. gyakorlati f6l6v6161"cimT szab|lvzatot .
MELLEKLET:
Mfikdd6 szakon behili tartalmi v6ltoz6s
(L2 f6l6vesk6pz6s)bevezet6se
AKaroli G6sprirReform6tus Egyetem Hittudom6nyi Kar6nak
(IG,E HTIQ Kari Tan6csa 2142004. hatilrozatlban kimond.ia:
mellett l6gyhatanz, hogy a mii,A Kari Tan6cs 2 1,rLrt6zkod6s
kcid6lelk6szi szakon beliil tartalmi v6ltoz6st vezet be. A k6pz6sid6tartamft 72 f6l6we m6dositja (a zsinati hatiltozat 6rtelm6ben 1 gyakorlati 6wel eg6sziti ki az eddigi k6pz6si rendszert), arnell6kelt k6pesit6sikcivetelm6ny-m6dositdstelfogadja 6s az Egyetemi Tan6csnakj6v6hagy6srafelterjeszti.,,
I. A 12 FELEVES KEPZESRE VALO ATTNNPS TNDOKLASA
1. A Fels6oktat6siTcjrv6ny(Ftv) 8b.g (4) bekezd6seszerint
,,Az egyetemialapk6pz6sk6pesit6sikrivetelm6nyekszerinti
tanulm6nyi ideje az cit 6vet kiv6teles esetben haladhatia
meg. .. ." , valamint a 114.$(5) bekezd6seszerint ,,Lz egyh6zi fels6oktat6si int6zm6nyek a hit6leti k6pz6s tekintet6ben
Szab6lyzatukbana 113.9(2) bekezd6s6ben
foglaltakon kivril
a (...) 85.9(4) bekezd6s6ben
(...) foglaltakt6l elt6r6 rendelkez6seketis meg6llapithatnak."
2. A Magyar Reform6tus Egyh|z (X4RE)Zsinatdnak (Alapit6) 1999. november 26-6n elfogadott 112/1999.hatilrozata
szerint: ,,A,Zsinat az egyh|zkertileti, illetve a tanint6zeti auton6mi6k tiszteletben tart6s6val egyet6rt azzal a trirekv6ssel, amely a nappali tagozatos teol6gus-lelk6szk6pz6st 12
szemeszterrekiv6nja b6viteni",valamint a2002.febru6r 206n elfogadott 16812002.,*A,reform6tus teol6giai szak lelk6szi
szakir6ny6nak k6pz6si kcivetelm6nyrendszer6"-t is 6rint6
hatilrozata szerint: ,,4. Ak6pz6si id6. A k6pz6s 6llamilag finanszirozott id6tartama: L2 f6l6\l' .
3. A magyarorsz6gi fels6oktat6sban (az el6bbemlitett zsinatihat6rozatok 6rtelm6ben, valamint a MAB 6ltal m6r akkredit6lt k6pz6sben)tov6bbi h6rom int6zm6nyben k6peznek
hallgat6kat reformdtus teol6gus-lelk6sz szakon, mindharmon 12 f6l6vesoktat6si rendszerben.Nem csup6na testv6rint6zm6nyek kcizcittikcinnyebb 6tj 6rhat6s 6gi rendszer mi att,
hanem a foly6 6vben kezd6d6, :6j, 8 6ves akkredit6ci6s ciklusba val6 beilleszked6smiatt is a 12 f6l6vesoktat6si rendszert kiv6njuk megval6sitani.
4. A magyar fels6oktat6sban nem csup6n az egyh6'zifels6oktat6si int6zm6nyek6lnek a Ftv. 85.9(4) bekezd6seadta lehe.
t6s6ggel,hanem pl. a 12 f6l6vesorvosk6pz6sis, ahol a gyakorlati 6v (2 f6l6v) is az 6llami fels6oktat6s keretein beltil
kap helyet.
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5. A 12 f6l6ves k6pz6sre va16 6tt6r6st a Magyarorsz{gon tapasztalhat6 folyamatos t6rsadalmi v6ltoz6sok indokolj6k,
melyek nagy hatdssal vannak a MRE 6let6re, s annak 1e1k6szk6pz6s6re is.
o) A rendszerv6ltoz6s 6ta a reform6tus egyh5zkcizs6gek
(gyiliekezetek) t6rsadalmi szerepe megn6tt, ami nagy felel6ss6get 6s sok feladatot jelent.
i) Egyfel6l a szabad vail6sgyakorl6s iehet6s6ge segitette ezt
el6. Ttibb (pl. fiatal) gener6ci6 jelent meg a reform6tus egyel6Lt megszokott voit.
h6zban, mint az a rendszerv6ltoz|s
Ezekkel a gener6ci6kkal va16 kommunik6ci6, ill. 6rintkez6s
kcivetelm6nyeket 6llit az egyhAz eI'6.

_
2. A szakoktat6lelk6szekf6l6ventea vizsgaid6szakban,min6sit6s c6lj6b6lrtiszt vesznek a Min6sit6 Bizotts6g munk6j6ban. A Min6sit6 Bizottsdg tagjai:
o) a feiei6stansz6kek megbizottjai,
b) a Fenntart6 k6pvisel6je
c) 6s az adott szakoktat6lelk6sz.
3. A szakoktat6lelkip6sztor egyiittmiikctdik a Kari Tan6cscsal 6s a Min6sit6 Bizotts6ggal,6s v6llalja az id6nk6nti konzultdci6kon a kcitelez6megjelen6st6s f6l6venk6nt egy-egy
besz6mol6k6szit6s6t.
IV. ANYAGI FELTETELEK

ii) Az egyhilz koz6leti szerep6nek megnciveked6se rij kcirOlm6nyeket teremtett, melyekhez az egyh|znak is alkalmazkodnia kell, hogy hivat6s6t betciltse.

kapott anyagit6mogat6st(dot6ci6t)
1.A 11-12.szemeszterre
a KRE HTK teljes eg6sz6benakotelez6 hatodik 6v k6pz6s6nek megval6sit6s6raforditj a.

b) A lelkip6sztorok munkakcire kisz6lesedett' A lelk6szek 1990
el6tti sz(k mozg5stere kib6vrilt. Az MRE kiilcjnbcjzS tnh6zm6nyekkel gazdagodott (oktat6si, eg6szs6giigyi (pl. rehabilit6ci6i), szoci6lis 6s m5s int6zm6nyek), ahol lelk6szei 6ltal jelen
kell lennie, valamint lehet6s6get kapott, hogy m6s int6zm6nyeken beliil is el6segitse a vall6s gyakoriSs6t (iskolai hitoktat6s, t6bori lelk6szs6g,btirtcinlelk6szs6g,k6rh6zleik6szs6g stb')'
Ez a tlrsadalmon, valamint egyh6zon beli..rli v6ltoz6s saj6tos
szakmai ig6nyeket thmaszt a reformdtus lelk6szk6pz6ssel
szemben, s ezeket a szakmai ig6nyeket kiv6nja a KRE HTK a
k6pz6s bels6 tartalmi v|Ttoztat5s|val betcilteni.

kapott oszttindijattanulm6nyi 6tla2. A hallgat6 az 571amt67
tan'
gdt6l fiiggetleniil teljes eg6sz6benmegkapja(200312004
6vben9100Ft/h6),mely cisztcindijata Kari Tan6cssaj6t kctittetsz6legesm6rt6kben - kieg6szithet'
s6gvet6s6b61,

6. Szakmai indokk6nt - az e16'bbiekben megfogalmazottakhoz
kapcsol6dva - meg kell 6llapitani, hogy amit a m(szaki (pI'
"felhaszn6l6i", ill'
m6lnoki, vagy informatikai) tertileten
azt
a MRE-on beliil a
neveznek,
ig6nynek"
,,munkaer6-piaci
ielk6szt alkalmaz6 egyh|zkozs6g,,gytilekezeti ig6ny6nek" nevezik. Ehhez elengedhetetlen, hogy a lelk6sz a teol6giai tudom6nyokban 6s m6s aiapvet6 ktjzismereti t6rgyakban, folya'
matosan m6lyitse szakmai tud6s6t, de azokat ugyanakkor a
gyiilekezeti tagokkal, vagy m6s emberekkel, ill. t6rsadalmi
cioportokkal val6 6rintkez6s sor6n a gyakorlatba 6t is tudja
a KRE HTK - a tobbi testv6rint6zm6nytiltetni. Ez6rtkivln
hez hasonl6an - a 12 f6l6ven belul, az utols6 k6t f6l6vben egy
kett6s tutori rendszer segits6g6vei gyiilekezeti, szakmai gyakorlatnak helyet adni, ahol a hallgat6k a kor6bban megszerzett e1m61etitud6sukat szint6zisbe hozhatj6k a gyakorlatban
nyert tapasztalataikkal, valamint kifejleszthetik a lelkip6sztori munk6jukhoz elengedhetetlen k6szs6geket.

II.INTEZKEDESI

REND

1. A hatodik (gyakorlati) 6vre a Kari Tan6cs javaslata alapj6n,
azEgyhilzkeriitet piispcike adja meg a gyiilekezetbe val6 szolg6lati kirendel6st annak a hallgat6nak, aki a 10. f6l6v ut6n a
ier6 urt gu els6 r6szvizsgAj6t (a Zsinati Lelk6szk6pesit6 Bizoitsilg el6tt = e1s6lelk6szk6pesit6 vizsga) sikeresen letette.
2. A,12. f6l6v befejez6s6vei a hallgat6 gytilekezeti tev6kenys6geaz adott gyiilekezetben automatikusan megsziinik'

V. A GYAKORI.ATI EV KOVETELMENI'EI
1. A szakoktat6a gyakorlati 6v6t trilt6 hallgat6t a lelkip6sztori munka minden apr6 r6szlet6be engedje bepillantani'
Ezen r6szleteka kcivetkez6k:
o) igehirdet6sgyakorlata (gyrilekezetiistentisztelet 6s bibIia6ra keret6ben,valamint kazu6lis alkalmakon),
b) hittan oktat6s gyakorlata gyiilekezeti,vagy iskolai kereteken beliil,
c) csal6dl6to gat6s gyakorlata,
d) leikigondoz6s gyakorlata gyriiekezeti, szem6lyes, vagy
int6zm6nyes kereteken beliil,
e) ifjirsdgi munka,
f) egyhizi adminisztrSci6 gyakorlata,
o)
gyr.ilekezeti tigyint6z6s gyakorlata,
h) gyirlekezeti saj 6toss6gok,
i) rikumenikus kapcsolatok, t6rsadalmi 6rintkez6s lehet6s6gei
2. Az elvlrt gyakorlat: havi egy gyiilekezeti, ili. kazudlis (temet6si, ill. esket6si) igehirdet6s (lehet6s6g szerint), havi egy
gyrilekezeti biblia6ra, heti egy vagy kett6 hittan6ra (lehet6s6g szerint), csalSdl6togat6s a lelk6sszel, ifjirs6gi munkdban
val6 aktiv t6szv6tel (ha nincs ilyen, akkor annak megszervez6se), adminisztr6ci6s munka v6gz6se (levelez6s, hivatali irt,
anyakcinyvez6s, nyilvdntartds, kcinyvel6s stb...), gyiilekezeti
speci6lis alkalmak szervez6se, gyiilekezetnek esetleges m6s
hivatalokkal (APEH, Miieml6kv6delem, OEP, MEH stb..')
va16 adminis zft6ci6s munk6j6nak megismer6se'
3. A szakoktat6 lelk6sz a gyakoriatok v6grehajt6s6ndl szem6lyesen is jelen van, megismeri a hallgat6 szem6lyis6g6t,
tapasztalaLaival 6s tan6csaivai segiti a hallgat6 munkdj6t,
kritikai 6szrev6teleivel pedig 6rt6keIi azt.

3. Az Egyhdzkeriilet elnciks6ge, miut6n a Zsinati Lelk6szk6pesit6 Bizotts|g a z6r6vizsg6t sikeresnek nyilv6nitotta, a
hatodik 6vet elfogadja seg6dlelk6szi 6vnek.

4. A hallgat6 a gyakorlati 6ve alatt szolg6lati napl6t vezet,
melyet a szakoktat6 lelk6sz a gyakorlati 6v v6g6n I6tlamoz.
A szoig6lati napl6 bemutatilsa, a m6sodik r6szvizsg6ra val6
jelentkez6s egyik felt6tele.

III. A MEGVALOSITAS FOLYAMA'TA

VI. A TANULMANYI

1. A 11. ,6s 72. f616vszakmai 6s gyakorlati felel6sea KRE
HTK Gyakorlati Teol6giai,valamint a Vall6spedag6giai6s
Tansz6ke;adminisztr6ci6s6s koordiPasztor6lpszichol6giai
nativ irod6ja pedig a KRE HTK D6k6ni Hivatala.

1. A hallgat6 kdteles f6l6vente a KRE HTK 6ltal szetvezett
k6t tanulm5nyi blokkon (ttjmb) megjelenni,ill. az el6rekitii'
zcittfeladatokat teljesiteni.

BLOKKOK

. Dunamell6ki
Reflormdtus
2. Egy tanulm6nyi blokk (trimb) id6tartama 5 nap (h6tf6p6ntek), ahol a KRE HTK 6ltal felk6rt vend6gel5ad6k,vagy
sajdt professzorokill. munkatSrsak vezet6semellett tcirt6nik a kijeldlt munka.
S.Atanulm6nyi blokk c6lja,hogy a gyakorlatban szerzetttapasztalatok - szervezett keretek krizt - rijabb elm6letekkel
cisszevethet6eklegyenek, egymdssal (hallgat6k 6s vezet6k
kdz<itt)megoszthat6vdv6ljanak.
4. A tanulmdnyi blokkok a kcivetkez6ek:
o)
b)
c)
d)

hitoktat6s blokk
lelkigondoz6sblokk
gyiilekezet6pit6s, egyh|zi adminisztrdci6
igehirdet6s blokk

5. A blokkok tetsz6legessorrendben a kcivetkez6h6napokban kerilnek megrendez6sre:
o)
b)
c)
d)

okt6ber
november
m6rcius
6prilis

VII. AHATODIK EVMIN6SiTESE
1.A hatodik 6v t6rgyai gyakorlati t6rgyak. A min6sit6sm6dja: el6gtelen(1), el6gs6ges(2), kcizepes(3),j6 (4),jeles (b) oszt6lyzatok 6ltal tcirt6nik.Aki valamely t6rgyb6l el6gtelen(1)
min6sit6st szerez,az kcitelesa hatodik 6vet megism6telni.
2.Ahatodik 6v t|rgyai a kdvetkez6k:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Hitoktat6si gyakorlat
(11. f6l6v)
(11.f6l6v)
Hitoktat6s blokk I.
Hitoktat6s blokk II.
(11. f616v)
Lelkigondoz6igyakorlat
(11. f6i6v)
(11. f6l6v)
Lelkigondoz6blokk I.
Lelkigondoz6blokk IL
(11. f6l6v)
Gytilekezet 6pit6s, egyh|zi adminisztr6ci6 blokk L
(r2. f6t6v)
Gytilekezet 6pit6s, egyhilzi adminisztr6ci6 blokk II.
(12. f6l6v\
(12. f6l6v)
Igehirdet6sigyakorlat
Igehirdet6sblokk t.
,t2. f6l6v)
(72. f6l6v)
Igehirdet6sblokk II.
(I2. t6l6v\
Vizsga-istentisztelet

3. A 11. 6s 12. f6l6v tant6rgyainak oszt|lyzatai a gyakorlati
teol6giaiz6r6izsga szigorlat min6sit6s6nekftsz6t k6pezik.
4. A hallgat6 gytilekezetbenv6gzett gyakorlati munk6j6t a
Min6sit6 Bizotts6g min6siti. A min6sit6s krit6riumai:
a)
b)
c)
d)

a gyakorlat elv6gz6s6hezszriks6gesszakmai kiv6nalom
a ktt6z6tt feladatok marad6ktalan elv6gz6se
a gyakorlat elv6gz6s6n6ltanrisitott p6ld6s magatart6s
a gyakorlatv6gz6s6ben tanrisitott 6pit6 kreativit6s

5. A hallgat6 blokkon v6gzett munk6j6t - a felk6rt el6ad6k
v6lem6ny6t is kik6rve - a felel6s tansz6k tansz6kvezet6iemin6siti. A min6sit6skrit6riumai:
a) el6re kijekilt feladatok teljesit6se
b) rij elm6letek elsaj6tit6sa
c) a blokkokon val6 aktiv 6s rendszeresr6szv6tel
9/c. A Julianna Reformdtus Altalenos Iskola 6tad6sa
El6terjeszt6: Harhai Ferenc

. 7
keriiletiK6zlem6,nyek

Az Egyh|zkeriileti Tan6cs j6v6hagyja a Julianna Reform6tus Altal6nos Iskola fenntart6i feladatainak 6s jogainak 6tad6s6t a Budapest-Eszaki Egyhdzmegye r6sz6rcjI a
Budapest-FasoriEgyhSzk<izs6gnek
a 2O0B|2OO4.
tan6v z616
napj6val.
10.A GazdasAgiBizotts6g jelent6se
El6tetjeszt6: Varg a L dszl6
1. Az Egyhizkeriileti Tan6csa Gazdas6giBizotts6gjelent6s6t elfogadja.
2. Az Egyhhzkertileti Tan6cs elfogadja a hitelkeret felhaszn6l6s6r6l sz6l6beszdmol6t.Felhivja 6s kritelezi az Elnciks6get 6s a GazdasdgiBizotts6got a hitelkeret felhaszn6l6s6nak 6s visszafizet6s6nek
folyamatosellen6rz6s6re6s azerrd.
t6rt6n6 besz6mol6sra,mind a Tan6csril6seken,mind aK6zgyiil6seken.
4. Az Egyh|zkeri.ileti Tan6cs hozz|j|rul a Soltvadkerti Reform6tus Egyh|zkozs6g r6sz6re 100 M Ft-os, ciregotthonc6Ij6ra kialakitott ingatlan megv6sdrl6s6hoz felhaszn6land6
75 M Ft kcilcscjnkiutal6s6hoz, amely jelz6logk6ntkenil bejegyz6sre a telekkrinlwben. Felhatalmazza az Elndks6get,
hogy a Soltvadkerti Egyh6zkcizs6ggel szerz6d6st kcjsscin,
amely rcgziti, hogy a 100 % - os 6rt6kb6't jelenleg 7b%oaz
Egyh6zkeniletet illeti, a 2008-ig trjrt6n6 visszafizet6sar6ny6ban cscikken az Egyhilzkertletet iliet6 tulajdoni r6sz
ar6nya.
5. Az Egyh{zkenileti Tan6cs tudom6sul veszi, hogy az int6,zm6nyi kcilts6gvet6sekaz 6prilis 23-ai kozgyfil6s el6 keriilnek, valamint a K6roli Egyetem a m6r benyirjtott nullszald6s kcilts6gvet6sitervezet szerint gazd6lkodik.
ll. Az egyhhzkeriilet 2004. 6vi kiilts6gvet6se, 6pit6si
se96lyek
El6terjeszt6: Varga Ld.szl6
5. Az Egyhilzker0leti Tan6csa DMREK 2Q04.6vikdlts6gvet6s6t a beterjesztett sorokkal 6s rovatokkal 3.607.857eFt
bev6teli 6s kiad6si v6gcisszeggel
elfogadja.A benne foglalt
tartal6kok felhaszn6l6s6ta Gazdas6giBizottsAgd,apj|n az
E gyh6zkertileti Tan6cs v agy Kdzgyfil6s hat6skrir6be utalj a.
A 17.2-essorbantal6lhat6 79.900eFt a Zsinati Tan6cshat6tozata szerint tart6san lekcitend6,november 20. el6tt toft6n6 felhaszndl6sacsak a n6gy egyh6zkertilet elnciks6g6nek
egyet6rt6s6vellehets6ges,november 20. ut6n a Gazdas6gi
Bizottsig javaslata alapj6n Egyh6zkenileti Tan6cs vagy
K<izgyffl6shat|toz felhaszn616s6r61.
6. Az Egyh6zkeriileti Tan6cs a Ptispciki Hivatal 2004. 6vi
kcilts6gvet6s6tbeterjesztett rovatokkal 6s sorokkal 90M Ft
bev6teli6s kiaddsi v6gcisszeggel
elfogadja.
7. Az Egyh|zkeriileti Tan6cs a DRE Sz6kh6z 2004. 6vi k<ilts6gvet6s6ta beterjesztettrovatokkal 6s sorokkal 68.200eFt
bev6teli6s kiaddsi v6gcisszeggel
elfogadja.
8. Az Egyh6zkertileti Tan6cs a DRE Konviktus 2004.6vi
kcilts6gvet6s6t a beterjesztett rovatokkal 6s sorokkal
31.650eFt bev6teli 6s kiad6si v6gcisszeggel
elfogadja.
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Nagy Sindor f6gondnok
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23.
2oo4.6pri1is
ty6nek vagyunk. Felfedeztem, micsoda nagyszerii dolog az,
hogy val6d1-m eggy6z6d6ssel ugyanarra az alkotdsra annyif6le Jrinben, hatisban, elutasitva vagy 6ppen katartikus meg'
tisztul6ssal reag6lunk. Eppen ez6tt egy ideje m6r annak
ririilcik, hogy nem vagyunk sematikus l6nyek sziirke gyulekezete).S6iink6bb vagyunk gazdagon v6ltozatos, szines, 6rz6 l6lekket 6s eg6szs6ges szenved6llyel megnyilv6nul6 kcizciss6g,akikr6'l lim, ezen.a szokatlan, sokkos 6lm6nyen 6t is
bebizinyosodik, hogy azllr szem6lyre szabott aj6nd6kait elnyert, azokat megki.ilcinboztethet6 m6don hordoz6 teremtm6nyek vagyunk, akiknek mindig van tov6bbadhat6, megoszthat6 kincse, 6lettel 6rad6 illata m6sok sz6m6ra is'
fgy l6ssunk ma is munk6hoz, s kinek-ki1ek a n6ki adatott
keg"telmi aj6nd6k szerint legyen szava, 6pit6 sz6nd6ka, s ha
keil, ellentm ond6 szavazata is, hogy a t6nylegesen munk6Llkod3 t<ollektiv bcilcsess6golyan gyimolcstiket teremhessen
kozcjttiink, meiyre az individuum onmag6ban k6pteien len-

Fantasztikusre g6nyekbenmanaps6ggyakrabbanolvassuk,
mintsem halljuk a mindennapokban a pdlyah6borg6s,-idegen sz6valpeiturbancia emlit6s6t' Valaha ennek a fogalomiak fontos .r"r"p" volt a csillagilszatban, hiszen a Naprendszer milr ismert bolyg6inak a v6rtt6l, sz6mitott6l tapasztalt
elt6r6sei, azaz pillyih6borg6sai alapj6n sz6mitott6k ki a
matemalikus -csillagdszok a felt6telezett rij abb b olvg6 p 6lyaelemeit, melynek alapj6n az 6gboltot beborit6 milli6rdnyi
j6szemiicsillag6szokjellemz6enmindig meg
f6nypontktiz-citt
is tJattat a keiesett 6gitestet.Ma is hallunk hireket a 10'
bolyg6r6l, melynek, ha t6nyleg van, m6r-meghat|rozt|k a
t6vois6g6t(32 000 CsE, ahol CsE a Nap-Fcild't6vols6g)6s a
kering6"siidej6t (5,8 milli6 6v), lehets6ges,a Jupitern6l is
ne.
,rugyotb m6rlt6t stb. De a f6nye nagyon gyenge, ez6rt m6g
Ezekkel a sondolatokkal mai egyh6zkertileti krizgy(l6sunteleszk6pv6gre.
kaptdk
nem
elncikt6rJammal egyet6rt6sben megnvitom!
ket
szab6lyosa
ter6ben
gravit6ci6s
Hasont6 m6don pl.-a Fbld
hoz k6pest jelentkez6 elt6r6sek, idegen sz6val anom6li6k fellerkapLrererel - ehhez k6szitett nagvszerii-miiszert vil6ghirii
7. PUSPOKI JELENTES
frzikusunk Etitvijs Lor6nd is - a fold m6ly6ben rejt6zkodS6tjellemz6en
s
igy
f6ny,
t6kes 6sv6nyi kincsek holi6t6re deriil
Szab6 lstv5n piisPiik
hamarosan rendre meg is tal6lj6k azokat.
tekciriilvev6
m6retekkel
A benni.inket f6ny6vmilli6rdos
Mint a kikulddtt t6rgYsorozatvolt a tarremtett vil6g megismer6s6nekcsak egyik es-zkrize
b6I is l6tszik, idei eis6kozgyiii6bifelfedez6sekhez
16r, ttyugodi meffigyel6s.A legnagvobb
m6don munka6rte,otry ttgil.ttottaf, el tud6s eleink, hogy nemcsak megfigyel- siink dcint6
melyen eis6sorban
lesz,
kezlet
kiildtek
jelens6geket,
maguk
6'k
de
t6k a siokatlan, v6ratlan
int6zm6nYezavar6 jeleket, hat6sokat a vizsg6lt makro-. vagy mikrokci.r- az egyh|zkeriileti
6t. Hosszir
tekintjiik
ink
61et6t
fogalmazt6k
v6laszok
iy""utie, s az ezekre kapott
llapj6.n
ideje vita m6r, hogy helYes-e az
meg a felfedezett,felismert tcirv6nyszeriis6geket'
61et6t ilYen koT?rsadalmi 6letiinkben is vannak anom6li6k, p6lyah6bor- int6zm6nyeink
r6n t6rgyalni, hiszen aziskol6k eset6benm6g 6ppencsak tui
g6sok, s - valljuk meg 6szint6n - emb.ertestv6reinklegna,r"gy,r.rli a f6i6ven.Ugyanakkor az egyh|zmegy6kben6vtizeszeretik a
lyobb'r6szejobb6ra idegenkedik ezekt6l'Jobban
a"f atu kiaiakult viziial6si rendet sem lehet megv6ltoztatni,
iyugalmat, t6kess6get, kisz6mithat6s6got,s vannak sz6p
azokjelent6sei, 6s e jelent6sek alapj6n k6szrilt szakbiiz,6rt
v6ratlant,
a
keriilik
p6nikszeriien
rratimut oiyanok is, akik
anyagok csakaz 6szikozgy(il6sidej6re k6sziilnek el'
zottshgs
a konfliktust, a b6k6tlens6get.Pedig m6g J6zusis kijelentet'
igy n6zzldika dolgot, hogy oktat6si int6zm6nyeHa
az6nba.t
hafcildre,
a
bocs6ssak
jottem,hogy
66kess6get
iu, ,rru- az6fi
kapunk k6pet egy m5r lez|rt tan6vl&, 2002'
egyszerie
inkr6l
nem fegyvert. S bizony-n6ha arra is sztiks6gvan, hogy mi
6vt&, 2003'2004, tat6n m6gis bcilcs
megindult
6J
egy
2003,
v61kisebb-nagyobb
*ug.r.tf"ia6"ziink eI6 kcirnyezetiinkben
hogy igy osztotta fel az egyhilzkeriidej6n,
,roliuttttaf,
d<jnt6s
tozisokat, perturbanci6kat, hogy az azokra,6rkez6 spont6n
munkaanyagot.
let
a
a
6ppen
vagy
magunk,
v6laszokb6imeg tudjuk fogalmazni,
Els6'lr6nt hadd sz6ljak ez6tt egyhilzkeriileti int6zm6nyeveliink egyiitt et6, rant bizott kciztjss6grevonatkoz6 fontos
Ajelent6sekben r6szleteketis fogunk hallahe1yzet6r61.
ink
tcirv6nyszeriis6geket.
arra szoritkozom, hogy azL az 6lLal6nos,
most
6n
ni,
ez6it
A mai bonyolult t6rsadalmi, politikai, gazdas6gikiilnyg6s benne egyh'Szunkatis 6that6 helyzetorczilgunkat
eg6sz
k6sziilkell
Fel
nyugalma'
t6j
jeli
emz6a d6lib6bos
zetre nem
int6zm6nyeinknek is miikridniiik kell'
imelyben
sz6ljak,
rbil
utniink a legvdratlanabb hat6sokra otthon, munkahelyen,
ha a miiv6szettcjrt6netb6'1
legegyszedibb,
L
ahelyzetet
Ezt
sor6n
ktizszerepl6seink
gyh5zb
an,
e
zben,
c6n, kcizlJked6skij
irjuk 1e' Egy amerikai
sztirrealizmusk6nt
fogai"ommal
vett
egy
vagy 6ppen akkor, ha esti s6t6ra szSnjuk magunkat
Hans Rookmaaker ezt irja
miiv6szettcirt6n6sz,
reform"6tus
mozgalmasa
ez
terhes
is
b6rmennyire
.rJ"a"t parkban. De
mintegy 50 6wel ezel6tt: a sziirrealizmust mint szellemi
sag,m6gis6ld6sokathordoz mag6ban.Sokkal jobban megissz6nd6magaiart6st fdlfoghatatlan6s tisszeegye-ztethetetlen
nyugatemet6i
mintha
mJ4tit<iaratainkat, ellens6geinket
jellemzi-."Egyr6szt ott
szint6zise
hamis
gondolatok
6s
koti
kcizciIom lenne - vagy 6ppens6ggelazokat, akik val6j6ban
hogy minden megsemmisiiljcin,ami r6gi'
nycisek,pedig eddig m6st gondoltunk-r6luk' S nem egyszer ,ru., u t*r6ttd6k,
6s a gyfijtem6nyek megtelnek a-z
mfzeumok
a
Ugyanakkor
rca.r"ii feia teiat6g6bb lelki-szellemi gvcingyszemeket
relikvi6kkal. Azt6n egyr6szt utal'
tabuiz6lt
6s
6rlinthetetlen
6rdektele6.vekig
mellett
aki
is,
bar6iban
Llyan testv6rben,
kodik az abszolirt individualizmus, amely minden korl6tot
niil menttink el, vagy egy-k6t udvarias sz6n6lsohasemjutotkigrinyol 6s megvet,m6sr6sztaz egyesember-nagyk6szs6gtunk tov6bb.
gel olvad fcil a icimegben, 6s csa!.azt taLtja 6rt6knek, amit
sokkak6r
Egy ilyen felkavar6, nagyhat6sir zavar6 hat6s
birtokol 6J haszn6l. M6g tov6bb: a gondolkod6st
.takl -ottdltatjuk - MeI Gibson Passi6 cimfi filmje is' J6 e16- ilindenki
6thatja, hogv az.6let pindgn dolg6t tiszta
m6rt6kben
teljes
is
6tesMi
re jtittek a hirek, hogy megosztjaa n6z6ksereg6t'
racionalitds alapj6n keil meghat6rozni 6s eltervezni, m6s'
iti"f. u pr6b6n. liirotty, szenved6lyesv6lem6nyek hangzottak
r6szt azember szeretn6 tinmag6t az lvtelem ereje al6l fcilszafelfokoel sebt6ien, de m6g k6s6'bbis. A sokszorm6ltatlanul
badulva kifejezni, M6g tov6bb: egyr6sztaz emberi m6lt6s6g'
z6d6vitilk ie gk.tte" tf lj utva dribbentem 16, milyen tiilcincis,
i6t 6" u" egyes embei 6ft6k6r6' szinte vall6sos tisztelettel
mi'
hogy.tgyuttu""raa dologra ennyire elt6r6en reag6lurrk
il6sr6szt az emberekr6llmint termel6egys6gekr6l
Lesz6lnek,
kereszreformdLtus
vall6
hitet
ugyanazon
6s
ut it puidigegy

.
. Dunamell6ki
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!
6s statisztikai t6nyekr616rtekeznek,s legfeljebbcsak a szenved6lyek ter6n sz6mitanak b6rmif6le szem6iyis6gre'
egyr6sztigen er6teljestcirekv6smutatkozik az
Ossszegezve:
6let minden dolg6ban szigorri szabLlyoz{sLra, m6sr6szt
m6sr61sem hallunk, mint hogy a val6s6gnem szab6lyozhat6, nem tew ezhet6,,,inkoherens."
F6lre6rt6sne ess6k,nem a jelenlegi korm6nyzati politik6161besz6ltem,hanem a korunkat 6that6 6ltalSnosszellemr&. Ez a krirnyezetolykor komoly hat6ssal van int6zm6nyeink, kctztiikels6sorbaniskol6ink 6let6re 6s munk6j6ra is, de
bizonyostiinetei m6r a gyrilekezeti 6letben, lelkipdsztorok
magatartilsdban is megmutatkozik. Tisztelettel k6rem kcizgyfl6siink alkot6 tagjait, hogy tekint6lSiket 6s befoly6sukat
vess6klatba, 6s szem6lyesp6ldamutat6sukkal is munk6lj6k
egyh6zunkbanaz Istent dics6it6 j6 rendet a krisztusi szabads6gban.
Rcividen szeretn6k sz6lni a mriltkori egyh6zkeriileti tan6cstil6siink egyik vitatott 6s ma kcizgyfil6sel6 kert'il6 hat6rozat6r6l. Az egyhilzkeriileti tan6cs legut6bb nem kis vita
ut6n irgy dcint<itt,hogy a L6nyay Utcai Gimn6ziumot a Bp'
Eszaki egyh6zmegyefenntart6s6baadja. Ezt a tan6csr.il6sen
trjbben vitatt6k, de kiiztihik is azut6n ttibben megszavazt6k
azt, ilL m6soktart6zkodtak.A vita sor6n elmondottam,s ezt
most a krizgyiil6sel6tt is szeretn6melism6telni,hogy az egyhogy kdzoktatdsi int6zh6zkeriileti elnciks6gmeggy6z6d6,se,
m6nyeink6lete 6s munk6ja akkor teljesedhetki, ha fenntart6suk a lehet6 legk<izvetlenebbegyh|zi testr,iletheztartozik.
Egy 6ltal6nosiskola vagy m6g ink6bb 6vodaeset6bena leg'
kcizvetlenebbtestiilet az egyh|zkozs6g lehet, egy kciz6piskola eset6ben az egyhilzmegye. Sohasem l6ttam be p6ld6ul,
hogy mi6rt kellene az egyh|zkeniletnek Budapestt6l 70 kmre 6ltal6nosiskol6t fenntartania. Es mi6rt csak egyet?
N6mik6pp meglepettezekut6n, hogy a Bp-D6li egyhilzmegye tan6csril6seazzal a k6r6sselfordul az elntiks6ghez,hogy
ne vegyiik napirendre a L6nyay tigy6t, vagy ne azzal a hat6rozattal, amelyet a keri.ileti tan6cs meghozott. Az6ta tcibb
gye v ezet6s696'
t6rgyal6st folytattunk le a Bp -D6Ii e gyh€tzme
is. Nem kivel ill. a Bp-Eszaki egyhdzmegyevezet6s6g6vel
v6nom r 6szleteznia hosszadalmas megbesz6l6seket,csup6n
annyit jelzek,hogy bdlcs megold6sszriletett, amely v6lem6nyem szerint az egyhilzkeriileti vezet6s6geredeti sz|nd6k6val is cisszhangbanvan. Mindazon6ltal k6rem az egyhilzke'
rtleti kcizgyfil6st,hogy hat|rozattal is erSsitse majd meg az
egyh6zkeriilet elnciks6g6nekazon sz6nd6k6t, ameiyet a tan6csril6sen m6r a hat|rozat megvitatSsakor kifejtettiink,
hogy ti. kiizoktat6si int6zm6nyek tekintet6ben a kcizvetlen
egyhilzi testr.ilet kapja meg az egyhhzi iskola fenntart6i 6s
tulajdonijogait.
A KRE-r6'lis kell n6h6ny sz6t sz6lnom.A t6rgysorozatban
h6rom helyen fogunk errol majd hallani, r6szben dr. Sziics
Ferenc rektorhelyettes rir 6s dr. N6meth D6vid d6k6n rir ad
majd jelent6s az inh6zm,6ny61et6r6'I,r6szben pedig a tavalyi
kcizgyfil6stinkhatilrozata 6rtelm6ben lefolytatott zsinati t6rgyal6sokr6l6s azok folyom6nyair6l fogok sz6lni. Most csak
annyit tartok sziiks6gesnekelmondani, hogy egyetemiink
bels66leterendez6dnil6tszik, 6s sz6mosolyan kezdem6nyez6sindult, amelyek tov6bbi b6vtl6st tesznek majd lehet6v6'
Ezek kciztil alelk6szk6pz6s hat esztend6re val6 kib6vit6s6t
emlitem most meg, amelynek megszervez6se6s kialakit6sa
m6g nem jutott nyugv6pontra. Sz6mos egym6snak ellentmond6,ha szabada bevezet6benutalt megjegyz6srehivatkozni: sziirre6lis v6leked6s forog kozsz|jon, amelyeket csak
r6szben tudhatunk be annak, hogy a kiilcinbciz66rdekek 6s
jogi kritelmek egyeztet6seneh6z feladat. R6szbenazonban
olyan viszonyul6st mutat az igy fogad6sa sokak r6sz6r6l,
amelyet, szomorrian kell mondanom, elfogadhatatlannak
tartok. Rrividre fogva: az egyik oldalon j6l l6that6, hogy n6mely lelkip6sztorok 6s gytilekezetek abban a hiszemben
vannak, hogy ingyen k5pl6nt fognak kapni, s nem 6rzik 6t a
felel6ss6getarr a n6zve, hogy hozz|j 6rulj anak a lelkip 6sztornevel6shez.M6sr6szt a v6gz6shallgat6k n6melyik6nekhozz66ll6sa is kiv6nnival6t hagy maga ut6n, mert rigy tfinik,

mindig csak a kcinnyebbv6g6n akarj6k megfogni a dolgot.
Tiirelmet 6s meg6rt6stk6rek mindenkit6l, s els6sorbanannak tudatosit6sdt,hogy a ielkip6sztori hivat6s tudat6t 6s a
g6t szeretn6nkelm6lyiteni.
k6pz6sszakszeriis6
Ugyancsakm6r-m6r sztirrealizmusbazuhant a gyiilekezetek oldal6r6l a lelkip6sztori fizet6sek kieg6szit6set|rgy6ban
hozott kor6bbi egyh6zkerr.iletihat6rozat. M6g egyszerszeretn6m hangsrilyozni, hogy egyh6zkenilettink c6lja az, hogy
hozzilsea kev6s anyagi tehets6ggelbir6 egyh6zkcizs6geket
gitse ahhoz, hogy a helyben szolg5J6lelkip6sztorok a kcizgyiil6s 6ltal meghatSrozott fi zet6si minimumot megkaphass6k. Az el6rejelz6sek alapj6n a gazdasilg\bizotts6g 6s a tan6csiil6s is megt6rgyalta 6s elkiilcinitette az ehhez sziiks6ges anyagi forr6sokat. Eddig a pontig azt hiszem teljesen
rendben 16v6az tigy. A m6sik oldalr6l azonban m6sr6l sem
hallunk, mint hogy az egyh|zkeriilet. misszi6sitani akar, vagyis el akarja venni az egyh|zkozs6gek cin6ll6s6g|t, s ez6rt
bizonyos helyekr6l hirek 6rkeznek, hogy fiktiv bev6teleket
6s kiad6sokatterveznek,vagy ami m6g enn6l is veszedeimefontolgatj6k,hogy t6rsulnak, s ily m6sebb,egyh6zktizs6gek
don teremtik meg a minim5lis lelkip6sztori javadalmat. Ez
ut6bbit az6rt tartom vesz6lyes ritnak, mert t|rsegyhizkdzs6gekeset6n,ahogy azt azut6bbi 6vtizedekp6ld6i bizonyit'
j6k, el6'bb-ut6bbelkezd6di.ka sz6rv6nyosod6s,s ez olyan
megdllithatatlan folyamat lesz, amelynekv6geredm6nye6ppe\ az ellenkez6jeannak, amir6l a keriileti ktizgyiil6slegut6bb hat6rozott.A magam r6sz6r& k6sz vagyok revizr6 al6
venni kor6bbi hatdrozatunkat, rijra tdrgyalni a k6rd6st, s
amennyibenvalamelyik egyh6zmegyetestiiletileg irgy hat6roz, hogy nem tart ig6nytaz egyh6zkeniletmisszi6it6mogatilsAra, ez a1676ket kivonjuk, s r6juk bizzuk, mik6ppen oldj6k meg a lelkip6sztorokminimdl fizet6s6neka biztosit6s6t.
Az av,6lt 6s trils6gba vitt szabads6g,amelyet ez iigy kapcs6n v6delmeznekvagy v6delmezniv61nekgyrilekezeteink,
lelkip6sztorokmagatart6s6banis el6'bukkan.Ha nem kcitne
benniinket a szolidarit6s,akkor igy mondan6m:h6la Istennek nem dunamell6ki lelkip6sztorral tcirt6nt, de igy kell
mondanom:sajnos reform6tus lelkip6sztowal tcirt6nt nemr6giben, hogy egy kereskedelmibulv6r r6di6 6terbe ktilddtt
hull6main hallhattuk, amint teljess6ggelszabdlytalan m6don, a paroki6lis elvet felrirgv6n 6s egyh6zi szertart6saink
m6lt6s6g6t is megal6zv6nkeresztelt - nem is tudjuk pontosan, hol - tal6n egy ideiglenesstridi6ban.Ttrdom j6l, 6ri6si
kis6rt6s, hogy kil6phessrink a m6diumok 6ltal a nyiiv6noss6g eI6,s azt is tudom j61,milyen neh6zilyen megkeres6sekre nemet mondani. De arra k6rek minden lelkip6sztort,
presbitert 6s gyiilekezeti tagot, hogy istentiszteletr'ink,s6kranrentumaink, egyhilzi alkalmaink m6lt6s6g6t, tisztess6g6t 6s szents6g6tminden|von 6rizze meg, ahogy J6zus k6ri
6s parancsolja:gyringyeiteketne h6nyj6tok diszn6k eI6.
S v6gezetiil szeretn6kn6h6ny sz6Lsz6lni a jelenlegi politikai-t6rsadalmi hangulatr6l is. Ujra r|j6r a rud az egyh6zakra, s lassan m6r megszokjuk,hogy v6laszt6si id6szakba
6rv6n valamilyen m6don,tcibbnyirenegativan, kamp6nyt6m6v6 lesztink. K6t 6wel ezel6tt ifjir baloldali figyel6'brig6dok jdrt6k a templomokat, s jegyzetelt6k szorgalmasana
pr6dik6ci6kat, ma pedig az EU parlamentj6bejelciltek nyiIatkoznak arr61,hogy nekik az lesz a dolguk Brtisszelben,
hogy megv6dj6k Eur6p6t a kereszty6n befoly6st6l. Tisztelettel k6rek mindenkit, mindezek eilen6re se tart6zkodjon
majd a v6laszt6sokonval6 r6szv6telt6l,hanem fontolja meg,
melyik list6ra szavaz,6shogy azona list6n szerepl6jelciltek
val6ban k6szek-eMagyarorsz6g6s a kereszty6ns6g6rdek6ben Briisszelbenis elj6rni. A t6mad6sokat fogadjuk m6lt6s6ggal,s ha lehet, m6g helyi szinten se bocs6tkozzunkvagdalkoz6sba.
A krizgyiil6stagjainak kiosztjuk a legut6bbi kcizgyiil6s6ta
eltelt id6szak legf6'bbprogramjait, ezekt& most nem kiv6nok r6szletesensz61ni,csak azt jegyzem meg, hogy nincs
minden felsorolva,de tal6n 6tfog6k6pet ad arr6l, hogy egyh6zkeriiletiink elntiks6ge 6s 6n magam mi mindenben vettem r6szt a mcigcittiink lev6 f6l esztend6ben.
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ktildeni a Prispciki Hivatalba.

Nemr6gibenjelent meg Nagyari J6zsef XVII. sz6zadi erd6lyi
pr6dik6tor igehirdet6s-gyiijtem6nye,amelyben S6muel kcinyve alapj6negy helyt eztfu1a:AzIsten 6ltal rendelt, s 6ltalunk
sokszorel6'bbnem l6tott dolgokr6l'."Az6tt rejti eI az Isten a mi
dolgainknak kimene.tel6t, hogy mi dolgainkat, s- dolgaink
igazgatils|t eg6szenOfels6g6rebizzuk, se eg6szenOfels6g6t61
ftiggjnnk. Az6lt|t6l fogva, ami6ta els6 sziileink azt akart6k
tudni, akinek s amelynek tud6sa nem m6st illetett, hanem
csak az egy 616Istent, circiks6gszerint re6nk sz6llott,hogy az
jcivend6kr6lfelett6bb szorgalmatosakvagyrrnk. Ebb6, mfu az
szdrmazott,hogy tan6csot akarn6nk form6lni a dolgoknak kimenetelib6l,nehezteljtik,hogy el6bbjdr az Istennek elm6je,
hogysema mi6nk, amelyre n6zve elibe akarunk futni az Isten
tan6cs6nak6s h6t6 el6tt hal6szni."
A mi mostani viszonyaink kozepett sokszorkeli fciltenni a
k6rd6st, hogy a dont6seink, tan6cskoz6saink,tervez6seink
minden esetben azon alapszanak-e,hogy elk6rtiik Isten bcilcsess6g6t6s kutattuk-e r6nk n6zve akarat6t. Vagy, hogy a
Pr6dik6tor mondja,csak h616el6tt hai6szunk, s azt6n ut6bb
deriil ki a biiszkes6giink,mindent tudni akarrisunk iizcitt-e
minket, s nem az Isten dics6s6g6nekszolg6lata.De ahogy a
pr6dikdtor megjegyzi,a jcivend6dolgok nem tud6sa oly fogyatkozils, melyen ririilntink kell ink6bb mintsem szomorkodnunk. Mert meglehet,a jcivend6biztos tud6s oly terhet
jelentene, mely alatt tal6n rjsszeroppanndnk.Isten azt parancsolja,ne nyugtalankodjunk, csak hallgassuk, n6zziik 6s
szeml6ljiik,miket cselekszlkaz Isten, s mondjuk azt: ime az
er6s Isten az ,6n szabadit6m,b6kess6gestiir6ssel bizom, 6s
nem f61ek.(E2s.12,2)
Hasson 6t bennunket ez a bolcs 6s igei be15t6s6s legyen
Isten Szentlelkemostani kcizgyiil6siinkkelis.

7., A DMREK a nyugalomba vonult Batizi L6sz16,Gacsdlyi
J6zseflelkip6sztoroknakmegkciszcini
szolg6latukat,nyugalmukra Isten 61d5s6t k6rve. Kegyelettel eml6kezik meg,
Szikszai J6nos, Pint6r Jen6n6, K6vAg6 J6nos, Dombr6di
Nagy L6szI6,Dr. DobosK6roly, Komj6thyAlad6r, OrosL6sz16,Hamar P6ter, Szab6Liszl6, Bogn6r B6la, Cseh Lajos elhunyt lelkip6sztorokr6l,szeretteikreIsten vigasztal6s6t,kegyelm6t k6ri.

8. A piispiiki jelent6shez fiziSdi5 hat6rozatok:

Ugyanakkor a L6nyay Utcai Gimn6zium 6s Altaldnos Iskola 6tad6saingatlan6tad6ssalis jdr, ez6rt n6v szerinti szavaerre voz6ssalkell j6v6hagyni a Kcizgyiil6svagy Tan6csi.il6s
natkoz6 hatirozat|t, amelyhez a Magyarorsz6gi Reform6tus
Zsinat6nak Elnciks6ge 2004. 6prilis 2I -ei hat|r ozat6val hozzhj|rult.

1. A DMREK megkoszcinia gondolat6breszt6prispcikijelent6st 6s a f6gondnoki megnyit6t, azt jegyz6konyv6befoglalja.
2. Lz egyh|zkeriileti Kcizgyfil6sfelk6ri az Egyh|zkeri.ilet Elnciks6g6t,hogy valamennyi egyh6zkenileti fenntart6sri ktjzoktatdsi int6zm6ny fenntart6i 6s tulajdoni jog6t vizsg6lja
meg, 6s azoknak a teniletileg illet6kes egyh6zmegyeilletve
egyh|zkozs6gfenntart6sdba val6 6tad6s6t k6szitse eI6, s az
err6l vai6 megegyez6sta kcivetkez6Krizgy(16sen(Tan6csiil6sen)terjesszeei6.
3. Az Egyhizkeriileti Kozgy6l'6s felhivja a lelkip6sztorokat
6s egyhizhagokat, hogy e gyh|zr szolg6lataink (istentisztele teket, s6kramentumok 6,skazu|hSk) j6 rendj6t 6s m6lt6s6g6t 6rizz6k meg. Mindenkor vegy6k figyelembea paroki6lis
elvet, 6s ne engedjeneka tcimeg-6s kereskedelmim6diumok
azon kis6rt6s6nek,amely istentiszteleti szolg6latunkat kiszakitandaz egyhAzrkcizegb6l,6s olcs6Litv6nyoss6gg6tenn6.

IO, AZ EGYHAZKERULETI

TANACS MUNKAJA

El6terjeszt6: Varga Lhszl6 f6jegyz6
A DMREK Tan6csa2004. mdrcius 14-6ntartott r.il6st.
- Ezen a Tan6csril6sen
letette a seg6dlelk6szi
fogadalmat:
Gy6rffi Eszter RozSlia,Simon Emil 6s Szab6ZoItAn.
- Meghallgatta a Tan6csiil6sa 2002 6vr6l elmaradt R6day
Gyfjtem6ny jelent6s6t.
- Dcintcitta L6nyay Utcai Gimndzium es Altal6nos Iskola fenntart6i 6s tulajdonjog|nak 6tad6s6r6la Budapest
Eszaki Egyh6zmegyer6sz6re.
- Dcjntcittpiispciki szolg6lati lakds kialakit6sdnak taryy|ban.
- Drintcitt a lelk6szk6pz6s 12 f6l6v6retcirt6n6emel6set6rgydban.
- Meger6sitettea Julianna Aital6nos Iskola fenntart6i jog6nat<6tad6s6ta Budapest-EszakiEgyhdzmegyer6si6
16l a Budapest-FasoriEgyhSzkcizs6gnek.
- Meghallgatta a Gazdas6giBizotts6gjelent6s6t 6s elfogad
ta a DMREK, valami.nt a Piisptiki Hivatal 6s az EgyhSz
keriileti Sz6kh6z2Q04.6vi kolts6gvet6s6t.

1 A DMREK Kozgyiil6se, az Egyh6zkeriileti Tan6cs
2004.03.74 -6n tartott iil6s6161sz6l6b esz6mol6telfogadta.
2. A DMREK Kcizgyiil6seaz Egyhilzkeriileti Tan6cs kor6bbi
dcint6s6ttudom6sul v6ve Stadja a L6nyay Utcai Gimn6zium
fenntart6i 6s tulajdoni jog|t a Budapest-EszakiEgyhdzmegy6nekaz al6l:h n6v szerinti szavaz6ssal:67 igen, 4 nem, 8
tart6zkod6s.
3. A DMREK Kcizgyiil6sefelk6ri a Budapest-EszakiEgyh6zmegy6t,hogy a L6nyay Utcai Gimn6zium 6s Altal6nos IskoIa igazgat6tan6cs6bana Budapest-D6li Egyh6zmegy6nek a
vele va16meg6llapod6salapj6n biztositsonk6pviseletet.
12. EGYHAZKERULETI SZABALYRENDELETEK

kcizgyfil6sfelk6ri a MRE Zsinatdt,hogy
4.Az egyhdzkerr.iieti
akozelg6EU v6laszt6sokkalkapcsolatbanfogalmazzonmeg
6ll6sfoglal6st egyh6zunk tagsai sz6mLra, amelyben felhivj a
a figyelmet ezen v6laszt6sok jelent6s6g6re,6s arra, hogy
olyan jelciltekreadjuk szavazatunkat,akik Magyarorsz6g6s
k6szek k6pviselni az
egyh6zunk 6rdekeit messzemen6'l<ig
EU Parlamentj6ben.
5., A DMREK meger6sitia m6rcius 11-eitan6csiil6shat6rozat6t a lelk6szk6pz6s 12. f6l6vre tcirt6n6 kiterjeszt6s6r6l,
amelyb6l a 11. 6s 12. f6I6vet gyakorlatban kell v6gezni.
6., A DMREK meger6sitia lelk6szi dijlevelek feliilvizsg6lat6t a hozott hatir ozatot 6s annak k6 szp6nz minimum 6t.
Minden egyhilzmegye gyiilekezeteinek dijleveleit megyei
meger6sit6ssellegk6so'bbm6jus 31-ig m6solatban be keII

ET6tetjeszt6: Harkai Ferenc
1. Az Egyh6zkeriileti Kcizgyiil6s felk6ri az Egyh6zkeriileti
Elnciks6get,hogy a sz{mvizsg|l6i szab6lyrendeletet az egyh6zmegyei elnciks6geknek v6lem6nyez6s c61j6b61ki.ildje ki.
2. Az Egyh|zkeriileti Kcizgyiil6s felk6ri az Egyh6zkerirleti
Elnciks6get,hogy a lelk6szi szab6lyrendeletjavaslat6nak
m6r elk6szr.iltr6sz'6t az egyh|zmegyei elnciks6geknekv61em6nyez6sc61j6b6lkrildje ki.
3. Az egyh|zzenei bizotts6g Orgona-feliigyel6 Szab51yzat
tervezet6t6tdolgoz6sra visszaadja a kcizgyiil6s.
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El6terjeszt6: Harkai Ferenc
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Az Egyhilzkeriileti Ktizgytil6s az egyhlrkertilet eln6ks6g6nek
a bijavajata
"zotts6g alapj6n a bizotts6g elncik6nekSzil6gvi S6ndort,
megv6laszszavaz6ssal
titkos
az
al6bbiakat
tagjainak
totta:
Barta K6roly
Lelk6szi
BrilcsfcildiAndr6s
Temesv6ri Imre
Dr. Zsengell6rJ6zsef
Balaviny Gy<irgy
ViI6gi
Devich M6rton
Dr. N6meth G6za
Pet6 G5bor

L
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: Harkai Ferenc
EL6terjeszt6
Lz Egyhuzkerr.iietiK<izgytil6s Figler J6nos lemond.ilsilt az
ngyrri"rr.""ureti Bir6s6g"ilir6i tisitj6r6l tudom6sul vdszi 6s
el'fogadja. Az E gyhizkertileti Kcizgy$16s az eJnrik s6g j av-asIa
sr"t"-i"
cvo"gv
1ne..szavazftssal--Vrtg"
titkos
t6ra
az Egyhazkeriileti
Nirrt,rrr.ad egyh1zmegyeiriLp,*"t6it
tagl6v6rv6lasztja.
Bir6s6g
-__
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LELKI4SZI JELLEGENEK

FEI\NL

El6terjeszt6: Harkai Fere nc
Az EgyhilzkeriiLietiKtizgyiil6s P6ter Mryia a lelk6szi jelleg
fenntlrt6sa ir6nti k6relm6t az egyh|zzal foly'tatott munkaiigyi
per6nek lezilt 6s 6ig egyhangr1hatfir ozahtalfelftiggeszti'
16. BESZAMOLO A TANOTj CASPAN REFORMATUS
reYETEMUGYEIR6L
El6terjeszt6: Sziics Ferenc, a rektori teend6il<
megbizott rektorhelyettes
eU6tdsdval
L. AzEgyhilzkeriileti Kcizgyfl6s a K6roli Egyetem 2003' november 20-a 6s 2004. 6prilisa kcizcjtti id6r& sz6l6jelent6s6t
tudom6sulveszi 6s elfogadja.
2. T\rdom6sulveszi Dr. Kov6csEszter rektor 2004'jrilius 316vel tdrt6n6 lemond6s6t, valamint a kor6bbi rektorhelyettes
tiszts6g6nekmegsziin6s6t.
Megerdsiti tiszd6giikben az Egyetemi Tan6cs 6ltal v6lasztoti rektorhelyetteseket 6s a megbizott rektort, 6letiikre,
munk6jukra Isten 6ld6s6t k6ri.
3. Krisztinetet mond Dr. L6rincz Lajos akad6mikusnak, az
AJX aetat janak eddigi int6zm6nvvezet6i i6 munk6j66rt 6s
6let6re,tov6bbi munk6j6ra Isten 6ld6s6t k6ri.
4. Jegyz6konyv6ben<ircikiti meg kciszciriet6t Dr' Thomas
Gillesiie p"of".rro"tt"k, a Princeton Theological Seminary
elnrjk6nek abb6laz alkalomb6l, hogy hosszir 6vek ut6n t6vozik a nagy mriltri int6zm6ny vezet6s6b61.Ortimmel tudhatjuk 6t az bgyetem Tiszteletbeli Doktorai ktizcitt, 6s a T6rsadalmi Tan6csad6Bizotts 6gban. Kti sztinjr.ik' hogy cisztcindijasaink, kutat6ink 6szinte bar6tja 6s t6mogat6ja volt, 6s k6rjiik Isten 6ldils6t a nyugalomban elttjltend6 6veire'
5. Az Eeyhdzkeriileti Krizgy(I6s, mint fenntart6, szolidari'
t6ssal 6il a K6roli G6sp6r Reform6tus Egyetem mogott, az
egyetemet, 6s f6h6nt J Hittudom6nyi Kart 6rt t6mad6sok
riiatt. A tan6ri kar nyilatkozat6val kapcsolatban elvi egyet-

6rt6s6tfejezi ki, 6s k6ri a Zsinatot, hogy eg6szegyh6zunkra,
valamint a lelk6szk6pz6sren6zve, hozzon egy6rtelmfi bibliai
6s kereszty6n etikai megalapoz6sri6ll6sfoglal6st a h6zass6gra, a csal6dra6s a homoszexu6lisgyakotlattan6zve.
17. JELENTPS A T<NN HITTUDOMANYT XANANET
MUNKAJAROL
El6teqeszt6: N6meth Ddvid d6k6n
Az el6terjeszt6sf6'bbpontjai az al6bbiak voltak:
L. T 6j6koztat6saz intern|tus szobdinakfel(jit6si munk6jar6l'
2. Az irjonnan szolg6latba6lit spiritu6lis j6volt6b6l megszaporodtak a meghivdsok gyiilekezeti szolg6latokra a teol6'
gusnapoKon.
3. A lelk6szk6pz6stm6dosit6sa12 f6l6vesk6pz6sre,az erre
vonatkoz6 szabillyzattervezetet,amely a Kar 6s az Egyhilzkeriilet, illetve az 6rintett gyriiekezetek egyiittmfikcid6s6t
szab|lyozza a gyakorlati 6v tekintet6ben.
4. A Filoz6fia Tansz6k 6tkerr.il a B<ilcs6szettudom6nyiKan6l
a Hittudom6nyi Kar keret6be'
5. Kitrintet6sek, kimagasl6-eredm6nyek: Emeritus profeszszorunk Dr. Bolvki J6nos akad6miai doktori fokozatot szerzeht,Dt. Boross G6za nyugdijas, de az oktat6sban aktivan
r6szt v6lial6 professzorunkat a nagy angol igehirdet6 munk6ss6g6nakliutat6s66rt spurgeon-dijj"l, D{. KarasszonIstv6n piofesszort pedlg az 6szcivets6gitudom6nyok ter6n v6gzett timagasl6 munk6j 66rt Scheiber-dijjal tiintett6k ki'
6. T6j6koztat6s a F6v6rosi Bir6s6g joger6s hat|rozat|r6l,
amellyel a Kar Csat6di G6bor iigy6ben hozott dcint6s6ihat6Iyon kiviil helyezte, ami azt jelenti, hogy hallgat6i jogviszony6t vissza kellett Allitani. A HTK szerint a bir6s6g nem vetd ke[6 sirllyal figyelembe,hogy a Kar nem fegyelmi hat6rozatot, hanem alkaimass6gi min6sit6si dcint6sthozott. Ugyv6d
tanuim6nyozza az it6letet a feltilvizsg6lati k6relem bead6sa
6rdek6ben.AJogi Kar egyik tanAra pedig v6llalta,hogy az alkotm6nybir6s6gi beadvdnyt el&<6sziti annak tiszt6z6s6ra,
hogy kiz6rhat-e a Hittudom6nyi Kar a hit6leti k6pz6sb61egv
haligat6t akkor, ha az nyilv6nosan v6llalja, hogy nem tud azotrorriltri az adott egyhlz hitvall6sos meggy6z6d6s6vel,s ezt
megteheti-e egyszer'lalkalmass6gimin6sit6s nyom6n' A haIIgatZi jogviszony vissza6ll6sa ut6n Cs. G. k6rte, hogy az 6szr
i6\6v iisgilrt p-6tolhassa,erre a f6l6we pedig halaszt6st k6rt'
K<izbena Na"l Tan6cs megalkotta a lelk6sz, ill' vall6standr
szakoshallgat6k alkalmass6gi min6sit6s6r6'Isz6l6szabilyza'
t6t, amit az Egyetemi Tan6csis j6v6hagyott.
1. Az Egyhlzkenileti Krizgyiil6s elfogadja a KRE Hittudom6nyi Kar6r61 sz6l6jelent6st.
"A
2. AzBgyhilzkeriileti Kcizgyiil6selfogadja KRE HTK 6s a
DunamLll6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet kcjzcisszervezeti 6s
miik<id6si szabillyzatit a lelk6szk6pz6s 11. 6s 12. gyakorlati
f6l6v6t&" .
18. A KRE JOGI HELYZETE
El6t e4eszt6:Szab6 IstvAn ptispcik
A Dunamell6ki Egyh6zkeriilet Kcizgy6l6se azzal a k6r6ssel
fordul a Magyaroisz6gi Reform6tus Egyh6z Zsinat'|hoz
mint a K6roli G6spAr Reform6tus Egyetem alapit6j6hoz,
hogy a K6roli G5sp6r Reform6tus Egyetem-fenntattilsdt az
azl,al jilr 6 jogokkal 6s kdtelezetts6gekkelr6ll alja mag|ra azzal, hogy a bunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeniletet az

" - ' ) - ' -'
Kozlem6nvek
Egyhdzkertileti
Reformdtus
*
I f ' Dunamell6ki

,

Egyetem Hittud.om6nyi Kara illetve Nagyk6rosi Tanit6k6pjog illeti
,f'fairf.ofaju eset6benegyeztet6si6s egyet6rt6si
a
fenntart6i
Egyh6zkertilet
t rug.A O""umell6ki Refoim6tus
feltiinteti a Hittudom6ion?t"et"f" eset6nkdlts6gvet6s6ben
;; K.; 6s a Tanit6k6pz6 F6istola Egvh6zkerulet r6sz6r61
tort6n6 anyagi t6mogat6s6t'
TZEGYHAZKERULEJI
le. JELENThS
SU KOZOKTATASI WTNZUEI''IYEKROL
El6terjeszt6: Madarisz

FENNTARTA-

Imr6n6

1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet a tan6v v6g6n
a nagyk6rcisiArany J6nos Reformdtus Altal6nos Iskola vonail{ozilsdban le mond, j ogi" fenntart6i j o96161'
2. ABa6r-Madas ReformatusGimnaziumr6l, Atal6nos Iskoli.Jl er Koll6giumr6l sz6l6jelent6st a kcizgv(16seifogadja'
3. A L6nyay Utcai Reform6tus Gimn6ziumr6l 6s Koll6giumjelent6st a krizgyiil6selfogadja'
161s2616
4. a) ASz6kely J6zsefReform6tusAltaluttot Iskoi6r6i sz6l6
jelent6st a kcizgyfil6selfogadja'
b) Akozgy$l6s kosziinettei fogadja a szentm6rtonk6tai'
presbit6rlum hat6rozat6t a gyiilekezett ln|z 6tad6s5t6l
6s az rjnk6ntesmunka felaj6nl6s6r6l'
c) A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet mint fenn(ar16 anyagi lehet6s6geihez m6tten t6mogatja az ij Lanit6si egys6gkialakit6s:it.
jelent6st a
5. A GycikossyEndre Reform6tus 6vod6r61sz6l6
kozgyiiT6elfogadja.
6. K<izgyfl6sfeik6ri az Iskolaiigyi Szervezetet,hogy 's{ Reiot-6tiit Iskol6k6rt Alapitv6ny"-t hozza miiktid6sbe,az aiajelen'
miikcid6s6r6'ta kcivetkez6kcizgviil6snek adjon
;lt;ily
t6st.
20. BESZAMOLO AKRE-TFK

MUNKAJAROL

El6terjeszt6: NagY Istvdn
7. E gyhilzketiileti Ko zgy(16s a j elent6st elfogadja'
2. Egyhilzketrileti Ktizgyiil6s a Protestrins-Diak6niai SzakkolJgiumot az int6zm6ny kcilts6gvet6s6nek megfelel5en tfi'
mogatja.
3. Egyh6zkeriileti Kdzgyfil6sk6ri a keriilet elndks6g6ta hitokt ai 6s k6r d6s6nek keniie ti szintf szab6Iyoz6s6r a'
21. A SZAMVIZSGALO BIZOTTSAG JELENTESE
El6terjeszt6: Derzsi Gyiirgy, elntik
1.
- Az egyhilzmegy6kaz 6ltaluk deleg6lt bizottsSgi tagok 6s
vizsg6lj6k feliil, 6s megsziin6s
pOtti'gof. *uid6tn*ait
6rintetts6g) eset6ngondoskodttirv6nyi
ivagy"lemond6s,
janak
a Bizotts6g kieg6szit6s6r61'
'ii
egyh6r^.gy{k a iatlrozat jogg6rg emelked6s6t kci2.
vet6en ad6azonosit6sz6mukat az Egyh|zkenilet ElncikrJg6""k (nyilv6ntart6sba v6tel v6gett) fegyelmi terhe
-"U"tt 30 napon beliil jelents6k be'
g. a, Egvh6zkeiiiiet Kcizivtil6se az egys6ges,6ttekinthet6
,r6*i'it"ti munka 6rdek6benelrendeli, hogy azon Egyh6zkertleten beliil miikod6 int6zm6nyek 6s fenntart6ik'
amelvek 30 milli6 forint feletti ,,61lami kiilts6gvet6si'
p6nz;-b6].gazd5lkodnak, vagy ilyen forr6s egyrittesen
ttjbb mint 50
nem 6ll reid.elkez6stikre,de cisszess6g6ben

"
"egy'
mi11i6forinttal gazd5lkodnak,besz6mol6jukataz
szerfisitett 6ves besz6mo16"szab|lyai szerint kcitelesek
elk6sziteni,amelyheza kett6s ktinyr'vitel szab6lyait k6telesek alkalmaznil Ai el6'bbiekbennem 6rintetteknek
a.z
,,egyszeriisitettm6rleg" k6szit6si kcitelezetts6geYan
"g"ytr"t"t kcinywitel szab6lyai szerint, de tjnk6nt v6m6dot!
laszthatj6k a fenti besz6mol6-k6szit6si
4. Azongyiilekezetek6s egyhdzmegy6k,amelyekneknincs
saj6t int6zm6nyiik, az elffibthathrozati pontban irt 50
mi1li6 forint 6rL6khat|t figvelembev6tel6vel krjtelesek
sz6mviteli rendjiiket kialakitani.
5. Az Egyh6zkeriiieti Kcizgyfl6snem fogadjaeI a V6rtesaijai 6s"a Tolnai egyh6zmegve2003. 6vi gazd6lkod6sibesz6mol6j6t a feii6rt hi6nyoss6gok miatt, 6s felk6tt az
Egyh6zker0letEindks6g6ta felt6rt hib6kmegsziintet6se
6rldek6ben,mint fokozatosegyh6zi testiilet j6rjon ell A
tobbi egyhdzmegyebesz6moi6jAta kdzgyiil6selfogadja'
o. Az E$;h6zkeri;Lleti Kcizgyiil6s fetk6ri az egyh|zmegy6'
ket, h"ogya kapott c6lt6mogat6sokfelhaszn6l6sasor6n a
j6rjanak "l: gazda"gondoss6gS'val
,j6
'Az"Egvl\62-keruleti
a mell6kelt sz6mit6si seKozgyr.il6s
7.
g6dlelet kiadja az egyhlzmegy'lknek azzal,.hogya gyiilefezetek gazdasilgiiezet6i ennek ismeret6ben v6gezz6k
el a leik6-szekad6-sz5mfejt6s6ta hitoktat6i dijakr6l'
8. Az Egyh6zkeriileti Kozgyiil6s felk6ri az Egyh6zkertilet6esz6mol6kat,hogy a tov6bbiaknek g"azd6lkod6sukr6l
szerint elk6szitend6besz6mol6szab6lyok
dllami
bar- i"
ikat is juttass6k el az EgyhSzkertiletSz6mvizsgil6 Bizottsiga r6sz(:te,ameiy csak eze\ birtok6ban tehet ja'
vaslatot a teljes besz6mol6elfogad6s6ra!
9. A GycikossyEndre Reform6tusOvoda2003' 6vi besz6moI6j6i aKoigy(I6s nem fogadja el' azt dtdolgozSstavisszaudju urtul,-iogy az Ovoda pontositsa merlegadatait 6s.azt
egyiltt hitelesitse 6s irja aI6'
az"eredm6nylevezet6s6ve1
Altal6nos Iskola besz6moReformStus
i6zsef
10.A Sz6kely
I6jAt a Kcizgyiil6s6tdolgoz6sravisszaadjaazzal,hogy a
Bizotts6g v6gezzeeI az ellen6rz6s6ta beSz6mvizsg6-I6
nyrijtAst krivet6 30 napon beliil.
tt. iKOzgyiii6s a tcibbiint6zm6nv 2003. 6vi (benvfjtoit) beszdmol6ilelfogadja'
12.A Kozgyiil6s felk6ri az Elndks6get, hogy a hi6n y z6 b eszit'
mol6kat szerezzebe a sz6mvizsg6lat6rdek6ben'
22. AZEGYIIAZKERULETI
KOLTSEGVETESEI:

OK'I'ATASI INTEZMENYEK

El6terjeszt6: Varga Lhszl6 f6jeeyzd
1.,A DMREK Kozgyiil6seazlnt6zm6nyi kdlts6gvet6seketaz
at6bbiak szerint elfogadta:
a). Bad.rMadas ReformatusGimnd'ziumesAltal1nosIshola :
Kiad6s : 393 534 e Ft
Bev6tel:380 960 e Ft
A krikjnbtizet2003 6vi p6nzmaradv6nyb6l12 574 e ft
b).
' L6nyay Utcai Gimndzium :
gevetet: 309 996 e Ft
Kiad6s: 309 996 e Ft
Ishola:
Altall'nos
J6zsef
Sz1hety
c).
'
Kiad6s: 40 438 e Ft
Bev6tll: 40 438 e tr't
:
Ouoda
Endre
d.).
Gyi)hiissy
'
Kiad6s: 15 700 e Ft
Bev6tel: 15 881 e Ft
10494normativa+5206( maradv6ny,alapitv6ny,gyiil' t6m)
e).
' Rdday Gyii'jtemdnY
Kiad6s: 84 416 e Ft
Bev6iei:-84 416e. Ft.
f).KRE
Bev6tel: 1 870 992 e Ft
g). Diale6niaiSzahholl6gium:
Bev6tel:7 870 e Ft.

Kiad6s:1 870 992 e Ft
Kiad6s: 7 870 e Ft

2., A DMREK Ktizgyfil6se felsz6litja az Iskolaiigyi Szerve.zet
evi kciits6gvet6sik,2004 m6jus 3-ig tijrt6n6 benvirjt6ZOO+
s6ra, felhatalmizza az Elnciks6get,hogy-amennyibena kcilts6gvet6smegfelel6,azt ideiglenesener6sitse meg 6s azt a

'
. Dunamell6ki
Kozlem€nyek
Egyhdzkertileti
Reformdtus
|]
25lb TAMO GATASI KERELMEK

K<izgyffl6svagy Tan6csul6sel6 terjesszebe.
legkcizelebbi
Amennyiben ez nem ttirt6nik meg, m6jus h6napt6l kifizet6s nem eszkciztilhet6.

El6terleszt6: Varga L5szl6 f6jegyz6

23. JELENTES A RADAY GYOJTEMENY 2003. EVI
MUNKAJAROL

A.2004 6vi DMREK kcilts6gvet6s6nekj6v6hagy6 hat|rozata
utdn n6gy kcilts6gvet6st6rint6 k6r6s 6tkezett.

(A jelent6stmag6tterjedelmemiatt itt nem krizriljiik,6rdekl6d6'k 1. DMREK Kcizgyiil6seaz egy6bt6mogat6sokrovat tartaa Gyrijtem6nyn6lvagy az Egyhilzkeriileti Hivatalban megtekint- l6kalapja terh6re a R6vkom6romi K6ntork6pz6 tanfolyam
r6,sz6re250 eFt-ot j6v6hagy.
hetik.)
El6terjeszh6: Ber ecz Agne s
7. Az Egyhhzkeriileti Ktizgyfl6s a jelent6st elfogadja.
24. JELENTES A DUNAMELLEKI EGYHAZKERULET
MTiTAHI ''SION HEGYE' KONFERENCIAIELEPENEK
KODESER6L
El6terjeszt6: F6nagy Mikl6s esperes
"Sion hegye" Konfe7. AzEgyhilzkeriileti Kdzgy6l6s a Tahi
renciatelep 6let6r6. sz616j elent6st elfogadja.
2. Az Egyh|zkeriileti Kozgyfil6,sfontosnak taftja a Konferenciatelep szolg{latAt, melyet - lehet6s6geihezm6rten a tov6bbiakbanis tdmosatand6naktart.
25. EGYEB iiCvSX
o). A Diak6niai Bizottsdgjelent6seLSZA iigyben
El6terjeszt6:Derencs6nyi Zsuzsanna
A Diak6niai Bizotts6g az LSZA-val kapcsolatbanterjesztett
e16javaslatot, annak feloszt6s6r6la r6szben cin6ll6m6don,
kertileti segits6ggel miik<id6 e gyhdzmegy6k rr5sz6re.
1. A csak r6szben cin6ll6an gazd6lkod6 egyhizmegy6k t6mo12.396'800Ft.
gat6sa:ALelk6szi Szolidarit6siAlap cisszesen
Ebb6. az egyhhzmegy6kbefizet6se:
Ft
2.096.800,Baranya
942.525,-Ft
Tolna
700.000,-Ft
V6rtesalja
Ft
Osszesen: 3.739.325,Az E gyh|zker i.Jrletr 6sz616:
A kett6 egyrittesen:

Ft
8.657.475,Ft
12.396.800,-

2. A Budapest-D61iEgyh6zmegy6heztaftoz6 Nagykov6csi
Le|nyegyhdzkdzs6gmisszi6sit6sa6rdek6bena misszi6i t6mogat6sokterh6re 240 eFt-ot j6v6hagy.
3. A DMREK Krizgyiil6sea ,,R6dayutcai Sokadalom6s Re'
form6tus Zenei Feszti.v61",2004 m6jus 28,29,30 rendezv6nyre 800 eFt-ot j6v6hagy.
4. A Diak6niai Szakkoli6giummiiktjd6s6hezaz 6ltal6nostartal6k terh6re 1 MFt-ot j6v6hagy.
z5lc HATARIDoK
El6terjeszt6: Varga Ldszl6 f6jegyz6
!., Az egyh|zmegy6kaugusztus 1-ig knldj6k be szakel6ad6i
jelent6siiket az egyhhzkeriilethez,valamint az egyhflzmegye
lelk6sztesttileteinek hozzilsz6lSs|t 6s javaslatait a lelk6szi
szabdlyrendelethez.
2., A szakbizotts6gok legk6so'bbszeptember 30-ig t6r gyalj6k
meg a jelent6seket,a bizotts6gokata szakbizotts6gelntikei
szriks6gszerint hivj6k rissze.
3., A szakbizotts6gelncikei a bizotts6gi jelent6seket 6s az
azokhozkapcsol6d6hat|rozaLokat, valamint a jelent6s rtiviokt6ber 15-ig krildj6k
ditett m6sf6l oldalas cisszefoglal6set
be a Pnspoki Hivatalba.
4., Egyh|zkertileti Ktizgy(I6s november 18'6n lesz, amely
megt6rgyaljaa szakbizotts6gokjelent6seit.
5., Ebben az esztend&:enazEgyh|zkerr.ileti Kdzgyiil6s hatdnem lesz, mivel arra iegrozata 6rtelm6benlelk6szszentel6s
aI6bb 2 6vi gytilekezeti gyakorlattal lehet jelentkezni.
H at 6r o z attA fenti hat6ri d6'l<etaz E gyh6zkeriileti Kcizgyiil6s meger6siti6s azok pontosbetart6s6t k6ri.

2. A Szolidarit6si Alap kifizet6se az Egyh|zkenilet r6sz6r61
szem6lyresz6l.

A hdzgyiil6s r 6sztueu6i
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Dunamell6ki
Reformdtus
Egyh6zkeriileti
Kozlem6nyek

EGYHAZMEGYEI ADATOK
BARAI{YA

DELPEST

SZULETETT:

ELHUNYT:

1. CzcivekOliv& pdcsi egyetemilelh4sz milsodik gyermeke: Lili

f Szab6 L6szl6 ny.cegl6d-rijvdrosilelkip6sztor mdrcius 24-6n

2. N6meth Norbert 6s Hesz M{rta csd.nyoszr6ilelkdszehels6 gyermeke: Kincs6

SZOLGALATI HELYET VALTOTT

ELHUNYT:
I K6vdg6 J6nos volt nagypalli, nagypeterdi lelkip6sztor
f Bogn6r B6la ny. botykapeterdi lelkip6sztor
SZOLGAI.{TI
.
.

HELYET VALTOTT

N6meth Norbert 6s feles6ge,Hesz M6rta - Cs6nyoszr6n
Gacs6lyiJ6zsefKelet-Orm6ns6gi Tilrsegyhdzkdzs6gb6lny'ugdijba
vonult

BACS-KISKUNSAG
SZOLGALATI HELYET VALTOTT
.
.

Batizi Liszl6 - Kalocs5r6l nyugdijban vonult m6rciust6l
Hunyadi J6nos 6s feles6ge,Petr6 Em6ke - Kalocs6ra keriiltek

. Kun Lajos - Mak6don, Karcagr6l
. Thrir6czy Istv6n - Majosh6z6r6lGyul6ra (Tisz6ntril) ment
. Borsi Attila - T6p6r61 (Debreceni egyh6zmegye)Majosh6z6ra
v6lasztottdk

rszerpnsr
ELHUNYT:
f Berz6teiL6szl6 ny. esperes(Eszakpesti-EgyhAzmegye),
volt gytingycisilelkip6sztor, 80 6veskor6ban
SZOLGAI,TI
.
.

HELI'ET VAT,TOII:

G6I Alfr6d - H6vizgydrkr6I V6ralj6ra (Tolna)
ZtTaP6ter- F6tr6l Hajdtibciszrirm6nybe

TOLNA
SZOLGAI,ATI HELYET VALTOTT

BUDAPEST- DEL

.
.

ELHUNYT:
f KomjdthyAlad6r ny. esperes(Budapest-D6l),a Budai Egyh6zki)zs6gvolt lelk6sze
SZOLGALAII
.

HELYET VALTOTT

Papp Tibor - eddigi beosztottlelk6szt megv6lasztottalelk6sz6neka
Pestl6rinc-Kossutht6ri gyrilekezet

BUDAPEST_ ESZAK
ELHUNYT:
f Oros Ldszl6ny. r6koscsabailelkip6sztor
f Pint6r Jen6n6Csisz6r Ilona gy6m6ntdiplom6slelk6sz, volt zsinati
munkat6rs 83 6veskor6ban
f DobosK6roly, nyugalmazott lelkip6sztor, misszion6rius, a lepramisszi6 vezet6je 101 6ves kor6ban
SZOLGAI"NTI HELYET VALTOTT
.
.

T6falvi liva - volt k6rh6zlelk6sz,m6jus 1-t6l int6zm6nyi lelk6sz
k6nt dolgozik a R6day Gyiijtem6nyn6I
SomogyiL6szL6- Sz6kesfeh6rv6rrakeriilt Bp-Obud6r6l

TEOL6GUSEBf
D
A K6roli G6sp6r Reform6tus Egyetem Hittudom6nyi Kar6n ez
6vben vissza6llitott6k azt a kor6bbi szok6st, hogy a csiittirtcik d6lben megtartott exhortatio (buzdit6 igehirdet6s) ut6n kcizciseb6den
vesz r6szt a di6ks6g, professzoraikkal, az egyhdzkeriilet vezet6ivel
6s dolgoz6ival egyiitt. Az id6nt6I ez annyiban viltozott a kor6bbiakhoz k6pest, hogy minden eb6dre egy-egy egyh6zmegyevagy egyh6zkozs6g,szervezet hivja meg a teol6gia kdzciss6g6t.J6l sikeriilt
alkalom ez, hiszen itt is tal6lkozhatnak a leend6 lelkip6sztorok
esperesekkel,egyh|zi vezet6kkel, gyiilekezeti lelk6szekkel.
Szeretn6nk most kciszcinetetmondani a nyolc egyh6zmegy6neka
felaj6nlott eb6d6rt, csakrigy, mint a Tiszak6cskei, Kecskem6ti, a
Tahi konferenciatelep 6s a Budapest Fasori Egyh6zkdzs6gekneka
frnom eb6d6rt.Vend6gl6t6 volt a teol6gia 6s egyh6zkenilet is.

G6l Alfr6d - H6vizgy6rkr6l V6ralj6ra (Tolna)
Nagydorogmegv6lasztottalelkip6sztor6ul Bocskor6sBertalant,
aki feles6g6vel szolg{l az-egyh6zki)zsigben

VERTESALJA
Szab6 P6ter esperesrir m6rcius l-jei hat6llyal lemondott esperesi
tiszt6r6.. A tisztre az ezt k6vet6 megyei krizgyfl6s csaknem egyhangrilag Agyag6si Istv6n egyhinmegyei f6jegyz6t jel6lLe.
SZOLGAI,Aff I HELYET VALTOTT
.
.
.
.

Szil6gyin6Balogh Hajnalka - beosztottlelk6sz S6rkeresztriron
Juh6sz R6bert - Ercsib6l rendelkez6si 6llom6nyba keriilt
Zsirka Lilszl6 - helyettes lelk6szk6nt Ercsiben szolg6lfeb. 1-t6l
BorsosIstvdnn6 - Martonv6s6rra megv6lasztott6k febru6rt6l

SZULETETT:
1. Szil6gyin6Balogh Hajnalka s6rkeresztriri helyettes lelk6sz
cit6dikgyermeke:Benjdmin
2. Heged(sn6Erd6di Judit lelk6sz (S6rszentmikl6s)6s HegedrisJ6zsef
hatodik gyermeke:P6l
3. Siposn6DemeterAnita lelk6sz (K6poln6sny6k)6s SiposImre
negyedik gyermeke: D6niel

AMAGYARORSZ{CT NPNONUATUS EGYHAZ XAT,VTNJANOS KIADOJA

PALYAZATOT
hirdet k6t kateg6ri6ban.
I. kateg6ria: n6pszeriihit6breszt66s hitm6llt6 ir6sok (trakt6tusok) k6szit6se
Javasoltt6m6k (munkacimek):Isten 6s a b6lvinyok; J6zusKrisztus, a Megv6it6;
6lett nk a Szentl6lek er6ter6ben;A Szenth6roms6gtitka; A Biblia hitiink 6s
6letiink zsin6rm6rt6ke;Az egyh|z (a gyiilekezet)a Biblifban 6s a tdrt6nelemben;
A reform6tus csa16d egykor 6s ma; A kereszty|n csald'd'. P6tv6laszt{s,
h6zassdgkrjt6s;Gyermeket v6runk - gyermeket kereszteliink; Hitoktat6s a
csal6clban6s a gyiilekezetben;Konfirm6ci6ra ktisziilve; Testilelki betegs6geket
hordozva61ni;Elni 6s meghalni: az <irtik6let; Hi'tilnh alapfogalnai: Ateremt6
Isten; A gondvisel66s mindenhat6 Isten; Kiv6lasztott-e engemIsten?;Az Isten
szeretet (Az lKor 13 6letszeml6lete);Mi6ri tfti Ister.raz emberi gonoszs6got?;
,,Neh6zig6k' az Osztivets6gben;,,Neh6z ig6H' az Ujszrjvets6gben;,,Nincs itt
maradand6v6rosunk..." (A Biblia jdv6k6pe);Mi6rt vagyok reform6tus kereszty6n?A Biblia tanitdsa a kereszty6nember viszonydr6l a politik6hoz;A kultrira
6s a kereszty6ns6gkapcsolataegykor 6s ma.
A pily6z6k maguk is v6laszthatnak t6m6t.
II. kateg6ria: bibliai tcirt6netek 6s alakok, valamint a reform6tus egyhlztort6net meghat6roz6embereinek reg6ny (un. kisreg6ny) form6ban val6
megjelenit6se.

Figyelenbe ueend6szempontohmindhit hateg6ri6'bana tdmaud.laszt6.sn6'l
6s a hidolgozdsndl:
Biblikus alapvet6s a Heidelbergi K6t6 6s a II. Helv6t Hitvallds
szeliem6ben, a magyar nyelv hagyominyait 6s a ktiz6rthet6s6get szolg6l6
megfogalmazSs.
A k6ziratok terjedelme mindk6t kateg6ri6ban: 80-120 k6ziratoldal
(kb. 160-200ezerkarakter).
A pilyizatok beadisi hatirideje: 2004. augusztus 31.
A p6ly6zatokat a Kiad6hoz lemezen 6s nyomtatott form6ban kizSr6lag postai
riton lehet bekiildeni, jelig6vel 6s zdrt borit6kban a szerz6nev6vel 6s cim6vel.
Postai cim: 1113Budapest,Bocskaift 35.
Eredm6nyhirdet6s: 2004.december15.
Bir6l6 bizottsdg: A Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6z
Zsinat6nak Kiad6i 6s Sajt6bizotts6ga6s a Bizottsdg 6ltal felk6rt szak6rt6k.
Dijak: mindk6t kateg6ri6ban (kiilitn-knittn)
dij: 2O0ezer Ft 6s a k6zirat megjelentetrise
I.
dij: 100 ezer Ft
dij: 50 ezer Ft
III.
A Kiad6 (az els6 helyezettek kiv6tel6vel) szabadon dijnt a k6ziratok me$elentet6s6r6'1.A dijaz6sban nem r6szesitett k6ziratokat a Kiad6 nem 6rzt meg 6s az
elutasit6st nem indokolja. Anyertes p6ly6zatok szerz6it a Kiad6 ir6sban 6rtesiti.
A Magyarorszdgi

2004. dprilis

Itt hivjuk fe1az egyh6zkozs6gek,egyh6zi jogi szem6lyis6gek,civil
szervezetekfigyelm6t a Fdldmiivel6srigyi 6s Vid6kfejleszt6si Miniszt6rium
UJ PAIYAZATI FELHTVAS6TA
AVOP

Reformd.tus Egyhd'z
Kd.luin Jdnos Kiad6jo

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet
Kdzgyiil6se6ltal alapitott dijak
a pedag6gusokelismer6s6re

A falufejlesztds6s -megijitd's, a uiddh tdrgvi
ds szellemi 6rdks6g6nekmeg6rzdse
Ajelenlegi kiirds 6s keretiisszeg 2004.6v vdg6ig s261,a benvrijt6s 6s eibir6l6s
folyamatos, amig a keretdsszeg tart, de 2005-ben rijabb keretrisszegnyilik
meg.A p6ly6zat befogad6sael6tt elkezdett beruh6z6sra nem lehet p6ly6zfi,
de t6mogat6si szerz6d6skcit6sutdn 60 napon beliil el kell kezdeni a
beruh6z6st,6s 6pit6sek eset6ben24 h6napon beliii be kell fejezni.
Egyh6zi szempontb6la f,i'bbtudnival6k:
PALYAZOK KORE:
A kiirds csak kijzs6gekneksz6l, v6rosokra a ROP vonatkozik. Ezen beliil egyhizak, egyh6zi jogi szem6lyis6gek, illetve rinkormdnyzatok 6s civil
szervezetekp6lydzhatnak.
CEL LEHET:
- telepil6sk6pet ront6, jelenleg is kcizdss6gi6s gazdas6gic6lokat szolg6l6
6piiietek kiils6 6s be1s6 felirjitdsa; tdbbfunkci6s 6ptiletek l6trehozdsa a
funkci6 megtart6s6val vagy irj funkci6k betelepit6s6vel, KIVETEL
I,AKOFUNKCIO
- leromlott 6llapotban 16v6, ttirt6neimi 6s 6pit6szeti 6rt6keket hordoz6
telepri.l6sszerkezetiegys6gek,6piiletek (min 3 6piiletelemb6l 6116egys6g,pl
homlokzat, tet6, 16pcs6lstilusjegyek megtart6s6val tdrt6n6 kiils6 6s be1s6
felirjitrlsa, revitaliz616sa, v6delme egys6ges, rendezett telepi.il6sk6p
kialakit6sa c61j6b61
- m(eml6ki, helyi v6detts6g alatt 61166s egy6b kultur6lis 6rt6ket hordoz6
6pi1etek, 6pitm6nyek, ttjrt6nelmi 6s r696szeti 6rt6kek fehijit6sa, fj
funkci6kkal tdrt6n6 hasznosit6sa
- term6szeti 6rt6kek, tdji elemek, kult(rtdj, trirt6nelmi tdj rendbet6tele,revitaliz|l6sa, v6delme, t6jk6pmeg6rz6s,j6tsz6terek, ktizciss6giterek, kdzriss6gi
haszn6latri zdldfeliiletek l6trehoz6sa, fehijit6sa, egys6gestelepii16sk6p
kialakitdsa
OSSzEG:
Max. 60 M Ft vissza nem t6ritend6 tdmogat6s, kiizc6hi fejleszt6s eset6n az
elszdmolhat6kiilts6gek max. 75%o'ap6ly6zhat6
Fontos v6ltoz6s a SAPARD-hozk6pest: amennyiben a p6ly6z6 cinkorm6nyzat
vagy egyh6z,6s fejleszt6s saj6t tulajdonri ingatlandn val6sul meg, a kedvezm6nyezettnem kiiteles jelzSlogot biztositani

Soli Deo Gl6ria-dij: olyan testiiletek, int6zm6nyek kaphatj6k a
dijat, amelyek reform6tus k6zoss6gk6nt trjbb 6ven keresztiii
egys6ges arculattal jelenitett6k meg a reformdtus kereszty6n
nevel6s alapelveit, munk6juk p6ldaad6 volt abban a tekintetben,
hogy egyh6zunk iskol6inak 6vsz6zadok sor6n kialakult hitbeli
cirdks6g6re 6s peda96giai kultrir6j6ra 6piilt.

olyan taniigyi vezet6 kaphatja meg a
Zsuzsanna-dij:
Lor6ntffy
dijat, akinek ir6nyit6sa mellett az int6zm6ny hosszt ideje kimagasl6 eredm6nyess6ggel dolgozik 6s/ vagy oktatja, neveli
tanitv6nyait kereszty6n szellemis6gben 6s gyarapitja tud6sukat
az <ircik6lt 6s a jelenkori kultrira val6di 6rt6keinek megfelel6en'

olyan 6v6n6t, tanit6k, tan6rok kaphatj6k
Benda Krilm6n-dij:
hosszabb ideje elismert
meg, akik saj6t szakteriiletiiknek
k6pvisel6jiik, tanitv6nyaik sikereket 6rnek el a kiilonbtjz6 szintii
versenyeken, vagy a h6tr6nyos helyzetii, saj6tos
tanulm6nyi
nevel6si ig6nyii di6kok t6mogat6s6ban jeleskednek.

A p 6ly {zaLnak tartalmaznia kell:
1.

az int6zm6ny igazgat6tanhcs6nak indokl6s6t, illetve
:t-,:L^-,:^ir
4ra
JU v dlra5y

a.

3.

u

a nevel6testiilet javaslat6t
a felterieszt6 indokl6s6t

A p6ly6zatokat a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet
Iskolaiigyi Bizotlsigithoz keII felterjeszteni 2004. jrin. 30-iS.
/1092Bp. R6dayu. 28./
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,,Azokbanaz Ld&<ben"
Lukd,cseuangdliurna2. r6.sz7. uers

Az iinnepeknek ki.ikin<is eml6keztet6 ereje van.
Unnepkor nemcsak annyi trirt6nik, hogy megism6tl6dik az eml,6kez6s,s m6r tfrl is vagyunk rajta.
Kar6csonynak megjobbit6 6s megszentel6 hatalma
van az 6letiinkben. At6ljiik, hogy v6ltoznunk kell,
m6smilyenn6 keII lenniink. Erre utal az evang6lista
megjegyz6seis: ,,azokbana napokban".
Lehet, hogy ez csak annyit
tesz: amikor J6zus sziiletett.
Eml6keztink 16, s ez6rt
Kardcsony nem m6s, mint
eml6ktinnep. Ne becsiiljtk
ezt al6! J6, ha igy is tudjuk
kar6csonyt iinnepelni, hiszere ez az els6 l6p6s az
tinnep l6nyege fel6. Az
megjegyz6se
evang6lista
azonban igen szorosankapcsol6dik J6zus sziilet6s6hez.
,,Azokban a napokban",
ak6rcsak a mi napjainkban,
sok minden ttirt6nt: azokban
a napokban adott parancsot a csilszLr a n6psz6ml6l6sia, azokban a napokban indult el M6ria 6s J6zsef
Betlehembe, azokban a napokban tany6ztak kint a
pdsztorok a mez6n. Mely napokban?
J6zus
sztilet6s6nek napjaiban. Azok a napok J6,zus
sziilet6s6nek napjai, tehdt azok a napok J6zus napjai.
Akar6csony ez6rt nem csup6n az iinnepl6s ideje, nemcsak a megnyugv6s ideje, nemcsak a csal6dok
egyestil6s6gekaz ideje. Kardcsony 6s napjai: J6zus
napjai, azO szilet6s6neknapjai.
,,Azokban a napokban" - iW haszn6ij6k ezt a kifejez6st a Szabadit6tv6r6 pr6f6ci6k is. De n6luk ez nem
a mriltat, hanem a jriv6t jelenti. A pr6f6t6k a

szabadul6s, a megv6lt6s idej616l jrivendtilnek. S
Kar6csonyban Isten ig6retei teljesednek be, Az
evang6listaJ6zus sziilet6s6nekidej6t ehhez a pr6f6tai
kifejez6shezkriti. Ama napokban ad azUr szabadit6t,
sz(iz szilfiat, gyermek adatik, akinek a v6ll6n uralom
lesz, aki a B6kess6gFejedelme, eljrin Imm6nuel. Ama
napokbanmegv6lt azUr szenved6szoig6ja.Ezt olvassuk a pr6f6t6kndl. 6s igy is
van. Nem eml6kid6 a kar6csony, hanem az iidvriss6g
ideje. A pr6f6t6k r6lunk is
besz6lnek.mert a mi 6letiink
v6r megv6lt6sra.Azok, akik
a hal6l 6rny6ka fcildj6n jdrnak, l6tnak nagy vil6gossSgot, mondja a pr6f6ta. Es
ezek mi vagyunk. Akik m6rnyomom6r cisszeroskadnak
nis6guk terhe alatt, Hegv6lt6t 6s szabadit6t kapnak.
Es mi vagyunk, akik m6rm6r iisszeroskadunk.
Az iinnep szents6geolyan er6, mely arra k6sztet,hogy
viltozzunk meg, J6zus Isten szeretet6t vitte teijess6gre sz6munkra.A kar6csonynak egykori ideje ebbena
szeretetbenlesz a mi id6nkk6. Tiszta sziwel kiv6nom,
hogy ez legyen val6silggdmostani kar6csonyunkban: a
szolgSlatokban,gyrilekezeteinkben,a csal6dokboldog
az iinnep szents6g6nek megtaelcsendesed6s6ben,
pasztal6s6ban.A p6sztorok napjai, a b6lcsek napjai
legyenek a ti napjaitok. J6zus ideje legyen a ti id6tdk.
Adja Isten, hogy 6t6ljtik ezl. Aki egykor sztiletett,
most is veliink van, megrijit, megelevenit, szent 6letre,
rirrik boldogsdgrahiv.
Dr. Szab6Istv6n
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Az elmflt id6szak fontosabbesem6nyei
A tavaszi krizgy6l6s6ta m6jus 19-6n,jrinius 24'6n,
szeptember16-6n 6s november 15-6nvolt esperesigondnoki 6rtekezlet
- M6jus 7 - nyugdijas lelk6szek tal6lkoz6ja a R6day
diszteremben
- Jrilius 5-6n iktatta be a piisptik rir Agyag6si Istv6nt
esperesihivatal6ba a V6rtesaljai Egyh6zmegy6ben
Egyh6zkertilettink sz6kh6ziban talAlkozott jrllius
8-9-6n a 64 magyar reformStus egyhdzmegye
kuldritts6ge,a Gener6lis Konvent
- Jrilius 29-augusztus 13 ktiztjtt tartotta talillkoz6jdt
a Reform6tus Vil6gsz<ivets6gGh5na f6v6ros6ban,
Accr6ban.A MRE ktld<itts6g6t Szab6 Istv6n piispcikvezette.
Szeptember24-6n a R6day utcai sz6khdzbanhol'
land-magyar testv6rgytilekezeti taI6lkoz6ra kerult
sor, amelyet magyar r6szr6 Szab6 Jirlia baracskisapostag-mezlfalvar lelk6sz 6s f6rje, Gerard
Hofman, valamint Kocsev Mikl6s balatonsz6rsz6i
6s Harkai Ferenc6rdi lelk6szszewezett.
Szab6Istv6n ptisp<ikiu okt6ber 6. 6s 15. ktizdtt D6lKore6ban tett l6togat6st a PROK (Presbyterian
Church in the Republic of Korea) meghivSsara
Keriiiettink SAPARD-p6lyAzatai ktiziil 3 nyert
t6mogat6st:T6szeg,Kunszentmikl6s 6s Orgov6ny.

-

A Kecshemdt-Katonatelepitetnplomot december s-dn szenteLtiihfeL
A Rdday utcai internd.tus fehijitott 4ptilete

-

T\.rdatjuk az (trintettekkel, hogy okt6ber I5'6t61 a
Hal6sztelki Reform6tus Kert6szeti Szakiskola 6s
Gimn6ziumot Bocskai Istv6n Reform6tus
Kdz6piskol6nakhivj6k

Amir6l el6re tudunk:
- 2005.janu6r 1-t6l Nagyk6rrjscinism6t egyetlenreform6tus egyh|zkozs6glesz, k6t lelkip6sztori 6ll6ssal.
- LELKESZTALALKOZO! -janu6r 10-6nh6tf6n, 10.00
6rdL6I.T6m6ja a 2004-es6v misszi6i tapasztalatai
6s a 2005-cis6v tervei
T6j6koztat6sul:
- 2004-bendecember23. 6s 31. kriztitt z6rva tart mind
a piispriki hivatal, mind a zsinati iroda. December
27-22-6ncsak iigyelet lesz a hivatalban.
- A kovetkez6 kiizgyiillst e az anyagokat m 6r e-mailen
kiildjiik azoknak, akiknek megkaptuk az e-mail
cim6t. Ez6rt kiiltinrisen is k6rjtk, hogy az esetleges
v6ltoz6sokal jelezz6k a prispdki hivatalnak!
Ktiszriniiik.

Dijd,tadd.s
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F6tiszteletff E gyhizkeriileti

Kiizgyff 16s!

Nemr6giben olvastuk a Filemonhoz irt levelet a bibliaolvas6
kalauz szerint. P6l apostol itt a szriktitt rabszolg6b6lkereszty6nn6 lett On6zimus 6rdek6ben ktizbej6rva, k6r6s6t t<ibbek
kiiz<itt igy indokolja: az6rt is k6rlek, 6s nem parancsolok
neked, hogy ne k6nyszerb6l,hanem szabad akaratb6l tedd
meg ezt a j6t (Filemon 14.v.).Az ij forditils k6szit6i - tal6n
az |vszizados teol6giai vitatkoz6st is sz6mba v6ve - m6r igy
forditj6k ezt a szakaszt: "cink6nt". Nyilv6n helyes ez a korrekci6, de a K6roli-fordit6s is j6, hiszen mindegyik megold6s
azt igyekszik kifejezni, amit az eredetit figyelembe v6ve igen
neh6z egy sz6val megoldani. 5z6 szerint ugyanis csak igen
"ne fgy tedd meg ezt a j6t,,
neh6zkesenlehet itt forditani:
ad6dik, hanem
k6nyszerit6sb6l
ktils6
mint ami v6gzetszer(i
mint ami l6nyegedb61,magilt6l 6rtet6d6en fakad". (Az itt
szerepl6 sz6t Plat6n magyardzza igy.) De h6t fakadhat-e
l6nyegtinkb6l j6? Az apostol nyilv6n nem a megromlott
emberi term6szet lehet6s6g6r61sz6l, hanem a krisztusi
emberr6l, akit a Szent L6lek fjj6sziilt Isten j6, kedves 6s
trik6letes akar ata megvizsg6l6s6r a, meg6rt6s6re6s megcselekv6s6re.
Ne k6nyszerb6l, hanem <jnk6nt, szabad akaratb6l, l6nyegb6'l ad6d6an. Hadd legyen ez a mi mostani kcizgyiil6stink
minden t6rgyal6si pontj6n, vit6j6n 6s dcint6s6n 6that6
lelki.iletiink, mert mindent megel6z6en,s mint l6tni fogjuk:
ezer gondunk ktizepette is elodizhatatlan szriks6gtink van
erre a bel6t6sra. Ervel6semetigyekszemh6t magam is az
apostol6hoz igazitani, s benneteket 6s rajtatok keresztril a
kiild6 testtileteket 6s gyulekezeteket is k6rni: ha a krisztusi
j6 megcselekv6s6neklehet6s6g6hez 6tkezink, arra ne
k6nyszerb6l, hanem Krisztus gyermekeinek kir6lyi szabadal k6sztessiik magunkat.
sdg6lv
L. Engedtess6k meg ez6rt, hogy szok6sost6l elt6r6en
el6szor azokr6l a bels6, szellemi-lelki gondjainkr6l sz6ljak,
melyek r6szben k<izvetlen szem6lyes tapasztalatokat is
jelentenek, r6szben pedig az esperesi jelent6sekb6l 6s a
bizotts6gi anyagokb6l t6rulnak fel. Valamennyi egyh6zmegyei jelent6s b6s6ggel sorolja ezeket a gondjainkat, most
mindegyikb6l csak azt emelem ki, amelyik,abban rnsrk6nsan, er6sebbhangsirllyal sz6l. Budapest-Eszakr6ljelzi a
megyei jelent6s k6t lelkip6sztor 6ll6scser6jeilletve szolgillatr6l val6 lemond6sa nyom6n felvet6d6 k6rd6seket. Mindk6t
tcirt6net egyfajta esettanulm6ny is lehetne, mert benniik
r6szben a lelkip6sztorok szolg6lat6nak ellehetetlentil6s6r6l,
illetve bels6, lelki kiuresed6sr6'I is sz6 van, s amilyen becsiiletes egTT'lszta konzekvenci6k levon6sa, olyan riaszt6
annak megsejt6se,hogy sz6mos szolgat6rsunk kiiszktjdik
ugyanilyen tipusri gondokkal: t'eh|t azzal, hogy gyr.ilekezet6ben elvesztek a szolg6lat5hoz sziiks6gesbizalmi l6gk<ir
oly fontos felt6telei, vagy azzal, hogy saj6t bels6 k6sztet6se
megcsappant. Igen-igen szriks6ges lenne rendszeres
lelkigondoz6i szolg6lat be6llit6sa, 6s annak kcizakarattal
val6 elfogad6sa, f6lret6ve minden biiszkes6get 6s rosszul
6rtelmezett szem6rmess6get,hiszen hitelvileg is aligha feldolgozhat6, hogy az egyik esetben a vocatio extern6t
foganatosit6 gyrilekezet vonja meg a bizalmat, a m6sik esetben pedig a vocatio intern6t nyilv6nitja semmisnek a szolg6latt6l visszal6p6 lelkip6sztor. Mindk6t eset arra figyelmeztet, hogy elhiv6sunk nem valami szellemi rejtekzugban
lebeg6 trinem6ny, hanem konkr6t 6s sokszor rettenetesen
neh6z 6letval6s6gokba beilgyazott kiildet6s. E helyt kell
sz6lnom - mert hosszri t6von idetart'ozik - a lelkip6sztork6pz6s hat6vesre b6vit6s6nek bonyodalmair6l. Nem is

annyira az ennek hivatalosit6sa sor6n t6madt neh6zs6gek
az 6rdekesek, hanem a hatod6vet v6llal6 hallgat6k n6melyik6nek hozz66ll6sa6s magatart6sa. A hatod6vesekk6pz6si
6s felk6szit6si munk6j6ra v6llalkoz6 lelkip6sztoraink n6meIyike keserfi tapasztalatokat szerzett, m|r azel6tt, hogy a
hozz6 kikr.ild<itt hatod6ves t6nylegesen megjelent volna
gyakorlati tanulmdnyai helyszin6n. F6lelmetes szakad6kok
t6rultak fel erktilcs 6s tanfegyelem tekintet6ben. Ezt 16tv6n,
nem neh6z megtal6lnunk az ok6t annak sem, hogy mi6rt
esik ki megannyi fiatal, p6lyakezd6 lelk6szrink a szolg6latb6I, vagy mi6rt nem v6llalkozik fi egy6ltal6n. Ez6rt is,
egyre er6sebb az a meggy6z6d6sem,hogy a gyakorlati 6v
bevezet6s6vel tal6n az utols6 6r6ban sikertilt egy olyan
elemet be6pitenr.ink Ielklszk6pz6srinkbe, mely nagyobb
megrendtil6sek n6lkril teszi lehet6v6 a t6nyleges lelkip6sztori 6lettel 6s annak nem kcinny(i k<ivetelm6nyeivel val6
szembesul6st.
2. fszakpest jelent6se r6szletesen kit6r az egyhilztags|gunk krir6ben is mutatkoz6 srilyos probl6m6ra a hilzass{g
int6zm6nye tekintet6ben. Az orszilgosan eldivatoz6 egyutt6l6s mint olyan igen komoly erktilcsi, egyhdzfegyelmi
k6rd6seket vet fel. Katek6zistink 6s hitoktat6sunk hallatlan
gyenges6g6tmutatja, hogy imm6r olyan fiatalok kopogtatnak be inozzilnk gyermektik keresztel6s6t k6rve, akik nem
6lnek tcirv6nyes h6zass6gban 6s nem akarnak abban 6lni,
arr6l mdr nem is besz6lve,hogy az irasztal{hoz is oda6llnak
a szcivets6gszent jegyeinek kiszolg6ltat6sakor. M6g presbiter is eset6ben bek<ivetkezett ilyen srilyos fejlem6ny'
Mindaddig, amig a tavaszon kibocs6tott zsinati tanit6s,
vagyis egyh6zunknak a kereszty6n h6zassSg tekintet6ben
kifejtett 6ll6sfoglal6sa nem b6vil azzal, hogy ennek
kcivetkezm6nyeit a gyrilekezeti munk6ban is 6rv6nyre juttatjuk, s mindaddig, mig egyh6zunklelk6szi 6s nem lelk6szi
tiszts6gvisel6i,jelesil a p6sztorok 6s presbiterek sz6mos
helyen zltzavaros libertinizmust k6pviselnek, megoldhatatIan csapdahelyzetekbekeriiliink. Az egyik gytilekezet tal6n
fgy oldja meg a dolgot, hogy a k6kem6ny rigorizmussal nyilv6nit egyhilztagnak b6rkit is, s a ttibbiekr6l m6g nyilv6ntart6s6ban sem vesz tudom6st: a p6sztori 6s gyrilekezeti
munk6t r6juk nem terjeszti ki, kiz6r6lag a t6rit6 misszi6
c6lj6nak tekinti 6ket mindenki m6ssal egyiitt. A m6sik
gyrilekezet pedig rigy oldja ezt meg, hogy a s6kramentumok
kiszolg6ltat6s6t semmilyen felt6telhez nem koti, hanem
ellenkez6leg, azokban l6tja az egyhdzhoz tattozils garanci6it.
Egyik sem reform6tus megold6s, mert az egyik tcirv6nyesked6s, a m6sik meg mer6 sakramentalizmus. Mindaz6ltal
nyilv6nval6, hogy a h6zass6g int6zm6nye oly m6rt6kben
megrendrilt, hogy azzal imm6r mint eg6sz egyh6zunkat
m6lyen 6that6, sirlyos vrils6gtrinettel kell foglalkoznunk. Ha
mindehhezhozz6vesszuk,hogy a 27. szdzadelej6rehozz6nk is
meg6rkezett a hiperfogyaszt6i t6rsadalom legrijabb idiotizmusa, a szinglikultrira, a veszedelemcsak m6g nagyobb.A
szinglikultirra a kciz6pkoriszerzetess6gcinikus par6di6ja: itt
a mag6noss6gotnem az Isten orszilg66fi v6llalja valaki,
hanem csak az6rt, hogy javait 6s fogyaszt6si6lvezeteitsenkivel ne kelljen megosztania.
3. B6cs-Kiskun ezeket is figyelembe v6ve besz6l hagyA kifejez6smegrendit6ental6l6, 6s egyom6ny-szakad6sr6l.
ben felveti azt a k6rd6st is, hogy vajon val6ban teljesen
szemben6zttink-e azzaI, milyen korban 6ltink. Lehet, hogy
m6g mindig valamif6le t9. szlzadi romantik6val szeml6ljrik
n6ptinket, mely azonban m6r gytikereit6l, hagyom6nyait6l
elszakadva egy teljesen m6s szerkeszt6sii vil6gban 61,
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s mi az 6 felkenet6s6nekr6szeseivagy'unk,akkor tiszteiben is
nagyr6szt t'alfunhozzdis igazodva? S lehet, hogy szolgat5r'
pr6f6tak6nt bizonys6gt6telre,papk6nt 6letiink
r6szesed.r.ink:
sz6mtacinfelad6s
az
,ui]trk b"1.6 6s csendesrezign6lts6ga,
6s kir6lyk6nt arra, hogy a ktizd6 egyhilz
odasz6n6s6ra,
h516s
iu" uptO, de veszedelmet iejtet6 .mozzanata r6szben azt
biin, k6rhozat 6s iirdtig ellen'
harcoljunk
tagjaik6nt
igazdn
nekunk
*"tutj", hogy s6rt6ddttek vagyunk 9r1e -a
"l* fi"au"#civiliz6ci6s fejlem6nyre? Sztics Ferenc rektor
5. Tolna hosszabbanrd6zrka gyiilekezetek6tmin6sit6s6nek
"em srfinik meg irjra 6s (rjra hangoztatni, hogy lassan m6rmellett. A kor6bbi kdzgvdl6senis refer6ltam err6l
probl6m6ja
*a" ,eti*:"f. u 1rid6hltor-irt lev6l hires ig6j6t ilvet6nm6d:
M6g egyszer 6s rcividen-megism6tlem:a
probl6m6r6l.
a
keressiik'
mfltat
a
hanem
"i".. iii'-"radand6 v6rosunk,
teittiletek csak akkor tudnak szab6lyozotegyhilzi
fokozatos
Ezen nvilv6n nem azt 6rti, hogy a mirltat v6gk6pp el kell
<ink6nybis elkeriilve rendszeressegitmindei-esetleges
tan,
a
jelens6gsorozat,
amit
uinlfn." 6pp"tt nem, hiszen, az a
gyi'ilekezeteknek,ha a sziiks6ges
*eger6tlenedett
a
adni
s6get
B6cs-Kiskuni jelent6s hagyom6ny-szakad6snaknevez, az
a misszi6sit6s'Sokan
megtcirt6nik
felm6rve
nianvat
an"yagiak
a
hogv
De
fakadt'
Zppen ebb6'la vil6gfelforgat6 indulatb6l
"visszamin6sit6s."Jelzem: egy er6tlen
i{y
aposztrof6lj6k
"ri
ieleniinkkel ne n6zziink szembe, hanem m6g mindig -egy
'tiiiotuu"6wel
test ilellett elmehettink azzalis,hogytapintatosan, a bajt meg
ezel6tti 6llapotot hiposztaz6ljunk, s ezt k6rnem nevezve,hagyjuk elsorvadni,de meg6llhatunk segits6gre,
iiik sz6mon- ncivekv6s6rtetts6ggel - n6piinkiin, nos, ez sem
a bajt is *ugoun"rrr". Ez az6tt is fontos lenne, mert re6lisan
misszgy
sz
eg6
t"iot* at"t magatart6s' Me ggy6z6d6sem,.!ro
szembesiilnrink kellene minden ilyen helyzetben a val6dik
to[org6sa ebb61lakad' B6rmilven misszi6i koniOi*""f.a"t
okokkal. Ezek lehetnek sokf6l6k.H6rmat hadd emlitsek most
teol6giai
ez
6s
azzal
."p.lOt alkotuni< isl ha nem sz6molunk
meg. Spiritu6lis kititesed6s' Ez azoknak a gyiilekezeteknekaz
f.etaet -, hogy a mai vil6gban az-istenn6lkiilis6gnekkor6ba szembesztik6,melyek l6tsz6muk alapj6n akar
"r"iOfd"
kerjelentek
d6lib6bot
csak
meg,
bu., ,or"* liiott mut6ci6i
i"ti"*e"Vut "t is tudn6nak fenntartani, nemhogyegy leik6szi
g"iti"t Pedig a diagn6zis fel6llit6s6ban nem maradn6nk
irzet6st td6ltitani. Hogy ez a kitiresed6s mikor kezd6dtitt 6s
6s
kitiin6
M6ria
iiagunkra. i{add hivatkozzam itt Kopp
hogyan ment v6gbe, iz bizony hosszir 6s-szomorir trjrt6net
-"gf"pa eredm6nyeket hoz6 csaknem hrisz esztend6t
is lelki felt6ilttl", a" nyilv6rival6, hogy a megelevened6snek
And16s.
Sz6kelv
(Kopp
M6ria
felcjiel6kutat6munldLj6ra.
egy6rtelmii,
ahol
Van,
nem
adminisztrativak.
6s
vannak
ielei
Skrabski Arp6d: A vail6soss6g 6s eg6szs6gaz 6talakuL6tar'
ttkr<izi a
jetenlegi
megmereved6set
6llapotok
a
hogy
200415,
Pszichoszomatika,
sadalomban, Ment6lhigi6n6 6s
gytilekezet
a
6s
a
lelk6sz
fesziilts6g
a
nagy
Olyan
"vJ-otntag.
ioe-fzf). A vizsg6latokb6l kidertil, hogv a hiv6 ember
j6rni,
i;'d;dtt, h"# az"egyhhiiagok vagv m6shovakezdtek el
ink6bb 6t gyo".ubbun gy6gyul, kevesebb id6t titlt betegszegy'
az
vesznek.r6szt
hogy.nem
tiltakoznak,
il
at
uagy
"Uua.agg"i"6s tev6kenys6g n6lkiil, 6nk6pe re6lisabb 6s
az istentiszteleti 6letr6'I
hordozis6ban,
terheinek
i{i1orreg
6s
er6nyorient6lt
r"*e"l;t""f:".ebb, valamin t hatiltozottan
nem is 6esz6lve. K6rem, tizencit 6ve m6g lehetett arra
.rotiau"ita."lvii, k6ros szenved6lyekt6l tart6zkod6' A
hogy a p6rttitk6r fenyeget6zlse' meg a kommuhivatkozni,
<isszehasonlitva
t titdttUteg"t a nem vall6sos emberekkel
aiigat6miattnem j<innekaz emberektemplomba'
itt
ot"lg
"iriu
kiugr6aklUgyanakkor ezek a vizsg6latok segitenek a P3g1enn6k,ha lelk6szeink n6melvike ezekjog-6s
,rotio"i
iGt;;
Ne
is
felt6rni'
ir6nyait
yu"-tut ottai mentalit6s6nak f6bb
.r"iut*e"y-"t6dj ak6nt vonulna be az egyh6ztijrt6nelembe'
ieledji.ik, ai Ojszcivets6g misszi6ra kotelez6 kijelent6sei
Nem mindegyik esetbenfegyelmi jellegii a probl6ma, de van
az
melyek
rni"aig t6rsuhlk azoklial a katal6gusokkal,
"fr"i"gltett"ii''6"n u, is. M6iutt a vfJtoz1scsak 6ll6scser6vel
"ifti"it szolg6kat az ember nyomorirs6g6val szembesitik'
(n6h6ny ilyen esetbenmagam is kcizvetitettem,megvarhat7
a
itt'
Szdmos
kell
De a saj6tiyomorris6gunkr6l is sz6lnom
sziwel mindig). S v6gul -aztis l6tnunk kell'
lrutto*,
,rornori
misszi6 dolg6tan tett kezdem6nyez6besz6lget6sem.sor6n
(ien az elv6ndorl6i az ok. Ezek az egykoritdgz6
.;y.r"t
frogy
gyes
misszi6e
tapasztaltair azokat az ellent6teket, amelyek
m6ra kiiiresedtek, a reform6tusok sz6mra sok
nak elktjtelezett csoportok, mozgalmak, egyesiiletek kciz<itt lllZ"puf*"t
f6 a16 cstikkent, 6s igen jellegzetesen
szilz-sz6zi5tven
helyt
hat6rozott'
is
irgy
hriz6dnak. Ez6ft milr a misszi6i bizotts6g
akik teherhord6 k6pess6geminemberek,
id6s
l;bLr6giikben
hoev idv6 6v elej6n tartsunk err6l 6szinte, tiszt6z6 megbegu""ttya 6s V6rtesalja m6r komoly-sz6rv6nygondoz6
i-ati.."
amikor.sug.relutl. Ugy ttum lehet misszi6t v6gezni,,hogy
programot tewez, egyh6zmegyeiir6nyit6ssal, megszuntetvea
egy fratal a lelk6sz6nek, hogy megt6rt, a
eu:r6u""^ii"lenti
l"rafUi syakorlaiotJmikor a m6g nagyobbgytlekezetbenszol6b6hallv6n
avillaszt
i"fku., r<igvest azt-i6rdezi: kin6l, s
gondosal6 lekZszekre maradt sz6rv6nny6 v61t gyiilekezetek
g"t-"i t"ri. De rigy sem lehet misszi6t v6gezni, hogy soha
igaz|n
tudtak
sem
Za* ir. igy otthoni gyi.i'lekezetiikben
i"* nev"fii"k ez,'etrea k6rd6sekre, legf6k6ppen a megt6rteljesen
voltak
sem.
a
sz6rv6nymunk6ra
tretytanni,""ae
iet to""aUbepit6s6re,hagyjuk 6't<etelkall6dni, m6shov6
szatadok.' Sokat v6rok ezekt(fl a kezdem6nyez6sekt6l'
tZao"og"i. Iigyik f6 ot<nat<itt az egym6ssal szembeni
Ugv""uf.f.o" arr6l is sz6lnunk kell, hogy az elv6ndorl6k
gyanak-vdsttar-tom: k6rem, segitsetek oldani ezeket'
"i[y"a"o.ot Ua vagy azok agglomeraci6j6ba kijlt<iztek'
irj kezdem6nyez6sekr6l,. rij gy0lekezetek
BuLpett-D6l
4. Ebben az dsszeftigg6sbenfontos V6rtesalja megjg:
is jelent. De jelenti Baranya is'
lehet6s6g6r61
szervez6s6nek
arr6l
ok6n
szritsz6rts6gunk
*16.r", melyben oly gyakori
pecsett
is rij lehet6s6gek.nyilnak'A.naqy;
el6v6rosaiban
es
loey
ferd"", ttogy m\ 6ll az 6ietiink 6s szolg6latunk centrum6ban'
-Ofv
hogy a v6ros ktizep6n6116
vizsg6lni,
kell
meg
lan
is
uatotot
olfr
m6r
hogy
Krisztus,
J6zus
u"ia"tiJ'"ek tartjuk a v6laszt:
lelki 6let6nek
reform6tusok
a
hogyirra,
elegend6-e
i"-pf"kimondani is r6sd[juk' Pedig ennek ignordl6sa srilyos
kirtengt-e 6ppen arra rnt'
Nagyk6nis
legyen.
helye
"gy"tl"tt
j6rhat.
egyhAzunk
Ny6ron
teol6giai krivetkezm6nyekkel is
tiiw "regyklr harom r6szreviftnagy gytilekezet,miut:6nnem
t titaSttreget vezetve r6szt vehettem a Reform6tus
- Z"tn"tA okokb6l, templom hij6n - a gyti'lekezetek
ilA;t
A
.
Vitagsr,t.';tteg nagygyfil6s6n Gh6n6ban .zilr6nyilatkozat
61et6tmegszervezni,6vtizedek ut6n azzalaz egyetlen
kiil<inall6
rendkivr'il kem6ny vtta el6zte meg' s
mlss"ziOi6ll6sfogtai6s6t
'megal6z6
taldlta mag6t szembe,hogy rijra egyesiiljenek'
iehet6s6ggel
val6
szdvets6gbol
a
hogy
volt,
szinte
li;"t
bdlcsendcintcjttek'
hogy
Hiszem,
kil6p6sselfenyegetvekellett 6rvelmink amellett, hogy az egyt6rm6sik
v-agy
egyik
h6z'missziOj6tt"'kk.ir6ppotttj6ban nem
6. Sz6lnom kell m6g egy sz6t az egyhilzfegyelemr6lis' Ez
r&eg 6Il, hanem J6zus Krisztus, aki az
sadalmi csoport ,tagy
-misszi6i
mindenkor visszat6r6 t6m6nk lesz, merthogy
feltehet6en
az
volt'
az
Szinte
paralcsol6jlr.
"gi'ra" n"" 6t a
6letiink
eg6sz
ellen
6embertink
sz6lv6n
fatuU"ut
6ir6stink, hogy rijra a L9. si6zad\ Iiber6lis teol6gia tdr el6re,
iotyataU"tt harcolnunk kell' Nos, f6jdalmas, humorral azt
-"tvU"" XtitZt"tt egy filoz6fiaiprincipiummal vagy t6rsadal*J" Jft"totn, hogy olykor egyh6zhat6s6gi seg6dcsapatokrais
mi programmal azJnositott6k. (Megjegyzem; igy volt ez a
t un " t"""Lun. D6lpest jelent6se--keresetleniil' de
Hurmuiit Birodalom nemzeti-szocialista N6metorczilgilban, rr*teg
aw6l sz6l, hogv m6r-milt mafft6z6 jelents6gek
k;;;;d"
6s igy volt n6ilunk is a szolg6l6 eryhlz teol6gi6j6ban a komfejiiket. Magam is megdiibbenek azon a
6vei alatt.) Ha viJzont Krisztus 6ll a kciz6ppontban, titdtt6k fel a
*tii"*rr"
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tal616konys6gon, sokszor szem6rmetlen pimaszsdgon,
ahogyan egy-egykoll6ga vagy ak6r presbit6rium 6tg6zol az
egyhilzi tcirv6nyeken. A r6gi mond6s szerint: szeg6nyember
vizzel f6z - igen, szeg6nynek vagyunk, de ez nem jogalap
arra, hogy tcirv6nytelens6gektucatjait kcivess6kel egyesek,
mint az a vizsg6latok sor6n kideri.il, elkenilhetetlen 6s
sirlyos fegyelmi elj6r6sokat kik6nyszeritve. S hogy azt6n
ennek kapcs6n az elkcivetdk pimasz 6s arrog6ns megnyilatkoz6sokat,v6daskod6sokatengednekmeg maguknak, az
pedig a legsrilyosabbkateg6ri6baesik.
A fegyelmi v6ts6gek 6s azt megel6z6ena m6r-m6r v6ts6g
hat6r|t srirol6 tigyesked6sek tcibbs6ge az anyagiak kcirfll
forog. S ez6rt most hadd sz6ljak n6h6ny sz6t az anyaiakr6l
is. El6sz<iris a SAPARD-p|lyilzatokr6l n6h6ny sz6t. Most is
fenntartom, hogy azok az egyhizkozs6gek, melyekben megvolt a p6ly6zat bead6s6hoz minden felt6tel (6rv6nyes tervdokument6ci6, fedezet az onr6szhez, ak6r saj6t, ak6r m6s
forr6sb6l), s ennek ellen6re nem p{lyilztak, nem m6lt6k
arra, hogy m6sok el6tt - p|ly6z6k el6tt, 6s p6ly6zatb6l eleve
kiz|rtak el6tt - el6nyriket lIvezzenek a kertileti seg6lyek 6s
t6mogat6sok sz6toszt6sakor. Mi6rt kerr.iljcin e16'bbre,aki
lusta? De hogy ebb6l a kcizv6leked6s, vagy pletyka
6f6m6lt6sdga,vagy a rosszindulat azt hozta ki, s m6r igy
hallom vissza:hogy azok se sz6mitsanakkerrileti segits6gre,
akik nem nyertek ap|lydzatukkal - nos, ez a cinizmus veleje. Tiszteletteljelentem, hogy a SAPARD-programrabeadott
tobb sz6z egyhilzi p5.lyilzat kcizul alig k6t tucatot nyertek
meg egyhilzi p6lyiz6k, ez r,em j6 jel. Annak a tanuls6gait
azonban, hogy mit jelent egy p|lyilzatot kitcilteni, 6s hogy
ezut{n m6g tribbszcir kell majd p|Iy6zati firlapokat kitriltentink, azt hiszem, 6rdemes elraktdrozni. Hiszen a mostani
korm6nyzat politik6ja a krilts6gvet6s ter6n is arra k6nyszerit, hogy ne sz6mitsunk krils6 t6mogat6sra.
Sz6lnom kell arr6l is, hogy keniletrinkb6l tcibb helyr6l
negativ jelz6sek 6rkeztek r6szben a szilmvizsg|latok lefolytat6sa ok6n, r6szben az egyhilzkozs6givezet6t sz{m|rata:rtott t|j6koztat6 megbesz6l6sekut6n. Ha valakit oktalan 6s
alaptalan s6relem 6rt e t6ren, esetleg egyh6zkeriiletrink
sz6mvev6i prekoncepci6val megb6ntott6k, inszinudlt6k,
modortalanul b6ntak vele * e helyt eln6z6st k6rek, 6s igyekszem elj6rni, ilyen ne forduljon el6 tcibbet.Am, k6rdezem
csendben, val6ban
minden
egyh6zk<izs6gben 6s
int6zm6nyiinkben rendben van minden? S itt a rend sz6 a
fontos. Egyetlen sz6mvizsg6l6sem felt6telezi, hogy tisztiltalansdg lenne gyiilekezeteinkben, nem is felt6telezheti. De a
tisztas6gitt kev6s,a p6nz vesz6lyesrlzem,rendnek is lennie
kell, s 6k els6sorbanezen veszekszenek- joggal. Vagy csak
legenda m6r a kock6s kisfr.izet, melynek egyik fel6be a
perselybev6telt, a m6sik v6g6be meg az egyh6zfenntart6i
j6rul6kot vezetik - olykor ceyuz|val? Rem6lem, szdmvizsg6l6ink sem s6rt6dnekmeg: az 6 dolguk az,hogy rijra 6s rijra
minket, ezekkela dolgokkalnem lehet sem
eml6keztessenek
j|tszani, sem fegyelmezetlennek vagy hanyagnak lenni. De
lehet, hogy valaki rosszul 6rtelmezett szem6rmetess6gb6l
van felh6borodva. Ne legyen. Mindannyiunk krizcis6rdeke,
hogy egyhdzunkban valamennyi tenileten, igy a p6nztigyek
ter6n is, nemcsak tisztas6g, hanem rend is legyen. Ebbe a
folyamatba tartozik az avita is, mely a Zsinaton indult meg
arr6l, hogy az eg6szklzegyhilzi ftnanszirozilsi rendet gondoljuk rijra v6gig, hogy l6ssuk, amit eddig nem lehetetett
igaz|n l6tni, hogy az egyhilzkeniletek milyen m6rt6kben
veszik ki r6szriket a kdzegyhdzi terhek hordoz6s6b6l. Ezt
lehetne azt6n tov6bbvinni megy6kig 6s gyrilekezetekig is.
Rem6lem,term6keny v6ge lesz ennek a vit6nak, s egyszer
eljutunk oda, hogy minden ir6nyban l6that6vi v6lnak a
p6nzmozgilsok. Itt emlitem meg, hogy izzaszt6 perceket
6ltem 6t a zsinati elnriks6gi tan6cson, amikor a kotelez6
perselyp6nzek iigye el6'herr.ilt. Abban a meggy6z6d6sben
6ltem ugyanis, hogy legal6bb e t6ren fegyelem van egyh6zunkban, vagy legal6bb egyh6zkeriiletrinkben. Nem igy
volt, sajnos, 6s ez igen sok er6s 6rvet kivert ez akezemb{T.
Mindaz6ltal a legut6bbi zsinat 6gy drintdtt, hogy ezut6n

6vente egy nagy kcizponti c6l lesz, amire orsz6gos gyiijt6st
hirdettink majd. K6rem gyr.ilekezeteinket,ne legyenek
figyelmetlenek ezen a t6ren.
7. Ebben az <isszefugg6sben
kell most sz6lnom az iskolafinansziroz6s kcinil kirobbant vit6r6l is, noha egy6ltal6n nem
idetartozik. De 6ppenez6rt, ugyanis a masszivanmegdolgozott krizv6lem6nylassan rigy kezdi hinni, hogy a kcizoktatrisi
feladatot eLl6t6egyh{zi iskol6k finansziroz6si k6rd6se egyhilz-finansziroz6si rigy. Nem az, hanem a mindenkori kormdny alkotm6nyos kciteless6ge.Nem az egyhizakat t6mogatj{k az iskol6knak jfu6 p6nzekkel, hanem az iskol6inkba
j6r6 gyermekeket, s nem a korm6nyzat vagy valamelyik
miniszter sajdt p6nz6b6I,hanem tcjbbek kdzdtt az dltalam is
befizetett ad6b6l.Akik itt vagyunk, tudjuk j6l, hogy ha rigy
maradnak a dolgok, ahogyan a korm6nyzat a kcilts6gvet6st
eltervezte,s ahogy a finansziroz6sik6rd6sek cirv6nszabad
kezet adott n6melyeknek tcirv6nyek m6dosit6s6hoz,helyesebbenazok alkotm6nys6rt6feldirl6s6hoz,nem marad h6tra
m6s, az Alkotm6nybir6silghoz kell fordulnunk. A korminyzat hamupip6t6i hajlamosak ezt fenyeget6snekvenni
az egyhhzakr6sz6r&. Nem az. M6skor meg egyik-m6sik egyh6zi megnyilatkoz6s kit6telein szcirnyrilkcidnek.De mi
okon? Amit teheti.ink, nem m6s, mint szomorir 6s 6rtetlen
v6dekez6sannak a tobb Lizezer gyermeknek az 6rdek6ben,
akiket a trirv6nyalkot6 korm6nytcibbs6g nolens-volnes, de
ink6bb volens m6sodoszt6lydiskol6ss6 fokozna le. Igen,
t6rgyal6sok folytak 6s tal6n folynak is, m6g ig6retek is
elhangzottak.De cisszeseddigi tapasztalatunk arra k6sztet,
hogy meg kell v6rnunk a krilts6gvet6s v6gszavazdsht.
Milyen j6 lenne ink6bb arr6l besz6lntink e k<irben is, hogy
iskol6ink helyzet6t hogyan tudtuk tov6bb szil5rditani, s
bennr.ik a k6pz6si-nevel6si szinvonalat emelni. S ha mar
iskol6inkr6l kellett sz6lni, hadd emlitsem meg, hogy kor6bbi egyh6zkenileti kcizgyiil6siink hat6ro zata 6fielm6ben egyh6zkeriilettink elnciks6geelkezdte azokat a vizsg6latokat,
hogy mik6ppen, milyen felt6telekkel 6s mikor lesz lehets6ges az als6 6s kdz6pfokri tanint6zetek fenntart6s6t egyh6zk6zs,6gi,illetve egyh6zmegyei hat6skcirbe adni. Jelzem,
kor6bban kifejtett meggy6z6d6sembdlnem adtam fel semmit, de minden kcinilm6nyt tiszt6n szeretn6k lAtni, miel6tt
b6rmilyen jelent6s l6p6sresor kenil.
8. V6giil szeretn6k m6g sz6lni k<iz6leti felel6ss6gr.inkr61.
Lassan term6szetesen hozzilszokunk, b6rmily neh6z is
beletcir6dni, hogy baloldali korm6nyok idej6n valahogy
mindig nehezebb a politik6val sz6t 6rteniink. Ennek a
neh6zs6gnek a h6tter6ben nyilv6n ott munk6l m6g a r6gi
jakobinus diih (taposd eI a gyal6zatost!),meg a mindenkori
filiszter gyanakv6s: ha az egyhilz p6nzr6l besz6l, az csak a
csuh6sok moh6s6ga lehet. S persze, tudjuk, van ebben
ut6pia is, a vall6sn6lkiili szabad t6rsadalomr6l, ahogy azt
Marx tanitotta, meg van benne bolsevik n6peg6szs6grigyi
6vint6zked6s is: hiszen a vall6s p6linka (vodka) a n6pnek, s
az nem j6. De f6lret6ve a keserny6s tr6f6lkozdst, azt l6tjuk,
hogy alapvet6en megv6ltozott a vil6g. A t<irt6n6szek majd
elmondj6k unok6inknak, mi volt ennek az oka, mi azonban
a saj6t 6lettinkben is 6rz6keljiik, hogy a hit, a vall6s dolgai
a kciz6letben 6s a krizbesz6dbenjelentfs6gteljes szerephez
jutnak. EI6g, ha az Egyesiilt Allamok legut6bbi
elncikv6laszt6s6rautalok, mely sor6n szinte a l6legzetiink is
elakadt, mikor a jelcilteknek bizony nyilatkozniok kellett
vall6sos meggy6z6d6siikr6l. Vagy gondoljunk a francia
p6nzrigyminiszter Nicolas Sarkozy legut6bb megjelent
tanulm6nydra, melyben 6vszizados tabut megtcirve a hires
francia laikus 6llam m6dosit6s6ratesz javaslatot a vall6s
jav6ra. Igen, tudjuk, ezek csak nyugati imperializmus vadhajt6sai, de akkor mit kezdjink Oroszorsz6ggal,ahol az
ortodox egyh{z val6di renesz6nszt 6l dLt?F6lre6rt6s ne ess6k,
nem kifel6 besz6lek az illet6kesekhez, akik egy6bk6nt rendre bizonyitj6k, hogy nem illet6sek. Magunkhoz sz6lok.
4116l, hogy a kciz6letbenval6 megnyilatkoz6sainknak m6s-
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fajta sirlya 6s jelent6s6gelesz, mint eddig.volt' A vil6g v6lL ttugy l{6rc262'h6romsz6z6ves valldsi apalv
;;;6b;;;",
jelei
v*annaka vall6soss6grenesz6nsz6nak'Ez
"ta" f.o*ofy
viszont ata$vlta k6rd6sek rijragondol6s6ra^k6sztet'Hogyanr *itoepp"it sz6lalunk meg a-kciz6letben?-A kereszty6nek
tov6bbra is k6nvszer-cikum9n6l9s1, va gv szabad
;.r;;?;;at.
testv6ri"eselktitelez6sKrisztus dics6s6g6re?Sz6munkra igen
ennek a vdltoz6snak egyik pr6bakcivelesz a ket'
i"i*iAt"",
i6s 6ilampolg6rs6gr6lsz6l6 n6pszavaz6stigy6ben tett egyh6zi 6ll6sftIal6sok k6rd6se is. K6rek mindenkit a
Zsinatunk 6ltal 6s a tegnapi napon Beregdar6con-a
Cetter6lis Konvent 6ltal hozotl 6ll6sfoglal6st min6l sz6lesebb kiirrel ismertesse meg. Meggy6z6d6stink, hogy
nemzetnnk alapvet6k6rd6seir61van itt sz6,s nem p6rtpoliaz ut6bbit kifejezetten k6rosnak tarjuk
lit"iotiu"t6ci6kr6l,
e, tigybutt. Tisztelettel k6rjiik a magyar politikai elitet'
*ugrif."t is oldozz6k ki ez al6l, csak kesertis6get okoznak
""iJ "epti"t nek. S nekiink is, hiszen m6r od6ig fajultak a
r6di6s 6s t6v6s miisorokat cenzirdz'
dolgok,'hogy egyhdzi
"korl6tozzilk
egyhfuzunkatkciz6leti k6rd6sek""f.. fvh joltn
1"" ""fO'tt*gnyilatkoz6s6Uan? e nyilatkozatokat a puspciki
ielent6s ut6-n bemutatjuk, 6s k6rjiik, hogy a ktizgyiil6s
"hat6rozattal
sz6litsa fel egyhAzkeriiletunk gytilekezeteit e
nyiiutko"atok min6l sz6lesebbk<irii bemutat6s6ra' Arr6l a
szabads6gunkr6l van ttt sz6, hogy az 6ltalunk v6lasztott
k6sztessiik e ttirv6ny megalkotds6ra, 6s ami
p""t"-utti"t
'mA!
iotttotufb: arr6l is, hogy megtartjuk-e m6lt6s6gunkat'
Ez6"rt is tartom fontosnak, hogy ny6ron minden agg6lyoskod6s ellen6re megalakulhatott a Gener6lis Konvent'
-itt 6s most kett6s
tir"fv " f.tirtit k6pviseleirigy6t is v6llalta
jttarnpotg6rs6g iigy6ben is. Megegyeztiink abban is, hogy
"o**Uui utoli6 6idecember els6 vas6rnapj6ra hatdron trili
iltt ipa.rtotokat hivunk meg istentiszteleti szolg6latokra
ba. Az els6 felm6r6sek szerint mintegy citsz6z
il*pto*ul"t
t "tatott tirli lelk6sz jelezte 6rkez6si sz6nd6k6t' (Ennek
iieri.r6"6r6l m6g a d6iut6ni szakaszban sz6 lesz majd')
F6tiszteletii egyh6zkeriileti k<izgvfil6s!
J"f""te.u-"t izzalkezdtem, hogy P6l apostol id6ztem' aki
Fiiemont arra k6ri, j6t6tem6nyelegyen szabadakaratdb6l'
n" k6tty.ru"it6sb6'I. S azut6n j6r6szt gondjainkr6l sz6ltam'
jtit'
De f6lre6rt6s lenne azt hinni, hogy ma panaszkod6sra
minmajd,
jelent6setb6l.kitfinik
iiirrk "gybe, hiszen amint a
ur"., itogy h6laad6ssal magasztaljuk
den oliunk'megvan
"sz6nd6kom
ai volt, hogy a gondjainkkal'
I-stentinket. A
l":ui"f.f.uf, saj6t v6tkeinkkel 6s harcainkkal szembesulve
njia a beierezdii5tin a szivtink, hogy nemcsak egy-egy
,;ltr"ire.f.o" *ug611nu6s visszatekintve szabad h6l6snak
lennti"nk, hanem azt is h6l6b6l val6 tenntink, amil -itt 6s
*ost a mai napban az eljcivend66rttehetilnk' Migid6nk va-n'
cseiekedjiinklOt *itta"tt"kkel, int az lge (Galata 6,10):
l6gyun i" a" iga"mond6s j6t6tem6ttyg, I l6gyen az az rgent*iiraa.e. Kori 6sszel az' egyhilzunkkal testv6ri kapcsolatban 6116d6l-koreaipresbiteii6nus egyh6zbantehettem l6togrla.i. A kereszty6ns6gb6mulatos gyorsas6ggal ntivekszik'
3-p.ttr" ennek sz6mtilan krils6 jelei is.mutatkozik' M6gis
iz'fogott meg a legjobban, hogy alegapr6bb, alig sz6z lelke-s
gvtiiu"t"r"t"i is i6gezni akarj6k a kereszty6n 6let telszervezni'
iess6g6hez hozziltirt'oz6 munk6kat: iskol6t
munk6ba fogni, evang6liz6lni' Mikor
.r"t"i"tt"olg6lati
hogy m6gis 6rulj6k 9l -a.titkot, mi az oka
-"gloeta"rd*,
".rri"k u dinamizmusnak, csak annyit feleltek mosolyogva:
uri r"ug"f. is tudt6k, csak tal6n elfelejtett6k' Tov6bb
urOtt,;aL-, de akkor mondj6k meg, mit felejtetttint eI'.Ki
vat: az irva a debreceni kotl6gium homlokzat6ra is, l6ttuk
tapmondt6k. S tov6bb mosolyogtak.Milyen udvariasak 6s
intatosakl Orand.oet laboiando l lm6dkozz6l 6s dol9ozz6l' De
"ajo" -"lyit et felejtettiik el a kett6 k<iztil?Vagy mindkett6;? - fjatban m6i ezt is tiltani akarj6k- nekiink! Vagy a
helyes sorrendet v6tettrik el? Vagy azt feledtrik el, hogy
imaasag n6lktil semmit sem 6r semmilyen sikeriink sem a
szervezked6s, sem az alkot6s vil6g6ban, vagy azt nem

tudjuk mAr, hogy im6ds6ggala legnagyobbver.es6getis elhordozlatjuk, bt lJien er6inek rildott ter6v6 tehetjtik sajdt er6te'
lens6gunket?Vagy 6ppenIstent felejtettuk-m6r el a nagy l6zas
Vagy csak azt, hogy 0 r6lunk semmik6pbuzg6=lkod6sunkba"i
Segitsen-bennunket a mai kijzfeledkezii<?
pun" -"g nem
Isteniink, hogy a t*u!4 2003-as 6vet sz6mba
gyflettil.t"
v6v6n,v6laszt talaljunk ezekrea k6rd6sekreis'

9. A PUSPOKI JELENTfSH EZ T6Z6D6 HATAROZATOK
El6terjeszt6: Varga L6szl6
1. A krizgyiil6s megkciszciniDr. Szab6 Istv6n ptispcik irr
jelent6s6t.
2. A kozgytil6s sztiks6gesnek tartja a. rendszeres bels6
teu.ijonaorZi szolgdlat treanit6sat a megf:iradt' tan6cstalan"? t?tt, gyiileke;eti 6s csal6di gondokkal kiiszkcid6 szolgat6rsak meger6sit6s6re.
3. Aktizgyiil6s megkdszciniazongyiilekezetek6s lelkip6sztorot .rot"gutat6t, afik a VL 6v bevezet6seut6n vdllaltdk a
gyakorlati
iJrL"aA l"elt<ipasztorinemzed6k segit6s6t a
megismer6s6ben.
gyiilekezeti6let
4. Aki)zeyiil6s sziiks6gesnektartja-6s k6ri mind a missziOi, mina i"tanulm6nyi bizotts6got,hogy a-tanfegyelmi 6s
etitai norm6k hangs(rlyoz6s6rak6szitsen eI6 6s szervezzen
i"t-aUUf.epra alkaliakat. Egvben k6ri az egvh6zmegy6ket
"tikui, tttittd a tanfegyelmi probl6m6k 6lszem6rem;i;J;
a, amig lehets6 ges, azok orvosl6s6ra'
16'lmerrtes feltfu 6sfur
5. Akdzgyiil6s hitet tesz a csal6d6s h6zass6gint6zm6ny6pres""t Uibtiu'i alapjair6l. Mind letkip6sztorokat, mild
Litereket, mind pedig a gyiilekezettagjait.mindenlibertinus
gvutortuitut 6s'filoz6fi6val szemben er6siteni kell e norilanOt sz6l6hat|rozott bizonys6gt6tellel'
6. A kcizgyiil6s sziiks6gesnek tartja az egyhilztags6g 6s
.nuh6rf.su;fui k6rd6sekpresbit6riumi, egyh6zmegyei'egy'
as zsinati megt6rgval6s6t, a hat6rozott' egv6r'
;?;k;;iiffi
telmii 6116sfoglal6st.
7. A kiizgyiil6s hitet tesz arr6l, hogy a tdrsadalmunkban
mesielen6'devianci6k,hamis d6lib6bot kerget6 vagy 6ppen a
m6lys6geibe sodr6 tendenci6ival szemben az
;ifiit;;t
a
ugy"tt"tt megoti6s-J6zus Krisztus megtart6 kegyelme'
6letvitel.
Szentir6sb6l fakad6
8. A k<jzgyiil6s nem tekinti ,,visszamin6sit6snek"azt'
"r"if."t eiy""gvtilekezet elv6ndorl6s miatti l6tsz6mcscik[u"e.u, "ugv i"tt i er6tlens6gmiatt a teherv6llal6sbanmeggy""gtift, 6s a.tya"gyhilzkizs6gb6'.misszi6iv6 lesz' S6t' a
iii*ZiOi' egynalua;segek segit6s6vel lehet6s6get kiv6n
teremteni ez-engytlekezetek meger6sit6s6hez'
9. A k<izgyiil6s t6mogatja 6s miss-zi6i c6lk6nt tiizi ki a
befogadds6t a nagyobb
f.irt"f"pUdt"kr6'l,,elvindorl6k"
"a""."fU", sztiks6gesnektartja 6s t6mogada ezekenhelyef."" " trA iegszoroiabb 6rtelm6ben vett misszi6i gyiilekeze'
tek l6tesit6s6t.
10. A ktizgyiil6s meger6siti azt az,elvet, hogy a1v-a8.r$91annak is kell I6teui"Liu; "";" e16gtiJzbss6gesnek lenni,
3rt"i, a" ennek elienkez6je is 6rv6nyes, nem el6g annak I6ta
rr^"i, n"""* annak is kell lenni' Ezt kell, hogy segitse
gyru"Jtr"tu. bels6 ellen5rz6s gyilekezeti, egyhdzmegyei' e
h6zkeriileti szinten.
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11.Ak<izgyfil6saz iskol6k finansziroz6s6r6ljelenleg foly6
vit6ban vil6gosan l6tja azokat a csfsztat6sokat, amelyek
azt pr6b6lj6k sugallni, hogy trilfinanszirozottak az egyhizi
int6zm6nyek. Mi nem k6rtink trilfinanszirozist, csak az
Alkotm6ny 6ltal minden 6llampolgdrnak, sztl6nek, tanul6nak, elesett, segit6sreszorul6 embert6rsunknak biztositott
egyenl6 anyagi felt6teleket az egyhizak 6ltal fenntartott
int6zm6nyekbenis.
t2. Akozgy1l6s teljes egyet6rt6ssel6s t6mogat6ssal6ll a
Zstnat 6s a Gener6lis Konvent 6ltal hozott 6ll6sfoglal6s
mell6 a kett6s 6llampolg6rs6gtigy6ben.Ezen 6ll6sfoglal6st
min6l sz6lesebb krjrben k6ri 6s rendeli el terjeszteni.
Meggy6z6d6stink,hogy nemzetrink alapvet6 k6rd6seir6'lvan
itt sz6,6snem p6rtpolitik6r6l. Ez ut6bbit kifejezettenk6rosnak tartjuk ez tigyben. Ezen 6ll6sfoglal6sokat lehet6s6g

szerint kerr.iletiink minden egyh|ztag1ilhozel kell jutattni.
L3. A kcizgyiil6skegyelettel eml6kezik meg azokr6l a szolgat6rsakr6l, lelkip6sztorokr6l, Ielkip6sztor feles6gekr6l,
gondnokokr6l, presbiterekr6l, akik az elmrilt krizgyiil6s 6ta
mentek el krizr.ili.inka Mennyei Hazdba. Elhunyt nyugalmazott lelkip6sztorok: P6teri Ferenc, Gordisa, P6ndi J6nos,
Pestl6rinc-Szemeretelep,Papp G6bor, Helv6cia, T6th Arp6d,
ny.esperes,Szeksz6rd,Berz6tei L6szl6, ny.esperes,Gycingycis.
Aktiv szolgdlat kcizbenhunyt el: Kun Lajos mak6di lelkip6sztor. Szeretteikre Isten vigasztal6 kegyelm6t k6ri.
14.A krizgyfl6s megkrisz<ini
a nyugalombavonult lelkip6sztor
testv6reink tcibb6vtizedes szolgSJatdt,a nyugalmuk esztendeire
b6kess6get,testi- lelki er6t k6r Urunkt6l: Mikesi KSroly,
Kiskunhalas, SomogyiLilszl6, Szalkszentm6rton.

HATAROZATOK- 2004.november 18.
1O/A,TIATAROZATOK AZ IFJUSAGI MISSZIOI
JELENTESHEZ

A k<izgyril6skciszcinetet
mond a ReformdtusIskoldk Napja
megszervez6inek.

El6terjeszt6: Btittger Antal

A ktizgyiil6s tdmogatja az Iskolaiigyi Szervezet kihelyez6s6t2004. szeptember6t6la L6nyay Utcai Reform6tus
Gimn6ziumba.

1. Az egyhilzkeriileti k<izgy(il6sk<jszrinetetmond mindazoknak, akik r6szt vettek a kenileti ifiirs6gi tal6lkoz6
szervez6s6ben.

4 . A hat6ron tuliak sz6m6rakirt6n6 tankcinyvgytijt6sterv6t a
kcizgydl6st6mogatja.

2. Az egyh6zkertileti krizgyiil6s megbizza az lfi:6silgi
Bizotts6got,hogy k6szitsena gyr.ilekezetekben
foly6 i{ris6gi munk6t segit6vez6rfonalat.

A kcizgy(i16sfelk6ri az Iskolatigyi Bizotts6got, hogy a
pedag6gusdijakra felterjesztett szem6lyeketk6t 6ven 6t
megism6teltfelterjeszt6sn6lkri,ltartsa 6rv6nyben,azonban
a felterjeszt6t6la felterjeszt6shat6rideje el6tt k6rjen irdsbeli meger6sit6st.

11.IIATAROZATOK A TANI.ILMA\M JELENTESHEZ
El6terjeszt6:dr. Nary Istv6n

A krizffi6s megbizzaa Gazdas6giBizotts6got,vizsg6lja
meg olyan elkiilcinitett p6nzi.igyi alap l6tesit6s6nek
Iehet6s6g6t,amely a DM tertilet6n indul6 6vod6kmrikrjd6s6t t6mogatja.

t. Az egyhilzkertiLleti
krizgyffl6selfogadja a 2003. 6vr& sz6l6
tanulmAnyi jelent6st.
2. Az egyhflzkerti{eti krizgyiil6s l6tuehozzaaz Egyh6zkeruleti
Tanulm6nyi Alapot, amely segiti a kenilet altal j6v6hagyott posztgradu6lisk6pz6sbenr6sztvev6iket,m6sr6sztel6segiti a tov6bbk6pz6st, frnanszirozza trakt6tusok, diszszertilci6k kiad6s6t.
3. Az egyhilzkenilet a Tanulm6nyi Bizotts6g javaslatait
firyelembe v6ve mag66v6 teszi a kotelez6 lelk6sz-tovdbbk6pz6srigy6t, 6s megteszia sziiks6gesint6zked6seket.
4. Az egyh6zkertileti krizgyiil6s k6ri a kerulet elnciks6g6t,
hogy a gyiilekezetekhitbeli er6srid6s6tsegitend6szewezze
meg a bibliaiskolai rendszert, gondoskodj6kannak szem6lyi 6s anyagi felt6teleir6'1.

13.HI$AROZATOKA KATECHETIKAIJELENTESHEZ
El6terjeszt6:
dr. Fodorn6 dr. Nagy Sarolta
A jelent6st a kcizgyiil6selfogadja.

2. A megyei katechetikai el6ad6k az esperesi.[elk6szihivatalok 6s a lelk6szk<irrikcisszehangoltansegitik egym6st
abban, hogy a teni'letiikcin 616katech6tdk idej6ben kapjanak 6rtesit6stkertiLletikonferenci6inkr6l.
o.

5. Az egyhilzkeriileti kcizgydl6sfontosnak tartja a kanonika
vrzlt{ci6 gyakorlat6nak megirjit6s6t, 6s megteszi a sztiks6gesint6zked6seket.
I

6. Az egyhilzkeniLletikcizgy{i16sa tanulm6nyi jelent6shezsorolja az egyhilzmeryei teol6giai 6s felekezettudom6nyi jelent6seket, 6s ennek megfelel6enrij vizit6ci6s k6rd6ivet k6szit.
12. HIffAROZAT OK AJ ISKOI,AUGYI JELENTESHEZ
El6terjeszt6:Hiircsiik Imre

Az egyhilzkerileti krizffi6s 6vente k6t alkalommal keniIeti katechetikai tovdbbk6pz6 szewez6s6trendeli el, javasolja a Gazdas6giBizotts6gaak,hogy vizsgalja meg a lehet6s6g6t annak, hogy ennek a krilts6geihezhozzdjdruljon. A
kiad6sokr6la Katechetikai Bizotts6gt6telesenelsz6mol.
Az egyhilzkeriileti kcizgyfil6s felk6ri a Katechetikai
Bizotts6got annak megvizsg6l6s6ra, hogy milyen
kiinywetlkcinyveketlehetne kiadni feln6ttek sz6m6ra.
Az eryhilzkeriileti krizgpdl6skimondja, hogy tenilet6n a
feln6tteknek legal6bb 70 felk6szit6 foglalkozds ut6n lehet
konfumdlni.
A vizit6ci6s jegyz6kcinyvekkatechetikai k6rd6skcir6t a
Katechetikai Bizotts6gfehi,lvizsg6lja.

1. A k<izgyiil6selfogadjaaz iskolar.igfi jelent6st.
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14.#ffAROZATOK A DIAKONIAI JELENTESHEZ
El6terjeszt6:Derencs6nyi Zsuzsanna
1. Ak<izgyiil6selfogadjaa diak6niai jelent6st.
2. Ak6;;yiil6s az irjonnan bel6p6 diak6niai int6zm6nvekr6l
tilj6koztar6 jegyz6kkiadds6t rendeli el egy 6venk6nt'
javasoljaaz egy'
vas5tnapszervez6s6t
S. e-t<dzgyfles'diak6niai
hazmigy6knek, valamint, hogy annak perselyp6nz adom6ny6val, valamelyik diak6niai int6zm6nybtdmogassSk'
4. Akozffi6s javasolja a fokozott testv6ri kapcsolattart6st az
Er.u6paiUni6 hatarain kiviil es6magyar gyirlekezetekkel'
15. HIffAROZATOK A GYfJTEMENM
JELENTESHEZ
El6terleszt6'.dr. Horvith

ES UUBUT,ENT

Erzs6bet

1. Az egyh6zkenileti kcizgyril6selfogadja a gyffjtem6nyi 6s
mfieml6ki el6ad6ijelent6st a 2003. 6w6'I.
2. A kdzgyiit6shat6rozatothoz at6l, hogy felk6ri a canonica
visitati6t v6gz6<et,hogy ellen6rizz6k az egyh6zktizs6gek
gyfijtem6nyi6s miieml6ki k6rd6iveinekpontoskittilt6s6t 6s
an-nak tartalm6t.
3. A kti zgydl 6.shat6r ozatot hoz aw 61,hogy az egy,h6zmegy6k
vezet6i sziiks6g szerint vonj6k be a visitati6ba az egyh6zmegyei gyfijtem6nyi 6s miieml6ki el6ad6t, vagy a
Gyiijtem6nyi Bizotts6g tagiait'
hatiltozatot hoz, hogy a Gy6jtem6nyi 6s
4. A kozffi6s
wttiemteH Bizotts6g munk6j6nak a tov6bbiakban nem
r6sze a miieml6k 6pii'letek iigye, mely igy 6tkerul az
Epit6sngyi Bizotts6ghoz.
5. A ktizeyiil6s felk6ri a Gyiijtem6nvi Bizotts6got,h.ogyfolytassaLunk6jdt egy 6pulet-, miit6rgy- 6s term6ftild-nyil'
v6ntart6s kidolgoz6s6ra.
6. A kcizgyiil6s felk6ri az egyhilzkeri.rlet elntiks6g6t' hgsy -a
gyiileliezeti ktjny'vbarak kezel6s6hez,gondozilsShozk6sziilt
iimutat6t sokszorositsaigy, hogy az egyhilzkeriiLletminden
kapjon egy p6ld6nyt, s ezeket az esperesek
egyhAzkozs6ge
6ltal juttassa e\ az egyhitzkcizsegekhez.
Sztiks6gszerint a Lev6lt6ri Utmutat6bol is k6szitsenig6ny
szerintiokszorositott p6ld6nyokat, melyeket a krinyvt6rihoz hasonl6m6donkapjanak meg azok az egyhilzkozs6gek,
amelyek nem rendelkeznekezzel.
7. A kozgyiil6s aj6nlja azoknak az egyhilzkozs6geknek,
melyek klen6diumaikat, irataikat 6s egy6b vesz6lyeztntett
6rt6keiket nem tudj6k biztons6gosan meg6rizni, hogy
azokat let6tk6nthelyezz6k el ezeket az egyhilzmegyei,vagy
az egyhilzkerileti gyiijtem6nvekbe' A tulajdonjog 6s a b6r-ikJri hatrnalat joga is a let6tbe helyez6egyh6zkcizs6gn6l
marad.
8. A k<izgyiil6saj6nlja az egyhlzkeriilet egyt5zkdzs6geinek,
hogy Gmet6ik szakszeri, tcirv6ny 6ltd' eL6irt nyilv6n;
atfusa 6rdek6ben keress6k meg T6th Imre kecskem6ti
presbitert, temet6 gondnokot.

a gyirlekezetek frgyelm6be aj6nlja a helyi
2. A kozey6l6s
-megkeret6s6t
a gytilekezet 6let6nek fontosabb
m6dia
esem6nyeinekmegjelenit6se6rdek6ben.
3. A kiizgy(l6s javasolja a Zsinatnak, hogy - szak6rt6k
bevon6s6val- dolgoztassaki az MRE egys6geskcinlvel6 6s
nyilv6ntarto programj6nak (szoftver6nek)ktivetelm6nyeit'
4. A krizgyiil6s rigy hat6roz, hogy 2005-t61 a vizit6ci6s
jegyz6k6nyvekiirlapjait interneten is hozz6f6rhet6v6teszi,6s
u t ittUitftittapokat az egyhlzkenilet szerver6nis fogadja'
5. A kozy6I6s megbizza a bizotts6got, hogy dolgozzon ki
javaslitot az a)apvet6informatikai eszkozcikkelnem renlemarad6s6nakmegsziintet6s6re'
delkez6egyh6zk<izs6gek
17. HIflAROZAT OI<AZ EGYHAZZENEI JELENTESHEZ
ElSterjeszt6:dr. Divid Istv6n
I. Az egyhilzkerirleti kozgyiil6s elfogadja az egyhilzzenei
jelent6st.
2. A kozffi6s az Egyhilzzenei Bizotts6ggal eglutt teljes
erkolcsi t6mogat6s6r6l biztositja a P6csi Reform6tus
Koll6giumot koll6giumi kisorgon6j6nak6pit6sekapcs6n,s
megk"risztinia fenntart6 6s az iskolavezet6seddigi p6lda6rb6kii ffuadozilsilt.
3. A ktizgyiil6s szorgalmazzaa min6s6gs'egyh|zzenejelenI6t6t, 6; hangsulyozzaaz 6nek-tanit6sfontoss6g6ta hitoktat6sban, a gyermek- 6s ifiris6gi munk6ban, a gyiilekezeti
kdzegy6letben, vahhint egyhilzmegyei-egyh6zkerti'leti,
h6zi rendezv6nYeken.
18. ruffAROZA.TOK A GAZDASACTEIZOTTSAC
JELENTESEHEZ
El6te4eszt6: Varga L5szl6
1. Akr;zgyffl6selfogadjaa Gazdas6giBizotts6gjelent6s6t'
2. A k6zyitr6s elfogadja a keriilet, a puspciki hivatal, a
sz6t*'tii6s a konviktus 2004' I-iII negyed6vikcilts6gvet6si
besz6mol6jdta Gazdas6giBizotts6gjelent6sealapj6n'
krilts6gvet6sbemutatott
s a 2004.6viegyhazkeriiLleti
3. A kiizgl'616
3 6t0 15sE' Ftbev6teli,3 670 158E' Ft
elfogadja,
mOaoJitasat
A ktizgyiil6s a ptispdki hivatal bemukiad6si v6grisszeggel.
tatott kriG6gvetesi m6dosit6s6t 85 000 E' Ft bev6teli 6s
85 000 n. pt kiad6si dsszeggelelfogadja,a fennmarad65
000 E Ft-ot a 2005.6vi tartal6kalapba helyezi'
4. A kdzgyfl6s a sz6khizban lev6 intern6tus 6s professzori
hk6sJk felujit5si munk6it tudom6sul veszi. A v6gelsz6mol6st, a zilrszilmad6ssal egyiitt fogjuk megvizsg6lni' Az
max' 15
el6txilnyzatkcilts6gp6tmunk6k miatti v6gcisszeg6t
M Ft-tal megemelia hitel terh6re.
5. Ak<izgyiil6s2005.januar 1-t61ahitoktat6i 6radijakkerii'leti
elsz6ilol6s6t rendeli eI. Ennek m6dj6t ez 6v v6g6igaz el'
nciks6gdolgozzaki, 6s az egyhilzmegy6kkelegyeztesse'

El6terleszt6: dr. Szil6gyi S6ndor

6. AktizgyLil6selfogadjaa Hor6nszkyutcai ingatlan fehijit6si,
beruh6z6si programj6t, megadja a felhatalmazilst a ter.
vez6sre es az 6pit6si enged6ly megszerz6s6re'A hasznosit6sra vonatkoz6ana k6s6tbiekben dtint.

1. A krizgy(i16selfogadja a M6dia 6s Informatikai Bizotts5rg
jelent6s6t.

7. A ktizgyiil6s felk6ri a Sz6mvizsgal6 Bizotts6got, hogy
k6szit#n egy alapfokri v6gzetts6g6presbiter 6s gondnok

16. IIATAROZATOK A MEDiA ES INFORMATIKA
JELENTESHEZ
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Reform6tus
riltal is 6ttekinthet6, elv6gezhet6kcinyvel6si utasit6st azon
egyhilzkozs6gek szilmilra, ahol kizilr6lag hit6leti
tev6kenys6gfolyik.

5. A k<izgy(l6s felk6ri a Misszi6i Bizotts6got, hogy a
kcivetkez6 6v elej6n szewezzen konferencidt a sz6rv6nygondoz6lelkipdsztorok6s munkatdrsak sz{milra P6csett.

8. Ak<izgyiil6sk6ri azoka|a lelkip6sztorokat,ahol j6 mfiktid6
szoftver segits6g6vel v6gzrk a kcinyvel6st, hogy ezt 2004.
december Ll-ig jelezz6k a piispdki hivatalnak, tartalmi
leir6ssal 6s ismertet6sselegyiitt.

6. A krizgyfl6s felk6ri a Misszi6i Bizottsdgot, hogy az egyhdzunkkal 6s gpiLlekezeteinkkel kapcsolatban rill6 egyesiiletek 6s mds szervezetekvezet5ivel folytasson megbesz6l6st misszi6nk alapvet6 k6rd6seir6l 2005 febru6rj6ban.

9. A k<izgyr,fl6selrendeli a lelk6szi dijlevelek havi k6szp6nz
javadalm6nak 2005.janu6rt6l min. 65 000 Ft-ra, a beosztott lelk6szek eset6ben min. 42 000 Ft-ra kirt6n6 emel6s6t.

22. MISSZIoI EGYHAZKOZSfG AI"AKiTASA

10.Akttzey(il6sjavasolja el6ir6nyoznia 2005' 6vi ktilts6gvetes
tervez6sn6l a sz6l<h6zdiszterm6nek fehijit6si munk6inak
fedezet6t.
11.A k6zgyiil6s k6ri a MRE Zsinatilt, hogy az eddigi
be6rkezett, illetve felhiv6sra be6rkezend6 tapasztalatok
alapjdn vizsgalja fehil a MRE Gazd6lkod6si Tcirv6ny6t,
ahol lehet, a}rolaz 6llami szabdlyzatokmegengedik,min6l
jobban vegytik figyelembe a saj6ts6gos egyhilzr szempontokat.
18/A.IIAIAR OZNTO:KAZ fPitPST AT'SIZOTISAG
JELENT6S6HEZ
El6terjeszt6:F6nagy Mikl6s
1. Az egyhlzkerileti k<izgyfil6selfogadja a jelent6st
2. Az egyh6zkertileti k<izgyfl6s az egyhilzkenileti 6pit6si
t6mogat6sokelbiral6sdn6l els6tbs6getbiztosit a folyamatban l6v6 6pitkez6seksegit6s6nek.
3. Az egyh6zkenileti ktizgyiil6s felhivja az 6pitkez6
gyuleliezeteket, hogy az fj 6piilet 6pit6si terv6t
iSlem6nyez6sre' nyujisr4k be iz Egyhhzkertileti Epitesi
Csoporthoz.Amennyiben ez a v6lem6nyez6sik6relem nem
lrkeztkbe a DMREk 6pi#si Csoportj6hoz, akkor ahhoz a
beruhilzfishoz nem adhat6 kenileti t6mogat6s.
22. HATAROZATOKA MISSZIOI BIZOTTSAG
JELENTESEHEZ
El6terjeszt& dr. Szab6 IstvS.n
1. A kttzey6l6sfelk6ri a Misszi6i Bizotts6got, hogy irjon ki
pillyilzalnt olyan munk6kra, amelyek felt6rjak az eW'
h6zunkban v6gzend6 misszi6i munka rij lehet6s6geit.
Egyrittal k6ri a kdlts6gvet6sibizotts6got,hogy a prilyadijak
fedezetlt rilIitsa be kcivetkez66vi kcilts6gvet6sbe.
2. A ktizgyiil6s felk6ri a Misszi6i Bizotts6got' hogy
kezdem6nyezzenkonzultdci6t azon lelkip6sztorokkal 6s
gyilekezeti munk6sokkal, akik a misszi6ban 6s az
evang6lizdl6sbankival6 munk6t v6geznek,hogy tapasztalataikat rendezett form6ban bocs6ss6kegyh6zkeniletr'ink
rendelkez6s6re.
3. A kiizgyfl6s elfogadja a misszi6i munk6ra vonatkoz6
k6rd6ivet, 6s elrendeli annak a jtiv6 6vi (2004) vizit6ci6s
k&d6ivhez csatol6s6t.
4. Akdzffil6s felk6ri a Misszi6i Bizotts6got, hory k6szitse el
egy egys6gesszempontri lelkip6sztori illetve gyiilekezeti
illetve
szolgrilatinapl6vizlatdt,6s terjesszebe a kcizgy(16s,
egyhdzkeriileti tan6cs el6 elfogad6sra'

A 2004, NOVEMBERI

El6terjeszt6:Sirnonfr Sindor
A Dunamell6ki Reform6tus Eg5'h6zkertilet krizgyfl6se a
Sv6bhegyi Misszi6i Reform6tus Egyh6zkcizs6gmegalakul6s6t kimond6 egyh6zmegyeihat6rozatot meger6siti.A
megalakult egyhilzkozs6g6let6re Isten 6ld6s6t k6ri.
23. EGYHAZKOZSEGEKATMIN6S1TESE
El6terleszt6: Simonfi S6ndor
l-. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertiLlet k<izgyfiI6se a
kor6bbi h6rom nagyk6rcisi reform6tus egyh6zkozs6g
(Alszeg, Felszeg, Bokros-Ny6rsap6ti) Nagyk6rcisi
Reform6tus Egyhilzkozs6g n6ven egy egyh6zk6zs6gg6
egyestiLl6s6tkimond6 d6lpesti egyhilzmegyei hat6rozatot
meger6siti. A megalakult egyhilzkozs6g 61et6re Isten
61d6s6tk6ri.
2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet kcizgyfil6se a
Pom6z-Budakalssz-Csob6nkaReform6tus T6rsegyh6zkrizs6gBudakal6szi Reform6tus Egyh6zktizs6gg6(anyaegyh6zki)zs6g) 6s Pom6z-Csob6nkaReform6tus T6rsegyh6zkiizs6gg6 sz6tvdLl6s6tkimond6 6szakpesti egyh6zmegyei
hatlroiatnt meger6siti. Az egyhilzkiizs6gek 6let6re Isten
tov6bbi ald6s6t k6ri.
3. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerti'Iet kcizgy(il6se az
fszakpesti Egyh6zmegyehatdrozatfit, amellyel a tijki 6s a
v6chaity6ni anyaegyhilzkcizs6geketmisszi6i egyhilzkdz'
s6gg6,valamint' a V6rtesatjai Egyh6zmegyehatilrozatit,
amellyel az alap-als6szentiv6ni,a bodm6ri, a csabdi, az
ercsi, a felcsirti, a s6rszentmikl6si, a sukor6i, a verebi,
valamint a v6rtesdobozi anyaegyhilzk<izs6geketmisszi6i
egyhdzkdzslgg6min6sitette 6t, meger6siti. Egylen felk6lr
a- Egyh6rkertileti Tan6csot 6s az illet6kes lelk6szi szoli'
daritesi alapokat, hogy biztosits 6k az egyhilzijogszab6lyok
szerinti t6mo gat6sokat az e gyhilzki5zs6geknek'
24.A GYOKOSSY.ENDRE LELKIGONDO46I
INTEZET AT,APITASA
6s szuppnvizoRr
AI,APITO OKIRAI
Preambulum
Az Alapit6k a Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6z alkotm6m6dositott 1994.6v II'
nyar6l 6s korm6nyzit6r6l sz6l6tcibbsz<ir
egyhilzitcirv6ny 105.$(2) bekezd6se,valamint a fels6oktat6sr6l
m6dositott1993.6vi DOG tv. 11.$-bankapott felsz6b Uibbsz<ir
hatalmaz6s alapj6n jelen alapit6 okirat al6ir6s|vall6tuehozz6k
a GycikcissyEndre Lelkigondoz6i 6s Szupervizori Int6zetet'
Az Intilzet me galapitAs6nak c6lj a:
A Magyarorsz6giReform6tus Eryh6zban, azon beltil els6sorban a-Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertiletben a lelkigondoz6s6s a pasztor6lisszupervizi6gyakorl5sa6s k6pviselete'
Szupervizi6val 6s pasztor6lis tov6bbk6pz6sekkel segiti a
lelk3szek, egyhlzi munk6sok, egyhlzi int6zm6nyek, gyi'leke-

KOZGYtT,PS HATAROZATAI

'
Kozlem6nyek
Egyhdzkertileti
Reform6tus
I 0. Dunamell€ki
zetek lelkigon doz6i szolgillatilt. Azint6zet megteremti egybena
KRE Hittudom6nyi Kar Vall6spedag6giai6s Pasztor6lpszichoa Magyarorsz6giReforI6giaiTansz6kgondoz6s6banv'6gzend6,
m6tus Egyh6z Zsinata 6ltal Zs'L7712002'zsinati hatilrozattal
elfogadottk6pesit6si ktivetelm6nyek alapj6n foly6 pasztordlpszichol6giaegyetemiszakir6nyri tov6bbk6pz6s6s a lelkigondoz6r k6pz,6svezet6szrtpervizor egyetemi szakir6nyri tov6bbk6pz6skurzusainak kii1s66s bels6felt6teleit.
Az intilzet jog6ll6sa
Az int,lzetalapit6ja:
a Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkeriilet
(1092Budapest,R6dayu. 28.)
6s a K6roli G6sp6rReform6tus Egyetem
(1092Budapest,Rddayu. 28.).
Az intdzetneue:
Gycikiissy Endre Lelki gondoz6i 6s Szup erv izoti Int6zet
Azint6zet nem tjn6ll6 jogi szem6ly.
Az intdzetfenntart6ja:
Dunamell6ki ReformStusEgyh6zkerr'ilet
(1092Budapest,R6dayu. 28.)
Az intdzetszctkmaimiih6dtet6je:
Karoli G6sp6rReform6tus Egyetem
(1092Budapest,R5dayu. 28.).
Az intlzet mtik\ddsefelett a tc)rudnyessdgi
feligyeleti jogot
a Dunamell6ki Reform5tus Egyh6zkeriilet;
a szahmaifeligyeleti jogot
a K6roli G6sp6r Reform6tus Egyetem Hittudom6nyi Kar VaITansz6kegyakorolja.
l6spedag6giai6s Pasztor6lpszichol6giai
Az intdzet szekhelye,miikr)ddsi fuIye:
6000 Kecskem6t,K6lvin t6r 1.
Az intlzet uezet6je:

-

tart6sa
int6zm6nyek,szervezetekrendszeresszupervizi6ja
konferenci6kszervez6se

Az int6zeLegyuttmiikcidrk az egyh|zi szoci6lis,valamint diak6niai int6zetekkreditpontostov6bbk6pz6seit,felmeri.il6szakmai
szupervizi6stev6kenys6g6tell6t6 K6roli G6sp6r Reform6tus
Egyetem Tanit6k6pz6 F6iskolai Kar Diak6niai Int6zete
Szoci6lis6s SzakvizsgaKcizpontj6val.
Az int'lzet g azd dlhodd'sa
Az Int6zet a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerilet ktiltaz Intlzet miikcidtet6s6nek,fejleszt6s6nekc6lj6ra
s6gvet6s6b61
elkr.ilijnitettforr6sokkeretei kozotl az egyh{zi 6s 6llami jogszab6lyok el6ir6saiszerint cin6ll6angazd6lkodik.
Gazd6lkod6s6nakjogszertis6g66rt,6sszerfis6g66rtaz int6zet
vezeL6jea felel6s.
Az Int'6zeLelhelyez6s6nekmegold6s6t,a miikcid6s6hezsziiks6gesinfrastruktrir6t a Fenntart6 biztositja.
Gazd6lkod6s6r6l6vente beszimol a Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet Ktizgyiil6s6nek.
Jelen alapit6 okiratot j6v6hag1'taa Dunamell6ki Reform6tus
Egyh6zkeriilet Ktizgytil6se1252'2004.sz. hat|tozathv al 2004.
november 18-6n, valamint a K6roli G6sp6r Reform6tus
(XI.09.)ET hat6rozat sz.hatftozaEgyetemTan6csaL2012004.
thval 2004. november9-6n.
Budapest,2004.november18.

Dr. Nagy S6ndor
DRE f1gondoh

Dr. Szab6Istv6n
DRE piisprih

Dr. N6meth D6vid
I(RE HTKd,ehd.n

Dr. SziicsFerenc
KRE rehtor

26. LELKf,SN T6POSjTB SEK I{AIALYBAN TARTASA

Az int6zet vezet6j6t a K6roli G5,sp6r Reform6tus Egyetem
Hittudom6nyi Kar Vall6spedag6giai6s Pasztor6lpszichol6giai
Tansz6k6nekvezet6je- ennek hi6ny6ban a Kar d6k6nja egyet6rt6s6vel a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet
prispcikeneveziki 6s menti fel, allapitja meg illetm6ny6t, jutalmazdsfiqegy6bjavadalmazilsilt.Az egy6bmunk6itat6i jogokat
a K6roli G6spar Reform6tus Egyetem Hittudom6nyi Kar
Vall6spedag6giai6s Pasztor6lpszichol6giaiTansz6k vezet6je
gyakorolja.
Az irft6zet egy6b dolgoz6inak alkalmazils|ra a Karoli G6spar
Reform6tus Egyetem Hittudom6nyi Kar Vall6spedag6giai 6s
Tansz6k6nekvezet6je- ennek hi6ny6ban
Pasztor6lpszichol6giai
a Kar d6k6nja - egyet6rt6s6velaz int6zet vezet6jetesz javaslatot, a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet ptisp<ikeneveziki
6s menti fel, allapitja meg illetm6ny6t, jutalmaz6sdt, egy6b
javadalmaz6s6t.Az egy6bmunk6ltatoi jogokat az int6zet vezet6je gyakorolja.
sdge
Az intdzet teudkeny

-

El6teleszt6: Simonfi S6ndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet krizgyiil6se
Benk6n6Dank6 Lilla, Galsi Arp6d 6s Gqlsi {rngdn6 (D6lpest),
dr. T6th L6sz16('Eszakpest),valamint T6th L. Ikist6f' T6thn6
Bede Krisztina (V6rtesalja)Ielk6szekk6pesit6s6t5 6vte, azaz
2009.november30-ig hat6lyban tartja.
27. EGYEB UCvpX
El6terj eszt6:Varga Lhszl6
A krizgyfil6sfelhivja a lelkip6sztorok frgyelm6t arra, hogy
aki gyiilekezetilelk6szi 6ll6sa mellett m6s keres6foglalkoz6st
foly'tat, annak az Egyhilz Alkotm6ny6r6l 6s Korm6nyzat6t6l
m6dositott 1994.6vi II. Egyh6ziTdrv6ny 39 5 (2)
sz6l6,tcjbbszcir
pontja szerint a presbit6rium hozziljaniils{t, az egyhizmegye
6s az egyh|zkertilet kcizgyfil6s6nekenged6ly6t kell k6rnie
ehhez.A k6relmet h6rom6venk6ntmeg kell irjitani.

pasztor6lpszichol6gia
egyetemiszakir6nyi tov6bbk6pz6s6s
a lelkigondoz6i k6pz'6svezet6szupervtzor egyetemi szakFelhida tov6bb6 a figyelmet arra, hogy a ,,keres5
ir6nyu tov6bbk6pz6s szewezlse, lebonyolit6sa
foglalkoz6s" kateg6ri|jilbatartozik az is, ha valaki gyriLlekezeti
tartdsa
t6ma specifikus,lelkigondoz6ikurzusok szervez6se,
mellett rendszeresjavadalommal honor6lt
lelk6szi szolgd).ata
rink6ntesek,egyhilzimunk6sok k6pz6se
egyhlzi szolgdlatot,,m6sod6ll6sk6nt)'v6gez. Nem tartoznak
lelk6szek,egyhSziszem6lyekszupervizi6ja
azonbanebbea kateg6tr6baazET szerint a presbit6riumok,az
oktat6si 6s egyhilzr int6zm6nyekben dolgoz6kpasztor6lis
egyh6zmegyeikcizgytfl6s,az egyh|zkeriileti ktizgytil6s,a zsinat
szupewizi6ja
pasz6ltal v6lasztott lelk6szi tiszts6gvisel6k.
egyhilzi int6zm6nyekben dolgoz6k lelkigondoz6i 6s
tor6lis rin. "kreditpontos" tov6bbk6pz6sekszervez6se,
A 2004. NOVEMBERI K6ZGY(iLES HATAROZATAI
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Kozlem6ryek
Egyhdzkertleti
Reformitus

EGYHAZMEGYEIADATOK
ADATSZOLCATTASOATUME:2004.NOVEMBER
BARANYA
UJ HELYEN SZOLGAL:
1. BorussM6ria - Hidasra B6lyr6l
2. Kov6csCsaba- Hidasr6l Old-Beremendre,majd elhagyta szolgdlati hely6t

2. Ftisttjs G6bor - lemondott csillaghegyi lelkip6sztori
tiszt&61 Q<irendelthelyettes: Feszty Zsolt)
3. Gv6rtrVEszter - beo.lelk6szk6ntaz Egyetemi Gyi.iLlekezetbe,
Kecskem6tr6l
4. Kod6csy Tam6s - KGRE int6zeti lelk6sz

DELPEST
BACS-KISKUNSAG
SZT}LETETT:
1. Farag6n6Bencsik D6ra gyermeke
2. P.Szab6Barnab6s-KovdtsTheod6ra 5. 6s 6. gyermeke
(ikrek, kisfrit-kisl6ny)
3. Sipos Ajtony Levente negyedik gyermeke (firi)
U.I HPT,YEN SZOLGAL:
f . ifj. Koml6si P6ter - Kecskem6tr6'Ikiilf<jldre risztcindijjal
2. T6gl6siAnna - Kerekegyh6za
3. Somogyin6Ficsor Krisztina - Kecskem6t
4. SomogyiP6ter - Kecskem6t-Nyugat
5. VinczeIstvdn - Kiskunhalas- Eszak
6. Kov6csCsongor- Szalkszentm6rton
7. YargaLilszl6 - kecskem6ti elntiklelk6szi tiszt6r61 lemondva
koll6giumi f6igazgat6lett
8. Somoryi Lilszl6 - Szalkszentm6rtonr6l nyugdijba ment
9. Mikesi K6roly - Kiskunhalasr6l nyugdijba ment
10.V6gh GizeIIa- Haj6sr6l Kiskunhalasra
1"1.Mayer Melinda - Haj6s
12.Kov6csS6ndor- cig6nymisszi6,Kfupiltalja - egyh6ziszolg6lat6t megszr.intette
13. Gy6rffy Eszter- egyetemiill. iskolai lelk6szlett Budapesten

SZULETETT:
1. S6fr6nyZoltiln bugyi lelk6sz2. gyermeke,Krisztina
2. MorvaAkos 6s CsernaAnett(Pilis)gyermeke,Botond
SZOLGAL:
UI TTNT,YNN
1. Borsin6KusztosIldik6 beo.lkp.- Majosh6za
fegyelmielj6r6smiatt felfi.ig2. Cs.BiroZolt6n- Hal6sztelek,
gesztve
3. Fazekas J6nos G6bor - T<ikttl-Hal6sztelek
ELHUNYT:
t Kun Lajos makddi lelkip6sztor 34 6ves kor6ban

ESZAKPEST
HELYEN SZOLGT{,L:
Sebesty6nGy5z6-F6t
Szab6 Zolt{n - ZueI6b6l H6vizgycirkre
Katona Zsuzsanna- volt f6ti beo.lp. k6rh6zlelk6sz
Kistarcs6n 6s V6cott
4. R6mes Ren6ta - (h6zass6gseeit6t61)b'Ip. Budakeszin
5. Cs, Nagy J6nos - Budakal6sz

UJ
1.
2.
3.

ELHUNYT:
Papp G6bor ny. helv6ciai lelkip6sztor
t

TOLNA
BUDAPEST_ DEL
U.T NNT,YNNSZOLGAL:
f . ifj. Takar6 Tam6s- Pesterzs6bet-Kcizpont
2. Papp Tibor - Pestszentl6rinc-Kossuth t6r
3. K6lm6n Csaba- Nagykov6csi
4. Kiss Gyula - Kelenfcild
5. J6ray M6rton - Nagyw6rad t6r
6. BorosP6ter - Budahegyvid6k
7. V6gh Mih6ly - Budahegyvid6kr6l kr.ilfcildrecisztcindijjal
8. Siba Bal6zs -megbiz6srepiil5t6ri lelk6szs6g ell6t6s6ra
9. Kiss Gyula - Kelenf<ildr6l Tisz6ninnenre
ELHUNYT:
t P6ndi J6nos lelkip6sztor, volt megyei f6jegyz6

BUDAPEST - ESZAK
O.lnnr,ynNSZoLGAL:
1. Csaholczi Lilszl6- Obuda (B6k6scsab6r6l)

SZTiLETETT:
1. Szab6S. P6ter,Madocsa- 3. gyermekiik,Barnab6s

TtrERTESALJA
A megyeik<izgyiil6sjrilius 5-ei til6s6n beiktatta Agyag6si
okt6ber 15-6n tartott
Istv6n esperest.A Lovasber6nyben,
megyei kcizgyiil6seniktatt6k be Kardos Abelt megyei
lelk6szif6jegyz6itiszts6g6be.

t.r npr,vnNszoLGALeARoKUSLELK6SzEK):
1.
2.
3.
4.
5.

Gottfried Rich6rd -Alap-Als6szentiv6n
T6th L, Krist6f - P6tkar6l Argentin6ba
Orsz6ghIstv6n - P6tka
Eisenbacher P6ter - KajSsz6
Stift Jdnos - S6rbog6rd beo. lkp.

'
Kozlemdnyek
Egrhdzkeriileti
Reformdtus
I 2. Dunamelldki

VASANLASILEHET6SBC
GEPKOCSI
Az Opel Torm6si M6rkakeresked6sa kovetkez6kedvezm6nyeketnyfrjtja lelkip6sztoroknak
Q<eriiletiigazol6smellett):Alegmagasabbflottakedvezm6ny8%-t6ll4%-ig terjed az Opelg6pkocsi tipust6l fugg6en.
Egyhilzi dolgoz6k r6sz6re(tan6rok, adminisztrativ alkalmazottak, stb) - keriileti igazol6s
mellett - az alilbbrYo-oskedvezm6nyttudj6k adni:
5%
Agrla Essentia
7%
Agila Enjoy
CorsaEssentia 5%
Corsa(egy6b) 7%
7%
ComboTour
Meriva Essentia 3%
Meriva(egy6b) 7%
Astra ClassicII. 4%
7%
A stra( ir j)
7%
Zafira
8%
Vectra
8%
Signum
8%
Vivaro
8%
Movano
Figyelem! A szalonban m6r egy6bk6nt is akci6s g6pkocsikra nem 6rv6nyes a fenti kedvezm6ny!
B6vebb felvil6gosit6ssal Fruttus Arp6d Zolt|n a 761502-900 telefonon, vagy a
fruttus. arpad@tormasi.hue-mail cimen tud szolgdlni.

CNYE
T
LETIToZICNA
ruUATUSEGYHAZKERU
DUNAMELI€rcNPPO
hivatalos
lapia
Reformdtus
Egyhdzkertilet
a Dunamell6ki
DRESz6khiza
Szerkeszt6sdg:
Budapest1092, Rildayutca28.
Telefon:36-l -2t tio-zSf
Fax:36- l -2 | 80-0 I 8
matav.hu
e-mail:ph@mredmek.
Felel6sszerkeszt6: Varga L{szl6f6iegyz6
Enik6piispokiktil0gyititkdr,BolcsfoldiAndrdslelkdsz
Szerkeszt6:
Regdczy-Nagr

A Dunamell6kiReformdtusEgyhdzkeriilet
a lelk6szekrdl
2112004.
szfmri Szabflvrendelete
1. $. E Szab6lyrendelethat6lya kiterjed a Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkeri.iletkebel6beI"artoz6
v alamennyI e gyhflzi szem6lyre
a) a gyiilekezeti,
b\ az int1zeti,
c) a beosztott lelk6szekre (ak6r gyi.ilekezetben,ak6r egyhdzi int6zmdnyben teljesftenek
szolg6latot),
(ide6rtvea lelk6szjeldlteket6s az exmitt6ltteol6giaihallgat6kat).
d) a seg6dlelk6szekre

I. A lelk6szek alkalmazdsilrfil 6s szolg6lat6r6l
2. g. Seg6dlelk6szi szolgillatra alkalmazhat6 az az egyh ztag, aki teol6giai tanulm6nyait sikeresen
elvdgezte,vlgbizonyitv6nyt szerzett,6s a Zsinati Lelk6szk6pesitoBizotts6g el6tt eredmdnyesen
letette az els6 lelk6szk6pesit6vizsg6t. A lelk6szi szolg6latba16p6egyh6ztagnakazegyh zker{ileti
kdzgyil6s el6tt esktit kell tennie. Ezutfin bocs6tja ki 6t az egyh zkeriilet piispoke (vagy
megb(zottja) seg6dlelk6szi szolgSlatra.
g.
3. Az elsd 6s m6sodik lelk6szk6pesit6vizsga kozott legal6bbegy 6v gyakorlati id6t minden lelk6szi
szolghlatbal6p6egyh6ztaggyiilekezeti seg6dlelk6sziszolghlatbankoteleseltolteni.
g.
4.
Seg6dlelk6sziszolgllatra kiv6telesen alkalmazhat6kazok az egyhilztagokis, akik absolutoriumot
szercztek, valamelyik Teologiai Egyetemen (Akad6mi6n) lelk6szjeloltek, de az elso
aikalmazhsitnak
vizsg6tm6g nem tett6k le. A lelk6szjeloltekseg6dlelk6szk6ntval6
lelk6szk6pesit6
idlhl;rrtamanem haladhatja meg azt az rd6t, amennyi halad6kot adott r6sziikre a Zsinatt
Lelk6szk6pesit6Bizotts6g, illetve - sikertelen vizsga esetdn - amennyi idtit engedllyez a
lelk6szk6pesit6srevonatkoz6 zsinati szablLlyzata javft6 vizsga let6tel6re.A lelkdszjeldlteknek a
lelk6szi szolg6latok v6gz€s6re val6 felhatalmaz6saaz egyh6zkerUletpUspcik6nekfr6sos
hatitrozattval t6rt6nik.
5. $. (l) Ha a gyiilekezeti6rdek vagy elh6rithatatlansziiks6gigy V'w6nja kiv6telesenalapvizsgdttett
teol6giaihallgat6is alkalmazhat6seg6dlelk6sziszolgiiatra(exmisszi6).
(2) A seg6dlelk6szi szolgllatra alkalmazott teol6giai hallgat6t az egyhdzkeriJletpUspdk6nekaz
exmisszi6ra vonatkoz6 hatirozatahat^lmazza fe| a leik6szi teendcikelv6gz6s6re.A felhatalmazfls
munkaidej6trigy kell megAllapftani,hogy a
visszavon6sig6rv6nyes.Az exmitt6lt seg6dlelk6szek
(tit munkanapot) az Egyetemen
munkahetet
egy
osszefliggrien
havonta
tanulm6nyi id6ben
el'
(Akad6mi6n)tanulm6nyaikkalfoglalkozvatdlthessenek
(3) A seg6dlelk6szeket
istentiszteletkeret6benkell a szolgillatrakibocs6tani.
elhelyezlstrol az egyhfnkeriilet
vizsga sikereslet6televt6n a seg6dlelk6szek
6. g. Az els6 lelk6szk6pesit<1
ptispdkeint6zkedik. Ez esetbenfigyelembe kell venni az adott gyiilekezetent(tl az egyhdzmegylk
szempontjaitis.
lelk6sziut6np6tl6s6nak
7. g. Azokkal a seg6dlelk6szekkel,akik a Teol6giai Egyetemre (Akad6mi6ra) val6 beiratkozdsukkora
Dunamell6ki Egyhdzkeriilet teriilet6n volt 6lland6 bejelentett lak6suk, a pUspcikrendelkezik.
Kiv6teles esetben valamelyik m6sik egyhdzker0let k6r6sdre - h.tz6r6lag az 6rintett szem6ly
- a seg6dlelk6szkiad6s6hoza pUspdkhozzSjSruIhat'
egyetertesevel
8. g. A seg6dlelk6szi szolgSlatra alkalmazhs az egyh|zkerilet piispok6nek kirendel6 hatirozathval
tiirt6nik. A seg6dleik6szidrjkozben sziiks6gess6v6lt el- 6s 6thelyez6sea pUspcikhat6sktir6be
tarlozik.
9 $. (1) Az egyhlzkeriiletben alkalmazottseg6dlelk6szekr6la Piispoki Hivatal nyilv6ntarthstvezet.
(2) M6s egyhhzkeruletb6lokleveles lelk6szeket 6tvenni - lelk6szv6laszt6seset6t kiv6ve - csak
szabhlyszeruelbocs6t6lev6l aiap.y6n,az esperes-gondnoki6rtekezleteltizetesenged6ly6vellehet.
6s kirendel6st adhat a szolgillatra 6tveend6
A hatfsozatig a ptspdk ideiglenes felhatalmaz1Lst
seg6d-6s beosztottlelk6szeknek.

csak
(3) Azoknak a lelk6szeknek a szolg6latba 6llft6sa, akik okleveliiket ktilfoldon szerezt6k,
jelleggel 6s legfeljebb 1
okleveltik honos(t6saut6n tijrt6nhet meg. A honosft6sig ideiglenes
esztend6relelk6szk6ntalkalmazhatok.
vizsgabizonftv6nya
k6relemhezcsatoland6 azI.6s - ha van - a II. lelk6szk6pesit6
10. g. A bekebelez6si
(oklev6l); eddigi mtikod6s6rrii szolg6lati bizonyitvany; torzskonyvi hiteles kivonat; nylatkozat,
rend6rhatosagi
melyben az 6t;&el6t k6rd biintet6j6gi felel6ss6getudatfban kijelenti, hogy sem
itelet hxfiya
ilyen
611
eljirfs, sem btintet6biros6gi elj6r6s nincs ellene folyamatban,illetve nem
6llami hat6s6g
alatt. M6s orsz6gb6l atteteptiiot<ezen feliil kotelesek bemutatni az illetlkes
tart6zkoddsi enged6lY6ti s.
lelk6szibeoszt6stkap, az 1994.
11. $. (1) Minden lekEszrdi 6s lelk6szjekjltr6l,il<r az egyh6zkeriiletben
6vi tr. tv.34. $-6banfoglaltak szerinttorzskonyvetkell vezetni'
pedig a
yezeti 6s 6rzi, m6sodp61d6ny6t
(2) Atorzskonyv els6 p6ld6ny6t az illetlkes esperesihivatal
piispdkihivatal.
az egys6ges
Az irjonnan szolg1latbal6pcikr61a piispoki hivatalban kell k6t p6ld6nybanki6llitani
az illet6kesesperesi
nyomtatv6nyonit6rzsktinyvi lapot, s annakegyik p6ld6nyatmegkellkuldeni
bizonyitvfnnyal
szolg|lati
hivatalnak. M6s egyh6zmlgy6betort6n6 thvozils eset6naz esperesa
egytitt 6tkiildi az illtala lrzott ttirzskonyvi lapot is'
naponbeli.il szolgSlatiriton
12. $. (1) A t6rzsk6nyv adataibant6rt6nt minden villtoz6stkdtelesa lelk6sz 15
okm6nyr6l klszitett
az esperesi hivatalnak bejelenteni, 6s okm6nyokkal igazolni. Az igazol6
m6solatotaz espereshiteleifti, 6s fgy jelenti tovdbb av6ltoz6sta ptispdki hivatalnak.
a
(z) A lelkip6sztor a r6la yezetett ttrrzskonyvbe a szuks6gesv6ltoz6sok 6tvezet6se6rdek6ben,
t6ved6sekkorrig6l6sa c€li6b6l betekinthet'
fendszeresftetttorzskonyv
13. $. Az exmitt6tt te6t6giai hallgat6kr6l nyilv6ntart6st kell vezetni az efre
kell <irizni' Az
nyomtatv6nyon, 6s ugyanrigy a piispoki hivatalban 6s az esperesi hivatalban
lapok
a
nyilvfntart6
abszolut6rium6s a lel*szi uirrgu t.tetele ut6n, megfelel6kieg6szit6sselezek
a kiilfoldi oklev6llel
a torzskonyvhoz csatoland6k.Ugyanilyen nyilv 5ntart6svezetend6 azo}r6r
is, akik m6g nem honos(ttatt6kokleveliiket.
rendelkez6lelk6szekr<11
hat6lybantarto lelk6szel<t6Iaz
14. $. Nem egyh6zi szolgalati viszonyban-16v6,de lelk6szi k6pesit6stiket
hivatalban. Egy6b
e1iz6 g-ban koriilirt nyilvantartas vezetend<ia piispoki 6s az illet6kes esperesi
jelenteni
kotelesek az
t6rzsk6nyvi adataik mellett, ezen a 12. g-ban.foglaltaknak megfeleltien,
minden v6ltoz6stis'
adataikban, szolg1lativiszonyukban(egy6bkeres6viszonyukban)ttirt6n6
6we helyezhet6rendelkez6si
15. $. Seg6dlelk6szsaj6tk6r6s6revagy egyi';zi 6rdekb6l legfeljebb egy
utan koteles
6l1om6nyba.A rendelkez6si 6liomaigu helyezett seg6dlelk6sz,ann+ megsztin6se
lelk6szk6pesit6
II'
letolteni a gyiilekezeti szolg6latbaniz egy 6vi gyakorlatot, csak ezntantehet
a piisptrk helyezheti
vrzsg1ft.A beosztott lelk6szt saj6t k6;;lmdre vagy egyhhzi 6rdekb6l
rendelkez6si6llom6nYba'
szolgillatra rendelheti, amit
16. $. A rendelkez6si 6llom6nyban l6v6 lelk6szeket a piispirk barmikor
k6r6siikre keriiltek
k6telesek elfogadni. Ennek megtagadasafegyJmi v6ts6g. Akik saj6t
amit az
rendelkez6si dilom6nyba, maguk ir b6rmikor k6rhetik szolgdlati beoszt6sukat,
egyh6zkeriiletpiispiike a lehet6s6ghezk6pesttelj esit'
vonatkoznak,melyeket
17. $. A rendelkez6si 6llim6nyban 16v6-lelk6szekremindazok a kotelezetts6gek
el6ir.
hat6lybantart6lelk6szekre
az Igg4.6vi tr. tv. 33. $lUana k6pesit6siiket
nem egyh^zi munkakorben dolgoznak, abbaaz
egyhfutagokat,
1g. $. Azokata lelk6szi k6pesit6sti
lkik
bejegyezni, melynek
egyh6zk6zs6gbe6s annak megfelelEen illet6kes egyhilzmegy6bekell
tv. 33. $-6banfoglalt
II.
rer0ler6nanairoobejelentett lak6suk van. ott kell teljesfteni az t994. 6vi
koteless6geket.
lelk6szi munkakorben.Az
19. $. A nyug6tlomanybanl6v6 lelk6szek is alkalmazhat6kkisegit6 beosztott
a szab6lyok
egyhfLzibeoszi6sbantev6kenyked6nyugdijas lelk6szekre 6rtelemszerfienmindazok
kell.
vezetni
is
vonatkoznak,mint a beosztoti lelk6szekre.Torzskdnyviikettov6bbra
az rntezmenyhelye
20. $. (l) Az egyhgzi int1zmlnyben alkalmazott lelk6szi k6pesit6si egyhintagokat
kell bekebelezni, 6s tcirzskdnyv6t ennek
vagy a lakhelye szerini illet6kes egyhlLzmegy6be
meefelel6enkell vezetni.

(2) A Zsinat int6zm6nyeiben szolg6l6 lelk6szek szolg6lati viszonyuk megszrin6se eset6n
visszakerUlnekeredeti egyh6zhat6s6gukrendelkez6seal6. T6rzskdnyviiket az intlzeti szolgillat
ideje alatt az llletlkes egyhflzi hat6sSgokvezetik. Intlzeti szolg6lati viszonyuk megszlin6set
jelenteni tartoznakmind a teriileti mind az eredetilegillet6kes egyh zi hat6s6goknak.
21. $. (I) Az ilthelyezend6 seg6d- 6s beosztott lelk6sznek - siirg6s esetek kiv6tel6vel - rigy kell
k6zbesiteni az Sthelyezohathrozatot,hogy legalfbb 8 nappal a szolgillatba 6ll6s hat6rideje el6tt
megkapja.
(2) Az 6thelyez6snil a piispok egyidejtileg 6rtesiti az lrdekelt egyhhzkozs6gekvagy int6zm6nyek
vezetlLt, az esperest- ha az 6thelyez6sm6sik egyh{Lzmegy6be
tort6nik, mindk6t esperest-,
valamint a Zsinati Irod6t.
22. S. G) Az ilthelyezett seg6d- vagy beosztott lelk6sz 6rkez6se id6pontj6rol kriteles ertesiteni az
egyhhzkozs6glelk6sz6t,lelk6sz hi6ny6bana gondnokot,illet6leg az intlzmlny vezet6j6t.
(2) Az 6ll5s elfoglalilsdt hdrom napon beliil ir6sban, a szolgillati it betartdsdvaljelenteni kell a
piisp<iknek.Ha m6s egyhhzmegy6b6lt<irt6nikaz fitheIyezls,vagy ez az eIs6szolg6latihely, nyolc
naponbeltil szem6lyesenis jelentkezni kell az esperesndl.
23. $. Ha a seg6d-vagy beosztottlelk6sz szolgillatihely6t nem foglalja el, fegyelmi vdts6getkovet el.
24. S. Q) Az 6116stfenntart6 egyhhzkozs6gilletve int6zm6ny felelcis a26rt, hogy a lelk6szeknek az
illet6kes 6llami szervekndl tdrt6n6 bejelent6se a hat6lyos jogszabillyoknak megfelel6en
megtdrt6nj6k.
(2) Az espereskcitelesa lelk6sznekigazol6stadni a szolgdlativiszony fenndll6sfr6l.
25. $. (1) Minden egyhdziszolg6latban6116lelk6sz (bele6rtveaz exmittillt teol6giai hallgat6t 6s a kisegit6
jelleggel tagSaa Lelk6szi Nyugdijintlzetnek.
nyugdijas lelk6szt is) k<itelez<i
(2) Az 6ll6sfenntart6 ktiteles a javadalmak utdn az esed6kestags6gi dijat az egyhdzi tdrv6nyek
rendelkez6seinek
megfelel6enlevonni 6sbefizetni.
26. $. A seg6d-6s beosztott lelk6sz a gyiilekezeti lelk6sz kilnyitdsa 6s feli.igyeletemellett v1gzi a lelk6szi
teend6k rL bizott resz6t. Munkak<ir6ve1,munkav6gz6s6velkapcsolatos minden vit6s k6rd6ssel
els6sorbanaz esperesk<itelesfoglalkozni.
27. 5. A seg6d-vagy beosztottlelk6sz p6nzbeszed6imunkak<irrelnem bizhat6 meg.
28. $. A lelk6szek akivhnatos teol6giai tov6bbk6pz6senkivtili tanulm6nyokat(egyetemi,f6iskolai stb.)
csak a presbitdrium hozzdj{tnililsa 6s az' rllet1kes esperes 6s piispbk enged6lye alapj6n
folyathatnak. E tanulm6nyok v6gz6s6vel kapcsolatos munkaid6-kedvezm6nyt csak akkor
vehetnek ig6nybe, ha tov6bbtanuldsuk az egyhdz szempontj6b6l indokolhat6, 6s ezt az
engedelyez6 okirat tartalmazza.

igazgat6s6ban
II. A lelk6szek feladatai az egyhdtzkdzs6gek
29.$. A gyiilekezeti lelk6sz a gondnokkal egyiitt k6pviseli az egyhilzkdzs6get.Minden az egyhd:zkdzsfg
nev6benkiadott okiratot kettris al6ir6ssalkell ellStniok. Minden, az egyhhzkrizs6get6rint6 jogi
vagy vagyoni k6rd6sbenegyiitt nyilatkozhatnak az egyhilzkdzs6gnev6ben.Ha valamely iigyben
nem 6rtenek egyet, azt a presbit6rium el6 kell vinni 6s annak a hatdrozat6t kdtelesek a
tov6bbiakbank6pviselni U994.6vi tr tv. 45. $. b)1.
k6t hivatalos k6rb6lyegz6velkell rendelkeznie:
Az egyhilzkrizs6gnek
a) az ,,egyhdzkdzs6g" feliratf, melyet olyan iratokra kell b6lyegezni, amelyeket a lelk6sz a
gondnokkalegyiitt.ir al6;

(3) Az egyhiLzklzs6g6ltal kibocs6tott 6s az egyhlzkdzslghez lrkezett iratokr6l iktat6konyvet 6s
betrirendesritmutat6t kell vezetni.
(4) A r6gi anyakonyvekj6 6llapotban val6 meg6rz1s1r6l,ha szi.iks6ges,bekot6s6r6l 6s megfelel6
tizbiztos szekr6nybenva16 orz1s6r6lgondoskodnikell.
(5) Az anyakdnyveket pontosan 6s tiszthn kell vezetni, 6s minden anyakonyvezend6esem6nyt
azonnalbe kell jegYezni.
Az anyakonyvi adatokat mindig az lrdekelt szem6lyi igazolv6nyavagy mes hiteles okirat alapj6n
kell bevezetni.
(6) Anyakonyvi kivonatot az 1895. okt. I el6tti bejegyz6sehlI az 611amirendelkez6sekszerint a
lelk6sz kdteles kiadni mindenkinek, aki ezt k6ri. K6s6bbi id6b6l csak a Magyarotszilgr
Reform6tus EgyhSzon beliil, egyh zi c6lra 6s szolg6lati riton megki.ildve, valamint kiilftildiek
rdsz6rek0teles kiadni.
(7) Az egyhinkozslgi v6laszt6i gyril6s (lelk6szv6laszt6si6s presbiterv6laszt6si)jegyzcikonyveketa
presbiterijegyz6konyvek kozott kell vezetni.
A presbiteri jegyzrikonyveket vagy bekotott 6s el6re sz6mozott konyvbe kell imi, s azokat a
lelk6sz, a gondnok, a jegyzlkdnyv-vezetri 6s a hitelesitclk i4fk al6, vagy irhatjik g6ppel is, ez
esetben a hitelesit6kkel minden egyes oldal6t a16 kell iratni, 6s ezeket 3-5 6venk6nt be kell
ktittetni. Az elnokl6 lelk6sz nem vezetheti aiegyzlkdnyvet.
(8) A jegyz6konyvi kivonatot a lelk6sz a (f6)gondnokkalegytitt hitelesiti.
31. $. (1) A seg6dlelk6szta gyakorioev alatt minden adminisztrativ6s igazgatfsi teend6bebe kell vezetni.
Seg6d-6s beosztottlelk6sz hivatalos kiadv6nyt - anyakdnyvikivonatot, jegyz6kcinyvikivonatot
nem irhat a16,alfuirhsijoga apresbit6riumelntrki tisztltbetolto feliigyel6 lelk6sznekvan.
(Z) A seg6d- 6s beosztott lelk6szt a presbit6rium megbizhatja a presbiteri jegyzT teendtiivel, aki
kdtelesazt elv6llalni.
32. $. Beosztott lelk6sz, ha az esperest6lhelyetieslelk6szi megbiz6stkap, minden lelk6szi feladatot
elv6gez.
jogk6tlbe tattoziklI994 6vi tr. tv. 82 $.
33. $. Helyeltes lelk6sz kirendel6seaz egyhlnmegyeesperes6nek

(4)b)1.
nelktil,a lelk6sz
nemmaradhatteljesjogkonel mrikod6lelk6szvezet6se
34. $. (1) Mivel az egyhhzkozs6g
az
idej6reis helyetteslelk6sztkell kinevezni. Ai|calilban egyhdzkdzslg
rendesevi siaUaas6ga
ki.
helyetteslelk6sznevezend6
eset6ben
30 napotmeghalad6akadillyoztat6sa
lelk6sz6nek
presbit6riumot.
kell
a
mindenesetbenthjlkoztatni
(2) Helyetteslelk6szkinevez6s6r6l
bejelentenia piisp6knek.
koteleshalad6ktalanul
(3) Azesperes
mindenhelyetteslelk6szikinevez6st
adatait
egyhhztagok
elkoltoz6
teriilet6r61
lelk6szekotelesaz egyhilzkozslg
35. $. Minden egyhhzkozs6g
(fj lakcim6vel egyutt) megkuldeniaz 6j lak6hely szerint illet6kes esperesnek,vagy az ii
lelk6sz6nek.
gyi.ilekezet
akik fennkiv6nj6ktartaniardgi lak6helyUkszerintiegyhflzkozs6gben
36. $. Azoknakaz egyh1ztagoknak,
fr6sbankell bejelentenitikezt a r6gi lak6hely szerinti egyh6zk6zs6g
az egyhfuztags6gukat,
lelkip6sztorfit,mind az esperest
lelk6sz6nek,aki err6l mind a lak6hely szerinti egyhdzkdzs6g
tdjlkoztatja.
Amennyiben a villasztott egyhinkozs6gbenegy 6vet meghalad6 idon 6t nem tesz eleget
egyh ztags6gikoteless6g6nek,torolni kell a v6laszt6k n1vjegyz1keb6l,6s ernil 6rtesiteni kell a
hogy vegy6kp6sztori gondozasba.
lak6hely szerinti egyh6zk6zs6get,

III. A lelk6szekjavadalm6r6l
37. $. A gytilekezeri lelk6sz 6s minden 6l1and6jelleggel alkalmazott lelk6sz javadalm6t dijlev6lbe kell
fogialni. A dijlevdl szerinti javadalom legalacsonyabbm6rt6k1t az egyhhzkeruletikozgyiil6s
hathrozzameg, dijlev6lt6l elt6r6 javadalmat nem foly6sithat az 6ll6sfenntart6.Amennyiben a
dijlevelek a javadalom bizonyos v6ltoztat6s6tlohetov6 teszik, annak m6rt6k6t idcir6l-id6re az
egyhfzkeriileti krizgyril6s, illetve annak nev6ben eljdr6 egyhdzkeriileti tan6cs vagy elnoks6g
javasolja.

38. $. (1) Gyi.ilekezetilelkdsztszolg6latiidej6nekfiiggv6ny6benkorp6tl6k illeti meg.
(2) A korp6tl6k m6n6ke minden letoltcitt 5 szolg6lati6v ut6n az alaprlletm6ny5 szdzal6ka.
vizsg6j6tkovet6 6v janu6r
(3) A korp6tl6krajogosit6 szolgflati id6 a lelk6szm6sodiklelk6szk6pesit6
1-6nkezd6dik.
(4) A korp6tl6kot az 6llSsfenntart6a k6lts6gvet6sterh6rekdtelesbiztosftani.
nem kell dijlev6lbefoglalni, azt a presbit6riumvagy annakelnciks6ge
39. $. A seg6dlelklszekjavadalm6t
|llapitla meg. Ez az osszeg azonban nem lehet kevesebb az egyh zkeri.ileti kozgytil6s 6ltal
beosztottlelk6szijavadalomn6l.
meg6llapftottlegalacsonyabb
40. $. A st6la a lelk6szekjavadalm6nakr6sze,merteketaz egyhilzmegy6kszabj6kmeg. A st6l6t a lelk6sz
6s beosztottja(akfurseg6dlelk6szi,akhr exmisszusimin6s6gbenszolg6l) k<izottkell megosztani
fiiggetleniil att6l, hogy l<t vdgeztea szolg6latot.A megosztdsardnya2:L-hez(Egy lelk6sz6s egy
beosztottlelkdszesetdna lelk6sza st6la2/3-6t,a beosztottlelk6szaz ll3-6t kapja.K6t lelk6sz,k6t
beosztottlelk6sz eset6n216-2/6a lelk6szek6,l/6-Ll6 a beosztottak6.Egy lelk6sz,k6t beosztott
lelk6sz eset6n214 alelkdszl,t/4-I/4 a beosztottak6.K6t lelk6sz6s egy beosztotteset6n2/5-215a
lelk6szek66s 1/5 a beosztott6stb.) Ettril elt6r66s a beosztottakatk6rosit6megoszt6sta lelk6szek
sem szabadalkalmazni.
kozdtti kdzds megegyez€ssel
Ahol a dijlev6l szerint st6lav6lts6gvan, annak osszeg6tis ebben az arilnybankell megosztania
lelk6szekktjzdtt. Ilyen esetbena szolgillatokalkalmdval az adomdnyoz6t6lbefoly6 minden dsszeg
be, mint adom6ny.
az egyh zkozs6gp6nztirrSbafrzetend1
kell biztositania presbit6riumnak.
kolts6gvet6sileg
minden esztend6ben
A st6lav6lts6g<isszeg6t
sz6molhat6el, ami nem tekintend6
kolts6g
(temet6sek)
kozleked6si
eset6ben
41. $. Kiils6 szolgflatok
javadalomnak, nem tartozik a nyugdtjalapba6s amely dsszegmindig a szolgillatot t6nylegesen
vegzltvagy vegzlket illeti meg.A kozleked6sikolts6ga st6la l0 Vo-n6ltdbb nem lehet.
42. $.A lelk6sz az igehirdetlt szolghlatotnem teheti fiigg6v6 az egyh zfenntart6ij6rul6k befizet6s6t61
vagy a st6la megfizet6s6t6l.Keresztel6s6rtst616t sem k6rni, sem elfogadni nem lehet. A
keresztel6sszents6gecsak annak a gyermeknekszolgSltathat6ki, akinek legal6bbaz egYk sziiltije
megkereszteltreform6tus.Esketni csak h6zass6gianyakdnyvikivonattal igazolt esetbenlehet.
43. $. A lelk6szekjavadalm6nakrdszltklpezi a dfjlev6l szerinti term6szetbenilak6s vagy lak6shaszn{lati
t6r(t6s,valamint akdzizemi kdlts6g a drjlev6l szerint.
(exmisszustis) megilleti egybritorozottszobafiit6ssel6s vil6git6ssal.
A seg6dlelk6szt
Ha a lelk6sz nem veszi ig6nybe a rendelkezesre6116lak6st, nem illeti meg lakb6r 6s koziizemi
k6lts6gt6rit6s.
44. $. A lelk6szek kotelesek 6lland6ana szolgilIati helytikon lakni. Ahol a megfelelti lelk6szlakist az
nem tudja biztositani, engedllyezhetd,hogy m6s lak6sbanlakj6k a lelk6sz, ha az az
egyhhzkozs6g
teri.ilet6nvan. Minden mds esetbenegyhilzif6hat6s6genged6lyeszi.iks6ges.
egyhdzkdzs6g
45. $. Amennyiben a lelk6sz nagykord gyermekei r6sz6re (kiv6ve, ha tanul6i jogviszonyban 6ll) a
presbit6rium enged6lyt ad csalddtagk6nt a lelk6szlak6sban lakni, a presbiteri hat{rrozatban
pontosan koriil kell hat6rolni a lakhat6s idotartamit A presbiteri hatirozathoz csatolni kell az
ilyen enged6llyel bentlak6 gyermek nyilatkozatit arcavonatkoz6an, hogy a hathrid6 letelt6vel,
vagy amennyibena sziil6 szolgillati viszonya megsziinik, azzal egyidejtileg a lal<rlszbil minden
igdny n6lktil kikoltozik. Amennyiben ennek nem tesz eleget, elismeri az egyhilzklzsdg jogdt
ahhoz,hogy rosszhiszemrijogcim n6lktili lak6nak tekintse6t.
Minden m6s csal6dtagbefogadilsdhozis presbiteri enged6ly szuks6ges,amely M egyhfLzmegye
j6v 6hagyilsdvalv 6lik 6rv6nyess6.
46. $. Ha a lelk6sz'szolgillativiszonyamegszr.inik,maga6s csal6dja30 naponbeliil minden ig6ny n6lktil
ktiteles az illetm6nylak6st kitiriteni. Ha a szolg6lati viszony a lelk6sz ha151amiatt sziinik meg,
akkor ahilffamaradottak60 napon beliil k6telesekelhagyni az llletm1nylak6st.
viseli. Lak6szobfk fest6se47. $. A lelk6szlak6srenov6l6si 6s karbantart6sikolts6geit az egyhiLzkozs6g
rendkfvtili esem6nykiv6tel6vel - 5 6venk6nt,mdzolilsa10 6venk6nt;a mell6khelyis6gek(konyha,
A javadalmas6s csal6djakotelesa jo
6l6skamra,fiird6szoba,WC) fest6se3 6venk6ntig6nyelhet<i.
gazdagondoss6g6val
haszn6lnia lak6st.

Ha a lelk6sz szolg|lati viszonya a lak6s fehijitSs6t6l szfimitott 3 6ven beli.il sztinik meg, az
egyhSzkdzs6ga kcilts6gekar6nyosr6sz6nekmegt6rit6s6tig6nyelheti. A kolts6gt6rit6stlelk6szt6l
csak lemondSseset6n, villaszths eset6naz 6t megv6laszt6-meghiv6egyhfzkozs€,gt6l,6trende16s
eset6benaz ot ilthelyezoegyhhzitestiilettSllehet ig6nyelni.
48. $. A lelk6szekkoltozkcid6sikdltslgdt az az egyh zkozs6gviseli, amelybenszolg6latukatkezdik. A
v6glegesenalkalmazott lelk6szek eg€sz bitorzatit kdteles odakoltciztetni az egyhdzk6zs6g,a
beosztott lelk6szek annyi bftor6t, amennyi a dijlev6lben biztositott lak6s berendez6s6hez
szi.iks6ges,
a seg6dlelk6szeknekcsak a szem6lyesholmija sz61lft6sik6lt6s6g6tkdteles megterfteni.
Ha b6rmely lelk6sz saj6t 1ak6s6b61
m6sik ugyancsaksaj6t tulajdonf vagy b6rlem6nytilak6sba
kdltdzik, kdltozkdd6si k6lts6g megt6rit6silleti meg, amennyibena presbit6rium azt megszavazza.
Ha a megv6lasztott vagy beosztott lelk6sz szolg6lati viszonya egy 6ven beltil saj6t
kezdem6nyezesre
megsziinik,a teljes koltozkod6sikolts6get6s a lakiisfelirjit6sikolts6gek50%-6t
kdteles megt6rfteni az egyhilzkdzs6gnek.Ha az 6ll6sv6ltoztathsegyhhzi koz6rdekb6l tort6nik, az
egyh6zkeri.iletielnoks6g dont a kolts6gek megt6rit6s6nekkdtelezetts6g6tillet6en. Az ifihelyezett
seg6dlelk6sznem kotelezhet<ia szem6lyiing6srigoksz|llithsi kolts6g6nekvisszat6rit6s6re.
IV. A lelk6szekh6zass6gkiit6s6r6l

49. $ (l) Reform6tus lelkdsz csak reform6tus vagy evang6likus egyh{ztaggal kctthet h6zassdgot.
Okleveles lelk6szek k<jtelesekhlzasshgi sz6nd6kukat15 nappal a hdzasshgkot6sel6tt bejelenteni
az esperesnek.
(2) A bejelent6shezcsatolni kell a leendci hf.zastdrskeresztlevel6t,konfirmfici6i bizonyitvilnyflt,
valamint lelkipfsztori v6lem6nyt, amely tartalmazzaa leend6 hhzastirs egyh|zi tev6kenys6g6t6s
magataft6s6t.
50.$. (1) Seg6dlelk6szcsak az egyh zkeri.iletpiispok6nek el6zetesenged6ly6velkothet hhzassflgot.Az
enged6lyk6r6stszolg6lati riton kell a piispdkhdzfelterjesztenirigy, hogy legal6bb 30 nappal a
h6zass6gkrit6s
el6tt a piispokkez6hezjusson.
(2) Az enged6lyk6r6shez
csatolni kell a leend<ihlzasthrs keresztlevel6t,konfirm5ci6i bizonyifffinyilt,
valamint a leendo hhzasthrs lelkip6sztorzn6l (zhrt borit6kban) r6szletes thjlkoztatisl egyhilzi
magatartilsfirslAz enged6lyk6r6s€taz esperesv6lem6nyezi,6sezzel egytitt terjeszti a pi.ispdkel6.
(3) TeolSgiaiegyetem(akad6mia)hallgat6irais vonatkozik mindez, ^zzal a kUl6nbs6ggel,hogy a
teol6giai hallgat6r6la d6k6n 6s az illet6keslelk6szkUlon-kiildn 26ft borit6kbanad tdj6koztat6st,
leend<ihhzastirsilrol pedig, ha nem lelk6sz vagy teol6giai hallgat6, a gyi.ilekezetilelklsz Az ilyen
kell a pi.ispdkel6 terjeszteni.
k6relmeket atanar, kar v6lem6nyez6s6vel
(4) A hdzass6grenged6ly k6r6s6benkdzdlni kell az cisszeh6zasodnisz6nd6koz6kjdvedelem6t,
meg6lhet6si6s lak6sviszony6tis.
5 1 . $. (1) A hdzass6gb6rmilyen okb6l val6 felbont6sagyengfti a lelklszi szolg6lathozsziiks6ges
brzalmat, ezert minden lelk6sznek koteless6gemindent megtenni a v6ls6gbajutott h6zass6ga
helyre6llft6s6ra.A hftzassdgfelbont6s6nakszdnd6kitr6la lelk6sz koteles a v6l6keresetbead6sa
vagy m6s alkalmas lelk6szt6rsakbevon6sdval
el6tt tfj6koztatni esperes6t,akinek szem6lyesen,
minden pSsztoi segfts6getmeg kell adni a megromlotthilzassilgmeggy6gyftdsSra.
(2) A h1nassdgfelbont6s6r6l sz6l6 bir6s6gi hatftrozatot a lelk6szek kdtelesek az egyhdzmegyei
bir6sdg elnoks6g6nek15 napon beli.il bemutatni. A bfr6s6g elndks6gev6l5s eset6nkoteles a
lelk6sz ellen fegyelmi eljftrdst indftani. Az esperes a bir6sigi eljSr6st megel6z6en az
egyhlzmegyei tanecs taglaib6l fel6llitott, 3 tag(t etikai bizotts6got felk6rheti a lelk6sz v6l6sdval
a 6s 611
dsfoglal6sra.
kapcsol atbanv rzsg{Llatr
(3) Beosztott6s seg6dlelk6szav6l6sut6n 6thelyezendl.
(4) Ha a lelk6sz lshhzasthrsakiilon 616s a kiilon6l6s id6tartamaa 90 napot meghaladja,akkor az (l),
alkalmaznikell.
(2) 6s (3) bekezd6sdkben
foglaltakat6rtelemszenien

V. A lelk6szekszabadighr 616s helyettesit6s6r6l
illeti meg.A pihenrinapnaklehet6legszombatrakell esnie.
52. $. (1) A lelk6szekethetenk6ntI pihen<inap
gyUlekezetialkalom szombatoncsakegyh6zmegyei
enged6llyeltarthat6.
Rendszeres
(2) A lelk6szeketaz egyhilzi tdrv6nyben meghatfirozott6vi rendes szabads6gilleti meg. A lelk6szt
6s szolgdlati6venk6nt1-1 nap p6tszabads6g
illeti meg. Az
6vente2L naptdn nap alapszabads6g
alap- 6s p6tszabadsdgegyi.itt a 45 napot nem haladhatjameg. Esperesnek6s egyhinkerUleti
j6r.
fojegyzlnek tov6bbi 7 napthnnap, piispdknektovdbbi 15 napt6ri nap p6tszabads6g
illeti meg a seg6dlelk6szeket
53. $. Lelk6szi vizsg6k el6tt 14 naptfiri nap tanulmhnyi szabads6g
illetve
teol6gusokat
kollokviumos
idci
alatt
lelk6szjelolteket.Az exmisszus
a
tartama
elkeriilhetetlen
esetek kiv6tel6vel
minden szolgillat al6l fel kell menteni. Az az exmisszus, aki
vizsgakotelezetts6g6nek
a rendes kollokviumos idriben nem tesz eleget, azonnali hathIlyaI
visszarendelend6az exmisszi6b6l. Az exmittfrlt hallgatonak havonta 5 h6tkoznaponlehetcis6get
kell biztosftaniarra,hogy a Teol6giaiEgyetemen(Akad6mi6n)konzult6ljanak.
54. $. Azt a doktori szigorlatra k6sziil6 lelk6szt, akinek azt illet6kes egyhhzihat6s6gazt engedllyezte,3
illeti meg a rendesszabads6gon
tulmen6en.
6ven 6t 6vi 14 naptfiri nap tanulmhnyi szabads6g
55. $$.Szab6lyosenged6llyeltov6bbtanul6lelk6szt abbanaz esetbenilleti meg az illlami tdrv6nyekben
biztositott munkaid6-kedvezm6ny6s tanulmhnyi szabads6g,ha tanulm6nyait egyhilzi 6rdekb6l,
ilyen tanulm6nyokat,azt csak a
egyhdzihat6sdgjavaslat6ravdgzi. Aki saj6t elhatdrozdsSb6lv€gez
vizsgaid6pontok szabadddt6tele illeti meg.
illet meg. A betegszabads6got
Minden
lelk6szt a tobbi 6llampolgdrnakbiztosftottbetegszabadsdg
56. $.
Ha magaa lelkdszezt
hivatalosorvosi igazol6ssalhalad6ktalanulbe kell jelenteni az esperesnek.
nem tudja megtenni, a bejelent6si kdtelezetts6g az egyhdzkdzslg gondnokdra hdrul. .A
betegszabads6g
befejez1,sdta munkak6pess6getigazol6 hivatalos orvosi bizonyitvdnnyal a munka
iddtartamfira6s az esetleges
A betegszabadsig
rijra felv6teleel6tt be kell jelenteni az esperesnek.
vonatkoz6ana mindenkor 6rv6nyes6llami jogszab6lyok
rokkants6gi nyugdrlaz6smeg6llapitds1tra
az trSnyad6k.
l6v6 lelk6sz megkapjateljesjavadalmilt,kiv6ve a st6l6t,melynek 50o/o-a
57. $. (1) A betegszabadsfgon
illeti meg, rrug a m6sik 50o/oa szolgillat t6nyleges v6gz6j66. Ha tobb lelk6sz szolg6l egy
gyiilekezetben6s a koll6g6k helyettesitika beteget,a st6la r6esrir6sz6nek50Yo-ailleti meg a
l6v6t.
betegszabads6gon
(2) Az (1) bekezd6srendelkez6seit
a 30 napotmeghalad6betegs6geset6nkell alkalmazni.
Evi 30 napotmeg nem halad6
58. $$.A kikiildet6s,ak6r belfdldi, ak6r ktilfdldi, nem szfimitszabads6gnak.
kikiildet6s alatt a lelk6szt teljes javadalma illeti meg. A helyettesit6si krilts6gr6l az a szerv
gondoskodik, mely kiktildte. A ktil6nbdz6 lelklszi konferencifkon vagy egy6b kozegyhini
rcndezvenyekenval6 r6szv6tel 6s szolg6lat is kikfildet6snek sz6tmit.Amennyiben a 30 napot
meghalad6 kikiildet6s anyagi juttatdssal j6r, a helyettesft6sikdlts6get a kikiilddtt lelk6sz
javadalm6nakterh6rekell foly6sitani.
59. $. A nci lelk6szt a mindenkor 6rv6nyes6llami jogszab6iyokszerinti sziil6si szabads6gilleti meg.
Gyermekgondozdsi seg6lyt (GYES 6s GYED) abban az esetben kap, ha azt az illet6kes
t6rsadalombiztositdsi
szerv (TB) rlszdre is biztos(tja.Ef esetbenennek tartamftraa javadalom
6s a n6 lelk6sz gyermeke
foly6sit6s6tbe kell sztintetni.AmennyibenGYES-re nincs 1ehet6s6g,
gondoz6samiatt szolg6lat6t ellfitni nem tudja, m6lt6nyoss6gb6lfoly6sfthat6 rdsz1reaz egyhSzt6l
rendesseg6ly.
60. $. Fizet6sn6lkiili szabads6gcsak ktilonlegesenindokolt esetbenengedllyezheto.F. k6rd6sbendont6s
az fililsfenntart6t illeti meg. A fokozatos egyh zi hat6s6gok feliilbirdlhatjdk az 6ll6sfenntart6
hatdrozatdt,haaz jogszabillyts6rt, vagy nem felel meg az egyhdzikoz6rdeknek.
61. $. (1) A rendes6vi szabadsSgtartama
alatta lelk6szta teljesjavadalomilleti meg,bele6rtvea st616tis.
(2) A fizetls n6lkiili szabadsfgon l6v<i lelk6sz csak lak6shasznilIatrajogosult irgy, hogy mind a
kozizemi kolts6gekr6l,mind a karbantartdsr6lmagakdtelesgondoskodni.

alaponlelk6szt6rsaihelyettesitik.Ha egy gyiilekezetben
l6v6 lelk6sztkolcscinoss6gi
62. $. A szabads6gon
tobb lelk6sz szolgll, a rendes6vt, a kritelez6 vizsg6k el6tti tanulmfnyi szabads|g,a k6t hetet meg
nem halad6 betegs6g,valamint a 30 napot meg nem halad6 kikUldet6seset6nminden ktildn
dijaz6sn6lkiil kdtelesek helyettesfteniegym6st a lelk6szek. A helyettesft6smiatti ritikolts6get a
g t6riti meg.
szolg6latoti g6nyltl egyhhzkozs6
63. $. Egy6b szabads6gokeset6naz esperesgondoskodika helyettesit6sr6l6s int6zkedik a helyettes
dijazdsdr6l.
g.
espereslelk6szekeset6na
6s az esperesnek,
be kell jelentenia presbit6riumnak
64. Minden szabads6got
piispoknek. Ezt a bejelent6st a szabadsilgmegkezd6seel6tt legal6bb 8 nappal kell megtenni,
eset6nazonnal.A bejelent6sbenkozdlni kell'a tart6zkoddsihely pontos cim6t,
betegszabads6g
ahol sziiks6geset6na szabadsilgon16v6lelk6sz 6rtesithetri.Kozolni kell tov6bbil a helyettesit6sre
tett rnt6zked6seket,a felk6rt szemely nev6t, illetve ha az esperesnekkell int6zkedni, az erre
vonatkoz6javaslatot6s k6r6st.
16v6kvisszahiv6s6raa piispoknek vagy az esperesnekvan
65. $. Egyhdzi koz6rdekb6la szabads6gon
joga. Betegs6gi 6s sziil6si szabadshgkiv6tel6vel a szabads|gon l6vti visszahivhat6. Ha a
presbit6rjuml6tja sziiks6gesneka visszahfv6st,az esperesnektesz javaslatot, amit az kdteles
azonnalelbfr6lni 6s halad6ktalanulint6zkedni.

VI. Lelk6szeknyug{llomfnyba helyez6s6r6l
66. $. A nyugell6t6s ir6nti k6relmet szolgillati riton kell a Nyugdijintlzeti Intlzo Bizottshghoz
felterjeszteni.Az els6 fokri egyhhzi hat6s6g (esperes)ad javadalom-kimutat6st6s szolg6lati
bizonyitvfinytap€nztfiiokm6nyok6tvrzsgfiilsaalapJf n.
6 7 . $. Az dregs6ginyugdurajogosult 6s munk6ja elliltdsdrak6ptelen,de nyugdijdllomdnybahelyez6s6t
onk6nt nem k6r6 lelk6sz eset6ben az els6fokri egyhhzi hat6sfg koteles kezdem6nyezni a
nyug6llom6nybahelyezlstaz illet6kesegyh6zibfr6s6gn6l[2002.6vi tr. tv. 39. $. (1)].
6 8 . $. A 70. 6let6vdtbetoltdtt lelk6sz nyugdllom6nybahelyez€set,ha ezt irdsos felsz6litdsramaga a
jogosult nem teszi meg,az els6fokuegyhhzihat6s6gkezdem6nyeziaz illet6kesegyhilzibir6s6gn6l
12002,6viII. tv. 39. $ (1)l
k6ptelenlelk6sz,rokkants6gi
69.g. Az 6regs6ginyugelliltSsram6g nem jogosult, de munkdjaelv6gz6s€re
Nyugdijrntlzeti
lnt1zl Bizotts6ghoz kell
nyugell6t6s ir6nti k6relm6t szolgillati irton a
felterjeszteni. Az lnt6z6 Bizotts6g keresi meg szakv6lem6nyad6s v6gett az illet6kes
V6lem6nyez6Orvosi Bizotts6got.Ha a munkak6ptelenlelk6szmaga
Munkak6pess6g-cscikkent6st
nem k6ri, illetve az egy 6vet meghalado betegszabadshgeset6n az elsdfoku egyhhzi hatos6g
kezdem6nyezia rokkants6gi nyug6llom6nybahelyez6staz illet6kes egyhtzi bir6s6gn6l,12002.6vi

tr.tv.39.$.(l)1.
Y ll. 2616 rendelkez6sek
mindenlelk6szi6s esperesihivatalnakmeg kell ki.ildeni.
70. $. A Szab6lyrendeletet
Az utols6 6vet v6gz6 teol6giai ha1lgat6ka m6sodik f6l6v elej6n megkapj6k 6s 6tv6te16tjegyzlk
szerint,ir6sbaneli smerik.
a Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkertilet2004. november 18-6n tartott
71. $. Ezt a szabdlyrendeletet
kozgyril6sea 21. szhmt hatfirozathvalelfogadta 6s az a kihirdet6s6velhat6lyba l6p. Egyidejrileg
minden eddig 6rv6nyes, e k6rd6seket rendez6 szab6lyrendelet,vagy egyh6zkeriileti hat|rozat
6w6ny6tveszti.
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A Fell6modottelsoszqvqt...mi6rts[rsz?
Jd,noseuang,lliuma 20,15-16

Figyeljiik megi az evang6liumokban mi volt a felt6madott
J6zus els6 szava azokhoz,
akikkel tal6lkozott? Jellemz6
m6don h6rom dolgot jegyeznek fel az evang6list6k. M5t6
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uma, hogy J6zus ott van! M6ria m6g nem tudja. M6ria m6g
nem l6tja. M6ria m6g nem ismeri fel, de ott van. Sirsz?Van
okod 16! Biztos nem hi6ba
sirsz.De veled is ott van, megig6rte. Nem lStod?Nem l6ttad?
Nem ismerted m6g fel? Tal6n
az6rt, amilrt M6ria nem ismer-

SfitI #*.'J:'rS#nev6n

sfu6saz egyik legemb
z6s.Mi6rt-sirunl?Ritk6naz sz6|ifa:M5ria!Mostisittvan,
Alask6ireformd,tustemplom
nevede! s"9W me-rt i,"mer. Isis el6fordul, hogy rircjmrinkmerd fel te is! O tudja, hogyszeben. Mert valami nagyon j6l
rinted mi le4n-ea megold6s,de_nembizto-s,hogy-aza j6
esett, 6s meghat6dtun-li.Ezbk a sir6sok kedvesek,j6k,
kifejezik az{az 6rz6st, ami benniink van. Mint ahogy megold6s.Hidd el +4!v6grg, hogy_nem_biztos,.hogy,,a
kert6sz" a megold5s!Mint ahogy Maria Magdal6n6nak
minden gtds ezt teszi.
nem a kert6szvolt a megold6s!
Lestdbbszdrazonbannem circjmiinkbensirunk. SiFordulj hozz6,figyelj szqvdra.O Ie tudja, O le akarrunk-az6rt, mert f6j valami. TaI6n fizikailag, m6g
trjbbsz<irlelkileg. F6j-ott bent a szivunk, a lelkrink, 6s ja trjrrilni a kdnnyeidet.A biineid miatti lcinnyeket: a
nem tudunk m6it tenni, mint ahogy mondani szoktuk: bfinbocs6ngtaj6nd6k6val. A csal6d6sokklinnyeit: irgalm6val, O tudja begy6gyitani azokata sebeket,amekisirjuk magunkat. Sztks6ges is iokszoq hogy a lelki
lyeket rajtad ejtettek, 6s O trrd segite-niabban is, hogy
f6jdalom, a lelki fesziilts6g a sir6sban megjelenvevate gy6gyitsd azokat a sebeket, amelyeLet te ejtett6l
lami m6don kcinnyitsen rijtunk - de azL,-az6rtsenki
m6sokon. Es a rem6nytelens6gmiatti kcinnyeidet is
nem mondja, hogy olyan j6 dolog sirni. Es persze siletcirli, mert rem6nys6getad. OlyaJ, amely n:I,eC
runk teheietleni6grinkben, csal6dotts6gunkban, a
lle{n
mert O mondja: Pn flek,
sz6gyenit.A gyAsz,kcin-nyeit,
betegs6gben,a betegdgyon6s a betegdgymellett, a teti is 6lni fogtok! O a felt6madris 6s az 6let. Es O ad
met6bei, a ravataf m6llett, a nyitoti sir mellett, a
er6t ahhoz,amit el kell hordoznod.Er6t ahhoz, amit
gyhsz,a vesztes6gf6jdalm6val is.
-nem fog elvenni, de kegyelemb6'Ilesz er6dhozz6.
Hadd k6rdezze-mosta te Urad: mi6rt sirsz?ElmondTe is mondhatod M6ri6val egyritt, lebo,rulvael6tte:
hatod neki b6tran, irgy, ahogy elmondta M6ria is J6zusnak, hogy mi6rt sii, mert kiszakadt bel6'Iea v6gy: Rabboni,Mesterem, IJram, Krisztusom! Amen
valaki segitsen m6r rajtam! Valaki oldja m6r meg a
Varga L6'szl6
k6rd6st! TaI6n te is az6rt sirsz, hogy valaki oldja m6r
fOjegyz6
meg 6letedk6rd6s6t.V6gre ttirt6njen m6r valami.
Folytatom az ige izenet6t: ennek az ig6nek az evang6li-

Az elmfilt id6szak
n6h6ny fontosabb
,

esemenye
' a novemberi k<izgyiil6s 6ta janu6r 18-6n volt
"rp"t"ti-gottdnoki 6rtek ezlet, 24'6n tan6csiil6s'
mircius 9-6n ism6t esperes-gondnoki
;;fi
6s tan6csiil6s. Ez ut6bbi tan6csiil6s a
"rtut
Z"tlt
f."tti'f"ti int6zm6nyek 2004' 6vt z6r6sz|mad6s6t
-tervezet6t tit gy alta'
Zt u ZOOS. 6vi kcilts6gvet6s
"utu*i"t a keriileti kolts6gvet6s m6dosit6s6t'
fviiu"i "r"f."t a dokumentumokat nem osztott6k
ki az iil6sen, az egyhlzkeruieti kozgyfil6s azon
i"gr"i, akik' r6szleies betekint6st szeretn6nek
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TANACSULES- 2005.januilr 24.
DR.NAGYSANoOn EGYHAZKERULETI
F6GONDNOKMEGNYITOBESZEDE
F6tiszteletfi Tan6csi.il6s!

t6st 6rint6 vonzata is, ezek sorra fognak kerr.ilnia krizgyiil6s
tervezet6neka bemutat6sakor.Az rij lelk6szekrcil.sz6l6szaKtiszcintcikmindenkit abb6l az alkalomb6l, hogy meghiv6b5lyrendeietr6l szeretn6k n6h6ny sz6t sz6lni. M6ris tribb
sunkra megjelent. MegkiiszcindmPrispcikUr bevezet6szolg6megy6ben6s lelk6szi kcizciss6gekben
is vit6t v6ltott ki a szalat6t, 6s engedj6tekmeg, hogy csak rcivid, n6h6ny mondatban
bdlyrendelet. Eiismerem, 6n magam is most vettem 6szre,
csatlakozzam hozz6.Reggel az eln<iks6gben besz6lgettrink arvannak f6lre6rthet6megfogalmazdsai,igy is 6s rigy is 6rthe16l, hogy a Dizseri Tam6s eml6ki.rl6senmekkora hangsrilyt
t6 kit6telei, ennek eilen6re el kell mondanom a tandcsril6s
kapott a spiritualit6s, pedig eg6szs6grigyik6rd6sekr61sz6lt
el6tt, hogy igen boldogvagyok, hogy tizegyn6h6nyesztend6
mind a n6gy kiv6l6 el6ad6s. Kezdtem olvasni az ,,Egyh|z a
ut6n, a kilencedik vagy tizedik pr6bav6ltozatotkcivet6ensi)GI. sz6zadban"c. krinyvet, ott is a spiritualit6s rangja a 16- kerult a Dunamell6ki keniletnek egy lelk6szekr6. sz6l6 szanyeg, ahogyaz els6lapokr6l ez kidenilt. Valljuk meg 6szint6n,
bdlyrendeletetmegalkotnia.M6r csak az6rt is, mert mindhogyha anyagiakr6l kezdrink besz6lni, amire ma itt k6szriekrizbenaz egyhilzrtcirv6nyalkot6sm6r r6ges-r6gtrilhaladt a
liink, akkor sem megy a dolog spiritualit6s n6iki.il. Kr.ilcincis- 1691szab|lyrendelettinkrjn, ez6rt azt6n vit6s esetekbennem
nek tartom, hogy ma ez az ige hangzott eI. A L6lek az, ami
a mi szab6lyrendeletr.inketn6ztrik, mert azt mdr nem lehemegelevenit,a test nem haszn6l semmit. M6gis hogyan tudtett n6zni, hanem 6lland6an a t<irv6nykcinywetlapozgattuk.
juk a testi dolgokat, az anyagt dolgokat a spiritualit6snak a
Azonban annyiban sikeres a szab6lyrendelet,hogy m6r a
rangl|ra emelni? Prispcikirr besz6lt arr6l, hogy amikor volt a
tc;bbiegyhdzkeruletis elk6rte, mert ha ezt lehet mondani, a
Reform6tus Vil6gszcivets6gkonferenci6j6n, ott r6szt vett egy
t<jbbi keniletben sincs m6g lelk6szekr6'1.
sz6l6 szab6lyrendeistentiszteleten, 6s hogy az adakozdsnak milyen kultirr6ja
let. Van tiz,h:6sz 6vvel ezel6LtLT6'liik is fogunk megjegyz6semutatkozott ott meg. J6magam a valdensekneksz6momra ket kapni, 6s arra k6rek mindenkit, hogy ahol fogalmaz6si
egy kicsit idegen karizmatikus 6g6nak az istentisztelet6n vethib6t l6t, ak6r egyenetlens6get
I6t, ak6r egyhdzalkotm6nyba
tem r6szt Olaszorczigban, ahol nagyon komoly r6k6szul6ssel titkctz6megfogalmaz6st,ak6r v6grehajthatatlanszab6lyrengyiijtdtt6k <isszeaz adom6nyt, 6s ut6na mintegy odanyrijtotdeleti rendelkez6stI6t, k6rjrik, jelezze,lehet6legir6sban. Ez
t6k Istennekhdladldozatul.
nem a m6dek6s perzs6ktcirv6nye,ha cisszegffitcittr.ik
ezeket
A mai r.i16solyan p6nzekr6, fog drinteni, amelyek nem a
a hozzilsz6Tilsokat,a krjvetkez5 egyh6zkeriileti kcizgyiii6sen
gyrilekezeti ta gok h61a6ldozatak6nt j rinnek rissze els6sorban
6rtelmesvita ut6n mindenk6ppenki fogjuk javitani. Ac6l az
- b6r van egyr6sz, a kcizalapirtisz benne -, hanem olyan csavolt, hogy az egyh|zigazgatdsban,a gyiilekezeti 6letben egy
torn6kon, amelyekre sokan rdfogjdk, hogy ezek 6llami csakorszerii,haszn6lhat6bbszab6lyrendelettelsegitsiik a gyuletorn6k, 6s val6j6ban az egyh|zi szervezetek nincsenek
kezeteknek6s a lelkipdsztoroknaka munk6j6t.
egy6bre,mint hogy ezeket az 67lami tisszegeketsz6tossz5k,
Szeretn6krcividenbesz6molniarr61,hogy a legut6bbikcizgyfil6sunk 6ta tribb zsinati elnciks6gitan6csiil6svolt, 6s volt
illetve egy r6sz6tmaguk elk<ilts6k.Nem err6l van sz6!H6IailIdozatl Ha mi Isten Szentlelke 6ltal kezeljr.ik ezeket a p6nzsinati tan6csi.il6sis, 6s lesz is a jciv6h6ten, ezeknek szinte
zeket, amelyeknek egy r6sz,6tegyh|ztagokt6l, m6s r6sz6t tavalamennyije a krilts6gvet6st6rintette. Ez igy szokott lenni
I6n szimpatiz6nsokt6l,szem6lyijcivedelemad6
form6j6ban,a
6v fordul6j6n.Annyiban vanv|ltoz{q hogy,,pdrtunk 6s korharmadikat 6seinkt6'l circikctltjussunk szerint, mint j6rad6m6nyunk j6volt6b6l" m6r novemberv6g6n, decemberelej6n
kot kaptuk, vegyrik ezt igy, mint keziinkbe adott cisszeget, tudhattuk, mennyi lesz a 2005-riskcilts6gvet6sben
kalkul6lamelyet h6la6ldozatk6nt fogunk az Urnak felaj6nlani. K6hat6 cisszeg.Ez6yt a Zsinati Tan6cs m6r november v6g6n,
rem mindenkinek ebbena munkri.j6t,6s a Dunamell6ki Egydecemberelej6n f6 er6vonalaiban meg tudta hat|rozni az orh6zkerulet mai tan6csr.il6s6t
ezekkela gondolatokkal,elncik- szdgoskcilts6gvet6st,
az egyh|zkertiletekrekihat6 t6teleit is,
tdrsammal egyet6rt6sben,megnyitom.
most lesz m6g majd egy gazdasilgibizotts6g, s m6g egy tan6csr.il6s,
ahol v6glegesednifog eg6szenapr6 t6telekig elmen6en. Azt szeretn6m elmondani, hogy fordulat krivetkezett
PUSPOKI BESZAMOLO
be kcilts6gvet6sitekintetben. Jelent6snek tartom, a v6,g6t
m6g nem l6tom, de a fordulat d<int6.Eddig ugyanis a gyaF6tiszteletfi Egyhizkertileti Tan6csiil6s!
korlat az volt, hogy meg6rkezett a Zsinathoz az orszigos
parlamenti kciits6gvet6sb6l,hogy mennyi lesz az egyh|z-fiA besz6mol6migen rcivid lesz, hiszen a ttibbs6gr6szt vehetett
nansziroz6sip6nz,aztdn a Zsinaton a Gazdas6giBizotts6ga
Ielkip6sztork6nt is a janu6r eleji lelk6sztal6lkoz6n,6s alig k6t
Zsinati Tan6csjavaslata alapj6n ebb6'losztotta a keruletekh6nap telt el a novemberi egyh6zkenileti kcizgyfil6s6ta. Sok
nek, ami j6tt, ott mindig lobbizni 6s harcolni kellett, hogy
minden nem t<irt6nt,amirdl most be kellene szdmolnom,de
legal6bbaz a hires-hirhedt citcjskulcs szerinti elosztdsmegn6h6ny fontos dolgot a kcilts6gvet6stinkf6ny6ben is szuks6trirt6njen. Ez egy tizegyn6h|ny 6vvel ezel6tti kompromiszgesnektartok elmondani. Hogy m6gis az elmirlt k6t h6napr6l
szum eredm6nye.Fordulat krivetkezettbe. Egyel6reaz els6
6ltal6bansz6ljakn6h6ny sz6t:sokaknakaz az 6rz6se,amiben
16p6strirt6nt meg:nem aZsrnat osztjasz6t a keruletek kcizrjtt
magam is osztoztam,hogy tal6n hosszf id6 eltelte ut6n ez volt
ap6nzt, hanem a n6gy keriilet adja cisszeaZsrnatp6nz6t. Azt
az az 6v v6g6nk, amikor irgy 6rezttik, hogy szinte belezuhagondolom,ez az eg6szkrilts6gvet6silogik6t megv6ltoztatja.
nunk a kar6csonyi r.innepekbe.Annyi minden trjrt6nt rajtunk
Rem6nyeink szerint egy-k6t 6ven beltil t6nyleg tudni fogjuk,
kivtil 6116okok fol1t6n, annyi mindenre kellett odafigyelni 6s
hogy a k6zegyh6z6s a Zsinati Iroda mire kapja a p6nzt, hogyan gazd6lkodik vele, milyen sziiks6gleteivannak. Most
annyi mindenben kellett helyt6llni. Sok dolog, ami tcirt6nt,
egy6ltal6n nem tartozik a spiritualit6snak 6s az egyh|z6pim6r, ha konzorcion6lis nyelvet lehet haszn6lni, a n6gy fd
t6snek a terflIet6re. Szomorfan vesszrik tudom6sul, hogy
r6szv6nyes,a holding n6gy tagja, a n6gy egyhdzkeriiletfogja eldcinteni,hogy a Zsinatnak val6ban szuks6gevan-e arra
ilyen id6ket 6ltink, de rem6nykedi.ink,6s im6dkozunk is az6rt,
hogy ezek az id6k elmriljanak, krinnyebb sziwel 6s boldogabb
a p6nzre,amelyikr6l eddig nem vitatkoztunk. Otciskulccsal
l6lekkel v6gezhessuka szolg6latunkat. Hogy mire gondolok,
elvitte a Zsinat a p6nz6t, 6s nem igaz|n sz6molt be r6la. Jearr6l fogok m6g n6h6ny sz6t sz6lni.
Ieztem azt,hogy a folyamat elej6nvagyunk, nagyon sok vita
Kcizgyiil6srink hatilyozatai kcizril most csak egyet szeretvdrhat6, hiszen olyan dolgokhoz fogunk a kcivetkez6id6n6k kiemelni. Tribb krizgyiil6si hatdrozatnak van kciits6gve- szakban hozz|nyilni, amely dolgok eddig tabu kateg6ri6ba
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HATAROZATOK_ 2005.janu|r 24.
6/A..A PUSPOKI JELENTESHEZ FVZOI6 UETANOZATOK
El6terj eszt6: Var ga L 6sz16
L. Az&gyhilzkeriileti Tandcselfogadjaa puspcikibesz6mol6t.

kell szak6rt6'l<etfeladatra megbizni, a szak6rt6ket k6r6
inh6zm6nyterh6re. Amennyiben felmeri.il6 probl6m6k miatt az Iskolaiigyi Szervezet vagy az Egyh|zkertlet l6tja
szr.iks6g6tszak6rt6 vagy ellen6r kikiild6s6nek valamelyik
oktat6si int6zm6nybe, figy a szak6rt6t kikiild6 vagy ellen6rz6st elrendel6 fedezi kcilts6g6t.

2. AzEgyhinkert.iletiTandcskcjszcinetmond a 2004. december 5-6n erd6lyi, valamint.m6s elszakitott tertiletr6l lelk6szt fogad6 gyiilekezetnek.A l6togat6s viszonz6s6raa
hirsv6t ut6ni id6'benkeniljcin sor.

5. AzEgyhilzkeriileti Tan6csiil6sa Piispriki Hivatal 2005.6vi
krilts6gvet6s6t95 000 eft bev6teli 6s 95 000 eft kiad6si
j6v6hagyja.(2. sz. mell6klet)
v6gdsszeggel

3. Egyh6zkeruleti Tan6cs kciz6leti felel6ss6grehiv minden
lelkip6sztort, gondnokot, presbitert, gyr.ilekezetitagot.
Ezt m6lt6s6ggal,felel6ss6ggel,im6ds6gossziwel tegyiik.

6. Az Egyh6zkeruleti Tan6csiil6s az Iskolaiigyi Szervezet
2005. 6vi kcilts6gvet6s6t5 200 eft bev6teli 6s 5 200 eft kij6vdhaeyja.(3. sz. mell6klet)
ad6si v6gcisszeggel

4. Egyh6zkeriileti Tan6cskciszcinetetmond a szcik6Srk6rosultj ai6rt v al6 adakozis,6rt. Az cisszegyiijtcittadom6nyokat az Indon6zi6ban 6pn16fuvah|z jav|ra forditjuk.

7. AzEgyhdzkertileti Tan6cstil6sa DRE Sz6khilz2005.6vi
kcilts6gvet6s6t69 300 eft bev6teli 6s 69 300 eft kiad6si
j6vdhagyja.(4. sz. mell6klet )
v6gcisszeggel

5. Egyhizkenileti Tan6cs im6ds6gra, felel6ss6gre hivja a
Keriilet minden gyiilekezet6ta 150 6vesBudapesti Teol6gt66rt.

8. Az Egyh6zkerr.iletiTan6csril6sa Protest6ns Diak6niai
Szakkoll6gium kcilts6gvet6s6t10 300 eft bev6teli 6s 10
j6v6hagyja.(5. sz. mell6klet)
300 eft kiad6si v6gcisszeggel

7. AZ EGYHAZKERULET 2005. EVI KOLTSEGVETESE
El6terjeszt6:Varga Lilszl6
1. Az Egyh{zkeriileti Tan6csiil6s a Gazdas|gi Bizotts6g jelent6s6telfogadja.
2. Az Egyh{zkertileti Tan6csr.il6sa DMREK kcilts6gvet6s6t
2 102 263 eft bev6teli 6s 2 702 263 eft kiad6si v6gcisszeggel fogadjael. (1. sz. mell6klei)
Az elfogad6sfelt6tele, hogy amennyiben a bev6teli e16itinyzat L 3,j6rad6k kieg6szit6s2003. 6vi valorizdci6"29.
610 eft- os <isszege
t6nylegesenmeg6rkezik,irgy a kiemelt
beruh6z6sok(4. sz|mi mell6klet L oszlopdbanfeltiintetett t|mogatdsok) az 6rv6nyesek.Amennyiben valami okn6l fogva ez az isszegnem 6rkeznemeg a Zsinatt6l - ami
ellen mdris tiltakozik az Egyh|zkenileti Tan6cs -, akkor
a 4. sz|mu mell6klet II. oszlop6banfeltrintetett t6mogat6sok az 6rv6nyesek.A kiad6si 6s bev6teli v6gcisszeg
ekkor 29. 610 eft-tal cscikken.
3. Az Egyhilzkenileti Tan6csiil6s sajn6lattal tudom6sul veszi a Konviktus Egyh6zkenileti Sz6kh|zba tagolt miikdd6s6nekmegsztintet6s6t.
Felhatalmazza az Elnciks6getolyan izemelteh6 megkeres6s6re,aki v6llalja a jelenlegi 6tkeztet6sekbiztosit6s6t,
'J,-t6,
2005. 6prilis
a tan6v v6g6ig jelenlegi 6ron, az (tj tan6vbenpedig az infl6ci6hoz m6rt v6ltoz6ssal.
Az Egyhdzkeriilet az irj rizemeltet6t6l 2005-ben nem k6r
b6rleti dijat, csak a rezsikcilts6gt6rit6s6t.2006-t6l pedig
a b6rleti dij alapj6t k|pezi az irjonnan felszerelt konyha
amortiz6ci6skcilts6ge.Amennyiben 2005.6prilis 1-ig nem
lesz ilyen rizemeltet6, ett6I az id6pontt6l egyel6re melegit6 konyhak6nt kell, hogy uzemeljen a Konviktus.
A Konviktus 2005.m6rcius 31-ig trirt6n6 miikrjdtet6s6nek
krilts6gvet6s6ta 2004.6vi konviktusi kcilts6gvet6segy negyed6vrees6 tlsszeg6ben hatir ozza meg,
4. Az Egyhilzkeriileti Tan6csiil6s, az Iskolarigyi Bizottsdg
2004. 6vi jelent6s6nek 6s hatdrozatainak figyelembe v6tel6vel, az Iskolaiigyi Szewezet kcilts6gvet6s6trigy 6llapitja
meg, hogy a f6tan6csos 6s egy 4 5r6s munkaidejii adminisztr6tor 6lland6 alkalmaz6s6nt(rl alkalmi mesbiz6ssal

A 2005. JANUARI

9. Az Egyh|zkertileti Tan6csril6sfelk6ri a Ba6r-Mada. Atul6nos Iskoi6t 6s Gimn6ziumot,a Sz6kelyJ6zsefAtal6nos
Iskol6t, a GyiikcissyEndre Ovoddt,a Rdday Gyiijtem6nyt,
a GycikcissyEndre Szupervizori Int6zetet, valamint az
Egyetemi Gyiilekezetet a 2004. 6vi zdrsz|mad6sdnak valamint a 2005.6vi kcilts6gvet6s6nek
febru6r 28-ig tdrt6n6
benyrijt6s6ra,a z|rszlmad6s elfogad6sa6s a krilts6gvet6s
j6v6hagy6sac6lj6b6l a 2005. m6rcius 9-6n tartand6 Tan6csiii6sre.
8. EP1TESISEGIfLYEK
El6terjeszt6: F6 na gy Mikl6 s
l. Az Egyh|zkeriileti Tandcs a Gazdas6giBizotts6ghozbenyirjtott 6pit6si seg6lyeket - az egyh|zmegy6kkel trirt6nt
egyeztet6sut6n - 2005. 6vbena7. sz6rni mell6kletben
foglaltak szerint hagyta j6v6.
2. Az Egyh|zkeriileti Tan6cs elrendeli, hogy azon gyrilekezeteket, amelyek 6pit6si seg6lybenr6szesiiltek, az egyhilzkerr.ilet 6rtesitse a dcint6sr61.Az 6pit6si seg6lyeket negyed6ves bont6sban utalj6k 6t az egyhdzmegy6knek,ahonnan
az egyh|zmegy6k 3 banki munkanapon beh.il utalj6k tov6bb az 6ltaluk megdllapitott negyed6vesrendben.

?.S2.MELLEKLET:
I. Baranya
1 Baranya
2 P6cs-Hird Reform6tus EgyhAzkdzs6g

8 000000Ft
2 000 000Fr
10 000000 Fr

II. Brics- Kiskunsrig
1 Agasegyhdzai ReformAtus Egyhilzklzs6g
2 Bajai Reformdtus Egyhdzkdzs6g
3 Bdcsalmdsi Reformritus EgyhAzk6zs6.g
4 Dunavecsei Reformdtus Egyh{zkozs6g
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400000 Ft
700000 Ft
800 000 Ft
200 000Ft

'
Kozlemdnyek
. Dunamelldki
ReformitusEgyh6zkertileti

6

5 Fiil6psz6ll6si Reform6tus EgyhAzki)zs6g
6 Garai Reform6tus EgYh6zkiizs6g
7 Helv6ciai Reformdtus EgyhizkiSzs6g
8 Izsdki Reform6tus EgYhizk6zs6g
9 Kalocsai Reform6tus Egyh|zkdzs6g
10 Kerekegyh6zi Reform6tus Egyh|zkSzs6g
L1 Kiskunf6legyh6zai Reform6tus Egyh6zkiizs6g
12 Kiskunhalasi Reformdtus Egyh6zkcizs6g
13 Kunszetrnmikl6si Reform6tus Egyh6zkozs6g
14 Lajosmizsei Reformdtus Egyh6zk6zs6g
15 Lakiteteki Reform6tus Egyh|zkiSzs6g
16 M6nteleki Reform6tus Egyhizkozs6g
1.7 Orgov6nyi Reform6tus Egyhhzkozs6g
18 Solti Reformdtus EgYh{zkozs6g
19 Szanki Reformdtus Egyhizkozs6g
20 Szeremlei Reform6tus Egyh5.zk6zs6g
21 Tassi Reformdtus EgYhinklzs6g
22 TAzI|i Reformdtus Egyhdzk6zs6g

200 000Ft
350000 Ft
500 000 Ft
400 000Ft
500000 Ft
200000 Fr
800 000 Fi
600000 Ft
I 000 000 Ft
1 000 000 Ft
200000 Ft
500000 Ft
500000 Ft
350000 Ft
500000 ft
500000 Ft
600000 Ft
200000 Ft

V6c- Fels6v6rosi Reform6tus Egyhizki5zs4g
Vrichartv6ni Reform6tus Egyhizki5zs6g

12000 000 Ft
VI. Tolna
Als6ny6ki Reformdtus Egyh6zk6zs69
Bdtasz6ki Reform6tus Egyh|zkdzslg
Dunaf6ldv6ri Reform6tus Egyhdzkdzs6g
Faddi Reform6tus EgYhdzkdzs6g
Madocsai Reformdtus Egyh6zkiizs6g
M6r6gyi Reformdtus EgYh6zkdzs6g
Nagysz6kelyi Reformdtus Egyh6zkdzs6g
6cs6nyi Reform6tus E gyhdzk<izs6g
Paksi Reform6tus EgYh6zktizs6g
S6rpilisi Reform6tus Egyhdzkizs6g
Simontornyai Reformd:tus Egyh|zkozs6g
Tolnan6medi Reform6tus Egyhizklzs6g

Budapest- D6l
3 000 000 Ft
1 Pest-Erzs6beti Reformdtus Bgyhizkdzs6g
100000 Ft
EgyhAzki5zs6g
2 Pestl6rinc-Ganzkertv6rosi Reformdtus
3 Nagyvdradt6ri Reformdtus Egyh6zk6zs6g
4 Pestl6rinc-Erzs6bet'B6latelepi Ref' Egyh6zkcizs6g
5 Kiils6-U116i riti Reform6tus Egybizkozs6g
6 Pesterzs6bet-Szab6telepi Reform6tus Egybizkozs6g
7 Kispest-Wekerletelepi Reformitus Egyh{zkozs6g
8 Csepel-K6zponti Reform6tus Egyh6zktizs6g
9 Albertfalva"Kelenv6lgyi Reformdtus Egyh6zkozs6g

1 200000 Ft
3 000 000 Ft
200000 Ft
700000 Ft
500000 Ft
1 000 000 Ft
300000 Ft

10 000 000 Ft
IV D6lpest

200 000Fr
1 000000 Ft
2 000000 Ft
Doms6d- Apai Reform6tus Egyhizkozsfg
500000Ft
FelsSpakonyi Reform6tus EgyhAzkozs|g
000 Ft
1
000
Egyh6zk'iizs6g
Reform6tus
J6szkarajen6-K6rdstet6tleni
Ft
000
2
000
Egyh6zkdzs6g
Reform6tus
Kiskunlach6zai
500000 Ft
Mak6di Reform6tus EgYh|zkitzs6g
150000Ft
Monor-Kistempiomi Reformdtus Egyhdzkdzs6g
000 Ft
000
1
Egyh|zki)zs6g
Ny6regyhdzai Reform6tus
000 Ft
100
EgYhizkozs6g
Reformdtus
Ork6nyi
300000 Ft
Pilisi Reform6tus EgYhdzkdzs6g
250000 Ft
Tapi6szelei Reformdtus Egyt,izkbzs6g
000 Ft
2
000
Egyh6zkiizs6g
Reform6tus
T6pi6szele'Iijszitv6si
1 000000 Ft
rJj sz 6szi Reform 6tus E gyhilzkozs 6g

Cegl6dberceli Reform6tus Egyhizkozs|g
Dcimsiid-Nagytemplomi Reform6tus Egyhizki5zs6g

300000 Ft
100000 Ft
1 350000 Ft
900 000 Ft
300000 Ft
200000 Ft
I 500000 Fr
400 000Ft
200000 Ft
150000Ft
450000 Ft
150000Ft
6 000000 Fr

11000 000 Ft
III.

1 000000 Ft
3 000 000 Fr

VII. V6rtesalja
Alapi Reform6tus EgYh6zkiizs6g
Alcsriti Reform6tus Egyh6zk6zs6g
Bodm6ri Reform6tus EgyhAzkiizs6g
Cecei Reform6tus EgYh6zkiizs6g
Ercsi Reform6tus EgYh6zkdzs6g
Etyeki Reformdtus EgYhdzkdzs69
Iv6ncsai Reform6tus Egyh6zkdzs6g
Kai6sz6i Reformdtus Egyh6zk6zs6 g
K6poln6sny6ki Reformdtus Egyh6zk<izs6g
Lovasber6nyi Reformdtus Egyh|zk;izs6g
P6kozdi Reform6tus EgYhdzkdzs6g
S6rbogdrdi Reform6tus Egyhdzk<izs6g
S6rkeresztriri Reformdtus Egyh6zkdzs6g
Sirszentmikl6si Reform6tus Egyhizkozs|g
V6li Reform6tus EgYh6zkdzs6g
Verebi Reform6tus EgYh6zk6zs6g
V6rtesdobozi Reform6tus Egyh6zkdzs6 g

150000Ft
700000Ft
200000Fr
300000Ft
200000 Ft
1 000000Ft
900000 Ft
500000 Ft
500000 Ft
700000 Ft
550000 Fr
500000 Ft
600000 Ft
700000 Ft
150000 Fr
500000 Ft
850000 Ft
9 000000 Ft

VIIL Budapest-I0szaki E gyh6zmegye

10 000 000Ft
l0 000000 Ft

6S5zESNN:

80 000 000Ft

12 000 000 Ft
Eszakpest
Balassagyarmati Reform6tus Egyh6zk6zs6g
Biai Reform6tus EgYhdzktizs6g
Budakal6szi Reformdtus Egyh|zklzs6g
Buda6rsi Reformdtus Egyhdzkdzs6g
6rd-K,iizponti Reformdtus EgyhizkiSzs6g
Nagymarosi Reform6tus Egyh{zkozs6g
P6celi Reform6tus EgYh6zktizs6g
Pilisvdriisvdri Reformdtus Egyh6zk<izs69
Sz6zhalombattai Reform6tus Egyh6zk6zs6g
Szigetmonostori ReformdLus Egyhdzktizs6g
Torbigyi Reformdtus Egyhilzk6zs6 g
Ttjki Reform6tus EgYhdzkiizs69
Vdc-Als6v6rosi Reformdtus EgyhAzk6zs'6g

1 000 000 Ft
500000 Ft
500000 Ft
1 000 000 Ft
I 000 000 Ft
300000 Ft
500000 Ft
500000 Ft
200 000 Ft
500000 Ft
400 000 Ft
600 000 Ft
1 000000 Ft

A 2005. JANUARI

Janud,ri tandcsiilAsaz exhortd.ci6steretnben

TANACSULES HATAROZATAI

. Dunamell€ki
Reformdtus
Egyhdzkeriileti
Kiizlem€nyek,7
9. HITELUGYEK
El6terjeszt6: Varga L5szl6
Egyh6zkerr.iletunkbenk6tf6le hitellehet6s6ggel 6ltek gyiilekezeteink:
I. Az el6finanszirozdsihitel:
Tribb gyrrlekezetgondolta rigy, hogy ez a hitel seg6lly6alakulhat, jelenleg is t<ibbelmarad6st jelzett a Zsinati lroda.
Az Egyhflzkenileti Tan6cs k6rje az el6finansziroz6sihitelt
felvev6 gy0lekezeteket,hogy a Zsinatt Irod6val tisztLzztJ<
egyr6szttartoz6sukat,m6sr6szta visszafizet6siitem6t.
II. A m6sik hitel lehet6s6ga HVB Bankt6l felvett eeyh6zkertileti hitel. amelynek n6gy form6ja volt:
1. amelyiknek fedezeteaz circikj6rad6k
2. amelyiknek fedezetea k6rp6tl6s, ennek kamatfedezete pedig avaloriz6ci6
E k6t hitelfelv6tellel ktilcincisebbprobl6ma nem volt
6s nincs.
3. A harmadik hitelforma a presbiteri dcint6sutdn, a gyulekezet 6ltal v6llalt k<itelezetts6ggel,egyh6zmegyei
meger6sit6sselfelvett hitel. Ezek visszafizet6s hat6rideje legk6s6'bb2008. III. negyed6v.A hitel kamatdt
minden 6v jrilius 3"J--igk6rdezzrikmeg, 1 6we visszamen&eg, ez 2003.augusztus- 2004.jflius 31-ig4,8 %ovolt.
Itt felt6tlen szr.iks6gesa gytilekezetek figyelm6t felhivni a tcirleszt6-6s kamatr6szletek rendszeresfizet6s6re.
4. A k<ivetkez6hitelforma az rin. 6tmeneti hitel, amelyet
1-2 h6napra k6rt n6mely gytilekezet, ut6{tnansziroz6sos p|ly{zatok fedezet6re. Sajnos ezzel olyan probl6ma van, hogy a pLlyLzat alapj6n meg6rkezettcisszega
gyr.ilekezethezkeriilve nem jut vissza az egyh6zkenilethez, hanem seg6lly6szeretn6alakitani a felvev6.
Hat6rozatok:
t. Az Egyhilzkerr.ileti Tan6cs k6ri az el6finansziroz6si hitelt
felvev6 gyulekezetekelnriks6g6t,hogy 2005. mdrcius 31ig a Zsinattal egyeztessea fenn6ll6 tarloz|s visszafizet6si titemez6s6t,6s erc6Iktildjrin jelent6st az egyh6zkerulethez 6s az egyhilzmegy6hezis.
2. AzEgyhilzkeriileti Tandcsk6ri az egyh6zkertilett6l a HVB
Bank alapri hitelt felvev6 gyrilekezetek eln<iks6g6t,utemezverendezzea t&<e 6s kamat visszafizet6st.Nincs m6d
seg6lly6alakitani a hitelt, legfeljebb az egyhizmegy6k 6pi
t6si seg6ly6b61
k6rhetnek t6mogat6st a gyr.ilekezetek.
A jelenleg fenn6ll6 hitelekr6l 6s kamatokr6l minden gytilekezetet 6rtesit az egyhAzkerilet.
3. AzEgyhilzkenileti Tan6cs az 6tmeneti hitelt azonnali hat6llyal megszrinteti.
10. EGYEB UCvnX
(nem hat6rozatok,t6j 6koztat6)
El6terjeszt6: dr. Szab6 Istvdn
1.
K6t rcivid levelet szeretn6k ismertetni: Mindkett6t ismertettem m6r az esperes-gondnoki6rtekezleten,de az rigy fontoss6gLra val6 tekintettel ide tartozik az Egyhilzkeriileti Tan6cshoz
is. Az els6t Horkay L6szl6 piispcik, a Kdrp|taljai Reform6tus
Egyhiz zsinati elncikeirta november L6-ai d6tummal, de csak
deiemberben 6rkezett-"g. igy sz6l:AKilrpiltaljai Reform6tus
Egyhilz Zsinatdnak Elnciks6genev6ben tisztelettel k6rem a
Magyarorsz6giReform6tus Egyh6z Egyh6zkerileteinek vezet6s6geit,hogy a I(irp6talj6n szolg6l6lelk6szeket ne fogadj6k
be magyarorszilg1szolgillatra,csak a K6rp6taljai Reform6tus
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Egyh{z vezet6s6g6veltrjrt6n6 el6zetesmegbesz6l6sek
6s j6v6hagy6sokut6n, ami csakkiv6telesesetbenlehetne pozitiv.
K6r6srinketazzal indokoljuk, hogy kev6s a lelk6sz 6s itt van
sztiks6gszolgdlatukra.
T\rdom6somszerint mind a n6gy lelk6szk6pz6 intlzet de
els6sorbana debreceni6s s6rospataki hosszri esztend6'l<<jn
keresztiil a Magyarorsz6giReform6tus Egyh6z p6nz6nk6pzett ki lelkip6sztorokatK6rp 6taIj6r a, az6rt, hogy K6rp6talj6n legyeneklelk6szek.Hirek terjengnek, iisszecsomagolva,
ugr6sra k6szen v6rj6k a k6rp6taljaiak, hogy 6tjcijjenek,itt
szolg6latot kapjanak. Az6rt se tegyiik ezt az ellzetes egyeztei6s n6lkiil. mert vannak rendkivtli esetek term6szetesen.
P6ld6ul a Ravasz Lilszl6i tehets6gti igehirdet6ket szeretettel
v6runk a K|rpdtalj|r6l is minden tov6bbi n6lkril, de legal6bb rigy, mint Ravasz L|szl6 pr6dik6ljon. Az6rt se tegyuk
ezt, mert megint el6fordult Dunamell6ki Egyh6zkeniletben,
hogy olyan lelkip6sztor p5Jy|zott lelk6szi 6ll6s betcilt6s6re,
akinek nincs meg a magyar 6llampolg6rs6ga,6s hogy,hogy
nem, a n6gy p6lyLz6krizril bel6 szeretett a gyulekezet.Nem
Iett volna szabadp6lyizma sem. Ha akarn6m, csin6lhatn6k
bel61efegyelmi i.rgyet,mert a lelkipSsztor ap|ly{zat|hozbead minden szriks6gesanyagot,t<jbbekkcjzcitthat6s6gi erkcilcsi bizonyitv6nyt. Ha azt nem adott be, nem adhatta be,
mert nem magyar 6llampolgdr.Magyar hat6s6gt6lnem kap
ilyet. Ne tegyiik ki magunkat ennek, nagyon neh6z probl6ma ez,legytink szoliddrisak,nem b6nn6m, ha leomlan6nak
a hat6rok, mert akkor ez egy m6s r.igylenne.
2.
A mdsik egy lev6l, amit 6n irtam. T6j6koztat6sul olvasom
fel. Ennek v6rhat6ak a fejlem6nyei,rem6ljiik, hogy nem, de
v6rhat6k. Ennyit csak arr6l, hogy mi jrihet m6g a sajt6b6l.
Ezt CsontosJ6zsefnekirtam Dabasra. Hordozzuk im6ds6gban ezt azigyet:
,,Megkaptam az egyh|zmegy6n keresztril felkiildcitt leveledet, illetve a polg6rmesterlevel6nek m6solat6t, melyben a
Ravasz L6sz16utca kciriili bonyodalmakr 6l t6j6koztatsz.
Az6ta besz6ltem dr. Horv6th Erzs6bet zsinati lev6lt6rosunkkal, aki k6sz mindenben segits6getadni az iugytiszt6.zisdhoz.En arra k6rlek, t6j6koztasda polg6rmesterurat arr6l,
hogy Zi David Kochav iSikl6s Lilszl6 izraeii rijs6gir6i levele
csak r6szben tattalmazza azrgazsilgot,mert nem sz6l tdbbek
kcizcittarr61,hogy RavaszLiszl6 alapitotta 6s finanszirozta a
J6 P6sztor Misszi6t, mely sz6moszsid6 ember 61et6tmentette meg.Arr6l sem eml6kezik meg nevezett panaszos,hogy RavaszLilszl6 a harmadik zsid6tcirv6nytm6r nem szavaztameg,
illetve L944-benHorthy tribbek kozott az 6 nyomdsa ok6n 6Ilittatta Ie a zsid6k deport6l6s6t, tcibbezer 6letet mentve meg
ezzel.NevezettpanaszosRavaszLilszl6t bnntet6jogi 6rtelemben felel6snek,illetve bfinr6szesnektekinti, 6m megfeledkezik
arr6l, hogy Ravasz Lilszl6t 1945 ut6n az tgazol6bizotts6gok
felmentett6k ezen vddak al6l. Az k6ts6gtelen, hogy Ravasz
L6szl6ellentmond6sos
magatart6saeg6szena 20-as6vekkezdet6t& komoly kritika tfugy|t k6pezheti,de a felem6s 6rvel6s
iry eHogadhatatlan.Nevezettpanaszosezenkiviil Teleki Pdlra
is hivatkozik, mondv6n, hogy Teleki zsid6 k6rd6sben tanirsitott 6ll6sfoglal6samiatt nem kaphatott szobrot. Nos, ez sem
igaz, hiszen Teleki szobr6t v6gril is Balatonbogl6ronfel6llitott6k. Azonkivi.i'lSopronban,Ke;zthelyen 6s m6g k)bb magyar
v6rosbanvan Teleki P6l utca. Es van Teleki PrilAlapitv6ny, 6s
van Teleki P6l orsz6gosftildrajzverseny is, amelyet a Magyar
F<ildrajztudom6nyiT6rsas6g rendez 6vro1-6weaz iskol6soknak. Term6szetesena polg6rmester j6l 6rz6kelteti veletek,
hogy f6l b6rmif6le politikai vit6t61 is, hiszen Dabas m6r egyszer megszenvedteegy iskola6tad6s kapcs6n a legscit6tebb16galmakat 6s v6dakat. Lehet, hogy az cinkormdnyzatrij nevet
fog adni az utc6nak. Ezt nem tudjuk megakad6lyozni.De azt
megtehetjrik, hogy Ravasz Ldszl6 szem6ly6velkapcsolatban
elmondjuk a teljesigazs6got,6s arra k6rjtik az rinkormdnyzatot,
hogy ennek ismeret6benfoglalkozzonegy6ltal6naz uggyel."

TANACSULES HATAROzATAI

'
Kozlemdnyek
Egyh6zkertileti
Reformdtus
B . Dunamell6ki
_

EGYH AZMEGYEIADATOK
ADATSZOLCAITATASDATUMA: 2005.MARCIUS
ESZAKPEST

BACS-KISKUNSAG
SZULETETT:
1. Farag6 .A,ronLevente, Farag6n6 Bencsik D6ra helv6ciai
Ielk6szels6 gyermeke
2. Temesv6riImre, Temesv6riImre kecskem6tilelk6sz m6'
sodik gyermeke
3. Varga H6di Vera, Varga N6ndor kecskem6tilelk6sz m6sodik gyermeke
4. SomogyiJohanna M6ria, SomogyiP6ter kecskem6tilel'
k6sz dttidik gyermeke

0t unr,vnN SZOLGAL:

l. Laczay Andr6s - Kecskem6t b.lp. Katonatelepre
2. Hunyadi J6nos, Petr6 Em6'ke- Kalocsa

6,r HnrvpN sZOLGAL:

Koncz Zolt 6n b.lp. - Bp-Kelenftildr6'l V6c-Fels6v6ros
6s az esp.hiv.
ELHUNYT:
Fodor D6niel v6charty6ni lelk6sz 53 6veskor6ban
t
agyv6rz6sben

TOLNA
Kecskem6t-

BUDAPEST - ESZAK
UJ HELYEN SZOLGAL:
1. Fogarasi Girboraz Ujpalotai Misszi6i Ek-be
2. K6nya Akos bo.lkp. a J6zsefvdrosiEk'be
4. CsaholcziLilszl6i6 b.lp. 6budai Ek'be
5. Kiss Tam6s b.lp. rendelkez6si6llom6nyba Obud5r6l
6. Nyugdijba ment: dr. Heged(s Lor6nt - Bp-K6lvin t6r

SZULETETT:
Bertalan6s Enik6
Jirlia,Bocskor6s
Bocskords
4. gyermeke

UJ HELYEN SZOLGAL:
Tengelicre
1. VajdaAndr6s- Baracsk6r6l
par6kus
Attiia - Ktilesdenhely'lelk6szb6l
2. Krjvecsi

VERTESALJA
SZULETETT:
Kardos VencelBenj6min, Kardos Abel em.f6jegyz6
6s feles6ge,Hajnalka 7. gyermeke

DELPEST
SZULETETT:
Lilla, AcsMih6ly 6s Harkai Zsuzsanna
AcsZsuzsanna
gombai lelk6szek gyermeke

U.I HOT,YPN SZOLGAL:
1. Zsubrinszkyn6KenesseyMargit sereg6lyesilelk6sz
janu6r 31-t61nyugalombavonul
2. Szab6Ferenc - M6ny

UJ HELYEN SZOLGAL:
vonul
m6rcius1-t61nyugalomba
G6lG6za(Cegl6d)

PERSELYADOMANYOK A S26 K6AR KAR OSULTJAINAK JAVARA
A DUNAMELLEKI REFORMATUSEGYHAZKERULETBEN
2005.febru6.r14.

Egyhdzmegye
Baranva
B6cs-Kiskuns6s
Budanest-D6l
Budapest-Eszak
- D6lpest
F.szaknest

Tolna
V6rtesalia
Osszesen:

Osszqg
302 000

2 3t4 948
2207467
3 271 308
2 673627
4 045040
655300
908964
16384654
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. 9
Reform6tus
Egyhdzkerrileti
Kozlem6nyek

Egy h,ishonlap-bemutat6
(Kozo,luNEL Ecwrr!)

Orvendetesen szaporodik azoknak az egyh|zkozs6geknek a sz6ma, melyek a vil6gh6l6ra csatlakoz6 sz6mit6g6ppel rendelkeznek. J6 okunk van felt6telezni, hogy
egyh|ztaglaink otthonaiban - az orszdgos statisztikai
6rt6keknek megfelel6en - ugyancsak terjed a sz6mit6g6pes-interneteskultirra.
Most nem foglalkozunk az rij lehet6s6gekbenrejl6 kock6zatokkal 6s vesz6lyekkel, hiszen minden nagyjelent6s6gii felfedez6sb6l6s tal6lm6nyb6l egyar6nt lehet a J6 6s
a Gonosz eszkoze.Mivel azonban nem egy olyan lelk6szszel, presbitew el, egyh{ztaggal tal6lkoztunk, akinek m6g
csak fogalma sincs arr61, milyen gazdag egyhizi kin5lat
6rhet6 el az ij technikSval, n6h6ny hirlev6l-sz6mban
egy-egy villan6snyira segits6get adunk e lehet6s6gek
gyakorlati kiakn6z6s6ra. Els6'k6nt a Dunamell6ki Honlapot mutatjuk be.
A Dunamell6ki Egyh6zkenilet Elnoks6ge - elismerve
a mag6nkezdem6nyez6sb6'lszriletett Par6kia Port6l sokak 6ltal ismert 6s elismert eredm6nyeit - irgy dcintcitt,
hogy rij szervert hoz16tue saj6t honlapj6nak befogad6s6ra, 6s ezt a szervert az addig kiilfdldi b6relt szerveren
miikrjd6 Par6kia Port6l rendelkez6s6re is bocs6tja. Ett6'I
kezdve a Par6kia Port6l mfikod6si neh6zs6gei megsziintek, de Egyh6zkeniletiinknek sem null6r6l kellett indulnia. A kcizcisrendszer havi technikai krilts6geit mi fedezziik, a gondoz6stpedig a Par6kia Port6l munkakdzciss6ge
l6tja el.
A Dunamell6ki EgyhSzkenilet (DE) honlapj6t a kcivetkez6 m6don lehet egy Windows oper6ci6srendszerrel miikrid6 sz6mit6g6ppel el6rni:
1./ A g6p bekapcsol6sa6s birtol6sa ut6n megjelen6,,asztal"-on kett6t klikkeliink az Explorer k6k ikonj6ra.
2./ A megjelen6 ,,Microsoft Internet Explorer" ablak
,,Cim" sor6ra r6l6piink az eglrkurzorral, majd bebillenty 6zzik a,,www dmrek. hu" honlap -azonosit6t, 6s
,,enter"-rel 6rv6nyesitjiik azt.
3./ A kis v6rakozSs ut6n megjelen6,,Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet" feliratf honlap f61apj6n5 menii-oszlopot tal6lunk. Ezekb6'la ,,Reform6ci6on line"
fenntartott a k6s6bb itt is megjelen6 lap szhm6ra, az
,,adattdr" pedig csak az egyh6zkeriilet elnciks6ge 6ltal azonosit6val 6s jelsz6val feljogositott szem6lyek
(lelk6szek, gondnokok, krizgy(il6si tagok, tiszts6gvisel6t stb.) szdmdraf6thet6hozz6. Ez ut6bbi hozzLf6r6s h6romszintfi. 6s mindh6rom szinten van csak olvas6s 6s szerkeszt6s/olvas6sjogositv6ny.
"Hirek"
4.1 A
feliratra vezetve az eglrkurzort legcirdtil
az almenii, melynek kiv6nt sordt az eg6rkurzorral
kijelcilve, majd a bal eg6rgombbal kiv6lasztva, m6ris
felt6rul a konkr6t cikkeknek a list6ja. Ezekb6l eg6rkurzorral 6s bal gombos kattintdssal bdrmelyiket ki
tudjuk v{lasztani, 6s elolvasni vagy meghallgatni,
ha van g6piinkon hangk6rtya 6s fejhallgat6/hangsz6r6, tov6bb6 letciltcjttrink egy *.rm hangf6jlok lehallgat6s6ra szolg6l6 ingyenes szoftvert. (Ha valakinek ilyen nincs, letciltheti a Par6kia Port6lr6l.)
Hanganyag eset6n megjelenik egy magn6szerri ikon,
melynek gombjaival a lehallgat6s folyamata szokv6-

nyos m6don vez6reIhet6. Az els6 indit6st krjvet6en
megjelenik egy sz6ml5l6, mely a biztons6gi letdlt6s
fok6t jelzi sz{zal6kban (Erre az6rt van szriks6g,
hogy az cjsszekcittet6sbennem ritk6n keletkez6 6tmeneti 6tviteli sziinetek eset6n se szakadjon meg a
lejdtszds folyamatoss6ga.) Addig, mig az ikonon a letcilt6s foka el nem 6ri a 100 %-ot, nem indul a lehallgat6s. Ha nem az elej6t61 kiv6njuk meghallgatni,
vagy keresrink egy r6szletet, akkor az eg6rkurzort
r6ir6nyitjuk a kciz6pen6116kis gombra, mely egy6bk6nt helyzet6vel mindig kijelzi, hogy kb. hol tartunk
a szdvegben,6s a bal eg6rgombotlenyomva kiv6nsSg
szerint tov5bb vonszoljuk a szcivegm5s szakasz6ra.
5./ Mivel a honlap f6lapj6nak fejl6ce tov6bbra is l6that6
marad, a cikk elolvas6sa/meghallgat6sa ut6n rijra
v6laszthatunk m6s cikket, hanganyagot, k6panyagot stb.
A szerkesztfi< 6lLal fontosnak it6lt, s jeliemz6en friss
anyagok a f6lapon is megjelennek. Ez6rt ott azokat az
eg6rkurzorral kcizvetlentil ki lehet vdlasztani.
Nagy hangsriiy forditunk a hanganyagra. A Piispciki
Hivatalban h6tf6n reggel tartott 6hitatok mindig megtal6lhat6k az6rt,hogy aki akar, otthonr6l is bekapcsol6djon
(egyel6re csak feiv6telrol, de most folynak a kis6rletek az
egyenesad6s lehet6s6geineka megteremt6s6reis). Teljes
istentiszteleteket is kcizvetitrink els6sorban olyan gyiilekezetbol, ahol r6di6s megjelen6srenem nagyon lehet sz6mitani. Ha van gyrilekezet, ahol a hangfelv6tel felt6teleit
meg tudjdk teremteni, kiildj6k el a hanganyagot az EInriks6gre (Nagy S6ndor f6gondnok), s megjelentetjiik a
honlapon azoksz6m|ra, akik nem tudnak r6szt venni szem6lyesen az istentiszteleten betegs6g vagy akad6lyoztat6s miatt, vagy 6ppen krilftildrjn vannak. A honlap ugyanis
az eg6szvil5gr6l, ahol internet van, megkozelithet6.
M6d van arra, hogy a dunamell6ki honlapon megjelen6 anyagokat m6s honlapokr6l linkel6ssel el6rj6k. Tov6bb6 a dunamell6ki honlapon szerepelhetngk olyan anyagok, melyeket m6s honlapokra tettek fel. Eppen ez6rt}ra
b6rmelyik gyrilekezet honlapon olyan 6rdekes hir van,
amely az egyhilzkenilet kcizrjss6geszimita 6rdekl6d6sre
tart sz6mot, jelezz6k a nagys@mredmek.matav.hue-mail
cimen, s mi gondoskodunk arr6l, hogy az az egyh6zkerilet kcizponti honlapj6r6l is el6rhet6 legyen.
B6rkinek van fontos, tartalmas, id6szerii 6s 6rt6kes
mondanival6ja az egyh6zkeriilet kdzriss6ge sz6m6ra,
m6gneses, optikai adathordoz6n vagy e-mailen juttassa
elhozzilnk,hogy azt kcjzz6tehessrik a dunamell6ki honlapon. Ugyanigy, ha internetez6sben m6r j6rtas egyhdztagunk felfedez valami 6rdekes hirt egy t6voli, ak6r nem
egy}alzi honlapon, ezt is jelezze, s akkor ahirt az eg6sz
egyh6zkeriilet krizciss6ge sz{mira el6rhet6v6 teszzilk a
honlapon.
A krjvetkez6 sz6mban a Magyarorsz6gi Reform6tus
Egyh{z kcizponti honlapjSnak szolg6ltat6sait fogjuk bemutatni.
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SZUPERVfZIO L ELK fiSZNKNEK
Az Egyhlzkertileti Kcizgyiil6s novemberi iil6s6n fogadta el a
Endre Lelkigondoz6i6s SzupervizoriInt6zet" ala,,Gycik-ossy
pit6 okirat6t. il6sd: Dunamell6k 2004/december9.old./ Az
egyh6zkeriilet elnciks6geazzal a sz6nd6kkai t|mogatta az
Iit6zet alapit6s6t, hogy a lelk6szek rendszeressegits6get
kapjanak hivat6suk gyakorl6s6ban.
Mi a szupervizi6?
A szupervizi6abban segit, hogy hat6konyabban,megel6ge'
dettebben,c6ltudatosabbanv6gezziikmunk6nkat, gyakoroljuk hivat6sunkat:, egyh|zon beliil 6s kivil. Segit felismerni
6s lekrizdeni a hivat6sgyakorl6s,a hat6kony munkav6gz6s
ritj6ban 6116akad6lyokat, a r6sztvev6'l<aktiv kcjzremiikcid6s6vel. Ehhez felhaszn6lja, tcibbek kozott, a l6lektan, a
elm6Ielkigondoz6s,a kommunik6ci6 6s szervezetfejleszt6s
leteit, gyakorlati tapasztalatait.
Mi az esyh6zbana pasztor6lpszichol6giaiszupervizi6tgyakoroljuk.
Mi a pasztor6lpszichol6giai szupetvizi6?
Az egyhilz 6ltal elismert szupervizi6s forma. Egyedis6geabban 6lI, hogy figyelmet fordit a hivat6st gyakorl6, munk6t
v6gz6 egy6nlelkihitbeli 6nazonoss6g6ra6s annak hiteles
megjelen6s6re.
Milyen c6ljai vannak a pasztor6lpszichol6giai
szupervizi6nak?
'
'
'
'
'
'
'
'

A hivat6s gyakorl6s tapasztalataib6i 6s felismer6seib6'i
val6 tanul6s
A munkav6gz6sreval6 teol6giai 6s lelki reflexi6
rendszerbefogottgondolkod6s,ennek
Szem6lyk<izpontir,
megfelel6cselekv6s
Annak tudatosit6sa, hogy az emberi kapcsolatokbanaz
egy6nnekmilyen saj6t r6sze,szerepevan
Asaj6t 6rz6seknek,cselekv6sekneka m6sik szem6ly6rz6seit&, cseiekv6seit6lval6 megkiilcinbciztet6se
A saj6t cselekv6silehet6s6g6s k6pess6gfelismer6se
A szem6lyest6s hivat6st 6rint6 6tz6sek,esem6nyek,kapcsolatokfelismer6se,tartalmi feldolgoz6sa
Atov6bbl6p6s,kibontakoz6sszempontjainakkidolgoz6sa

Teol6gusbizonysd.gtdteleJd'szber4nyben

Hogyan t6rt6nik a pasztorilpszichol6giai
szupervizi6?
szupervizi6meghat6rozottid6t ig6A pasztordlpszichol6giai
nyel, u, alkalmak sz6mdt, szupervizi6 kereteit, c6li6t el6ze'
tes kcizrismegegyez6sszab|lyozza(6ltal6ban 6-8 alkalomra
sz61).Aszupervizi6tort6nhet egy6ni k6r6sre,vagy el6irt kcivetelm6nyelehet bizonyosmunkak<jrbettilt6s6nek(pld. k6rh|zIelk6sz, int6zeti lelk6sz, stb.), esetleg kciteiez6r6sze egy
k6pz6sifolyamatnak (pld. lelkigondoz6ik6pz6s).
A SZUPERV1ZT6 NONMAT:
'
'
'

Egy6ni
Csoport
Team llnt6zm6nyl

Hogyan lehet a szupervizi6t k6rni?
Endre Lelkigondoz6i6s SzupervizoriInt6A KRE Gycikcissy
zet lelk6sz-szupervizoraival az Int6zeten keresztr'il lehet a
kapcsolatot felvenni. Az Int6zet szupervizorai, gyakorl6 lelk6izek/lelkigondoz6k,a N6met Pasztor6lpszichol6giaiT6rsas6gkik6pzett, elismert szupervizorai. Kik6pz6siik a IVIIgyar- Reform6tus Egyh6z Zsinat6nak t6mogat6s6val 6s
egyet6rt6s6veltcirt6nt (2001-2004Kecskem6t)
Cim: K6roli GAspAr ReformAtus Egyetem,
Gyiik6ssy Endre Lelkigondoz6i 6s Szupervizori
Int6zet. T6th J6nos
6000-Kecskem6t, K6.lvin t6r L.
Telefon: 06 30 6193812'
Email: gyokossy@kre. hu
Mennyibe keriil a szuPervizi6?
A Dunamell6ki Egyh6zkeriilet mint int6zetalapit6 6s -fenn'
tart6 a kertileti lelk6szeknek100 %-os m6rt6kben finanszirozza az egy6ni 6s csoport-szupervizi6t.
T6th Jdnos

Teol6gusohqz AUScHwrz-i eml4hrtton

. Dunamell€ki
. I I
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Kozleminvek
-

A GYOKOSSYINTEZETTERVEZETT
LELKIGOND OZO KTJRZUSAI.XNPZESEI
Hdrorn napos hurzusok / 2005 6sz / pontszerz6/
Szenved6lybetegek lelkigondoz6sa, alkoholist6k a gyiilekezetben
Id6pont: szeptember
Vezeti: T6th J6nos lelk6sz I szupervizor,
TcircikZolt6n lelk6sz
Kecskem6t, GyrikdssyInt 6.zet
CsalAdgondoz6s
Id6pont: okt6ber 7-8-9
Yezet6:Dr.Koml6si Piroska pszichol6gus,csalddterapeuta/ KRE/ Kecskem6t,GydkcissyInt6zet
Konfliktusok, konfliktuskeze16s a gyiilekezetben
Id6pont: november
Yezet6:T6th J6nos lelk6sz /szupervizor,Szentp6lyJuh6sz Imre lelk6sz lszupervizor
Kecskem6t,Gycikcissy
Int 6zet
Lelhigondoz6i esetmegbeszdl6
csoportok
Budapesten,Kecskem6ten havi egy alkalommal 2X 1,b 6ra
Id6pont: szeptember

Bemutat6/ Miihely
Bibliadr6ma bemutat6
Lelk6szeknek,hitoktat6knak, vall6stan6roknak
Id6pont:2005.6prilis 23. 10.00-14.00
Helyszin: Budapest,R6day u.28.
Vezeti:P6sztorAntal lelk6sz,bibliadr6ma vezet6
Jelentkez6s:06 30 638 4727, 261361-4 16, oasztor@,freemail.
hu cimen.
Bibliadrima Mfihely
Havonta egy alkalommal Budapesten
Id6pont: szeptember
Yezet6:P6sztorAntai lelk6sz,bibliadr6ma vezet6

Ktpzdsek
Gyiilekezeti csal6d- 6s betegl6togat6k k6pz6se
Egyrittmiikcidve a Diak6niai Int6zettel /Nagyk6rris/
60 6ra, oklevelesk6pz6s
Id6pont: szeptember-okt6ber
Kecskem6t, GycikcissyInt6zet
R66pit6 kurzus lelkigondoz6i szakk6pesit6sselrendelkez6 lelk6szeknek,
KRE Hittudominyi Kar, Vall6spedag6giai 6s PasztorS.lpszichol6giai Tansz6k6vel egytittmfikiidve
/A kurzus sikeres elv6gz6setov6bbtanul6st tesz lehet6v6 az MRE Zsinata 6ltal elfogadott, 2006. 6sz6n ind.ul6
,,Lelkigondoz6i K6pz6svezet6 Szupervizor szakir 6nyri tov6bbk6pz6sben./
240 6ra, l-5 6ra szupervizi6 I 6 h6t, g X 2 h6t,
Id6pont: 2005. okt6ber-november

Az Intdzet kdpzdsiprogramjd.r6l rdszletestdjdkoztat6fiizet hiadd.sdt teruezztih,
a tdi6hozat6megielendsd.ig
az 6rdehl6d6kruehszluesenadunk feluil1.gositdsttelefon uagy emailben.
Telefon: 06 30 6193812
Email: gyokossy@kre. hu
T6th Jdnos
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CstirosAn dr6,sJalzab:

Kr.lBvBEN JARTUNK
6ri6sil - valahogy igy lehetne egy sz6val jellemezni azt az 6l'
m6nyt, amelyet a K6roli G6sp6r Reform6tus Egyetem Hittudom6nyi Kar6nak tizenh6t f6s ktildc;tts6ge 6lt 6t, hatnapos kijevi
(rtja sor6n.
Hosszriirt egy nagy orszdgon keresztul, monument6lis 6piiletek, 6s 6ri6si 6lm6nyek v6rtak r6nk (tudniillik e cikk ir6ja is
tagja volt e sz6psz6m(rreform6tus krildcitts6gnek)' M6rcius 116n, hajnali id6pontban indultunk el
a Budapesti Teol6gia parkol6j6b6l
Ukrajna f6v6rosa fel6. Munk6csig
busszal vettiik az akad6lYt, majd
onn6t vonattal folytattuk hosszrinak ig6rkezett kalandunkat. Az
egyik buszt Btilcsfctldi Andr6s, Karunk spiritu6lisa vezette, a m6sikat
pedig Kir6ly J6nos hatod6ves k6rp6taljai teol6gus, 6k egYben az rit
szervez6iis voltak.
Ahat6ron egyik kedves felvid6ki
kolleg6nkt6l elbricsriztunk, mivel
neki vizumot kellett volna v6ltania.
6r t"- v6ltott. K6rpAtalj6n Beregsz6szra n6ztiink be, majd a Kir6ly csal6d l6tott el minket elem6zsi6val, tea-k6v6val, vend6gszeretettel.
Ott megismerkedti.ink Pocsaji Vincc
Tiszteletes frral, aki a tov6bbiakban
v6gigkis6rt, 6s kalauzolt minket.
Abuszokat h6trahagYva a P6lYaudvarra mentiink, ahol m6g bev6s6roltuk az utaz|shoz elengedhetetlenr.il sziiks6ges gasztron6miai 6rt6keket, majd vonattal folYtattuk a
Julianus bar6tot is megsz6gyenit6
utunkat. Tizenhat 6ra ut 6llt a tiz'
pr6b6s fiatalok el6tt.
Kiv6l6 sz6rakoz6ssal, ukr6n 6s
magyar zen6t hallgatva ttiltcitttik az
id6t. Egyik hallgat6t6rsunk,,ktinv'
nyed dokumentumfilmet" is forgatott az :6hr61,melyen sok6ig kacaghatunk m6g' A t6jb6l sajnos
csak sdt6t h6boritotta rengeteget lehetett htni, ez6rt k6nytelenek
voltunk a vonatot felfedezni, mig meg nem 6rkeztiink, illetve mig
el nem aludtunk. Reggel kilenc 6r6ra z<itydgtiink be Kijevbe'
Eleinte naivan azt hittiik, hogy a hangosbemond6'k6sziil6k

csak a p6lyaudvaron iizemel, s hamarosan,,a viszonyokhoz k6pest, cstindesen tekinthetjiik meg a v6rost' Am nem igy tcirt6nt,
hisz aznap a v6ros b6rmely pontj6n j6rtunk is, valami mindig
sz6lt a mikrofonokb6l. Az orwelli hangulatot m6g tet6zte a sok katona. rend6r, a monument6lis 6piiletek, 6s a f<ildalatti bev6s6rl6kiizpontok. Emellett kellemesen csal6dtunk a v6rosban: tisztas6g, rend, eur6pai kultirra fogadott minket. Egy falfirk6val sem

tal6lkoztunk... Be kellett l6tnunk,
az itthon sokak szem6ben len6zett
keleti szomsz6dok bizony sok tekintetben jobban vigy6znak az &t6kelk'
re, mint mi, nagy eur6paiak.
A volt szovjet tagktizt6rsas69 szi'
v6ben h6romsz|z magyar 61, akiknek egy kdzriss6gi klubhelyis6gtik is
van, 6s havi rendszeress6ggeltartanak ott reform6tus istentiszteletet.
Nos, ebben a tizenhatodik emeleten
l6v6,,magyar t.6zban" sz6ll6soltak
cl minket. Els6 nap a v6ros - nem
ippen kicsi - t6'3q|t 6s kcizPontj6t
tekintettiik meg. M6snap, vas6rnap
r6szt.vettiink az frvacsor6s iinnepi
istentiszteleten, ahol Biilcsftildi
Andr6s hirdette azlg6t, a budapesti
teol6gus kuld6tts6g pedig szinvonalas m6rcius 15-ei miisort adott el6, s
ernl6kezett meg nemzetiink h6seirol,
I{ijevben. M6rcius 15'6n is tartottunk alkalmat, megkoszoniztuk a
Liszt-eml6kt6bl6t, 6s a sok monurnent6lis 6piiletet elhagyva, az ottani
Magyar-hegyen (l) 6tv6gva tekintettiiLk meg a honfoglal6si eml6kmiivet'
hol rigyszint6n koszorirt helyeztiink
el, mind a honfoglal6s, mind a vil6g'
hdbonis h6seink, 6s a Malenkij-robot
dldozataira eml6kezve.
Bizony6ra hosszan tudn6k (tudn6nk) 6rtekezni a kijevi kalandja'
inkr6l, a helyi ,,t6rsadalmi o11616ll',a miiklasszikus 6pitkez6sr61,
a gy6nydrii ortodox templomokr6l, k6poln6kr6l, barlangrendsze'
rekr6l. Am hadd irjak csak annyit, hogy a teol6gus-ktild<itts6g
elvitte Kijevbe (is) Isten iircimiizenet6t, a szabads6gharcosokeml6'

1"..iy;l]x

k6t, 6s hazahozott valami leirhatatlant.
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JOVEL,SZENTLELEKURISTENI
Evfordul6k tenger6ben 6hinkl Amikor ezeket a sorokat irni kezdem,6ppen 60. 6vfordul6ja van Berlin elest6nek. Szimbolikusan
akkor, 60 6vvel ez el6tt szenvedett v6gs6 veres6get a ,,fasiszta fenevad", mely eltorzult, elfajult eszmevil6g6val retteg6sben tarLotla az eg6sz akkori vil6got. Evekkel ez ut6n, m6g fiatal koromban l6ttam egy filmet, a velem egykorfak m6g bizton eml6keznek 16, ,,Berlin eleste" cimmel. Az akkori szovjet filmgyart6s
iratlan, de tirls6gosan is egycintetf szabillyai szerint k6sz:.i.ltez
az aJkotils is. Ebben Hitler v6gnapjait is l6thatt6k a n6z6'l<,tcibbek kdzcitt azt az esem6nyt is, amikor nem sokkal cingyilkos halala el6tt parancsot ad a berlini metr6 el6rasztilsilra, nehogy
azon 6t trirjenek be az egy6bk6nt m6r akkor feltart6zLathatatlan ostroml6 seregek. Titk6rn6je, aki v6gig engedelmesen 6s hiis6gesenkitartott mellette, ekkor lett talajvesztett, hiszen addig
sok berlinivel egyiitt saj6t hozz{tafioz6i is a metr6ban leltek
mened6ket, s ez6rt kinos hal6lt is. Sokakkal egyiitt v6gr.il ez a
n6 is,,l6gy iltkozott, Hitler" szavakkal fejezte be kisiklott 6let6t.
A film v6ge fel6 a felszabadit6 csapatok elcizrinlik a n6met f6v6rost, majd a repril6t6ren leszdll egy csod6s repril6g6p, s a repril6tetet ovez6 iinnepl6 tizezrek sokas6ga k<izdtt m6lt6s6gteljesen
v6gigl6pdel egy j6s6gos arcri, t6bornoki uniformisba rjltdzritt ember: Szt6lin elvt6rs, a szabadit6. Nincs jelent6s6ge, hiteles-e ez
a ttirt6net vag'y sem, az bizonyos, hogy ez a j6s6gos embervez6r
- trirt6n6szek becsl6se szerint - sokszor annyi 6rtatlan hal6los
|ldozatot produkalt, mint a fasiszta diktatirra hajdani els6 embere, Hitler. S b5r Szt6lin,,generalisszimusz" form6lisan a vil6g
legnagyobb 6llam6nak els6 emberek6nt halt meg, gyakorlatilag
ekkorra m6r mindenki mag6ra hagyta beteg6gy6n, mintha egy
kivetett priria lett volna, s nem az akkori vil6g egyik rettegett
f6vez6re. Kimondatlanul 6 is 6tkozott volt, mint hajdani legf6'bb
ellens6gel Holnap lesz 15 6ve, hogy rij, demokratikus parlamentiink, mely jelk6pesen 6ppen ennek a szt6linizmusnak a teljes
v6g6t jelezte haz6nkban, megalakult. Ma az emlitett k6tf6vez6r
hatalmi jelk6peit (horogkereszt 6s vcircis <it6gri csillag) tilos jelk6pk6nt haszn6lni, s torz eszm6iknek nincs helye a mai kor civiliz6lt eszmerendszer6ben!
I{b. 1972 6vvel ez el6tt az 6rettiink 6lt, v6lts6ghal6lt halt 6s
felt6madott Krisztus Kir6ly * tanitv6nyai szemel6tt6ra - felemelkedett, majd eltiint az 6gben. 10 nap mrilva, az els6 Piinkrjsdkor - ahogy megig6rte - elkuldte tanitv6nyainak a kett6s
trizes nyelvek 6s nagy z6gilskis,6tet6ben r6juk sz6llt Szent Lelket. Mindaz, amire az emberek Krisztusr6l eml6keznek, az6ta
nemhogy megkopott volna, hanem m6g dics6s6gesebb f6nyben
vil6gol. Megismert hatalma 6s szeretete nemhogy hanyatlott
volna, hanem sz6t6radva egymest v6lt6 korokbanl6tez6 taritv6nyainak l6ptei 6s munk6ja nyom6n a vil6gban, m6ra betrjlti
az eg6szfcildet. A mennybemenetel 6ta. melyre Aldoz6csritrirtcikcin
eml6keztink, mi magunk is mennyei 6llampolg6rok vagyunk,
hiszen vil6gosan megmondta: ,, (J6n. 14.2) Az 6n Aty6mnak h6zdban sok lak6hely, van; ha pedig nem volna, megmondtam volna n6ktek. Elmegyek, hogy.helyet k6szitsek n6ktek." Ajelk6pet,
a keresztet, mely Re5 eml6keztet, szinte az eg6sz vil6gon ma

barki haszn6lhatja, s akit m6r Krisztus meg6rintett, azt szent
|ldozatan eml6kezteti. Isten kir6lys6g6nak v6rom6nyos polg6raik6nt 6s lakosaik6nt egyben kir6lyi gyermekek vagyunk,
akikre azzal, hogy Krisztus legf6bb f6papk6nt saj6t test6vel v6g6rv6nyesen mutatta be a biin6rt val6 6ldozatot, feleslegess6 t6Ve a mindennapi olt6ri {ldozatot, hagyom6nyozta af6papkozbenj6r6 (im6ds6g!) hivat6s6t. Igy letttink egyetemes paps6g, kir6lyi paps6g, szent nemzet, megtart6sra val6 n6p, hogy hirdessriLk,,Annak hatalmas dolgait, a ki a scit6ts6gb6i.az 6 csod6latos
vil6goss6g6ra hivott ell' minket.
Krisztus Ig6je 6s Szent Lelke 6ltal ma is munk6lkodik. Megkeresi 6s megtal6lja a b(ncis, bolyong6 elveszettet, nyomorultat,
6s biinbocs6nat6val alkalmass6 tesz benni.inket nem csak az
cirrik 6letre, de arra is, hogy ezen a fcild<intcibb6 ne a brinnek, hanem Istennek szolg6ljunk. Hogy mindannak, amit Isten javunkra teremtett, nap mint nap cinilhessrink, 6s m6sokat is megrirvendeztethessiink. Hogy mindez6rt h6l6val 6ldozzunk 6s teljesitsrik a Fels6gesnek tett fogad6sainkat. Hogy l6that6 m6don
k6pviseljrik, mintegy kirendelt nagykrivetekk6nt, konzu-lk6nt,
attas6k6nt e vil6gban Krisztust 6s az Isten orczilgilt. Hogy kiil<inbs6get tudjunk tenni j6 6s rossz, tgaz 6s hamis, mennyei 6s
gonosz krizdtt. Hogy ne el6gedjrink meg a talmival, a bizsuval,
amikor az 6kes fu6gak6 is a mi6nl< lehetl Azon munkrilkodjunk,
hogy a haland6t elnyelje az 6let. Hogy a gonoszt j6val gy6zzik
meg, nem pedig m6g nagyobb gonosszal. S hitelesitve neki sz6nt
6letrinket, szeressrik,,Ot, a Szenth6roms6g Istent, szeressri-k
mindazokat, akiket O benne testv6reinkriLl rendelt, szeresstik
mindazokat, akiket r6nk bizott, s ha meg kell tennrink, hdt szeresstik ellenfeleinket, ellens6geinket is! Mert - sajnos - vannak
ellens6geink, b6r nem keresttik, nem teremtettiik 6s nem tal6ltuk ki 6ketl Akik a feket6t feh6rnek mondj6k, a tcik6letlent pedig tcik6letesnek. Akik hatalmat, befoly6st 6s vagyont hajh6sznak, nem tcir6dve m6sok e miatt esett birj6val-baj6val 6s k6r6va1.Akik megnyomoritj6k, megb6ntj6k, megal6zz6k a szeglnyt,
s k6rt okoznak a v6dtelennek, kicsinynek, 6rv6nak 6s betegnek.
Al<ik a b(int igaznak, a betegs6get eg6szs6gnek 6s norm6lisnak
mondj6k. Akik el6rulj6k szeretteiket, n6piiket 6s nemzetiiket,
akik eladj6k az eleikt6l r6juk szallt javakat hitv6ny bag66rt, semmis6gek6rt. Akik tagadj6k, k6romolj6k a Mindens6g Ur6t, s
Krisztus <irrikk6val6 hatalm6t. Akik a szentet 6s dics6s6gesetler6ngatj6k a porba. Akik betolakodnak a szivek, csalddok, bar6tok, templomok bels6 csendj6be, hogy ott zavart,, vihart 6s b6k6tlens6get keltsenek. Al<ik tudva vagy tudattalanul a Gonosz szcivets6gesei 6s szolg{i ahelyett, hogy Istenhez hajoln6nak.
Szentl6lek Ur Isten, k6nink, sz6nj meg minket! Jcivel, sz6llj
mire6nk is! J6rd 6t szivrinket, sz6nkat, eg6sz lelkiinket 6s val6nkat! Add nekrink mennyei er6det! T6gy benniinket tieidd6
teljes 6letiinkben, most 6s mindrirrikk6l Amen!

Nagy Sindor
presbiteq fdgondnoh
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EGY KIS HONLAP-BEMUTATO(2.)
Par6lzia- a reformd,tusportdl
www.Parokia.hu
(ljszerii, a hagyomd.n'yosknncepci6ht1leltdr6 $ondolhndas 6s strula'
tira - tald,n tgy hezdhetndnhlegrduidebbena Par6hia portd'I bemu'
tatasd,t, d,e ez persze csah abban az esetben lenne igaz, ha egyhdzunhnah lett uoln'abd'rmifdlehagyomdnya uagy ahi.r koncepciSjaaz
interneteshomrnunikiri6 terdn' De 2000-ben m6g nern uolt. APar6'
hia l1trehozdsdt els6sorban ez a f6'j6 hidnydrzet motiu6'Ita, 6s a re'
m6ny, hogy megmutatni h\nnyebb, mint elrnagyardzni, m'ire is gondnlunh ual6jd.ban...
MI6RT PAROKIA?
Az alapit6k olyanegyh6ztagok, presbiterek, akiketj6 sorsuk olyan
gyiilekezetekben nevelt fel, ahol a templom 6pdLletemellett a lel'
k6szlak6s hasonl6an fontos kriz6ss6git6rk6nt miikddve mindig le'
het6s6getadott a szem6lyestal6lkoz6sokra, meghitt besz6lget6sekre, poh6r izre, szemllyes sztiLks6gletekfelismer6s6re 6s bet<ilt6s6'
re. C6lunk, hogy l6togat6ink tal6lkozzanak egyhdzunknak ezzel az
arc6val, 6rezhess6kfigyelmiinket, 6rdekl6d6siinket, tcir6d6stinket.
MIT6L PORTAL EZ A HONI"AP?
Ha egy honlap v6lasztott t6mdj6ban igyekszik teljes ktirii inform6ci6t nyrijtani, 6s kieg6sziil kommunik6ci6s lehet6s6gekkel, elobbut6bb portd-ll6 v6lhat - ezzel a hissd feliletes nxegfogalmazdssal
igyehszemmeghtmdlni az oluas6t a hiuatalos d'efintci6t6l.A mi esettnkben ez azt jelenti, hogy port6lunkr6l el6rhet6 minden 6ltalunk
ismert magyar nyelv( reform6tus k<it6d6sii honlap, a vil6g minden
tfujfu(i. Az eligazod6st tematikus keres6nk segiti, amelyben fiildraj'
zi 6s tartalmi bont6sban egyar6nt szerepelnek ezek az oldalak. Hirrovatunk 6s programaj6nl6nk segit 6ttekinteni kcizponti- region6lis6s gyiilekezeti esem6nyeinket,honlap'gener6torunkkal teljesen,,tudatlanul' l6trehozhat6 a gyiilekezet honlapja, a krjzvetlen v6le'
m6nycser6t pedig f6rumunk 6s csetszob6nk szolg6lja. Hasonl6an
fontos port6ljellemz6 az etedeti (m6shol nem ktizrilt) tartalmak publik6l6sa, sz6mos ilyen rovattal is rendelkeziink.
KIT6L 6S UTI6I FUGGETLEN EZAPORTAL?
A Par6kia fiiggetlen port6l abban az 6rtelemben, hogy nem valamely egyh6zi szewezethoztal6fte vagy tartja fenn, tartalmi tagoz6d6s6tnem a szervezeti fel6pit6s, sokkal ink6bb az internet adta
lehet6s6gek hat6r ozzdk meg
A PAROKIA Portal reformd'tusoh talhlkozohzlye, ahnl minden betdr6
uendiget sztuesenfogad'unh. Portdlunhat cn an'ycnrsdgi, 6s a uilag'
ban szetsmrtsdgban 616 magyar reformdttrs gyiilekezcteh szd'mdra
haztuh litre, mclyehneh hituallasi fundamentunxa a telies Szentiras, a
Heid.elbergiKdtd 6sa IL Heludt Hituallos. (Riszlet az impresszumb6l.)
AParokia port6l nem ftiggetlen egyhdzunk c6ljait6l, misszi6i kuldet6s6t61,hanem azt a rendelkez6s6re 6116eszkdz6kkel kiv6nja se'
giteni, szolg6lrri.AMRE Zsinata 6s a Dunamell6ki Eryh6zkerdLlet
anyagi t6mogat6sa fedezi a miiktid6s technikai kcilts6geit, munk6nkat szabadid6nk terh6re v6gezzi)k.
ELIGAZODAS A PORTALON
F6lapunk sokak sz6m6ra els6 l6t6sra zavarba ejt6en sok inform6ci6t tafiaJmaz
I&innyebb az 6tteki\tes, ha meg6rtjiik a h6rmas tagol6s 6rtelm6t:
Az els6 oszlopban az informdci6hd a f1szerep'Itt tal6ljuk a honlap'
keres6t 6s az e-mail cimtilrat, a Hivogat6t, ami az aktu6lis prog'
ramaj6nlatok gy(jtem6nye, 6s hirrovatunkat.
Tall6zhatunk a port6lunkon l6trehozott, legutobb frissitett honla'
pok 6s gyiilekezeti (rjs6gok krjzcitt.

Az;izenet hangsulyosan a m6sodik oszlopban sz6lal meg' Fontosnak tartjuk, hogy napi ig6vel, egy gondolattal fogadjuk l6togat6inkat, ttibb bibliaolvas6 kalauz napi szakaszit is el6rhet6v6 tettiik.
Ezt a sort folytatja az online el6rhet6 Bibli6k gy(jtem6nye, szdmos
,,igekrizelf'rovatunk, kcinyvt6r 6s igehirdet6s gyiijtem6ny, valamint
reform6tus r6di6m(soraink aktu6lis ad6sai hallgathat6 form6ban.
Aharmadik oszlop a hommunihdri6r6l sz6l els6sorban'
F6rumainkon tbbb sz6zt6m6ban folytatnak besz6lget6seket,vitat'
koznak fiatalok 6s id6sebbek, reform6tusok 6s m6s vall6sriak, hiv6k 6s hitetlenek, kegyesek 6s ,,kegyetlenek". N6ha sajnos parttalanul, tiirelmetleniil, szeretetleni.il, m6gis t<ibbnyire erym6st 6pit'
ve, form6lva. Ktizciss6g6pit6hat6s6t is tapasztaljuk, elidegened6s
helyett kapcsolatok 6piil6s6t, szem6lyes 6s kciztiss6gital6lkoz6sok
sor6t hivta el6 az eleinte csak virtudlisan l6tez6 ktiziiss6g.
Lehet6s6gvan azonnali besz6lget6srea Chat-szob6ban,el6rhet6k a
t6miba v6g6 levelez6 list6k, k6peslapkd'ld6 szolg6ltat6st mfikcidtetiink, 6s n6pszerii apr6hirdet6si rovatunk is'
A felsoroltakon tirl m6g sz6mos saj6t szerkeszt6s( rovatot tartunk fenn, kiki 6rdekl6d6s6nekmegfelel6en tall6zhat a kin6latb6l.
OLVAS6K VAGY SZERKESZT6K?
Nagyon driiliink minden l6togat6nak, olvas6nak, 6s kultin <jrommel
azoknak, akik tartalommal gazdag1tj6k kin6latunkat. Port6lunk
ugyanis nyitott szerkeszt6s6gk6nt m(iktidik. Egy pillanatig sem
gondoltuk, hogy mi n6h6nyan k6pesek lesztink megt<ilteni tartalommal, ez6rt igyeksztink egyszerii eszktizdkkel segiteni a publik6l6st. Barki ktildhet hirt, programaj6nlatot kdzponti rovatainkba,
minden olyan esem6nyr61,ami a helyi kdzciss6gentril sz6lesebb6r'
dekl6d6sre is sz6mot tarthat. F6lapunkon,,Szerkeszd velr.ink" cimmel egy eszkrizsor tal6lhat6, aminek segits6g6vel kiv6lasztva a
funkci6t, egy egyszer( fulap kitcilt6s6vel m6ris elkiildhet6'k az inform6ci6k. A bel6p6shez egyedi azonosit6 sziiks6ges, amit az els6
alkalommal elv6gzett regisztr6ci6 sor6n lehet l6trehozni. A folyamat bonyolults6ga egy e-mail megir6s6hoz 6s elkirld6s6hez hasonlithat6, aki sikerrel vett m6r ilyen akad6lyt, ne rettenjen vissza a
Par6kia szerkeszt6s6t6ll Ezzel a m6dszerrel saj6t gyriLlekezetihonla'
pot vagy rijs6got is l6tre lehet hozni, an6lkiiLl, hory barmit kellene
tudni ennek programoz6si rejtelmeir6l. Az egym6st kiivet6 iirlapok
k6rd6seire adott v6laszok alapj6n rendszeriink automatikusan l6trehozza a form6tumot. Tbrm6szetesen ezek adott sablonokra 6piiLlnek,
az egy6nis6gtiket enn6l is nagyobb m6rt6kben kifejezni sz6nd6koz6k
ingyenes honlap-elhelyez6si lehet6s6gi.inket is ig6nybe vehetik.
Szivesen fogadunk egyedi tartalmakat meglev6 rovatstruktfr6nkba, kev6ss6 foissiil6 rovataink sz{mdra nevel6sziil6k jelentkez6s6nek rjriiLln6nk,6s ak6r komplett rij rovat-tervekkel is lehet
jelentkezni n6lunk, a rendszeres frissit6shez elengedhetetlen elsz6nts6ggal felv6rtezve.
T6m6nk szerte6gaz6volta nem engedte meg a teljes tartalmi bemutat6st, sem a kattint5sok r6szletess6g6ig terjed6 ismertet6st,
de 6szint6n rem6lem, sikeriilt felkelteni az 6rdekl6d6st arra, hogy
ki-ki szem6lyesen folytassa az ismerked6st port6lunkkal.
K6rd6seiket, j avaslataikat, jelentkez6stiket az tnls@palakjab,
vagy b6rmelyik nyilv6nos e-mail cimtinkre szeretettel v6rjuk!

Ftile Tamds
Par6kia port6l
tamas@parokia.hu
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KOzGY(itps - zoob.m6jus
DR. NAGY SANDOR
EGYHAZKERULETIF6GONDNOK
MEGNNTo BESZEDE
Miel6tt tov6bb menn6nk, megkcisz<indmSzab6 ptispcik rir
{hitat-szoIgillat|t, 6s k6rem, hogy Isten 6ldja meg tov6bbi
munk6j6ban.
Abbeli <ircimcimnekadok hangot, hogy rijra igy egyritt vagyunk, 6s mindazoknak kiikin is kciszcincim,akik az orczdg
t6volabbi ftszeib6l kor6n kelve elindultak, hogy idej6ben itt
legyenek. Bizva abban, hogy hatirozatk6pesek lesztink, a
Dunamell6ki Egyh6zkeriil et K6zgyii[6s6t elndkt6rsammal
egyet6rt6sbenmegnyitom. Tisztelettel 6s szeretettel kciszcintcim a Kcizgy(il6salkot6 6s tan6cskoz6 tagsait, az el6ad6kat,
vend6geinket,jelenl6v6 kedves testv6reinket.
Miel6tt a napirendet bemutatn6m, engedjenekmeg n6h6ny rcivid gondolatot,amelyeket szeretn6k Onrikkel megosztani:
A mai felolvasott Ige arr6l a felel6ss6gr61besz6l, amely az
Isten6rt munk6lkod6 szolg6kvil6g el6tti tisztess6g6tjelenti;
saj6t dolgaiknak gondosanut6nal6tnak, noha Isten szolg6lat6ban ezt nem felt6tlenril kellene ugyanfgy megtenniiik,
mint m6soknak.
Egy m6sik gondolat, mintha az el6z6 ellenp6lusa lenne, s
ami engem mostan6ban foglalkoztat, annak az Ig6nek az
alapj6n 6bredt, hogy egy harcos sem elegyedik az 6let dolgaiba, hogy tess6k annak, aki 6t harcoss6avatta.
1956.okt6ber 23-6n, amikor egyetemistak6ntv6gigvonulva a Duna-patton az Orczdggy1I6shez,a Parlament 6ptilet6hez 6rkeztem, 6s r6szem volt abban a hatalmas tcimegdemonstr6ci6ban,amely egybenvolt magasztos6s f6lelmetes,
ez azlge volt 6rthetetlen m6don az aznapi L6zung-ige. H6tkor k6ntoriz6lnom kellett, otthagy"tam teh6t a helyszint, eImentem, tettem a dolgomat,majd hazamentem.Ott hallottam budai alb6rleti szob6mban az els6 lciv6seket, amely a
R6di6n6l elhangzottak.Nem lehetetlen, hogy pontosanazokat a kiv6seket, amelyek ug"yanazoneste - k6s6'bbtudtam
meg - a d6lut6n m6g mellettem vonul6 kis bar6tomat leteritett6k 6s v6g6rv6nyesenkivont6k az 6l&<sor6b6l.Ezt azIg6t
nagyonsok6igebbenaz 6rtelemben6rtelmeztem,de sok-sok
6ven 6t 16 kellett j<inn<im,hogy nem err6'l van sz6. Nem ar161van sz6, hogy a harcos, pl. ha 6ppen szabadnapos,irgy
meg'y a v6gig a v6ros utc6in, hogy az 6gvil6gon semmihez
nem sz6l hozz6, ehelyett r6szv6tlennek tfinve, fennkcilt nyugalommalballag. Sokkal ink6bb arr6l van sz6,hogy nem 6rtja bele mag6t kocsmai vereked6sekbe,szerencsej6t6kokba,
nem enged a cs6bit6 sz6pl6nyokvonz6s6nak,s ha kell, haboz6s n6lkiil oda6ll a megt6p6zotL,r6szorul6 6rva, szeg6ny
6s nyomorult mell6.
Ez az Ige ebben az 6rtelemben vezet manaps6g, amikor
rigy l6tom, hogy a kciz6leti srill'unk sokkal kisebb, mint lennie kellene. Igenis nekiink, akik Isten szolg6ik6nt elszeg6dtr.ink, sokkal jobban oda kellene figyelnrink a kciz6letesem6nyeire, sokkal jobban meg kellene ott jelenniink. B<ilcskei
prisprik rir ugyan sokszor, Szab6 ptispcik rir is - pl. tegnap a
Hir TV-ben, amelyet sajnos nem l6thattam - igenis komolyan ki6llnak a kciz6leti k6rd6sek mellett. Nektink egyenegyenk6nt ott, ahol vagrunk, ugyanezt meg kell tennunk!

Ennek sz|mtalan m6dozata van, amir6l nincs most id6 besz6lni,nem is akarok, de h6rom dolograhadd hivjam fel a figyelmet, mintegy mai (rtraval6ul.
Az egyik az,hogy aZsinat Elnciks6gemegalapitott egy 6ve
egy Reform6tus Kciz6leti 6s Kultur6lis Krizpontot, t<jbbekk<jzdtt azzal a c6llal, hogy az egyhilz-kozeli civil szervezetekben foly6 ktilcinf6le tev6kenys6geketkoordin6lja, cisszefogja,
6s valamilyen m6don pr6b6lja az egyhdzjelenl6t6t rigy ncivelni, hogy egyes dolgokr6l, amir6l az egyh{znak kompromitt616 lenne nyilatkoznia, nyilatkozzanak ezek a civil szervezetek.K6rek mindenkit, aki ilyen civil szervezetbenmiiktidik, figyeljen oda erre a kcizpontra,kapcsol6djonbele a
munk6j6ba. Egy 6rdekesjelsz6t hallottam valami katolikus
6rtelmis6gioldalr6l:,,FoglaljukvisszaMagyarorsz6gotl"Van
benne.valami! Tudjuk ugyanis, mirdl van sz6:trils6gosanis
6tengedtiik az orszigot olyan eszm6knek, amelyek a mi
szentir6si 6rtelmez6stinknek nem felelnek meg. Erdekes
volt az rij p6p6nak az a megnyilatkoz6sa - eln6z6st k6rek
n6melyekt61,ha r6hivatkoz6ssal megb6ntom 6ket -, hogy
Eur6pa elvette az Istent a vil6gt6l. Eur6p6nak vissza kell
adnia Istent a vil6gnak. Ennek m6ly 6rtelme van, pr6b6ljr"rnkezen elgondolkodni!

Nagy Sd.ndorf6gondnokkdsz6nt6je
A m6sik, amire rd szeretn6mir6nyitani a figyelmet, egy rij
lehet6s6g:6gy tfinik, hogy liberalizilljilk a helyi, kis hat6t6vols6gir r6di6ad6knak a dolg6t, 6s miut6n itt a kcitelez6
ad6sid6- rigy tudjuk - csak n6gy 6ra, igenis van lehet6s6g
arra, hogy el6rhet6 anyagiak ellen6ben,nagy gy0lekezetek a
r6di6ad6t l6tesitsenek,
saj6t kisebb-nagyobbtelepr.il6seiken
b6reljenek,izemeltessenek.Erre vonatkoz6anaz informatikai bizotts6gunkelncike,Szil6gyi SSndorkonkr6t eligazit6st
tud ak6r most mindj6rt adni.
A harmadik ebben a k6rd6sben:nagyon kis megsz6lal6si
lehet6s6get, de megsz6lal6si lehet6s6get jelent a Dunamell6ki Honlapunk. K6rek mindenkit, ha van kciz6rdekii
hire, 6rjen el benminket, tegyrik fel a honlapra! Ilj rovatot
nyitottunk most, 6s ez legyen az utols6, amit bevezetdk6nt
mondok: ,,.{djunk h616t egyiitt, iinnepeljiink egytitt!" Ebben
a rovatban szeretn6nk megjelentetni az olyan alkalmakat,
mint volt k6t hete a r6koscsabai100 6vestemplom szentel6templom6se, lesz most a dcimsridapajisz6rv6nygyr.ilekezet
nak a szentel6se,vagy volt a katona-telepiharang-szentel6s.
Ezek az alkalmak m6lt6ak arra, hogy egy f6loldalas 6ssze-
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sz6nd6k i"ti *ittd a valldsszabads6got,mind az Alkotm6nyminta,,Fellebbez6saD6lpestiEgyh6zmegyeKcizgyiil6se
ban garant6lt egyenl6frnansziroz6selv6t'
Hatilrozata ellen" cimii napirendi pontot'
er?tu tluuU ttlner"egget kell szemben6zmink'Sz6moslev6lbeni 6s telefonosmegkeres6stkaptam magam is az id6n
elv6gzett hittan6rai j6rand.6s6gok elmarad6sa ok6n' Mint
ELNOKSEGI BESZAMOLO
t<idertitt, a kormdnyzat 6s az egyhlzak az irjabb korm6nyzati p6nzpolitika miatt m6g nem itt|k al6 azo-kata meg6llapoEl6terjeszt6:dr. Szab6 Istvdn
d6sokat, amelyek az egyhilzi gyiijtem6nyek, a kistelepiil6si
tar.roguiatok 6s a hittanoktat6s finansziroz6s6t 6rintik'
Ezen-alilftilsok hi6ny6ban ap6nz sem 6rkezhet meg az egyFdtiszt eletfi, Egyh d.zkeriileti Kiizgy fi I6s!
hLzakhoz. Eg6szenbizonyos, hogy ezirttal sem az egyh6za'
tat terheli alelel6ss6g, hiszen h6napok 6ta v6rjuk a sziiks6Istent mag66rt' Mig az
,,Szetessmind,enj6t Isten6rt, de az
ges p6nziigyminiszteri 6ll6sfoglal6s!, hgqv megnyugtat6
isten i6akar6dn6ted, nem szuks6gf6lned, ki l6gyen ellens6iruginupoa7s sziilethessen. Ez6rt azok a felvet6sek' melyek
ged,mert 6 vagyj6akar6dd6teszi ellens6gedet'vagymegzai, Zsvnati adminisztr6ci6t k6rhoztatj6k a kifizet6sek elmaioli"ru6t, hogy ne 6rthasson n6ked' Senki nem nyomatta'
"ud.iraert, nem jogosak,m6r csak az6rt sem, mert mindenbirtototi elterrs6geii^tt "1, hanem akin ek6Aen a biin vett
f6lel6tez6csatorn6konpr6b6ltukkommunik6lni,hogymi6rt
val6
ktt, , "" Islen mag6ban hagyta' Aki az6rt -ellens6g6t61
utalhatjuk m6g a p6nzeket' AlSzattal mondom' hogy
nem
kedv6Isten6nek
i6tul*" ellen b6tors6gban akar maradni 6s
van ennek a kinos iigynek sz6momra is tanuls6ga' Szeretigaz
Len kiv6n lenni, v6ltsa meg a bolondul ttilt<itt idej6t
hogy
tem ugyanis az elmillt h6napokban azzal k6rkedni'
galmabiinb 6nattal a j elenval6ra vigy6zzon kereszty6ni szor
megnyug6s
tette
egyh6zkeriilettink vezet6sev6gleg rendbe
lorragguf, 6s al<ivend6reis viseljen gondot maga megtath6z'
tiiO"" rendezte a hitoktat6ssal kapcsolatosanyagi admiPietatis'
Praxis
t"tA"Zi,"i'. Meigvesi P6l irja e szavakat a
jcittek'
nisztr6ci6t, s ezzellezilrult az a korszak, amikor hol
a
ban 1636-ban. Vegyiik a mai ktizgyiil6st'ink szilmira ezt
t ot rr"- j<;itek a hittanp6nzek, 6s ezut6n mindenki bizvilst
takegyess6giink gyakorl6s6ba tartoz6 ritmutat6st olyan
j6rand6sdgAt'Ez
sz6mithat arra, hogy idej6ben megkapja
,r6isnuk, mely nemcsak az egyes kereszty6n ember 6letgyamit 6tutalni'
nincs
6ppen
most
szervezetilegigy is van, csak
6s
korlatAt segiih"ti, h^t "- egyh6zkeriiletiink k<iz<iss6geit
mindenkit'
k6rek
tisztelettel
Am
oaut
bics"ked6rJ---hat
testiileteit is eligazithatja.
a maga
irgy
mindebb6l,
is
okultam
magam
amik6ppen
hogy
Kezdjrik minJi6rt a nehez6vel, ,,bolonduli' t<iltcjtt id6nk
gyritekezet6ben,int6zm6ny6ben igyekezzen min6l
tOiSfen,
biinb6nattal val6 megv6lt6s6val'
p orrtosubb"anelj 6rni az adatszolg|ltat6 s te r6n' Egyh6zkerti
Bizony az el6z6kozgyiil6s6ta is t<irt6ntek olyan esem6nyek
ietrink esperes-gondnoki6rtekezlete rigy dcintcitt,hogy a hitkeruletiink 6let6ben is, ak6r gyiilekezetekben,ak6r int6zm6oktatis els6 nelyed6vi j6rand6s6g6t megel6legezi'R6szben
m6l,ry"Xt".t, amelyek ok6n Medgyesi keresetlen kifejez6se
r6szben az 6pit6si t6mogat6sok visszatart6s6b6l'
Vitatkoz6sok, huzakod6sok,peresked6sek' hitelb61,
tin aLkaimartratO.
Ez igen jelent6s cisszeg,melyet a m6sodik negyed6vbenm6r
a szolg6latban elkcivetett mulaszt6sok, 6s m6g sorolhatn6m
nem tudunk el6teremteni, de rem6ljiik, hogy addigra meg'
*"nrrli minden tekinthet6 mennyei elhiv6sunk szempontj6gyiijtesziiletik akormilnyzati illet6kesekkel va16al6ir6s. A
U6t"lrr"rrtugetett 6s k6ros id6nek, amely miatt val6ban csak
anyanincs
m6nyek 6s a kistelepiil6si t6mogat6soktigy6ben
ez
bfinb6nattal 6llhatunk oda mennyei Gazd6nk el6' Tal6n
gi er6nk el6leget el6teremteni.
a k<irgyfiI6"tink, amely most egyh6zkeriileti int6zm6nyeink
Ugyancsak a k<;zelmfrlt esem6nyeihez tafiozik az irgynebel6t6sra'
a
arra
ad
6let6i6s terveit tekinti 6t, alkalmat
'o"r"ti,,iigyncik
ugy", amely imm6r hat 6vtizedegy<itrinemhogy a kegyess6ggyakorl6s eme j6 tan6csa igencsak megzettinket. Az6rt kell igy fogalmaznunk, mert hiszen az eg6sz
szivlelend6.
a kommunizmussal kezd6d<itt,s azt|n annak elmrilta utd'n
Alegut6bbi, janu6ri lelk6sz6rtekezletiinkut6n sz6mosbar6m6g itt maradt veliink, s irjra meg irjra viharokat kavar'
ti bir6iat 6rt amiatt, hogy tul sokat besz6ltem p6nztgyeinkr6l'
MoIt legut6bb egy olyan t<irv6nyjavaslat ok6n, mely nem
p6nziigyeM6gpedig nem is irgy, mint tervekr6l, hanem mint a
igaziln J"tn"ta .-i.iu.tt6U6 szilmfura,s a javaslat megt6tele
mutatkoz6 vissz6ss6gokr6l,f6lre6rt6sekr6l' nem
it*"lup.ta"
6ia eltelt tiirv6nyhoz6si id6szakban m6g hom6lyosabb6v6lt'
kev6sszermutatkoz6 rosszindulatir 6s mondjuk ki: irigyked6var6zsiit6sre
Az rij t<jrv6nyjavaslat
az
-eddig nyilv6nos vit6ja kapcsan
sekr6'I.Most m6gis kell rijra n6h6ny sz6t etrriLsz6lnom' mert
list6k'
publik6ci6k,
kutat6k,
hallgat6
az
elA6iltak
elmflt h6napok esem6nyei erre k6nyszeritenek benniinket'
kifejezetten egyr6sze
egy
jelentek,meg,
ezek
s
je'
elemz6sek
a
M6g az 6szi6gen srilyos vita robbant ki orsz6gosszinten
h6z-ellenes 6llel. Ugy tfinik, az egyh|zat, amely egykor
teniegi korm6ny 6s az egyhhzakkozott az egyhizak 6ltal fenn-
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Szab6Istud,npilspi)k 6rtdkeli az elmilt id6szahot
egyik els6rendii c6lpontja volt a kommunista hatalom 6ltal
miik<idtetetth6l6zatoknak, most m6g egy kcirben rijra c6lpontt6 lehet tenni. Ha lehet ezt mondani, csak annyi v6ltoz6s tort6nt, hogy 1990-igvoltak meg6lhet6sibesirg6k,most
De nemcsak a t6pedig fell6pnek a meg6lhet6sileleplez6'l<.
jelenthet itt gondot,s 6ppenez6rt
nyekkel val6 szemben6z6s
is sz6lok erccira k6rd6sr6l. Bizonyospublik6ci6k nem puszt6n a t6nyek feltlrils|t noszogatj6k, hanem meglehet6s ambici6val a tcirt6nelmet is 6t akarj6k irni. Igy p6ld6ul az egylk
ir6, aki mag|t trirt6n6sznek is szivesen nevezi, arr6l ir egy
helyen, hogy a titkosszolg6latok 6ltal megfigyelt Ravasz
Ldszl6 piispdk 1956-ban,,az egyh|zi ellenforradalom" vezet6
alakja lett volna. Hogy mennyire tendenci6zus ez a megfo'
galmazhs,6snem puszta ortogr6fiai hlba, azt a szerz6 m6sik megjegyz6seigazolja, meiy szerint viszont Pap L{szl6, a
Budapesti Teol6gia d6k6nja ugyanez id6'ben,vagyis 1956ban a reform6tus egyhdzmegrijul6simozgalm6nakegyik ve'
zet6je volt. Tess6k elk6pzelni egyazon iigyben egym6s mellett rilni Ravasz L6szl6t, mint gaz ellenforradalm6rt, 6s Pap
L6szl6t, mint megrijul6si vez6ralakot. Annyit azonban MedgyesiP6l szavilhozigazitva - bolondul elvesztegetettid6nek kell tekintenr.ink, hogy egyh6zunk az elmrilt tizentjt esztend6ben- sajnos- elegend6nektartotta az 1990-benkimondoft altal6nos tisztrijit6st 6s bizonyos h6trat6telt szenvedett
egyhizi szolgdkrehabilit6l6s6t, 6s k6s6bb az tink6ntes 6tvil6git6st. A k6s6bbbekcivetkezett,egyhilzunkban is oly ismer6s
,,h6romper h6rmasoz6s"m6r azt je\ezte,hogy egyh6zunkban
is elmaradt a katarzis, 6s ez a rettent6 tcirt6nelem 6ppen
akhuilegyh|zpolitikai c6lokra is alkalmazhat6 lett, s6t, morSlis megsemmisit6sre is ig6nybe vehet6 volt. Ez nem j6 jel.
Nem tudom m6g a m6dj6t, de bizonyos vagyok benne, hogy
egyh6zunknakel6'bbvagy ut6bb teljess6ggelszembekell majd
n6znie tcirt6nete ezen szomorri fejezet6vel,m6gpedig oly m6don, hogy politik6t6l 6s a szenzici6-hajh6sz6m6di6t6l elt6r6en m61t6kereszty6n megold6st is tal6l a felold6s6ra.
Sz6lnomkell m6g rtividen a tavaly decemberin6pszavaz6sr6l is. Illetve eg6szpontosan arr6l, hogy gytilekezeteink
most viszonoztf.k a tavaly novemberi 6s dece:mberil6togat6sokat hat6ron tfli gyrilekezetekben. A hirsv6tot kcivet6 k6t
vasdrnap mintegy 500 lelkip6sztor l|togatott hat6ron tirli
gyrilekezetekbea testv6ri kapcsolatok er6sit6s6re. Tavaly a
n6pszavaz6sid6szak6ban komoly v6dak 6rt6k egyh6zunkat,
hogy ti. beleavatkoztunk volna - ki tudja m6r h6nyadszor
megint - a magass6gospolitik6ba. Mi nem igy gondoltuk,6s
most sem igy gondoljuk.Akkor is, 6s most is tisszetartoz6sunkat 6s testv6ri kciz<iss6gtinketnyilv6nitottuk ki' Ink6bb
tal6n a politika avatkozott bele az egyh{z bels6 6let6be.
Nem tudjuk m6g teljes k<trfien feldolgozni a legut6bbi tapasztalatokat,mert m6g gy6szunk van. ZsoldosG6bor pilis-

mar6ti esperes Erd6lyben szolg|lata el6tt egy 6r6val hirtelen elhunyt. Vigasztal6st k6ri.ink itt maradt csal6dj6ra 6s
osztozunk gyrilekezetef6jdalm6ban. Azok a hirek, melyeket
a visszat6r6 lelkip6sztorok a megrendr.ilts6g k<izepette is
megosztottakvehink, azt mutatj6k, hogy nagy szeretettel,
meg6rt6ssel,testv6riess6ggelfogadtak minket, J6magam a
ahol egy teljes szomD6lvid6kenvoltam, B6csfeketehegyen,
batot tcilthettem a b6cskai 6s b6n6ti reformAtus gyulekezetek lelk6szeivel6s gondnokaival.Igen megrendit6volt, hogy
hosszas6s visszafogottbesz6lget6sv6g6n m6giscsakkirobbant a keserii panasz: irgy 6rzik, an6pszavaz6s elleni itthoni propaganda a szeretetlens6gmegnyilv6nul6sa volt. Vigasztaljuk tov6bbra is testv6reinket! Az elvesztegetett id6t
tegytik Ie biinb6nattal, 6s ahogy Medgyesi k6ri, kereszty6ni
szorgalmatoss6ggaligyekezziink tov6bb 6piteni risszetartoz6sunkat. Rem6ljiik, j61 fogja ezt szolgilni a Gener6lis Konvent valamennyi munk6ja 6s a testv6rgytilekezeti kapcsolatok tov6bb6pit6seis. 2006-banpedig Magyar Reform6tusVil6gtal6lkoz6 lesz, mely augusztus 12-6n Kolozsvilrt kezd6dik, 6s augusztus25-6nDebrecenbenz6rul.
Szeretn6k ezena helyen is n6h6ny sz6t sz6lni a r6mai katolikus egyh|zat m6lyen 6tjLt6 6s megrendit6 gyilszr6l,6s az
az6ta bekijvetkezett rij kezdetiikr6l. Elhunyt II. J6nos P6l
p6pa, aki az irjkori tcirt6nelem egyik legjelent6sebb egyh6.zi
szem6lyis6gevolt, aki a r6mai katolikus egyhiz vezet6s6ben
olyan rij elemeket, dimenzi6kat nyitott meg, amelyek kisugilrzisa minket, protest6nsokat is m6lyen 6rintett. Osztozunk r6mai katolikus testv6reink gyilszilban. Az6ta apdpavhlaszt6 konkl6v6 megvillasztotta Joseph Ratzinger biborost, XVI. Benedekn6ven. Ot kor6bban a protest6nsokis ismerhett6k, mint kitiin6 teol6gust, 6s mint a hittani kongregilci6vezet6j6t.Az 6 szem6lye,teol6giai hat6rozotts6gabizonnyal segiteni fog, hogy az cikumenikusp6rbesz6dne sikkadjon el, vagy a p6rbesz6db5lne keriiljenek ki a teol6giai
nektiLnkis hasznunkra lesz. Ant6m6k, s ez cisszess6g6ben
nak idej6n a reform6ci6t teol6giai 6rtelemben bizonyosan diadalra vitt6k a reform6torok.Az m6s k6rd6s,hogy hatalmilag 6s politikailag elveszitett6k.Nem lenne j6 a reform6ci6
teol6giai eredm6nyeir6ll.valamif6le egyh6z-diplom6cia vagy
<isszaltruizmus jegy6ben lemondani, hanem ink6bb azon
kell f6radoznunk, hogy r6mai katolikus testv6reinket irjra
meg rijra meginvit6ljuk azigazsdgisteni forr6s6hoz,a kinyilatkoztat6shoz. Mert hogy a mi magunk igazsilgais csak akkor 6lI meg, ha a kinyilatkoztat6sb6l val6.
Gy6sz mirlt6n tal6n sz6lhatunk n6h6ny sz6t arr6l is, hogy
egyh6zunkban bizonyos sz6ls6s6geskileng6sek mutatkoztak
a p6pa hal6la kapcs6n. Hallottunk olyan megnyilatkoz6sokat is, melyek a legbigottabb, ultamont6n katolikusoknak is
dics6s6g6rev61tak voltak, de voltak lelkip6sztorok 6s int6zm6nyek, akik 6s amelyek igen tapintatlanul, majdhogynem
durv6n viselkedtek. Az el6'bbiek szimilra szolg6ljon tanuls6gul az ut6bbiak esete.Tanuljanak egym6st6l!Mindaz6ltal
irgy gondolom,sem az egyhizak teljes egyesiil6s6nekel6estje nem 61lt m6g be, sem a g6lyarabosid6k nem jtittek vissza.
Higgadt j6zans6got javaslok mindenki szdm5.ra.Nem hiszem,hogy amikor hiv6 testv6rek gy6sz6banosztozunk,b6rmi m6don is fel kellene adni saj6t m6lt6s6gunkat.Ha valamit, ezt 6ppen IL J6nos P5I hagyta 6ri6si szellemi <ir<iks6gi.il
mindannyiunk sz6m6ra, Nem veszitjiik el cinmagunkat, ha
a testv6r gyilszilban ill6[<6ppen osztozunk. Feltehet6, hogy
sokak zavar6nak oka az az igen szokatlan m6dia-t6lal6s
volt, amely - lehet, hogy ennek megit6l6s6ben egyediil vagyok - megszokhatatlannak tiinik. N6ha-n6ha irgy 6tzem:
vagy megtanulunk 6lni a m6diumok n6lkiil, 6s v6llaljuk,
hogy nem jutnak elhozzilnk azonnal esem6nyek hirei, vagy
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hozz6idomulunkmiisehhezazelfogadhatatlanhozzililll'ilshoz'
Szinte krimik6nt 6ltem v6gig, s gondoltam el, micsodaktizdelmet kellett folytatniuk az illet6keseknek, hogy az agoniz6l6 p5'
pa hal6ltus6ja m6lt6s6ggalmehessenv6gbe'Ha ehhezideveszsztik, hogy ugyanezid6benment v6gbea szerencs6tlenfloridai
"rrrony, T""ry Schiavo,,eutan6zi6ja",6sazt micsodaszinte m6r
naUf-iJtrirafa zuhan6 m6dia-hiszt6ria vette ktiriil, akkor
csak megrendirlten mondhatom: val6ban mintha m6r-m5r alternativa el6tt 6lln6nk' M6gis, Medgyesi Pril szav6val, tal6n
elbolondoskodottideinkk<iz6kellsz6molni,sbiinb6nattalle.
tenni, hogy sem a tcimegkommunik6ci6tnem tanultuk ki, sem
a jelenlegi felt6telek kcizcittnem tudunk mindig 6rv6nyesm6don megsr6lalni.Van h6t mit tenniink szint6n Medgyesiszav6val a Jtivend6re n6zv6st is magunk megtatt6ztat6s6val'
Meggylz6dlsem, hogy a m6diumok vil6g6ban sz6munkra az irt
u helyes6s j6 ar6nyu aszk6zisonkereszttil fog felt6rulni'
Zsinatunk most 6llitja cisszeazokat az egyh|zstatisztikai
adatokat, amelyeket kor6bban az lszikcizgyiil6sen szoktunk
t6rgyalni. Most csak annyit jelzek, hogy amennyibenpontoegyh6zkerr'iletiinkben2004.uk u dnttu*ell6ki cisszesit6sek,
ben t<ibbkeresztel6,konfirm6ci6 6s eskiiv6 volt, mint 2003ban. Orvendetes jel, hogy az 6vtizedek 6ta folyamatos cscikken6s meg6llt - hogy aztln ak6s6'bbiekbenncivekednifog-e,
az m,6.gttyitottk6rd6s. H6l6val tartozunk mindazoknak, akik
allzaios szolgak6nt az anyaszenlegyhlz 6pit6s6ben r6szt
vesznek. A keresztel6si adatokn6l n6h6ny sz6m hib6dzik
azonban, azoknak az adatai, akik gyermekiiket nem kereszteltetik meg, kiilcinbciz6 okok folyt6n. A legf6jdalmasabb itt
azon lelkip6sztoraink magatart6sa, akik nem kereszteltetik
meg gyermekeiket, 6s ezzel saj6t egyh6zunk hitelveit tagadj6k-meg, illetve nem hajland6k gyermekeket keresztelni, ez,el pedig gytilekezeteiket botrinkoztatj6k' Zsinatunk tanulmdnvi blzotts6ga 6ll6sfoglal6st tervez ezzel a nagyon srilyos
tanfegyelmi mulaszt6ssal kapcsolatban' Lelkip6sztorainknak pedig,kik ezt v6lik heiyesnek,csak azt tudom mondani,
miniegytori 6s tirciktjsl6zad6,hogy nem j6 helyen l6zadoz,,ak. Cte""szts6g s6kramentuma ugyanis Isten kegyelme
jegye 6s pecs6tje.Azt csak cirvendez6sziwel
sz6vets6g6nek

Iehet fogadni, arra csak h6l6s sziwel lehet k6szulni' Hi6ba
hivatkoznak arra, hogy vannak lelkip6sztoraink, akik mindenf6le j6 egyhilzi fegyelem n6lkiil b6rkinek b6rmikor k6szek kiszolg6ltatni a kereszts6gsdkramentum6t, s hogy 6k
nem akarnak ebben r6szeseklenni. Erre csak azt felelhetem: abususnon tollit usum. Meg azt is, hogy nem k<itelez6
reform6tus lelkip6sztornak lenni.
M6g n6h6ny adatot hadd ismertessek,s ezzelmondand6m
szerint egyh6zkerirleelej6hez6rkezemvissza'Az cisszesit6sek
tunkben 364 f66ll6sbanfoglalkoztatott lelkipAsztor,35 r6szid6s
lelkip6sztor 6s 191 vil6gi foglalkoztalott van gytLlekezeteinkben. Oktat6si int6zm6nyeinkben 6s egy6b intezm6nyeinkben
orsz6gosan6499f6 dolgozik. Hory ebb61az ut6bbib6l mennyi
esik Dunamell6kre, arr6l m6g nem kaptunk kimutatdst, kdrillbeliil 2500 t6. J6l l6tszik azonban, hogy egyh6zkcizs6geink
fenntart6 k6pess6geszinte kimeriil a lelkip6sztori 6ll6sok
fenntart6s6ban, 6s a kdzint6zm6nyi alkalmazottak az 6llami
normativ6kb6l kapj6k javadalmukat. A mostani sziikcisid6ktestv6riess6grevan sziiks6gunk,
ben igen nagy bcilcsess6gre,
b6rfeszi.ilts6gvagy egzisztencisemmif6le
hogy egyh6zunkban
6lis dr6ma ne ktjvetkezz6kbe. Int6zm6nyeink 61et6t6ttekintve
is azt kiv6nom, hogy amennyibenlehets6ges,ezt keruljiik eI'
Med.gyesiPAI aztjavasoljaPraxis Pietatis-6ban,hogy reggelre kelv6n is rigy 6bredjiink, hogy minden gondolatot,
i-elyre kelr.ink, berekesszr-ink,s csak Isten ig6ret6re 6s dics6s6g6refigyelve kezdjiik a napot. ,,Mindennapi munk6dnak kezdetel egyenaz lsten ig6je 6s az im6dkoz6s"" Es mihelyt felserkensz,ottan igy sz6litsd meg a maga szents6ges
ieeiem 6t ar 6n lelkem figyelmesebbenv6rja az Urat,
*irrtr"ttt a vircaszt6 a reggelt". Ez a mi virraszt6sunk mindaddig tart, mig Krisztus dics6s6gesorszilg|ban meg6rkezik'
Boldog az a szolga,akit az 6 Ura rigy tal6l, hogy bolondul ttilt6tt idej6t m6r biinb6nattal megvdltotta, minden jelenval6ban 6llhatatosan j6rt eI, s a jcivend6t tinmaga megtafi6ztat6s6ban tigyelte. Akkor nem kell f6lnrink semmilyen ellens6g16l,mert akkor Isteniink kez6ben vagyunk, akkor hihetjrii, hogy nem vett rajtunk uralmat a biin, hanem a' 6 ke'
gyelme6s Szentlelkeereje lakozik benniink'

t
I

A kr)zgyiilAsa felijitott d'dszteremben
A 2005. MAJUSI
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HATAROZATOK
6. TTAROZAT OK AZ ELNOKS 6GI BESZAMOLOHOZ

-

Megt6rgyalta 6s elfogadta a:
- Tahi Konferencia Telep
- Egyetemi 6s F6iskolai Gytilekezet
- R6day Gyfijtem6ny
- Sz6kelyJ6zsefAltal6nos Iskola
- Ba6r-Madas Gimn6zium AltaHno" Iskola 6s Di6kotthon
- Gyrik<issyEndre 6voda
z6rsz|madilsalt

-

Megt6rgyalta 6s meger6sitettea
Ba6r-Madas Gimn6zium Altal6nos Iskola 6s Di6kotthon
- Sz6kely J6zsef Altalilnos Iskola
Endre Lelkigondoz6i6s SzupervizoriInt6zet
Gycikcissy
- Egyetemi 6s F6iskolai Gyiilekezet
Tahi Konferencia Telep 2005 6vi kcilts6gvet6s6t.

EI6t erleszt6:Var ga L5szl6
I. A kcizgyiil6s ktisz<inettelfogadja az elntiks6gi tanit6, elgondolkodtat6besz6mol6t.
2. Akozgyfil6s t6mogatja a tcirt6nelmi egyh|zak tiltakoz|'
silt 6s az Alkotm6nybir6silghoz fordul6 l6p6s6t a kormlnyzat azon intlzked6sei kapcs6n, amelyek t<irv6nytelenr.il diszkriminativ l6p6seket tesznek az egyhilzi rnt6z'
m6nyi 6s kdlts6gvet6sifinansziroz6ssalkapcsolatban.
3. Aktjzgyfil6s egyet6rt 6s meger6sitiaz elntiks6gazon dcin'
t6s6t, hogy az I. negyed6vi hitoktat6i dijakat hitel 6s
egy6b finanszitozdsok terh6re megel6legezi6s eljuttatja
a munk6t, szolg6latotm{r elv6gz6khtiz.Egybenazt is tudom6sul veszi, hogy ez 6vben tov6bbi ilyen lehet6s6ge
m6r nem lesz az egyh6zkertiletnek.
4. AkozgyfiI6s elutasitja azon t<jrekv6seket,melyek az rin.
,,rigynrik-iiggyel" kapcsolatosan ki- 6lezetten az e gyhilzak
ellen ir6nyulnak. Kifejezi azon 6haj|t, hogy ezt a k6rd6st
egyh6zon beltil 6s kivtil is v6gre megnyugtat6an, az 6ttatlanok 6s az illdozatok megb6lyegz6s6tkiz6r6an kell
rendezni.
5. Akcizgyfl6s ktiszcinetetmond minden lelkipdsztornak, aki
v6llalta a hat6ron trili gyiilekezetekben val6 szolg6latot,
6s mindent megtett az6rt,hogy a rajtuk esett sebet,f6jdal'
mat egyiitt 6rz6 szeretettelpr6b6ljuk gy6gfitani.

Az Egyhdzkeruleti KcizgyfiI6s egyhangrilag rigy dcintcitt,
hogy nem k6r r6szletes ismertet6st a fent emlitett iigyekr6l
6s a 2005. janu6r 21-6n valamint m6rcius 9-6n tartott tan6csiil6s munk6j 616l sz6l6b eszdmol6telfogadta, az azonhozott hat6r ozatokat meger6sitette.

9. A KRE HTK JELENTESERdL SZOLO HATAROZAT
El6tetjeszt6: dr. N6meth Divid
1. Az Egyh6zkenileti Kozgyfil6s elfogadja a KRE Hittudom6nyi Kar6r6l sz6l6jelent6st.

6. Akcizgyiil6sr6szv6ttelosztozik a r6mai katolikus testv6rek gy6szdbanKarol Wojtyla, II. J6nos P6l hal6la kapcs6n. Benne ahivlkercszty6n embert l6tja, 6s 6rzi eml6'
k6t. Ugyanakkor rem6nys6ggeltekint az rij p6pa, Josef
Ratzinger,XVL Benedekszolg6lataeI6,abban a rem6nyben, hogy biblikus etik6ja segits6gr.illesz a kereszty6nek
e libertinus vil6gban.
bizonys6gt6tel6ben

2. Az Egyhilzkeriileti Kcizgy{il6s kciszcinetetmond Varga
Liszl6 f.6jegyz6:6rnak a Hittudomdnyi Kar 6ltal haszn6lt
6priletr6szek fehijit6sa rigy6ben v\gzett szervez66s ir6nyit6 munk6j66rt.

8. TTAROZAT AZ EGYHAZKERULETI TANACS
MUNKAJAROL

3. Az&gyhhzkertileti K<izgyiil6skciszcinetetmond azoknak a
lelkip6sztoroknak 6s gyiilekezeteknek,akik a VI. 6vfolyamos lelk6sz-hallgat6kgyakorlati k6pz6s6benr6szt vesznek.

El6terj eszt6:Var ga L6szl6
El6terjeszt6s:
Az elmrilt krizgyfil6siink 6ta az Egyh6zkeriileti Tan6cs k6t
alkalommal tartott ii16st.
2005.janurfu 24-6n:
Meghallgatta, a prispcikibesz6mol6t.
- Elfogadta az egyhilzkenilet 2005. 6vi k<ilts6gvet6s6t.
- Elfogadta az egyh|zkenileti Gazdas6gi Bizotts6g 6ltal
j avasolt egyh{zmegy6nk6nti
gyrilekezeti6pit6si seg6lyeloszt6st.
- J6vdhagy6an tudom6sul vette a folyamatban lev6 hitel
kihelyez6sek 6s azok visszat6rit6s616I sz6l6jelent6st'
2005. mircius 9-6n:
- Megt6rgyalta 6s elfogadta a 2005-dik 6vi egyh6zkenileti
kcilts6gvet6sm6dosit6s6t.
A 2005. MAJUSI

4. AzBWh|akeriileti KiizWtil6s megkciszciniazoknak a gyr'ilekezeteknek, egyhizmegy6knek 6s int6zm6nyeknek az
6ldozatv6llal6s6t, amelyek a teol6giai hallgat6k k<iztis
eb6djeinvend6gl6t6kvoltak, ilI. teol6gusnapotszerveztek.
5. AzEgyhdzkeriileti Kcizgyiil6seml6kezteti a kertilet gyiilekezeteit a Budapesti Reform6tus Teol6gia fenn6ll6s6nak
150. 6vfordul6ja alkalm6b6l tartand6 tinneps6gre,amelyre okt6ber 8-12-ig kenil sor. K6ri, hogy min6l tcibbenvegyenek r6szt a k<izcismegeml6kez6sben6s h6laad6sban.
6. Az Egyh6zkeruleti Kcizgyfil6s circimmel 6llapitja meg,
hogy a teol6gusnapokrendszeress6t6tel6vel, a fogad6
gyrilekezetek 6s a spiritu6lis munk6ja nyom6n k<izelebb
kertiltek egym6shoza teol6giai hallgat6k 6s a gyiilekezetek. Kciszcinet6tfejezi ki azoknak, akik ebben r6szt v6llaltak. Biztatja a HittudomSnyi Kart, hogy legyen egyre
ink6bb gytilekezeteink teol6gi6ja.

KOZGVfI6S

HATANOZATAI

'
Kozlemdnyek
Egyh6zker0leti
Reform6tus
B . Dunamell6ki

_

10.A KRE TAN1TOKEPZ6 T'6ISXOI,AI KARANAK
BESZAMOL OJ AHOZ g'626N6 HATAROZATOK

ISKOLAJELENJOZSEFAT,TAT"E.NOS
13/bA SZEKELY
puzlno
HATARozAT
Tf sEHEZ

El6te4eszt6: dr. Nagy Istvdn

El6terjeszt6:dr. Madarisz Imr6n6

1. Az Egyh6zkerr.iletiKcizgyiil6selfogadjaa jelent6st.
2. Az Egyh6zkeriileti Ki5zgyiil6s lehet6s6geihez m6tten
anyagilag t6mogatja a f6iskolai 6pr.ilet b6vit6s6t. A jciv6
6vi kcilts6gvet6sekk6szit6sekor erre odafigyel.
3. Az Egyh6zkeruleti Ktizgyiil6s tudom6sul veszi, hogy a
volt T6bita Koll6giumba egy f66ll|s6 munkat6rs be6llit6sa sziiks6ges.Ennek anyagi fedezetlt lehet6s6gszerint
biztositja a kcilts6gvet6sben.

1. Az Egyh6zkertileti Kcizgyiil6selfogadjaa jelent6st.

z6o6 HATAROZAT

11.A RADAY GYfJTEMENY JELENTfSTHBZ

14.A GYOKOSSYENDRE LELKIGONDOZOI
ES SZUPERV1ZORIINTfZET JELENTESEHEZ

r,6z6n6 HATAROZATOK

13/c AGYOKOSSY pNlnE

OVODAJELENTESEHEZ Fii-

El6terjeszt6: dr. Madaris z knr 6n6
L. Az Egyhilzkeriileti Ktizgyfil6s elfogadja a jelent6st.

piJz6n6 HATAROZATOK

El6terjeszt6; dr. Berecz Agt es

El6terjeszt6:T6th Jinos
1. Ak<izgyfil6selfogadjaa jelent6st'
jelent6st.
2. Akozeytil6sk6r minden lelkip6sztort 6s egyh6zkcizs6get, 1. Az Egyh6zkeriileti Kc;zgyiil6selfogadjaa
aj6nkiadv6nyaikb6l
hogy a gytilekezettikben megjelent
2. Az Egyhilzkeriileti Ktizgy(il6s k6ri az egyhilzmegy6ket,hogy
d6kozzanakegy-egy p6ld6nyt a R6day Kcinyvt6rnak. Ha
segits6kel6 a szupervizi6megismertet6s6t6s a szupervizi6
erre nincs lehet6s6-giik, rigy legal6bb t6j6koztassanak
rendszeresgyakorlat6t a lelk6szihivat6sgyakorl6sban.
azok megjelen6s6r61.
3. Az Egyh6zker0letjavasolja a kertileti oktat6si 6s diak6niai int6zm6nyeknek,hogy az int6zm6nyek 6s dolgoz6k
pasztordlis szupervizi6j6bana GydkcissyInt6zet szolg6lat6t vegy6k ig6nybe.

12. JELENTNS EZ NCYBTEMI ES F6ISKOI,AI
GYULEKEZETR6L
El6te4eszt6: Edes Arpid
1. Az Egyh6zker0leti K<izgyiil6skcjsztjnettelveszi tudom6sul az egyetemilelk6szijelent6st,Isten Szentlelk6nek6ld6s6t k6rve az Egyetem\ Gytilekezetben foly6 szolg6latta.
2. Az Eeyh|zkertileti Kiizgy6l6s Isten ir6nti h6l6val veszi
az egyetemimisszi6rigy6nek ktils6 6s szem6lyifelt6teleiben tcirt6nt el6rel6p6seket, 6s tov6bbi t6mogat6s6r6l
biztositja a Budapesti Reform6tus Egyetemi 6s F6iskolai
Gyiilekezethezkapcsol6d6egyetemi misszi6i munk6t.
3. Az Egyh6zkeriileti K<izgyfil6skinyilv6nitja, hogy rendezni kiv6nja az Egyetemi Gyiilekezetjogi helyzet6t.

I3I A. A SAAR-MADES GIMNAZIUM, ATTAI'ANOS ISKO'

stz6n6 HATAr,A fs DIAKoTTHoNJELENTEsEHEZ
ROZATOK
El6terjeszt6:dr. Madar6sz Imr6n6
1. A k<izgyiil6selfogadjaa besz6mol6t.
2. AkozgyfiI6s elismer6sben r6szesiti az orszilgosKciz6piskolai Tanulm6nyi versenyen el6'kel6 helyez6st szetzett
di6kokat, 6s n6v szerint azok felk6szitSit eredm6nyes
szakmai munk6juk6rt: Ber6nyi Eszter, J6nosin6 Solt Anna, Kerekes Barnab6s, Kov6cs G6born6,Marton Agota,
Pap Istv6n 6s V6rtesaljai M6ria szaktan6rokat'

15. A LELKESZI NIYLIGDi.IIXTBZNT AT,EPjTVANY
MEGSZfNESEVEL KAPCSOI,NTOS HATARO ZATO]K
El6terjeszt6: Varga L5szl6
1. A k<izgyiil6sk6ri a MRE Zsinatht, hogy a megszrintetend6 alapitv6nyban l6v6 vagyon 6s annak tov6bbi kezel6se
vonatkoz6s6bandolgozzonki 6s fogadjonel mtikcid6si6s
ellen6rz6si szabilyzatot'. A miikcidtet6st 6s ellen6rz6st, a
felugyeletet 6s a dcint6sekmeghozatal6tilletve el6k6szit6'
s6t a n6gy egyh6zkeriiletb6l a kcizgyiil6sek5ltal deleg6lt
2-2 Ielk6szb& 5116ellen6rz6 bizottsdgnak kell fehigyelnie. Ennek indoka, hogy ebbe az alapitv|nyba kiz6r6lag
a lelkip6sztorok 6ltal befizetett 15 %-os szem6lyi nyugdijjAruf6k L0 %-oLmeghalad6r6szekertilt, 6s a tov6bbiakban is 6venk6nta Reform6tusLelk6szi Nyugdijint6zet 6ltal
kimutatott jarad6kttibblet kell, hogy gyarapitsa az Alapot.
2. Amennyiben az 1-espontban foglaltak teljesulnek,rigy a
DMREK Kcizgyiil6sehozzilj{rul az Alapitv6ny megsziintet6s6hez6s a vagyon Nyugdij Garancia Alapba keriil6s6hez.A megsztintet6shezsziiks6gesnyilatkozat kiad6s6ra felhatal mazza az Einciks6get.
16. ZSINATI 6S NCYUAZKERULETI BIZOTTSAGI
HELYEK BETOLTESE
El6terjeszt6: Varga L6szl6

3. A K<izgyfil6sk<iszcinetetmond Arany J6nos igazgat6 irrnak, hogy az elmrilt 10 6vben reform6tus kereszty6n
szellemis6ggelvezette a Ba6r-Madas Reform6tus Gimn6ziumot, Altalenor Iskol6t 6s Di6kotthont.
A 2005. MAJUSI

l. Az Egyhilzkeriileti Kcizgyfl6s megkcisztini a szavazat'
sz6mI6l6 bizotts6g munk6j6t, 6s meg6llapitja, hogy a
kcizgyiil6salkot6tagjai titkos szavaz6ssal

KOZGYfLES

HAT ANOZATAI

' 9
. Dunamell6ki
Reformdtus
Egyhdzkeriileti
Kozlem6nyek
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-

az egyhilzkertileti sz|mvizsgill6 bizotts6g p6ttagS|v6
Szemerei Lilszl6 helyett Szab6 S6ndor P6ter madoc'
sai lelkip6sztort;
a zsinati vall6soktat6si bizotts6g tagl|v| dr. Kiss Bo6z hely ett Kardos P6ter p6kozdi lelki-p6sztort;
zsinati eg6szs6gr.igyip6tk6pvisel6v6 dr. Urb6n G6bor
kecskem6tiorvost;
zsinati tanari p6tk6pvisel6v6dr. Nagy Istv6n f6igazgat6t

17, AZ OKTATASI INTEZMfNYEK

KOLTS]OGVETESEI

E16te4eszt6: Var ga L 6s z16
L. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyiil6se
az Iskolar.igyiSzervezetkcilts6gvet6s6t5.200 eFt bev6teli 6s 5.200 eFt kiad6si <isszeggelj6vilhagyla.
2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet Kcizgyiil6sea
GyrikdssyEndre 6voda ktilts6gvet6s6t 17.666eFt bev6tej6v6hagyja.
li 6s 17.666eFt kiad6si cisszeggel
3. AR6day Gyfijtem6nynek az 6ltal6nos tartal6k terh6re az egyhilzkeriilet mint fenntart6 - plusz 3 MFt'ot biztosit, ami risszesen9 MFt-os fenntart6i t6mogat6st jelent.
Ennek felhaszn6l6s6val 6prilis 30-ig kell a r6szleteskcilts6gvet6st 0 szald6val elk6sziteni, amelyet az Egyh{zkerrileti Kcizgyiil6se felt6tel mellett meger6sit.

november 17-6nism6t lesz lelk6szszentel6s.Szeretettel
k6rjrik esperes testv6reinket, hogy szem el6tt tartva a
2003. november 19-i kdzgy(il6srink 12. sz6mf hatdrozat6ban foglaltakat, hivj6k fel erre az egyhdzmegy6jrikhdz
tartoz6, IL lelk6szk6pesit6 vizsg6t tett lelk6szek figyelm6t. Az Egyh6zkertileti Kcizgyfil6snek cimzett k6relmeket, az egyh6zmegyeilelk6sz-testtilet aj6nl6s6val, legk6s6'bbokt6ber 15-ig k6rjrik felterjeszteni.
Hat|rozat: A fenti hat6rid6'l<etaz Egyhilzkerrileti Kcizgyiil6s
meger6siti,6s nyomat6kosank6ri ezek pontosbetart6s6t.
19/b. EGY]4B UCYNrc AZATAGI TERI INGATI,AN
ElSterjeszt6: dr. Szab6 Istv6n
1. A Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkerr,ilet Kcizgyfil6se
felhatalmazza az Elnciks6get,hogy a XV. Keruleti Onkormdnyzat kedvez6 aj6nlata eset6n az Alagi t6ri ingatlan
telk6nek megvds6rl6s6ra nyrijtson krilcscint a MRE Zsinat6nak. Az ingatlan tulajdonjog6nak rendez6seut6n a
nffitott kcilcscinfej6ben a teljes ingatlan fel6pitm6ny6vel
egyi.itt egyh6zkertilettink tulajdon6ba kerril, ahol a tov6bbiakban a MRE, illetve a keriiletiink misszi6i 6gai
kerulnek elhelyez6sre,k6s6bbi egyeztet6seknyom6n.

18. JOGI UCypr
r9/C. EGYfB UCYNrc HAT"4.SZTNT,KIFELLEBBEZfS
El6terl eszt6: Simo nfi S6ndor
El6terjeszt6: dr. K6ri Tamis
L. Az Egyh6zkerr.ileti Krizgyiil6s t6rgyal6sra alkalmatlannak tal6lja az egyhilzkeriileti orgona-feltigyel6r6l sz6l6
szab6lyrendelet tervezet6t, mert ellent6tes egyh6zunk
alkotmdny6val 6s gazdas6gitcirv6ny6vel. Felk6ri az eWhilzzenei, valamint a jogi 6s kozigazgatilsi bizotts6got a
szab6lyrendelettervezet6nekStdolgoz6s6ra.
2. Az Eeyhilzkenileti K<izgyiil6s - a Budapest-D6li Reform6tus Egyhilzmegye Tan6cs6nak javaslat6ra - P6ter
M6ria lelk6sz lelk6szi jelleg6t nem tartja fent. A kcizgyiil6s d<int6s6tP6ter M6ria lelk6szhezm6ltatlan peresked6semiatt hozta.

1. Az Egyh6zkeriileti Krizgyiil6s a D6lpesti Egyh6zmegye
Kcizgyiil6s6nekhal6sztelki presbit6riumra vonatkoz6 hatilrozatait meger6siti, a fellebbez6st elutasitja, mivel az
Egyh6zi Trirv6nyben meghat6rozott l6tsz6m al6 cscikkent a presbit6rium l6tsz6'ma.

A DUNIUELL6KI Rnronnn{,rus
EcvuAzrpRiiLET KozcWr,psE ALTAL
ALAPiTOTT DiJAK A PEDAGOGUSOK
ELISMERESERE

rg/A. EGY6B UCYSX' HATARID6K KIJELOLESE
El6terj eszt6:Varga Lhszl6
Az 6szi egyh6zkeriileti kcizgy(il6s el&<6szit6 feladatainak
sz6p rendben val6 teljesit6s6re az aldbbi hat6rid6t kitiiz6s6t javasolom.
a) Az egyh|zmegylk szeptember f-ig terjessz6k fel a szakel6ad6ijelent6seket az egy-hilzkeriilethez.

SoIi Deo Gl6ria-dij: olyan testiiletek, int6zm6nyek kaphatjdk a dijat,
amelyek reformdtus kiiziiss6gk6nttijbb 6ven keresztiil egys6gesarculattal
jelenitett6k meg a reformdtus kereszty6n nevel6s alapelveit, munk6juk
p6ldaad6volt abban a tekintetben, hogy egyh6zunk iskoldinak 6vsz6zadok
sordn kialakult hitbeli 6rdks6g6re6s pedag6giaikultrirdjtira 6pnlt.
Lor6ntffy Zsuzsanna-dij: olyan taniigyi vezet6 kaphatja meg a dijat,
akinek irdnyitdsa mellett az int6zm6ny hosszri ideje kimagasl6 eredm6nyess6ggeldolgozik 6s/ vagy oktatja, neveli tanitv6nyait kereszty6n
szellemis6gben6s gyarapitja tuddsukat az iirdkiilt 6s a jelenkori kult(ra
val6di 6rt6keinek megfelel6en.

b) Az egyh6zkertj'letiszakbizotts6goklegk6s6bbszeptember
30-ig t6rgyalj6k meg a jelent6seket.A bizotts6gokataz illet6kes szakbizotts6gelncikeisziiks6g szerint hivj6k <issze.

Benda Krilmdndij: olyan 6v6n6k, tanitok, tandrok kaphatjrik meg, akik
sajdt szakteriilettknek hosszabbideje elismert k6pvisel6jiik, tanitv6nyaik
sikereket 6rnek el a kiiliinbiiz6 szint(i tanulmSnyi versenyeken, vagy a
h6tr6nyos helyzetri, sajiitos nevel6si ig6nyfi dirikok trimogat6s6ban
jeleskednek.

c) A szakbizotts6gok elncikei a bizotts6gi jelent6seket 6s az
ezel<hezkapcsol6d6 hat6rozati javaslatokat, valamint a
jelent6s rrividitett, m6sf6l oldalas <isszefoglal6s6tokt6ber
15-igktldj6k be a PiispcikiHivatalba.

A p6ly6zatnak tartalmaznia kell:
L az int6zm6ny igazgat6tan6cs6nakindoklisdt, illetve j6v6hagy6sdt
2. a nevel6testilet javaslat6t
3. a felterjesztd indokl6s6t

d) Az Egyhilzkenileti K<izgytil6skitfiz<itt id6pontja: november

A p6ly6zatokat a Dunamell6ki Reformdtus Egyhdzkeriilet Iskolaiigyi
Bizotts(gihoz(L6nyay Utcai Reform6tus Gimn6zium, 1092 Kinizsi u. f -7.)
kell felterjeszteni 2005. jirnius 30-ig.

L7-18.Ezen t6rgyaljuk meg a szakbizotts6gijelent6seket.
e) Ebbenaz 6vbenEryh6zkenileti Kcizgyfl6stink els6napj6n,

A 2005. MAJUSI
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tonevben
nopok o 200412005-os
Teologus
denki egy 6v alatt. Kikjntisen sokat f6radt a szervez6sekkel
a teol6gusnap-felel6s Cs6kai Ldszl6 III. 6ves teol6gus, aki
11-en vett r6szt (volt olyan vas6rnap, amelyen egyszerre
tcibbteol6gusnapis volt, a,,rekord" advent els6vas6rnapj6n
3), egy di6k volt 7x, h6rom hallgat6 6x, h6rom volt 5x, 6s
tcibben4x. Professzorok6s kis6r6k 29-envettek r6szt a teoOsszesen18 teol6gusnapot szeweztrink. Ebb6110 volt ke16gusnapokon.
riiletiinkben, egy a Tisz6ninneni keriiletben, egy a Dun6ntrititjaint sor6n cisszesen11 645 km-t tetttink meg, s mindmondhat6
nem
h6rom
A
18-b6l
liban, 6 hat6rainkon kiviil.
eztAtyenk 6v6keze alatt. Szinte az cisszesutunk sor6n haszhagyom6nyosnak,egy a baracskai bcirtcinbenval6 l6togandltuk a keriilett6lLa teol6gi6nak aj6nd6kozott kisbuszt, amet6st, egy a hannoveri Kirchentagon val6 r6szv6telt, egy pelyet, mint ebb6,az cisszefoglal6sb6lis kit(inik, a c6lnak megdig a kecskem6ti refiben val6 csendesnap-tart6st jelentette
vet'
felel6en haszniltunk. A teol6gusnapokat ma m6r nem puszr6szt
is).
Emellett
(ilyen volt els6 f6l6vben a L6nyayban
tiln azzala c6llal szervezzik, hogy a gyulekezetek ez 6ltal is
trink egy auschwitzi eml6kirton is.
kifejezz6k a k6szs6giiket a int6zm6ny fenntart6s6ra, de
Legt<ibbeta D6lpesti Egyh6zmegy6benvoltunk: Ocsa, Gocirrimmel6s ktisztjnettel vettiink minden adom6nyt, amelyet
Egyszer voldcjll6,J6szber6ny,Gytingy<isegyh6zkcizs6geiben.
6s saj6t 6let6t segit5c6ljaira haszn6lunk
a di6ks6gkcizciss6gi
d6li
r6szt
a
Barany6ban
tunk Budapestena Kr.ils6-Ull6i irton,
j6rtuk v6gig (Orm6ns6g),V6rtesalj6n a s6rbogardilelk6szkcir- fel. Ebben az 6vben 415 000,-Ft-ot kaptunk, amit kciszciben voltunk 9 gyiilekezetben,valamint Baracsk6n a b<irtcin- nunk, s vegytik hozz6, hogy ez az osszeg10 teol6gusnapon
ben. Tolnai Egyh6zmegy6benNagydorogonj6rtunk, B6cs- j6tt ossze,hiszen m6s jelleg( ritjainkon nem kaptunk adom6nyt, a hatdron tirli
Kiskuns6gban Kecskeritjainkhoz pedig m6g
m6ten. Tiszafiireden 6s
n6mi hozz|j6rul6s is
Feh6rv6rcsurg6n volvolt. Ez6rt
sziiks6ges
tunk a keriiletrinkcin
jelenthetem
tirtimis
pekivril. Hat6ron tril
mel, hogy l6bra 6llt a
dig: Sz6ken tcilttitttink
teol6gusok 6ltal 19906 napot, majd D6lvid6ben l6trehozottAgoston
ken (Horv6torszilg) 4
Alapitv6ny,
S6ndor
gyr.ilekezetben szolg6lkifejezetten
amely
tunk, a Ieghosszabb
az6rt jott l6tre, hogy a
utunkon eljutottunk
hat6ron trili
teol6gusok
egy t6voli sz6rv6nyba,
egy6birtjait
misszi6i
6s
a kijevi magyar reforsegitse. Ez6rt k6rek
m6tusokhoz,j6 kapcsomindenkit, ha tal6lkolatot 6polunk Magyarzik ezzelaz Alapitv6nyigennel 6s a kcirny6ki
nyal,
6s t6mogat6sra
(Ergyiilekezetekkel
m6lt6nak veszi hat6ron
d6ly), ahol szint6n tcibb
trili gytilekezetek6rt vagytilekezetben szolg6l16 a szolg6latot, tegye
tunk. S el6szcirj6rtunk
ezt meg anyagilag 6s
Felvid6ken, ahol Rozsteol6gusnapon
Hallgat6h szolg1.lnaka sdrbogd.rd,i
im6ds6gbanis. Az Alais6s
kcirny6k6t
ny6t
pitv6ny segit a hat6ron tirliaknak lelki 6s fizikai m6don, gyiimerhettiik meg.Voltunk Szabadk6negy ififs6gi napon, ami j6
lekezeti kapcsolatok 6pol6sa, segit6se r6v6n' Bekapcsol6del6jelelehet a vajdas6giakkal val6 kapcsoltunk ki6pit6s6nek.
j6
tunk 6pit6t6bor jelleggel az erd6lyi templomok meg6v6si
r6sziink,
volt
6lm6nyben
Ezen irtjaink sor6n sz6mtalan
programj6ba tavaly ny6ron; s szeretn6nk 6wah6zakat, nea t6jegys6gmegismer6s6n,az ott szolg6lt lelk6szek,ismert
h6z helyzetben l6v6 egyhilzkozs{geket, sz6rv6nyhelyzetben
emberek circiks6g6nekmegismer6s6n tirl a legnagyobb 6lis t6mogatni. Ezen a ny6ron is k6t hoszm6nyt a gyiilekezeti tagokkal val6 tal6lkoz6s 6s besz6lget6s l6v6 gyr.ilekezeteket
jelentette, mely sor6n reform6tuss6gunk gondjair6l, cir<imei- szri h6tv6g6s tdbort szervezink, az egyiket Magyarigenben
(Erd6ly), a m6sikat Berz6t6n (Felvid6k). Ezen alkalmakkal
161,n6prink sors6r61,a vil6ghelyzetr6'l cser6lhettiink gondoigehirdet6ssel is szolg6lunk.
latokat. Kril<incisenfontosnak it6ltrik a december 5. ut6ni
Osszesen 18 helyen voltunk. A teol6gus nap ma m6r
helyzetbental6lkozni, er6siteni hat6ron tfli testv6reinket.
j6k
nemcsak
annyit jelent, hogy elmegyiink egy gyiilekezetbe,
megismerj6k
voltak arra is, hogy a teol6gusok
Az utak
teol6gus h6tv6g6nek nevezztik egytittl6tcibbnyire
hanem
vaamelyekben
helyzeteket,
kiilcinleges
6s
az
fitlagos
azokat
teinket, mert m6r p6nteken vagy szombatonelmegyrink a
gyunk mi, reformdtusok. Orcim volt sz6munkra, hogy a
meghiv6 egyhilzkozs6gbe,ott tciltrink egy napot, majd vas6rprofesszori kar szinte minden tagja - van, aki tribbszciris nap szolg6lunk. Sokf6le volt most is. El6fordult olyan, hogy
vetlelkesed6ssel
nagy
"n i.e"t minket fitjainkra. A di6kok
egy gyrilekezetbe menttink, s ott r6szt vettrink ifi 6rdn, betek r6szt a teol6gusnapokon, 6s sokat is f6radtak 6rte, az
sz6lgettiink az egyhilzr6l, az egyhizk6zs6gr6., s m6snap teutaz6sokban, kril<inf6le szolg6latokban, ig6s lapok ir6s6ban,
ol6gusnapkeret6ben szolg6latunk az istentiszteleten(J6sz'
mfisorokbanval6 r6szv6telben.A 94 teol6gus6s 16 vall6staber6ny).Volt olyan, amikor szombatonegy rcivid kir6ndul6s
n6r kciziil cisszesen204-envettek r6szt teol6gusnapon.Egy
ut6n egy lelk6szk<irvend6geivoltunk, s ott a kiirny6kbeli lelnapra 6tlagosan11 teol6gusment el, egyszermajdnem min-

Isten ir6nti h6l6val sz6molokbe arr6l, hogy a budapesti teol6gia 150 6ves 6vfordul6j6ra k6sznlve ebben az 6vben megszaporodtaka teol6gusnapok kerulettinkben, azon kiviil,6s
hat6rainkon tril is. A statisztik6k trikr6ben n6h6ny adat:
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k6szekkel 6s az 6helyzetrikkel ismerkedtiink meg. Vas6rnap
szolg6ltunk a lelk6szkrirhoz tattoz6 gyrilekezetekben, majd
d61ut6n a krizpontban tartottunk teol6gusnapot a kcirny6kbeli gyiilekezetek r6szv6tel6vel (S6rbog6rd).Volt olyan, hogy
v6gigj6rtunk egy megyer6szt,ahol elkalauzoltak bennunket,
majd vas6rnap mindenki m6s gyr.ilekezetben szolgillt, a
sz6rv6nybanis (Orm6ns6g). Olyan is volt, hogy vas6rnap
d6lel6tt teol6gusnapon voltunk, majd d6lut6n sz6rv6nyokHat6ron
ban 6s id6sek otthon6ban szolg6ltunk (Gy<ingyds).
tgli ftjaink is v6ltozatos k6pet mutatnak. El6fordult, hogy
n6gy gytilekezetet j6rtunk v6gig, s mindegyikben teol6gusnap keret6benszolg6latunk(Horv6torsz6g).M6shol tcibbnapot tart6zkodtunk, mialatt alatt megismerkedtrink a gyrilekezettel, biinb6nati alkalmakat tartottunk, majd kcizcisreform6ci6iistentiszteletet a helyiekkel (Sz6k).Ism6t m6shol
megismerkedtiink egy r6gi6 tcirt6net6vel, neh6zs6geivel,kir6ndultunk is, majd szolg6latunk a k<irny6kbeli gytilekeze-

tekben 6s a sz6rv6nyokban(Gyulafeh6rv6r,Rozsny6).Ahannoveri it az egyhilzl6t6st, rendezv6nyszewezlst 6s a kulcjnbtiz6 programokb6lval6 citlet-szefz6st,a kecskem6tiiskolai
csendesnappedig a kreativit6st, a fiatalokkal 6s az egyh|zi
iskol6val val6 tapaszt alatszerz6st segitette. Sokat jelentettek ezek a szolg6latoka teol6gus 6s vall6stan6r hallgat6knak a szolg6latukraval6 felk6szul6sben,a gyakorlati egyh6zi 6let megismer6s6ben6s legf6k6ppenegym6ssalval6 kcizciss6giikme9616s6ben.
Ezeken az utakon mindig azt tapasztaltuk meg, hogy noha
mi magunk vitttik az circimhirt, az et6sit6st, a bdtorit6st, mi
magunk vidultunk fel, kaptunk rij er6re 6s b6torodtunk fel a
szolg6latra, az egyhizban, az egyh6z Ur6nak. Neki legyen
mindez6rt h6la.
B<ilcsfiildi Andris
spiritud,Iis
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AZALAP|TVANY
MAITEVEKENYSEGEI:
meglev6kophidokotverni,6s o hotdront0liegyhdztesiekkel
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ZENEI FESZTIVAL
II. REFORMATUS
AZ OKUMENIKUSGONDOLTOKJEGYEBEN
2005.JUNIUS10-11-12.
NAPKOZBEN_ RADAYUTCA
1. PROGRAMOK
Napk6zben (11-18 6ra kdzcitt) a programokat a R6day utca Reform6tus
Teol6gia el6tti szakasz6n s6trak 6llit6s6val, tArsegyh{zak 6s t6rsint6zm6nyek, irjs6gszerkeszt6s6gek, k6nykiad6k, hagyom6ny6rz6k, n6pm(v6szek jelenl6t6vel 6s egy szinpad 6rdnk6nt vdltoz6 programj6val
tessziik v6ltozatoss6. Reformdtus 6s tdrsegyhAzi zenei el6ad6k, k6ru'
sok, n6p6nekesek, folk-zenekarok, vil69zene 6s jazz egyiittesek
valamint 16zfiiv6sok v6ltj6k egymrist:
PENTEK:
11:00 Julianna Ref. Altaldnos Iskola Gyermekk6rusa (60 f6)
12:00 Cantoraes Ecclesiae (16zfriv6sok)
13:00 L6nyay utcai Ref. Gimn6zium Enekkara
+ 6k15s .gy.
14:00 Demeter Erika (Sepsiszentgycirgy)(n6p6nek;
15:00 Nary J6nos Quartet (reformritus n6p6nekek jazz6tirata teker6vel)
16:00 Zurg6 egyiittes (moldvai n6pzene)
17:00 Kerekes egy. - gyimesi 6s moldvai n6pzene
SZOMBAT:
11:00 Kalamajka (gyermek-n6p6nekek,versek)
12:00 Talitha Kumi (fiatal reformdtusok akusztikus zen6je)
13:00 Corpus Harsona Quartet (r6zfriv6sok)
14:00 Berkesi Alex Band ("Feh6r" c. album bemutat6ja)
15:00 Nagyv6rad t6ri reform6tus k6rus
1"5:25V6rnagyAndrea 6s Farkas Zsolt (ZeneKEPzeIet - n6gykezeszongora 6s vers)
16:00 Musical Witchcraft (Koll6rAttila - Solaris) (akusztikus zene
fuvol6ra, gitdrra,
iit6hangszerre)
17:00 K6lmdn Imre (csell6 - Vajdas6g)
17:30 Baptista Harangegyiittes
VASARNAP:
1.1.:00Bdstya Citerazenekar (Felvid6k)
12:00 Bellon R6zfiiv6s Quintet (barokk, renesz6nsz)
13:00 Makdm egyiittes (vil6gzene)
14:00 Szigeti Okumenikus linekkar + zsolt6rok gitdrra 6s
6nekhangra
15:00 Vill6 Enekegyiittes
16:00 TeTIaVERSI fuvolan6gyes
17:00 Kobzos Kiss Tam6s (6nekelt versek)
A R6day utcai programokon v6rhat6an r6szt vesznek m6g: M6t6
S6ndor t6rogat6miiv6sz (Erd61y), B6nffy Gy<irgy valamint
Hiivcisvcilgyi Ildik6. A fesztiv6l R6day utc6ban szer\ezett esem6nyei
bekeri.iltek a RADAY UTCAI KULTURALIS
PROGRAMOK sordba. ("Kultucca")

.

Vedres Csaba (ex-After Crying) + Kairosz Q. hangversenye After
Crying kamara-szimfonikus koncert
Jrinius I2,, - Zeneakad6mia Nagyterem - hanglemezfelv6tel - este 7:30
6rakor

250 f6s Reform6tus K6rus + Fassang L6szl6 - orgona
Debreceni K6ntus, Pal16 Imre Enekkar, Psalterium Hungaricum
K6rus, Julianna Reform6tus Altal6nos Iskola Gyermekk6rusa, P6csi
Reformdtus Koil6gium Vegyeskara, Pdpai Reform6tus Teol6gia K6rusa,
Gijdtjlt6i Reform6tus Liceum Gimndziumdnak Kamarak6rusa, Fiatal
Reform6tusok Szdvets6g6nek K6rusa (Felvid6k)
Sz6list6k: Berkesi Bogldrka 6s Basky Istv6n
Ezen a vasArnapi koncerten a k6rusok el6ad6sdban 6sbemutat6k6nt
elhangzik k6t k6rusmii is Drask6czy L6szl6t61!! (A vas6rnap fell6p6
el6ad6k list6ja v6gleges.)
Afesztivdl ideje alatt a Biblia Mrizeum 6s a R6day K6nyvt6r
ingyenesen l6togathat6.
A Rriday Kdnlvesh6z klubj6ban kamara el6ad6sokat, irodalmi 6s
versmond6 programokat illetve besz6lget6seket tartunk.
K6pz6mftv6szeti ki6llit6s nyilik erre az alkalomra Plein Art
Gal6ri6ban.
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2. PROGRAMOK ESTE:
Az eg6sz napos programokat mind a h6rom este nagy koncert zdrja.
'
Jrinius 10. - Szil6gyi Dezs6T6ri Reform6tus Templom - este 7:30 6rakor
Bolyki Brothers
Vujicsics egyiittes
'
Jrinius 11. - Zeneakad6mia Nagyterem - este 7:30 6rakor
K6lm6n Attila (cse116- Vajdas6g)

a

v6dnitkitk
Dr. Biilcskei Gusztdv piispiik
Dr. Szab6 Istvrin piispiik
Dr. Gegesy Ferenc polg6rmester
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DRESz6khaza
Szerkeszt6s6,g:
Budapest1092, RAdayutca28.
36-| -2 I 80-253
Telefon:
Fax:36- I -2 I 80-0 I 8
e-mail:ph@mredmek.matav.hu
Honlap:www.dmrek.hu
Felel6sszerkesztl:YargaL1szl6f6iegyz6
Regdczy-Nagy
Enik6piispokikiiliigyititkdr,BolcsfoldiAndr6slelkdsz
Szerkeszt6:
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Hol kezdjtik a reformdci6t?
A reform6ci6 nem csak 6vente visszat6r6 i..rnnepe, de rjrokzold.t6mhjais a protest6ns egyhazaknak. Erdemes lenne felm6rni, hogy a ,,reform6ci6" sz6t hailva mi.re gondolnak lelki'
pdsztoraink vagy egyh6zunk tagjai. A nagy tcibbs6gnek - ta'
l6n - Luther M6rton 1517. okt6ber 31-6n, a wittenbergi
templom ajtajlra szegezett t6teiei jutnak esz6be, esetleg
m6g az, hogy a p6pa kiStkozta Luthert az egyh6zb6l, mire 6
v6laszk6nt az ritokbull6t nagy nyilv6noss6g el6tt el6gette.
Vagyis reform6ci6 6ltal6ban a mfltat, a tcirt6nelmet eleve'
"reform6'
niti fel. Ugyanakkor egyre tribben vannak, akik a
ci6" sz6t hallva a ma miikcid6 egyhdzak megrijit6s6ra, esetieg teljes A1.e1akit|s|ra gondolnak. Szinte valamennyi irn.
trirt6nelmi egyh|zb an tal6lkozhatunk olyan moz galommal,
amely az egyin|zi struktfra (szervezet) reformj6t siirgetve

hallgattak, vagy pedig az egyhizr 6s 611ami hat6s6gok kcizcis
6'ket. Van azonban a reform6ci6nak
er6vel elhallgattatt6k
olyan form6ja, ameiyr6l j6vai tcibbet kellene besz6lnunk, mert
tribb eredm6nnyel kecsegtet, mint a struktrira 6s a szertart6'
sok, eddig hi6baval6 kis6rlete. Ez
sok megvdltoztatils|nak
pedig a helyi gyiilekezeti
6let reform6ci6ja'
Mit is 6rtiink tulajdonk6pp en ezen? Y|Itoz6st! Mozg6st! EI6'
re16p6stlA v6ltoz6s 6s mozg6s a meg6l16s 6s mozdulatlans6g
ellent6te. Ugyanis a gyillekezeti 61et nagy vesz6lye az, ha iires

szeretn6 megv6ltoztatni a r6gi szertart6sokat, az egyh|zi
a be1s6 ir6nyitdst, eltcitiszts6geket, vagy demokrattz|lni
rcilni az egyh|zi hierarchi6t, a megv|lasztott lelkip6sztor
6letfogytig tart6 helyben marad6s6nak lehet6seg6t stb.
Azt minden hilz6s n6lkril meg6llapithatjuk, hogy ezek a re-

hagyom6nnyd merevedik, 6s ezzel az egyhfni 61et hagyomdny6rz6ss6 sil6nyul. Mert a beteg gyirlekezeti 6letb61 n6 ki mindig
az egyhiz romlSsa. Hi6ba szeretn6nk reform6ci6t el6rni az eWh6z alkotm6ny6ban, tcirv6nyeiben, szewezeLi fel6pit6s6ben, a
hierarchi6ban, ha a kcizben gyiilekezeti 6let hal6losan beteg. A
rendszervdlt6s 6ta sok minden megv6ltozott: rij tcirv6nykcinyv
sziiletett, irj tiszts6gvisel6ket v6lasztottunk, itt-oit irj liturgiSLt
vezettek be, tataroztunk, 6pitettunk, szerveztiink, konferenci.6ztunk, de a gyrilekezetek bels6 6lete, a temploml6togat6k sz|ma,
az lfiisilg jelenl6te, bizony nem vdltozott; s6tl

formsz6nd6kok haz6nkban rendre meghirisultak, 6s l6nyeges
v|ltozast nem eredm6nyeztek. A reformerek ezut|n vagy el-

Ugy trinik, hogy hagyomany6rz6sre 6s Spol6sra berendezkedett egyhilz nem kell sem az ifjirs6gnak, sem az id6sebb nem'
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zed6knek. Imm6r nllt titok, hogy orsz6gosan eg'yre kevesebben j6rnak templomba vagy k6rnek egyhdzi temet6st, a keresztel6st ig6nylokkel besz6lgetve pedig kideriil, hogy a sztl6'h,
nagyszril6t abban csup6n szr5phagyom6nyt, mdgikus szertart6st l6tnak. Ha egy-egy gyulekezeti tag valahol hitre jut
6s megt6r, akkor a legtcibbszcir csatlakozik valamelyik kisegyhilzhoz, neoprotest6ns k<izciss6ghez,esetle g szektihoz. rnert
tal6n m6g arra sincs lehet6s6ge, hogy ki6l1jon a gyiilekezet e166s bizonys6got tegyen circim6r6l - nemhogy hitben novekedni tudjon. Mert ez nem szok6s nd"kis
lunk. A biblia6r6k egyre tcibb helyen
istentiszteletek" lettek, ahol n6hdn1
r6szLvev6 el6tt a lelkip6sztor egyszem(r
lyes monol6go| tart. Azt a krizoss6ggyakorl6si form6t, ahoL besz6igetni lehet az
196161,vagy a hit dolgair6l, esetleg egyiitt
im6dkozni a gyulekezet tigyei6rt, ahr-rl
emberek elmondhatj6k megt6r6siik tcirt6net6t, megbesz6lhetnlk az 6ket igazdn
foglalkoztat6 k6rd6seket, alig ismerik.
A gyillekezeti 6let egy6b, fizikai munk6val j6r6 teend6it pedig sok helyen a
lelkip6sztor 6s csalddtagj ai v6gzlk. Ez
is immdr legal6bb 50 6ves hagyom6ny
egyh6zainkban. Az is elfogadott lett,

gyulekezeti 6letr61! Keresse el6szcir a lelkipdsztor, majd pedig
hirdesse meg b6tran. A gyrilekezet pedig kdvetelje meg t6le ezt!
A passziv, csak a templomban iil6 egyh6ztagok pedig - kegyelmi aj6nd6kaik szerint - 6pr.iljenek cisszeszolg6l6 krizciss6gg6, mert a biblikus gyiilekezet Istent im6d6 kcizciss6g,s
az im6datban mindenkinek helye 6s feladata vanl Olyan
szcrt lr,t'l lvrrlio116kozriss6gg6kell form6l6dnia gyiilekezeteinknek, ahol egyr6szt egym6st segitik,
rn6sr6szt ahova k6szek m6st is befogadni. Kezdj6k tal6n azzal, hogy havonta
egy-egy vas6rnapi istentisztelet ut6n kriv6, tea 6s n6h6ny szelet siitem6ny mellett besz6lgetnek. De vigy|zzanak, hogy
rre lelk6szuk iegyen itt is a f6szerepT6l
V6ltoztassunk a biblia6r6k monoton 6s
rrnalmas egyriltl6tein is! Legyen ez
olyan alkaiom, ahol a lelk6sz iegfeljebb
hrisz(!) percet besz6l, majd megfogalmaz
n6h6ny k6rd6st, amiro'l besz6lgethetnek
a t6sztvev6k. Ezut6n pedig kcizrisen
imidkozzanak! A v6itoztat6st segiti az
is, ha nem csak a lelk6sz k6szul az igehirdet6sre, de a gyulekezeti tagok is,
irmikor az istentisztelet el6tt - ak6r hoszszabb - imakdzciss6get tartanak. Szembesitse a lelkip6sztor az im6dkoz6 kcizciss6g6t ezzel a lehet6s6ggel, fgy, mint
komoly feladattal!
V6lasszon hitben elcil j6r6 presbitere-

hogy a gyiilekezeti 61et a lelkiprisztor
szem6lye kcirul forog. Abban az eselLuther Mdrton szobra Eislebenben
ben, ha szelid 6s gyenge egy6ni.s6g,akket a kozoss6g! Mert Istennek teLsz6, biblikus dcjnt6seket
kor mindent maga v6gez el, ha pedig er6szakos, akkor az o
kell majd hozniuk, ehhez pedig sztiks6ges az rijj6sziiletett
parancsai szerint kell tcjrt6nnie a dolgoknak. 6 a mindent
6letii vezet6s6g. Ne az legyen legfo'bb tcirekv6stik, hogy e16gtud6, aki egy szem6lyben tervez, enged6iyez vagy tilt, egy"p|p|ja". Annak pedig, aki a lelk6sz pr6s6ges mennyis6gii p6nzt t6roljanak a kassz6ban, vagy ha
sz6val a gytilekezet
"hagyonincs, akkor hogyan szerezzenek, illetve a tobbletet mire
dik6ci6j6t bir6lni, net6n korrigd,lni szeretn6, olyan
kolts6k - sajnos ugyanis a presbiteri gyiil6sek legfo'bb t6m6i
mdnyos korld.tokat" kellene 6ttcirnie, amelyek 6vsz|zadok
mindig ezek -, mert a presbiterek felel6ss6ge sokkal na6ta kem6nyen ellen6lltak ennek a kis6rletnek. M6rpedig az
igehirdet6sek nagy r6sze 6rthetetien 6s unalmas. Ezt a min6sit6st nem e cikk ir6ja teszi, hanem azok a protest6ns tcimegek, akik a mozdulatlan gytilekezeti 6letre nem vev6k, inkAbb
elhagyjdk az egyhSzat, vagy imm6r a ttjttra se mennek. Sem
az"6116",mozdulatlan gyiilekezeti 6let, sem az ott hangz6, alig
"szokv6nyos" pr6dik6ci6 nemvorrzza tcibb6 az embere6rthet6
ket. Mintha rijra 6rv6nyes lenne egyik egyh|z'tcirt6n6szunknek a 19. szlzad kiiiriilt templomait indokol6 mond6sa: ,,a
n6p megunta a szLraz besz6det."
Egyre tobben vannak azon a v6lem6nyen, hogy ideje lenne
a helyi gyulekezetekben olyan reformdci6t elkezdeni, amelynek l6nyege a mozg6s, a vdltozis. A biblikus reform6ci6nak
mindi.g a fejben, a szivben, a szeml6letben kell kezd6dnie.
Azon kellene egyre tobbeknek f6radozniuk, hogy a helyi gytiiekezetnek a templomba m6g elj6r6 tagjai, de a lelkip6sztor 6s
a presbiterek el6tt is vil6gos legyen az ij reformici6 ir6nya.
Vagyis az,hogy merre kellene mozdulni. Mert mozdulni kell!
Nem Isten Ig6je szerint val6 az, ami 6s ahogyan most van.
Mozdulni kell az olyan gyiilekezeLi 6let fe16, amelynek kciz6ppontj6ban nem a lelkip6sztor, esetleg nagyobb anyagi befoly6ssal bir6 presbiter, vagy mag6t extra hiv6nek vall6 csoport,
hanem az 616J6zus Krisztus 6s Ig6je, a Biblia 611lAz Ige tekint6lye el6tt hajoijon meg mindenki, 6s kezdj6k el keresni a gyuIekezet tagSai azt, hogy mit mond a Biblia az Istennek tetsz6

gyobb enn6l: Isten Ig6je 6s akarata szerint kell korm6nyozniuk a gytilekezetet. Ehhez a reform6ci6hoz olyan tagokra 6s
presbiterekre van szr.iks6g,akik j6l ismerik a Bibli6t, 6s az
evang6lium 16nyeg6t mdsoknak is egyszeriien meg tudj6k fogalmazni. Az igehallgat6 kcizciss6gt6'ltov6bb kell l6pni az
Ig6t hirdetni k6pes gytilekezetfel6. Ennek azitja a bibliaiskolai tanfolyamokon, az irn. csendes heteken 6s gyulekezeti
konferenci6k on 6t v ezet.
Orvendetes, hogy egyh6zunkban m6r vannak olyan gytilekezetek, ahol ezeket m6r gyakorolj6k n6h6ny 6ve, biblia'
iskolai tanfolyamokaL szerveznek, csendes napokat tartanak, csendes h6tre mennek a gyrilekezet kisebb-nagyobb
csoportj6val. Fontos lenne a j6 tapasztalatokat kozreadni,
6s legal6bb ilyen fontos lenne ezeket a tapasztalatokat meghallgatni, megbesztilni.
Ha a reform6ci6 megerdscidik egyhdzainkban, akkor el6r"fehidul6s
ideje", mert - ebben a scit6t 6s erkolcsi
kezhet a
rendj6ben felbomlott vil6gban - rigy lehet jelen a kereszty6n
"hegyen
6pitett v6ros". Kezdje teh6t a regyr.ilekezet, mint
form6ci6t ellszor minden lelk6sz 6s presbiter a saj6t gytilekezet6ben, besz6ljen r6la, dolgozz6k, tusakodj6k 6s im6dkoz'
z6k 6ftel
Sipos Ete Al*os

. Dunamell€ki
Reformdtus Szkeriileti

AZ F.LMIULTID6SZAK NEHANY FONTOS ESEMENYE
-

Az 6prilisi kcizgyiil6s6ta m6jus 18-6n,szeptember21-6n
6rtekezlet, majd okt6ber 3'6n ielvolt esperesi-gondnoki
k6sz-gondnoki6rtekezlet 6s tan6csiil6s, november 7-6n
gondnoki.
pedigism6t esperes-

Amir6l el6re tudunk:

-

2006. janu6r 9-6n 10.00 6rakor tartja az egyh6zkeriilet
szok6soslelk6szi talillkoz6jitt a R6day utcai diszte'
remben

-

ugyanaznap, janu6r 9-6n 9.30-kor Bcir<iczM6rta keramikusmiiv6sz ki6llit6sa nyilik meg az exhortilcr6s teremben

TAj6koztatdsul:

4rtekezletr6sztueu6i
A Kecsherndtentartott esperes-gondnohi
-

olitriber'8.6s 10. liozcittvoltak a budapest.itt:oltigia150 6ves
rijrilril nregeml 6liezii ur.rncl;segek
tlr'lirr"dul

Apiispciki hivatal nyitva tart6sa az iinnepek alatt: kar6csony el6tt az utols6 munkanap december 21. szerda.
A k6t iinnep kcizcjtti n6gy munkanapon rigyeletet tart a
hivatal 9.00 6s 13.006ra ktizcitt.
Itt tessziikkozz6,hogya keriileti tulajdonri g6pkocsipark
jriv6 6vi kcitelez66s cascobiztosit6s6raversenyaj6nlatok
alapj6n 2006-ra a Generali-Providenciabiztosit6t6rsasdggal, vagyonbiztositilsraaz QBE Atlasz Biztosit6val
az egyh6zkeriilet,amivel kb. 1,5M Ft
kistoLlszerz6d6.st
meetakarit6st6rt el.

Sajt6td.jdkoztat6a budapesti teol6gia 150 6uestinnepsdgdn
Jan Peter Balhenendeholland miniszterelntik
gi cspeles, llcger\z ujonnarr ruegviilasztott lrtics-liislirtnsii
'fiszali6csli6n
diis 1]6labeiktatrisa szeutet.nber25-6n voil

Dr. Horudth Gydrgy f6tand,csosbicsiztatd.sa
a rnunhatdrsah krirdben

piispciki hivatal6nak f6tanAcsosa,
Egyhdzkeriiletunk
Horv6th Gycirgy ez 6v szeptember6t6'l v6glegesen
amelyet m6r hosszir ideje
szolg|lat|t6l,
megv6lt
nyugdijask6nt
v6gzett. T6le a Piispciki Hivatal
munkat6rsai bens6s6ges iinneps6gen bircsriztak el, de ez
Egyh6zkeriileti Kcizgyiil6s is megkciszcinte cit 6vtizedes
szol gdlat6t az e gyh|zkettilet Piispciki Hivatal6b an.
Hegedils Bdla esperesibeihtatdsa Ttszakdcshdn
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AZ EGYHAZKENUINTI TANACSULESE _ 2005.OKt6bEr
6. ELNOKSEGI BESZAMOLO
EI6terjeszt6: Dr. Szatr6 Istv6n
Elnciks6gi t6j6koztat6mban cit k6rd6st szeretn6k 6rinteni: az
rin. egyhSz-fi.nansziroz6st, a h6rom kiilonbciz6 v6laszt6st
(presbiteri, Ielk6szi, parlamenti) 6s a fegyelmi ugyeket.
El6szor fogalmi trsztS'2i'sra van
Eevh|z-finansziroz{s.
jelenlegi
korm6nyzat minden az egyhin'
sziiks6g, mert a
nak dtutalt p6nzcisszegetebben a kcjrben emleget, holott a
szoci6lis otthonoknak, a ktjzoktat6snak, az eg6szs6giigynek juttatott kolts6gvet6si tdmogat6s nem tartozik ide.
Ezeken a terirleteken 6liami feladatokat v6gziink, v6llalunk 6t, ez6rt term6szetesen az |llami t6mogat6s automatikusan j6r. A fenti hamisit6s ellen minden lehet6 f6rumon
tiltakoznunk kell.
A t6nyleges egyh|z-finansziroz6ssal azonban m6g nagyobb a baj. A hitoktat6si 6radijak, a kistelepr.il6si t6mogatdsok tcibb h6napos k6s6ssel nydr v6g6n 6rkeztek meg, de a
negyedik negyed6vre es6 r6sz mind a mai napig nem jcitt
tavasszal az 6pit6si seg6lyek keremeg. Egyh|zkeriiletiink
t6b61 megelolegezte az els6 n6gy havi hittandijat 6s Orb6np6nzt, de erre k6s6'bb 6s most sincsen m6dunk.
Guly6s K6lm6n egyh6ziigyi 6ltamtitk5r a szeptember 26-i
t6rgyal6son igyekezett megnyugtatnt az egyh|zak vezetdit,
mondv6n, hogy m6r 6tutalta a megfe1e16osszegeket, illetve
ig6retet tett arra, hogy a h6trai6kot 2006. janu6r e1s6napjaiban fizetik ki. Jelentem, Dunamell6khez nem 6rkezett semmilyen tov6bbutalhat6 611amip6nz.
Az Sllamtitk6r SIlit|sa szerint a jciv6 6vi 6ilami ktilts6gvet6sbe a hitoktat6si 6radijakat, a kistelepil6si t6mogat6st a
hdrom 6wel ezel6tti osszeg nomin6lis 6rt6k6ben 6llitj6k be,
de a krizegyhizi gyiijtem6nyek t6mogatds6t fel6re akarj6k
csrikkenteni. Az egyh6zi 6puletek rekonstrukci6j5ra terv
szerint n6gysz|zmllli6 forint jut, ami az egyh6zkeniletek kct'
zotti feloszt|s kulcsa szerint Dunamell6knek tizenh6tmilli6
forintot jelent.
Afentiekhez azt a kommentdrt ffizhetjiik, hogy'97-ben m6r
6t61tiik ezt. Az akkori helyzet, megfelel6 nyom6sgyakorlds
ut6n, vezetett a Vatik6ni. Megdllapod6shoz. Akkoriban ttibb
gyulekezet hitoktat6si alapot kezdett k6pezni. Ttrdomdsul
kell venniink, hogy amig a hitoktatds nem lesz a tantervbe illesztve, addig mindig vitatott lesz a hittandij sorsa is. 15 6ve
folyik a vita err61 a k6rd6sr61 (erkcilcs vagy hittan), de a politikai elit mindm6ig nem volt 6rdekelt a v6gleges rendez6sben.
nem jir hittanra, enyAz adatok szerint a2 iskol6sok 21-22%o-a
i.sko16t,
nyolc 6vig nem hallaaz
6ltal6nos
nyien, b6r elv6gzik
j6.
meg
kell k6rdezniink:
is
De
magunkat
hogy
mi
a
nak arr6l,
csal6dokat 6rnem
tudtuk
a
szril6'1<et,
mi6rt
15
6v
alatt
vajon
reform6tus
sztl6k
Mert
a
a
hittanoktat6sban?
tenni
dekeltt6
dont6 tobbs6ge nem az, hiszen nem v6llaln6 a hitoktatris
anyagi terheit. Lehets6ges, hogy a hitoktat6s dllami fi.nanszitoz|sa e16'bb-ut6bbmegold6dik, de a csal6dok 6rdektelens6g6t
ezzelnem oldjuk meg. l'egyrik 6ket 6rdekeltekk6, ez els5rendii spiritu6iis k6rd6s.
Rekonstrukci6s t6moeatds. Tavasszal az 6rintetL egyhS'z'
krizs6gek 6rtesit6st kaptak az i'Jlamr ig6reteken nyugv6 v6r'

hat6 6pit6si tdmogat6s dsszeg6rol. 6k ezek alapj6n szerz6d6st kotcjttek a kivitelez6vel, s6t, sok helyen a munk6t is elv6gezt6k mdr, amikor ny6ron irjabb 6rtesit6s lrkezett; a
megig6rt risszeg 50%-6t fogj6k foly6sitani.
H6rom v6laszt6si folyamatot emlitettem, ezek sor6ban
legid6szer(bb az 6ltal6nos presbiteri tisztrijit6s. Kedves
Testv6reim! A ielkipdsztoroknak tudom6sul kell venniuk,
hogy ez a folyamat nem arra val6, hogy a lelk6sz saj6t embereit bevdlasztassa, saj6t ellenz6k6t pedig kitilrja a presbi.t6riumb6l. Higgy6tek el, hogy a most kellemes ember sem
lesz k6s6'bb olyan kellemes, ha ezzel a m6dszerrel 61tek.
Mindenek el6tt alkaimas jelcilteket kell 6llitani. Egyel6re
nyitott k6rd6s, majd a jogdszok fognak 16 v6laszolni, hogy
mi lesz azokkal a fokozatos egyh|zi tiszts6gekkel, amelyek
betcilt6se presbiteri ttszlhez van kijtve.
A ielk6szv6laszt6sokr6l besz6lve tudnunk kell, hogy a kcivetkez6 n6gy 6vben Dunamell6kr6. 25-30 lelkip6sztor fog
nyugalomba vonulni. K6rem mindenekel6tt a jelenl6v6
gondnok testv6reket, ha a lelk6szi 61I6sbeicilt6s6t meghivSssal szeretn6k megoldani, akkor m6g az e\6tt t6j6koz6djanak
a kiszemelt IeIk6sz161,a tcirv6ny szerinti v6laszthat6sA9|16l,
hogy a meghiv6st hivatalosan kcizciin6k vele. Tapasztaljuk,
hogy mindezt k6sve megtenni milyen kellemetlens6geket
okoz. Meghiv6sn6l illend6 el6szcir a kebelbeli lelk6szek kcizott sz6tn6zni, de mindenk6ppen a m6r 5-10 6ve hiis6ggel
szolg6l6kat megkeresni. Le kell szcigezntink, hogy nem magyar 6llampolg6r nem v6laszthat6 egyetlen lelk6szi 6ll6sra
sem. Ezzel a tcirv6nnyel 6n sem 6rtek egyet, de ann6l ink6bb
megtartom, 6s megtartatom mindenkiveL. Ekozben pedig a
torv6nyt igyekezziink tcirv6nyes fton megv6ltoztatni.
A 2006. tavaszi orszdgeviil6si vdlasztisr6l elmondhatjuk,
hogy az irjkori Magyar Kozt6rsas6g legsot6tebb kamp6nya
fogja megel6zni. Annak is tudat6ban kell lenniink, hogy az
egyh|zakra m6g nagyobb nyomSs nehezedik majd, mint ko'
rdbban, mert a ttjred6kszavazatok megszerztis6ben mdt: az
egyhSzak is fontos t6nyez6kk6 lesznek. A lelkip6sztorok poIitikai ambici6ta n6zve: a reform6tus embernek nem tilos
politizdlnia. Mindenki szabadon dcjnt ebben a k6rd6sben, de
egy korl6t mtigis van, a parlamenti k6pvisel6 dtjntse e1,hogy
ielk6szk6nt vagy k6pvisel6k6nt kiv6n-e dolgozni. Mert a kett6 egyiitt technikailag sem jcin cissze.Csakhogy ezt a dcint6st
kinek-kinek ei6re kell meghoznia, 6s nem a szavaz6s eredm6ny6nek ismeret6ben. Elfogadhatatlan cinizmus, amikor
egy lelkipdsztor k6pvisel6nek jelcilteti mag6t, b6r tudja,
hogy megv6la sztisdra semmi es6ly nincsen. De 6 h6napokig a
k6pvisel6jelcilts6g ,,dics6s6g6ben" fiirdik. A lelkip6sztor a jekilts6g v6i1al6s6t61kezdve sziineteltesse leik6szi szolg6latdt.
Feevelmi iieyek. A fegyeimi ugyek hdtter6ben minden
esetben az 6ll, amire P6I apostol figyelmeztet: Minden rossz
gyrikere a p6nz szerelme. Nagyon szomorf esetekre derult
f6ny a kozelmriltban, de egyetlen esetben sem tekintheti.ink
el a blr6s6gi elj6rds lefolytat6sdt6l. Az a sejt6silnk, hogy lesz
m6g n6h6ny ilyen iigy, ez6rt k6rek mindenkit, idej6ben figyelmeztessuk egym5st. Egy6birdnt felhivom a figyelmet arra, hogy egyh6zunknak illet6kes, torv6nyes szervei vannak
az igyek int6z6s6re, a fegyelmi ugyeknek nem a sajt6 nyilv6noss6ga el6tt van a helytk.
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Befejez6sril szeretn6k kciszcinetet mondani a nagyon neh6z
id6'kben hffs6ggel v6gzett lelkip6sztori, gondnoki szolg6lat6rt. A gyakorl6 kereszty6nek szdma most is ugyanannyi,
'80-as
mint volt a
6vekben, megnrivekedett viszont a maguk
m6dj6n vall6sos emberek sz6ma. M6rpedig a maga m6dj6n
vail6sos ember sokkal antiklerik6lisabb, ennyiben nehezebb
a helyzetiink. Kiilctn kdsz6netet mondok a l6tminimum alatt
616 lelkip6sztoroknak, 6s k6rem a jelenl6v6 gondnokokat,
presbitereket, mindent tegyenek meg lelkip6sztoruk m6lt6
6letkriri.rlm6nyeinek megteremt6s66rt, fenntartds66rt.
Mindenkinek sok er6t kiv6nok az el6ttiink 6116id6re: amikor tapasztalni fogjuk, hogy mindenben politika van, m6g az
evang6liumban is. Vigy6zzunk azonban arra, hogy igehirdet6sunk ne politika-korrekt, hanem evang6lium-korrekt legyen.

7. !X, EGYHAJKERULETI KOI,TSEGVETESMODOSjTASE
El6terjeszt6: Varga L5szl6
Amint piispcikrir beszfmol6j6b6lkidernlt, egyh6zunk a ktiv etkez6 h6napokban anyagila g neh6z hely zetbe keriil:
- A korm6ny maradv6nyk6pz6sikritelezetts6getrendelt el

minden miniszt6rium sz|milra, ez 6rinti a NKOM egyh6zi kapcsolatok f6oszt6ly6hoz tartoz6, az egyhdzakat lllet6 t{mogatilsokat is. El6zetes t6j6koztat6s szerint bizonytalan a2005.6vi szeptember,okt6ber,november,decemberi hitokiat6i 6radij utal6sa, a kistelepul6si t6mogat6sokutal6sa, s6t, egyeshirek szerint az esed6kesj6rad6k kifizet6seis. Ez ut6bbit nehezentudom elk6pzelni, hisz ezt nem az 6veskcilts6gvet6s,
hanem nemzetkcizi
6rv6ny( (vatik6ni) szeru6d6sszabLlyozza.
Mindenesetre fel kell k6sztilni az elkrjvetkez6 h6napok
anyagi probl6m6ira. Erre tekintettel az egyh6zkeruleti
2005. 6vi ktilts6gvet6s6tbels6 6tcsoportosit6sokkalm6dositottuk.A m6dositottkcilts6gvet6stmindenki kez6ben
tartja. A m6dositottkcilts6gvet6s2 079 970 e Ft bev6teli
6s 2 079 910 e Ft kiad6si v6gcisszeg(.
A Pnspriki Hivatal
krilts6gvet6sebels6 6tcsoportosit6srakertilt, v6grisszege
nem v6ltozott.
A Tan6csiil6sa DMREK 2005. 6vi m6dositott krilts6gvet6s6t 2 079 910 e Ft bev6teli 6s 2 079 910 e Ft kiad6si Ft
v6grisszeggel
elfogadta.
A Tan6csril6s a Piispciki Hivatal kcilts6gvet6s6nekbels6
6tcsoportositils|t a kiad6si 6s bev6teli v6gcisszeg
v6ltozatlanul hagy6s6valeifogadta.
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6. UJALKOTOTAGOKESKUTETELE

10.A PUSPOKIJELENTf SHEZFUZ6D6 HATAROZATOK

El6terjeszt6:Varga Ldszl6

El6terjeszt6:
Varga L5szl6

A krizgyfil6s tudom6sul veszi, hogy Zsirka L5szl6 v6rtesaljai
lelk6szi (Vajda Andr6s v6rtesaljai lelk6sz-k6pvisel6helyett)
k6pvisel6nevezettaz eskiit letette. Elet6re, szolgdlat6raIsten 5ld6s6t k6ri.

Dr. Szab6 Istv6n piispcikirr jet . A kcizgyiil6smegk<iszrini
lent6s6t, elfogadja, 6s azt teljes terjedelm6benjegyz6kcinyv6hezcsatolja.A Dunamell6k cimii hivatalos lapj6n
keresztrii minden gyulekezetnekmegkiildi.

7. HEGEDUS BEI"A BACS-KISKUNSAGI ESPERESSE

vAr,a.szrAse
El6terjeszt6:Varga L6.szl6
Az E gyhS,zkeriiletiKclzgy(I6s H egediis B6Ia tisz ak6cskeilelkip6sztor b6cs-kiskuns6giesperess6tcirt6nt megvdlaszt6s6t
tudom6sulveszi,,5smint esperestalkot6 tagjark6z6fogadja.
A , . ,
Elet6re 6s minden szolg|lat5la Isten 6ld6s6t ken.

8. SEGEDLELKESZEK ESKUTETELE
El6terj eszt6:Varga L5,szl6
A kcizgyiil6smeg6llapitja, hogy Gergely Ferenc Barnab6s
6s Mayer Em6'l<ea seg6dlelk6szieskiit letett6k. AkdzgyiiI6s szeretettelkciszrjnti6'ket,6letr.ikre,szolg6latukra Isten
6ld6s6tk6ri.

A kcizgyfil6sIstennek ad hal6t a nagy el6dcik6rt,a reform6sziici6 magyarorsz6gikimagasl6egy6nis6gei6rt,az 500 t-<ve
letett Szegedi Kis Istv6n6rtr, a 250 6ve szuletett B6thory
Gdbor 6s a 100 esztendejeelhunybSz6sz K6roly ptispcikc;k6rt. ,,Lz igazak eml6kezete6ldott" (P6ldabesz6dek
10,7)
A kcizgyiil6sh6l6val eml6kezik Istenrink 6ld6st ad6 kegyelm6re,hogy Pesten, majd Budapesten 1855-t6'lfolyhat lelk6szk6pz,6sa Reform6tus Teol6giaiAkad6mi6n,
amelynek alapj6ra 6piilhetett a K6roli GfspAr Reform5:tus Egyetem. Dunamell6ken ma is szolg6l6sok IeIkip6sztor eml6kezheth6laad6ssalaz alma-m|terre 6s az
itl, szolg6l6volt 6s a jelenlegi professzorokra.A kcizgyiil6s
Isten 61d6s6t k6ri a K6roli G6sp6r Egyetem minden
munk6j6ra, benne kiilcin is a Hittudomdnyi Kar lelk6sz6s vall6standr -k6pz6 szolg|latdr a.
A kdzgyfl6s bizonys6gottesz arr6l, hogy a kereszt6ny6s
kereszty6n egyh|zak a mai Magyarorsz6gon is 6pptigy,
mint az elmrilt 6vezredbena t6rsadalomjav6t szolgdlj6k
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a maguk sajdtoskiildet6s6vel,a krisztusi etika tanit6s6vai, tov6bbadAs6vai.
4. Ezt a szolgSlatota templorni istentiszteletek,az igehirdet6sek,a lelkigondoz6s,a gyermekek6s fiatalok nevel-i'
se 6s oktat6sa, a szeretetszolgilal sokr6t( gyakorl6sa,a
tdrsadalom perif6ri6j6ra szorult fogyat6kkal 616k,szenved6iybetegekgy6gyit6sa6s er6sit6se67talv6gzi az eg6sz
magyar t6rsadalomhaszn6ra 6s jav6ra. Ez6rt visszautasit minden nemtelenindulatb6l fakad6 egyh6zellenest6mad6st.
A kcizgyiil6s kciszdnetet mond a kebelbeli egyh|zkozs6'
gek tagjainak, akik a d6l-6zsiai katasztr6fa, a d6lvid6ki
6s sz6kelyfcildiArviz k6rosultjai jav{ra perselyadom6nyaikkal p6ldamutat6 segits6getnyrijtottak'
A kcizgyfl6s,kapcsol6dvaa K6rpdt-medenceiEgyh6zkertiletek 6ltal az V. Magyar Reform6tus VilSgtal6lkoz6alkalm6b6l szervezett rendezv6nyekhez, ut6rendezv6nyk6nt
megeml6kezikaz 1956-osforradalom 6s szabads6gharcegyh5.ziesem6nyeir6l6s m6rtirjair6l 2006. okt6ber 20. 6s okt6ber 23. kciz<itt.
Az Egyh|zkerilleti K<izgyiil6s felk6ri az Egyhdzkeriilet
Elnciks6g6t,hogy a rendezv6nysorozatszervez6s6re6s
tartalmi me ghat|r ozAsSrak6rj en fel eml6kbizotts6got.
7. A ktjzgf'r.il6sfelk6ri a kebelbeli lelkip6sztorokat,gondnokokat, presbit6riumokat,hogy a k6lvini egyh6zmegfogalmaz6sdbanis hangsirlyt kap6 j6 rend 6s egyh|zfegyelemr5rdek6benmindent tegyenek meg a szentirdsi norm6k 6s
egyh|zi tcirv6nyeink megtart6sa 6s megtartatSsa 6rdek6ben.
8. A krizgyiil6sk6ri a kebelbeli egyh|zkozs6geklelkip6sztorait a Zsinat ,,csal5dr6lsz6l6"nyilatkozat|nak sz6sz6ki felolvas6s6ra 6s gyulekezeti alkalmakon tcirt6n6
megbesz6l6s6re.
9. A kdzgy(I6s felhivja a leikipdsztorok 6s 6ll6sfenntart6
egyh|zkozs6gekfigyelm6t a pontos 6s rendszeres nyugdijint6zeti szem6lyi 6s fenntart6i jdrul6kfizet6s kciteiezetts6g6te. Ez nem csak trirv6nyi kdtelezetts6giink, de
egym6sir6nti szolidarit6sunk,diak6ni6nk is.
10.A kcizgyiil6snagy szeretettel6s tisztelettel kciszcinimeg
Nt. Horv6th Gyiirgy f6tanScsositrnak, mindannyiunk
kedves Gyurka b6csij6nak cit 6vtizedes szolg6lat6t az
Egyh6zkeriilet Prisptiki Hivatal6ban. Lelkiismeretes,
h(s6ges, csendesszolg6lata mindannyiunkban megmarad 6s p6ldak6nt 6ll. Kcizgyiil6siink Isten 61d6s6tk6ri
6let6re,hitves6re.
Nt. Szab6 Gibornak, a B6cs11.A kcizgyfil6smegkciszcini
Kiskuns6gi Egyh6zmegyetiszteletbeli esperes6nekk6t
6vtizedesesperesi6s egyh|zkeruleti szolgdlat|t,6s az eImirlt ciklusban a keriileti kcizgyiil6seken6rt m6ltatlan
b6nt6sok6rt 6t megkciveti. Elet6re, tov6bbi szolgllat|ra
Isten dld6s6t, er6t, 6s eg6szs6getad6 kegyelm6tk6ri.
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12.A kdzgyiii6s szeretettel gondol az elmriit iddszakban
nyugdijba vonult dr. Hegediis Loriint Bp-Ii6lvin t6ri,
Gil G€za cegl6di, Zsubrinszkyn6 Kenessey Margit
G6bor
sereg6lyesi, Szfics Andr6s solti, Tijnel
pesthidegkriti,Vill6nyi P6ter szigetszentmikl6silelkiplsztor testv6rekre 6s dr. Lad6nyi S6ndorn6 lelki'
p6sztorra,a R6day Gy(ijtem6nymunkat6rs6ra. Szolg6latukat megktiszcini,nyugalmuk esztendeireIsten 6ld6s6t
k6ri.
13.A krizgyiil6s kegyeiettel eml6kezik meg az elmirlt id6szakban elhunyt Fodor D6niel, dr' Harkai Ferenc,
Tak6cs Istvdrn, Bal6zs KAroly, Arany L5szl6, id. Kis
8o6z, dr. Ktirpiily K6lmAn lelkip6sztorokr6l.Eml6kiiket me96rzi,6leti.ik6rtIstennek h6l:it adva k6ri szeretteikre a Szentl6lekvigasztal6kegyelm6t.

11. JELENTES A LELKfSZSZENTELESRE BOCSATASUKATKER6IG6L
El6terjeszt6: Varga L5szl6
A21994.6vi Ii. Egyh6zi Tcirv6ny32.$.(5) pontj6nak rendelkez6se alapj6n egyh6zmegyeiaj6nl6ssal tizenesv lelk6sz
k6rte felszentel6s6t:
a Baranyai Egyh6zmegy6b6l:
Ivin G6za. Vcircismart
N6meth Judit, Kelet-Orm6ns69(Szaporca)
N6meth Norbert, Cs6nyosz16
Szab6 G6bor, Dunaszekcsd
a Budapest-D6liEgyh6zmegy6bol:
Gy6rffy Eszter, Egyetemi 6s F6iskolai Gyiilekezet
a D6ipesti E gyh6zmegy6b61:
Agoston G6za, P6nd
Lakatos Enik6, Mak6d
:
,
az EszakpestiEgyh6zmegy6b6l:
Barta Livia, K6rp6talj6n szolg6l(Minaj)
Moln6r Sdndor. Budacirs
a V6rtesaijai Egyh6zmegy6b6l:
Darvas-Tan6cs Erik, Alcsrit
Stift Jinos, S6rbog6rd
Hatirozat: az Egyh|zkertileti Kcizgyiil6sa tizenegy ielk6sz
k6relm6t elfogadja.A lelk6szszentel6sid6pontj6t a mai napon,
november17-6n,18.00 6r6tatfizi ki a K6lvin t6ri templomban.

13. EL6TERJESZTES PEDAG6GUS DiJAKRA
El6terjeszt6:Hiircsiik Imre
1. A kcizgyiil6sa pedag6gusokmunk6j6nak elismer6s6re
l6trehozott dijakat az id6n az al6bbi pedag6gusoknak
adom6nyozza:

K6ZGYIJLNS HATAR OZATAI

. Dunamelldki
Kozlemlnyek' /
Reform6tus
Egrhiizkerrileti

1/a Bal6ssyL6szl6nak,a L6nyay utcai Reform6tusGimn6zium 6s Koll6gium testnevel6s-foldrajzszakostan6r6nak a Benda K6lm6n-dijat adomSnyozza.
Baldssy Ldszl6 tandrt pdlydjdt Mez6trtron.kezdte(1975-1984).
Kds6bbBudapestenatl4tihaedzduolt. Tagja lett a rendszerud.ltozasel6tt alahult GdnczyPd.lEgyestiletnek,amely a hdt budapesti reformd.tusgimnd.zium ijrainditosdt tiizte hi cdlul. 1993 6ta
a L6nyay Utcai Reformd.tusGimndzium ,!s Kolldgium tan6.ra.
Neuel1-olztat6munkd.jd.ualjelentSsenhozzdjdrult a nagyltirii
gimndzium reformd.tusarculatd.nalzkialal<.i.tosdhoz.
Osztd.lyf6ncihlzdntmd.ra harmadih ifji did.hcsoportot
formdlta hdzcissdggd, az 1rettstigiigeluezetue
6het.Szahtuddsdtnem csahisleold.nk
jaud.rahamatoztatja,hanem az dsszesreformd.tusishola ht)Icinbt)zdsport1,giuersenyeitkoordind,Ija,igy 1995-tdla nyd.ri balatonszdrsz6ihosd.rlabdatorndt,az dlzumenihusteremlabdarig6
F6 szeruez6je
uolt a Relzup6.t,az SDG td.boroksportuersenyeit.
a
szduetsdg
s
egyben
Ishold.l<,
Did,ksport
Szduetsdgdneh,
formd.tus
ntegalakuldsa6ta elncikeis. 2001-bena ReformdtusPedag6giai
szahtandcsad6j
dud udlasztottd.k.
Intdzettestneuel,ls
Ahitdlet tertiletdnis hikjnbrjz6 feladatol<atldt el: gyiilehezet6benpresbiter uolt, a gimnd.ziumbanpedig egy ideig az iskolaszdh,majd 1999 6ta az igazgat6tandcstagja, 6ppenmost
ud.Iasztottd.l?
meg a mdsod,ilzcilzlusra is. A Budapest-Eszaki
Reformd.tus Egyhd,zmegyehillddttelzdnt alleot6 tagia a
Dunamell4.kiReformdtu s Egyhd.zlzeriletKd zgyiil6sdneh.
Kiemelheddszahmai munhdjddrt, a kereszty,lnszellemisdg
sLgddrttartj a rndler6sitd.s6.6rt
ds sohird.nyil szeruez6teudheny
t6nak a L6nyay Utcai Reformdtus Gimndzium 6s Koll6gium
L(tszl6ta Benda Kdlmd.n-dij ra.
igazgat6tandcsa Bo,ld,ssy

A pedag1gusdtjak
Atuddsaa hdzgytldsen
l/b Drescher G6z6n6nak,a Kar6csony S6ndor R6zsa t6ri
Altul6tror Iskola 6s 6vod.a6v6n6i6neka Benda K61m6ndijat adomitnyozza:
Drescher Gdzd,n61930. d.prilis l-jdn. szilletett,Kisternydn.
Ta,nulmd.nyait
a Budapesti AIIami Brunszuik TerdzKisded6u6kdpz6Intdzetbenfejeztebe 1949-ben.Ett6l hezduefolyamatosan6u6n6lednt
dolgozottnyugdijba uonuld.sdig.
A Kard.csony Sdndor R6zsatdri Reformdtus Ouodd.ban
1999-t6ldllt munhdba.Munkdja sordn hihetetlenintenzitd.ssal udgeztea rdbizott gyermehehistd.pold.sdt,neuel6sdt.Mindig szemel6tt tartottcta hicsih hitben tijrtdn6 neuel6s,lt,melyet mintaszerft|letuitele is el6segttett.
Rendleiuillitapasztalatdt hasznositvardszt uett az 6uoda

an. Pdldarnutatd.sd.ual,tanevel,lsi pro gramj dnah megird.sd.b
jelent1sensegitettea hezd6kdntmell6 heriilt holl6nd.csaiual
gan6je szahmai fejl6ddsdt.
A gyermeheketsorra kdszttett fel a szill6h 6s a gyillehezet
htilcinbdz6 rd,tegeinehszeruezett elSadd.sohra,6s csoportja
tiibb alkalommal szerepelta Kispestnyugdijaspedag6gusainah rendezetthard.csonyimiisorban.
Dresch.erGdzd,ndnagyon sok sajdt maga d,ltal h,lszitetteszkdzzel gazdagi.totta az 6uoddt, sdt jduedelm|neh jelent6s rdszdt is erre a cdlra forditotta. Szabadidejdneknagy rdszdtaz
szeruezdse,
6saz azzal hapcsolatoshdttdrmun6uoda6let'6neh
az dltala alah6.lztettd.khi. 2003-banmunhdjdt az islzolasz6h
pttott KardcsonySd,ndor-dijjalismerteel.
DrescherGdzdnd6u6n6ebbenaz 6ubentdltdtte be 75. 6letmunh6,6udt,'6saz elmilt tandu udgeztduel
fejeztebe d.Id6.sos
jdt a KardcsonySd,ndorR6zsatdriReformdtusOuod.d.ban.
l/c A P6csiReform6tusKoll6gium Gimn6ziuma 6s Altal6nos
IskolSjatantestiilet6t Soli Deo Gloria-dijban r6szesiti.
m{ikddd ishold.nhaz idei tanduben
Hd,rom intdzm|.nyegysdggel
iskoldzottbe tizedih alhalommal legifjabbih intrizmdnyegysdg1be,az dltaldnos iskoldba.Ajubileurni 6ubenIsten ird.nti buzg6
utdni t\rudnyi leh1.laadossaltehintilnlzuisszaa rendszerudltd.s
het6sdgeheredmdnyekdnta Baranyai Egyhd,zmegyeI 948-ban
dllamositott PdcsiPolgd,riIsholdjdnah ijragondolasd.b6l1992benelind{tott 6s 1994-benmegalapitottintdzmdnytinhgyarapod.asdra.A reformd.tusszellemil hdzdpfohilohtatds 6s neuelAs
(gimndzium,!sinterrfi.tus)stabilizd.l6dd,sa
utd,na fenntart6 egyhd.zmegye
1996-ban'6letreh{uta 6s tcirtdnelmiel6zmdnyndlhtil,
felmen6rendszerbenbeinditottaa P6csiKollhgium Altaldnos Ishold.jd.t.
Md,ra eljuthattunh oddig, hogya hilenc 6uuelezel6tt,eIs6kdntfeluett 1ltaldrcs islaoldsainhgimn1eiumi tanulmdnyaih
u,lgdhez4rkeznele,s a tarulu udgdn4rettsdgi uizsgd,tteszneh.
Ebben az iskolateremt6tiirtdnelmi folyamatban a fenntart6
4rdemeimellett legels6sortestilletei,,!saz akhori isholauezetds
A r6mai katolihuspilsp6ban tantestiletiinketilleti hijszcjnet.
egyhdzh,ertileki. szd.hhelyen,
er6s1nhormd,nyzatielleruszdlben,
tdnk udgein folyamatosan niiuehu1 homplex intdzmdnyilnh
rangjd,taz ohtat6 munha fegyelmduel,sztnuonald.ualilletue a
k.ereszty|nneueldsh{ildetdsdnehteljesitds|uel,napi hdzdelmeiuel6pp tantesttilett)nhmunhdjd,nahh6sz6nhetjtik.
kiud.l6helyez,lseit
a reA mdrhet1eredm|nyehsorat,uersenyeh
formdtus ohtatasilgyszahfoly6iratainahhasdbjain oluashattuh
Az dJlami tanulmd.nyi,miiudszetimegmdretaz elmilt 6uehben.
tetAsbenis rangot uiuottki magdruahfiatal ish,oldnh.Tand.raink
munhd.jahatdron tilli hapcsolatainhr6,udnismerttd tettdha P6A kdzeliDdluiddh,
csiKoll4giumot szertea Kdrpdt-medencdben.
drd.uaszdgi'!s szlau6niai ftiagyar reformdtusfaluaiual intenziu
kapcsolatband.llunk, a tdrsdgb6la hd.bort 6ta is 6rhez6didhohat tandrainh feludllaljdh, soh esetbenegydni foglalkozd.ssal
zd.rh6ztatjd.h
fel 6het.Hq, lassrtfofuamat rdszeh|,ntis, de tantestilletiinh dldozatosmunlzajasord,nJdzusKrisztus misszi6iparancsd,nahteljes[t,lseterdn is hd.laadd.sra
h6sztet6eredmdnyeleet
A kdzdss1gilelhi alkalmah a
tudh,atmagd,'lnakintd.zmdnyilnh.
hit szem6lyesmegualld.shozuezetik gyermeheinket,ifjainhat,
imaledr6hetmiihtidtetneh.
aleilt.dnszeruez6dfh6z6ssdgehet,
Emberi er6feszit,lseiruhf1.radsdgos maguetdsdt Szenthd.romsd,gIstentink gazdag term,!ssel j utalmazta. Kegyelrn,6neh
hid.raddsa mirudenadminisztratiu 6s egyre nehezed6anyagi
tehertdtel ellen,lre tantesttilettinlenehegyhdzunk 6s magyal
ndpinh irdnti tijretlen szolgdlatdbannaponk,|ntmegjelenik.
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14. BESZAMOLOA TANACSULES MUNKAJAROL
El6terje szt6: Var ga Lirszl6
1., A kdzgyfl6s az Egyh{zkertileti Tan6cs 2005. okt6ber 3-i
ill6s6ro'lsz6l6besz6mol6ttudom6sul vette.
15. BIZOTTSACTHOI-YPK BETOLTESE
El6terjeszt6:Simonfi Sdndor
'fanulm6nyi BizottsSgilban 2 bizottsilgr
Az egyhilzkerulet
hely megi.irtilt,egy tiszts6gt6lvai6 megfoszt6smiatt ([6rtesalja), egy pedig elhal6loz6smiatt (Tolna).A Katechetikai Bizottsdgbant hely szolgdlatihely megv6ltozdsamiatt (BdcsKiskunsdg)iirtilt meg.AJogi Bizotts6gbanpedig elhal6loz6s
miatt 1 bizotts6gi hely (Eszakpesti),valamint a bizotts6gi
el6ad6ihely iires.

8. Az egyh|zkerr.ilet kcizoktatdsi int6zm6nyei miikcid6siik
felt6teleinek biztosit6s6hozn6lktikizhetetlennektartj6k
t6mogatdsvissza6llitds6t.
a zsinati eszk<izfejleszt6si
9. Akrizgyfil6s drcimmelvette a Budapest - Fasori Reform6tus
Egyhilzkozs6g6vodaalapitdsi sz6nd6kdnak hir6t, 6s szivb61t6mogatja azt. Az ebben buzg6lkod6testv6rek 6let6re
6ld6st kiv6n, 6s a 2004. 6vi hat6rozata 6rtelm6benlehet6s6geiszerint anyagilag is t6mogatja az 6vodal6trehoz6s6t.
10.A krizgyiil6smegkriszrinia Badr-MadasReform6tusGimndzi
um kordbbi igazgat6jSnak,Arany J6nosnak a munk6ss6grit
6s 6lddsi kiv|n az ij igazgaln,Tombor L6szI6 szolgdlataira.

1?. A MISSZIOI JELENTf SHEZ FVZ6D6 HATAROZATON
El6terjeszt6:Szab6 Istvdn

H,attrrozatz A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet a
Tanulm6nyi Bizottsdg, a Katechetikai Bizotts6g 6s a Jogi
Bizotts6gtiresed6sbenl6v6 bizottslgi tag tiszts6geire,valamint a Jogi Bizotts6gel6ad6iLiszt6rea v6laszt6st elrendeli.

16.AZ ISKOLAUGYI JELENTESHEZ PUZ6N6 HATAROZATOK
El6terjeszt6: H<ircsiik Imre
1. A Kcizgyiil6saz Iskolarigyi Bizotts6gjelent6s6telfogadja.
2. A kozgyiil6s j6v6hagyja a Szabadsz6ll6siReform6tus
E gyh|zkozs6.gPresbit6rium 6nak felment6si k6relm6t a
2005.II Egyh|zi tcirv6ny58.S(2) bekezd6seal6T,igyhozzij{ni;J M6t6 S6ndorn6 nt. asszony igazgaL6rmegbizis|nak enged6lyez6s6hez
2008-ig,aki egyidejiilega fenntarL6 e gyhilzkozs6g lelkip5sztora.
3. A kcizgytil6s j6v6hagyja a Dunavecsei Egyh6zkrizs6g
Presbit6rium6nakfelment6sik6relm6t a 2005. II Egyh6zi tcirv6ny 58.$ (2) bekezd6se a16i, igy hozz|j|rul
Ablonczy G6bor nt. ur igazgat6i megbizds6nak enged6lyez6s6hez2008-ig, aki egyidejiileg a fenntafi6 egyhdzkozs6gIelkip6sziora.
4. Akozgy6l6stov6bbi felment6si k6relmet nem fogad be a
2005.II Egyh|zi Trirv6ny 58.$ (2) bekezd6seai6l.
5. A k<izgyiil6skosz<jnet6tfejezi ki az EK teriilet6n l6v6 egyh6zi fenntartdsir iskol6k vezet6inek6s pedag6gusainak,
hogy az anyagilagmegnehezedettkciriilm6nyekkciztittis
folytatj6k magas szinvonalirnevei6-oktat6munk6jukat.
6. A krizgFil6s elismer6s6t fejezi ki mindazoknak a kciz6piskovettek r6sztaz OKTVl6knal<,amelyekdidkjai eredm6nyesen
n, a jciv6benkozz6 tpszr az egyhdzkerilet hivatalos lapj6ban
6s honlapjdn a versenyenr6szt vev6 didkok n6vsor6t.

1. A krizgyfil6sa Misszi6i BizottsAgjelent6s6telfogadja.
2. Akozgy'616sfelk6ri a Misszi6i Bizotts6got,hogy az egyh6zunkkal 6s gyirlekezeteinkkelkapcsolatban6116egyesiiletek 6s m6s szervezetekvezet6ivelfolytassonmegbesz6l6stmiszszi6nkalapvet6k6rd6seiro'1.
szerwezzen
konferenciit az egyhdzmegy6k
3. Egyh6zkeri.iLletiink
ifris6ei 6s misszi6i el6ad6i,katechetikai e16ad6i,valamint
ryermekmunka megbizottjai szdm{ta, illetve a gyfilekezetfelel6seir6sz6relehet61eg
szewez6s6s a sz6rwdnygondozds
2006.kora Lavasziln.Felel6s:az egyh6zkertilet elnciks6ge.
4. Akozgy6l6s felk6ri az egyhilzmegy6ket,hogy az egyhdzkeruiettel egyrittmiikcidve k6szitsenek minden egyhLzkrizs6gr6lr6szletesleir6 jelent6st'.azok jelenlegi 6llapot|r 61,e gyh{zigazgatdsi st6tuszuk 6s val6sdgos gytilekezeti 6letuk szerint. Felel6scik:az esperesek.
5. A krizgyfil6sridvrizli,hogy meggyrikerezetta Hittudom6nyi Karon a lelkip6sztor-jelciltekegy esztend6sgyiilekezeti gyakorlata mint a lelk6szk6pz6sr6sze.Ugyanakkor
surgeti, hogy a mdr v6gzett 6s igen hamar cin6ll6szolg6latba ker0lt lelk6szeinka lelk6szkdrcikben6s az egyhilzkapjanak alapos bevezet6sta lelmegy6k kriztiss6g6ben
kip6sztori 6let val6sdg6ba.
6. A krizgyiil6s felk6ri az egyhSzkeriletet 6s az egyhdzmegy6ket, hogy erejuk szerint tegyenek meg mindent a
sz6rv6nygytilekezetekgondoz6s66rt,illetve rij gynlekezetek szervez6s66rt.
18, AZ IFJUSAGI MISSZI6I BIZOTTSAG JELENTESEHEZFUZOD6 HATAROZATON
El6terj eszt6: Brittger Antal
I. Az Egyhilzkeriileti Krizgyfil6s elfogadja a besz6mol6t.

7. Akozffil6s megktiszcinia pedag6gusok,gyiLlekezetimunk6sok, hittanoktat6k, lelkipSsztorok nydri hitm6lyit( cserk6sz,napkcizis6s egy6bt6borokbanv|gzett munk6j6t.

2. Az Egyhilzkeruleti krizgyiil6s j6v6hagyja az id6n meghirdetett ifjfrsdgi 6rav6zlatok k6szit6s6t k6r6 p|Tyizat to-

A 2005. NOVEMBERIKOZGY6LESHATAROZATAI

. Dunamell6ki
. !
Reformdtus
Egyhdzkeriileti
Kozlemdnyek
v6bbi gondozSs|t, amelynek v6rhat6 <isszeskrilts6ge
2.000.000,Ft. lesz.
3. Egyh6zkertiletunk tartsa fent a jelenleg be nem tciitcjtt
keriileti ifjfsdgi lelk6szi st6tusz, minden felt6tel6vel,
hogy amennyibenalkalmas szem6lyttal6lunk e szolg6lat
betcilt6s6re,
az val6ban megkezdhessemunkrij6t!

keriileti Katechetikai Bizotts6g tagj|v 6, Nyilas Zoltilrrt
az Egyhizkertileti Jogi Bizottsdg tag16v5.
0sd. 15. hat6rozat)
32. AZ EGYHAZZENEI JELENT6 SHEZFUZOD6 HetAROZATOK
El6terieszt6:D6vid Istvfn

4.

Az ifjtis6gi misszi6ugy66rt minden egyh6zmegyetartson
mielo'bb,de 2006 folyam6n mindenk6ppenlegaldbb egy
alkaimat, mely az ifjrisSgi munka aktu6lis k6rd6seivel
fogialkozik. Ezt segitend6az Ifjisilgr Bizotts6g v6llalja,
hogy e t6m6ban rcivid,v6zlatos t6mafelvet6stk6szit, vaIamint el6ad6krais javaslatot tesz a megy6k szdm{ra.
Az Egyhdzkerr.ileti K<izgyiil6 s felhatal mazza az Ifi ris6gi
Bizotts6gotegy keriileti szintii konzult6ci6megszervez6s6re,amelynekc6lja az iskol6k 6s gyiilekezetekk<iztihid6pit6s.

19.A TANULMAIM BIZOTTSAGI JELENTESHEZFUZlD1
HATAROZATOK
El6terjeszt6:Nagy Istv6n
1) Az Egyh6zkeri.ileti Kcizgyfl6s a 2004. 6vr6'I sz6l6 tanulm6nyi jelent6st elfogadja.
2) Akrizgyfl6s elrendeli az eI6z66i hat6rozatokfeliilvizsg6lat6t 6s gondoskodikazok 6s az rijabbak v6grehajt6s6r6l.
Megismerteti a hatdrozatokat a gyulekezetiielk6szekkel.
3) Az Egyh6zkeriileti Krizgyfil6s megbizzaa Misszi6i 6s Tanulmdnyi Bizotts6gokat, hogy v6gezz6kel a lelk6sz-tovdbbk6pz6s,a bibliaiskolai rendszer megszervez6s6t6s
elindit6s6t.A kcizgyfil6selrendeli, hogy 2006.janu6r 31ig <isszevont
iil6st tartson a k6t bizottsdg, melynek fele16sedr. Nagy Istv6n el6ad6.

1 . Az EK a2004. 6vr6, sz6l6egyh|zzeneijelent6st elfogadja.
2 . Az EK kegyeletteleml6kezikArany L6szl6lelkip5sztor-karnagy hosszri6letritj6ra 6s egyhdzunkbanv6gzett 6]dozatos,
odaad6 egyhilzzeneiszolgdlat6ra.Iilete 6r munkSlkod6sa,
helytalldsa Sthidalta 6s ritmutat6sk6nt 6tcilelte a neh6z id6ket, s igy az:ut|na kcivetkez6nemzed6kek
szimilra a folytonoss6g6s a tov6bbhaladdslehet6s6g6v6lett 6s lehet, mint
ahogyan 6 maga sziintelen 6s al6zattal az el6dok6s el6zm6nyek hagyom6ny6nakt6ptalaj6b6l meritett 6s arra 6pitett.
3 . Az EK megk<iszciniaz 6rintett gyi.ilekezeteknekaz egyh6zmegyei 6s egyh6zkertileti k6rustal6lkoz6k megszervez6s6t,6sa tov6bbiakbanjavasolja,hogy a gyiilekezeti
k6rusok tev6kenyenvegyenek r6szt istentiszteleti szol96latokban.
4. Az EK kriszrinti Dr. Losonczy Katalin taniltn6t, az Egyh6zkeriileti Egyh|zzenei Bizotts6g tagj6t doktori fokozata megszetz6sealkalm6b6l.
Az EK kcizgyiil6sfelk6ri a gyulekezeteket, hogy az eddigiekn6l fokozottabban figyeljenek az egyh|zi 6nek-zene
min6s6g6re.

34.A SPIRITUALIS JELENTIISE
ElSterjeszt6:Btilcsf<ildi Andr6s
A kcizgyiil6sa jelent6st elfogadja.

4)

A kcizgyfil6selrendeli az fj tanulmdnyi k6rd6ivek k6szit6s6t. Felei6s:a Tanulmdnyi Bizotts6g, hatdrid6: 2006.
janu6r 31.

5) A kcizgyiil6sj6nak 6s fontosnak tartja, hogy a Tanulm6nyi Bizotts6g a kertilet vezet6ivel egyirtt ujratal6lkozz6k
a Hittudom6nyi Kar tan6raival, 6s a lelk6szk6pz6srigy616l testv6ri besz6lget6stfolytassanak.

2. A krizgyiil6s B<ilcsfcjldiAndr6s spiritu6lis munk6j6t meg6s k6ri, hogy a teol6gia intern6tus6ban otthont
kcisz<jni,
tal6i6 egyetemihallgat6k krizritt is v6gezzea spiritu6lis
egym6ssal6s a
munk6t, kiilcin<isena krizciss6gteremt6st
teol6giaihallgat6kkal.

35. GAZDASAGI ES PENZUGYI JELENTES

29. SZAYAZAS
SZEMELYiUGYEKBEN

Ellterj eszt6: Var ga L5,szl6

1 . AzEgyh|zkertileti Krizgyiil6s Ablonczy G6bor 6s M6t6
Sdndorn6 lelkip6sztoroknak megadja a mentesit6st a
2005.6vi Egyh6ziTcirv6ny(Kcizoktat6sitcirv6ny)58.$.(2)
pontja al6l. (lsd. 16/2 6s 3 hat6rozati pont)

1 . A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertiletKrizgyiil6sea
gazd.asilgi6s p6nzrigyi jelent6st elfogadja.

2 . Az Egyhizkerrileti Kcizgyiil6s megv6lasztotta Mester
Lajosn6t 6s Juh6sz Gyul:lt az Egyhilzkertileti Tanulm6nyi Bizotts6g tagj6v6, Kov6cs Csongort azEgyhilz-

Kcizgyiil6sek6ri
2 . A Dunamell6ki ReformdtusEgyh6zkeri.i,let
a Gazdas6giBizotts6got,hogy a jriv6 6vi kcilts6gvet6sciszsze|llitisanill vegyefrgyelembea 2005-benrekonstrukci6s
alap ig6ret6benr6szesiilt,de annak cstikkentettm6rt6k6t is
k6s6n megkap6beruh6z6 egyhilzkozs6geksziiks6g6t.
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Reformdtus
I Q. Dunamell€ki
3. A Dunameli6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyiil6se
felhivj a az egyhhzkeriileti kcilcscinthaszn6l5 egyh|zkozs6gekfigyelm6t a t(l<e-6s kamat tcirieszt6sekrendszeres
fizet6s6re. Meger6siti azon hat{r ozat6t, hogy a kciicscinnem min6sithet6ek6t
alapb6lfoly6sitottkcilcscinrjsszegek
t6mogat6ss6,csak abban az esetben,ha azok mdr eredetileg t6mogat6siel6legk6ntfoly6sittattak.
4. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertlet Kozgyfl6se a
Ielk6szi dijlevelek k6szp6nzjavadalm6nakminimum 6r'
t6k6t 2006.janu6r 1-t61,68 000 Ft-ban, a beosztottlelkip6sztorok6tpedig 43 000 Ft-ban 6llapitja meg.
5.A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkeriiletKrizgyiil6sefelhatalmaz6st ad az Einciks6gnek,hogy a Piliscsab6n6pitend6 id6sek otthona esetlegesiizemeltet6s6neksz6nd6knyilatkozat6ta beruh6z6nakaz elvi 6pit6si enged6lyhez megadja.Az elvi 6pit6si enged6lymegszerz6seut6n
az 6pit6si enged6lyez6sei6tt, ha aberuh6z6 tov6bbra is
az Egyhlzkerr.ilet iizemeltet6s6bekiv6nj a adni az id6sek
otthon6t, az erre vonatkoz6 r6szletes meg6llapod6sta
kcizgyfl6svagy a tan6csiil6sel6 kell hozni.
6. A Dunamell6ki Reform6tusEgyhrizkeriiletKcizgyfil6sekimondja,hogy a Gazdas6giBizotts6g 2006-os6vi krilts6gvet6s6bencsak azokat a t6mogat6si k6relmeket tudja figyelembevenni 6s m6rlegelni, amelyek legk6sobb2006.
janu6r 15-igaz illet6kes Espere'siHivatalba, majd az esperes urak rangsoroz6s6val 6s javaslatukkal eil6tva
2006.janu6r 2O-rgaz egyh6zkertilethezbe6rkeznek.
7.A Dunamell6kiReform6tusEgyh6zkeriiletKcizgyfl6sefel6s
hivja az alapitv6nnyal rendelkez6 egyh6zkcizs6gek
egyh|zi int6zm6nyek figyeim6t, hogy az alapitv6nyukr6i
riivid ismertet6st krildjenek a Piispc;kiHivatalba az alapitv6ny ad6sz|m|val, hogy ezek felkerulhessenek az
felaj6nl6s lehet6s6egyh6zkeriilethonlapj6ra, az Lo/o-os
g6t nyrijtva mindazoknak, akik egyh6zi alapitvdnyt szivesent6mogatn6nak.Az ismertet6sne iegyentrjbb 5 sor'
n61.Hat6rid6 folyamatos,de legk6so'bbdecember31.

38. LELKESZI KEPESiTESEK HATAIYBAN TARTASA
El6terjeszt6:Sirnonfi S6ndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet Ktizgyfl6se Cs6kdny Tam6s,Kiss Tam6sn6(Bp-D6i),Mikl6s Akos (Bp-D6I),
Nagy J6nos (Bp-D61),Andr6si K6rolyn6, Szab6n6 B6rces
M6ria (D6lpest)lelk6szekk6pesit6s6t5 6vre, azaz20'1'0.november 30-ig hat6lyban tartja.

39. LELKESZEK MAS KERES6 FOGI.ALKOZASANAK
ENGEDI'LYEZESE
El6terjeszt6:Simonfi S6ndor
1. A Dunamell6ki Reformhtus Egyhizkeriilet enged6lyezi,
hogyAlfiildy-BorussDezs6Kispest-Wekerletelepilelkip6sz-

tor vall6stan6rk6nt 6ll6st v6ilaljon, hogy Kardos P6ter
p6kozdi lelkip6sztor v6llalkoz6i tev6kenys6getfolytasson,
hogy N6meth P61Pestl6rinc-Ganzkertv6rosilelkip6sztor a
R6day Gyiijtem6nyben 6s a Kiilkereskedelmi F6iskol6n
6raad6k6nt 6ll6st v6llaljon. Ezen enged6lyek hatilrozott
id6re sz6lnak,2008.november30-ig 6rv6nyesek.
2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkerulet enged6lyezi,
hogy Berta Zsolt svdbhegyi leikip6sztor a Badr-Madas
Gimn6ziumbana 2005/06-ostan6vben6raad6k6nt6ll6st
v6lIaIjon.

40. A LELKESZEKR6L
MODOS1TASA

SZOLO SZABALYRENDELET

El6terjeszt6:Simonfi S6ndor
A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkeruletSzabdlyrendelete
(2112004.)
az al6bbiak szerint m6dosul:
a lelk6szekr6'1
szerint:Lelk6sz1. A 9. $. (2)bekezd6sekieg6sziila kcivetkez6'k
v6laszt6s eset6naz egyh6zkeriiletelntiks6gea befogad6z6rad6kotcsakabbanaz esetbenadhatja meg,ha a lelk6szlegal6bb 2 6v gyulekezetiszolg6latiid6vel rendelkezik.
6s kieg6sziilecv (2)
2. A 10.S.m6dosul10.S.(1) bekezd6sre
bekezd6ssel:(2) Mindaddig, amig ak6relmez6 2 6v gyilekezeti szolg6latiid6vel nem rendelkezik, a k6relem elbir6lis6t fel kell fiiggeszteni.
3. A 17. $. A kcivetkez6mondatl'ai eg6sziil ki: Mindaddig'
amig az egyh6zkertiletikdzgyiil6s a lelk6sz k6pesit6s6nek hat6lyban tart6s6r6l nem diint, a lelk6sz nem v6laszthat6 6s szolg6latranem rendelhetdki.

4 1. SZOLGAI"ATI GEPKOCSIK SZABAL\GENDELETE
El6terjeszt6:Simonfi S6ndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet
szab6lyzata a szolg6lati g6pkocsik haszn6lat6r6l
1 . Az egyhlzkozs6g (trzembentart6) r6sz6re juttatott szolg6lati g6pkocsia lelkip6sztor gytilekezetimunk6j6t hivatott segiteni.
2 . A Dunameli6ki Reformdtus Egyh6zkeriilet motorizAci6s
alapj6b6l gyiilekezeti haszn6latra jutatott szem6lyg6pkocsi tulajdonosaa Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet, uzembentart6 az illet6kes egyhdzkozs6g.

3 . A mindenkor esed6keskotelez6 biztosit6si dij 6s a casco
dija az tizembentart6tterheli. Ezek mindenkori befizet6si teljesit6s6t az izembentart6 negyed6venk6nt kciteles
m6solatban az e gyh|zmegye elnriks6g6nek megktldeni.
4. A szolg|lati g6pkocsit haszn6l6 lelkip6sztor a szolg6lati
hety megv6ltoztatisa eset6n a g6pj6rm(vet nem viheti
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. Dunamelldki
Reformdtus

mag6val rij szolg6lati hely6re, kcitelesazt a tulajdonosnak
(Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkenilet) 6tadni. A g6pkocsi tovdbbi haszn6lat6r6i a tulajdonos dcint.

. | |
zlem6nyek

46. FELLEBBEZES BSZENPNSU KOZGYdLESI HATA.
ROZATOKELLEN
EI6terjeszt6: Simonfi S6ndor

5. Az tizembentart6b6rmilyen k6resem6nyt kctteies24 6rdn
beiiil ir6sban jelezni a tulajdonosnak (egyh6zkeriilet)'
6. B6rmif6le befizet6si, fenntart6si kdtelezetts6gk6tszeri
(egym6s ut6ni) elmuiaszt6sa eset6n az egyh{zkozs6g
(iizembentart6)azonnal elvesziti jogosults6g6ta g6pkocsi haszn6latAra,6s az visszakeriil a tulajdonoshoz.

42. A MAGYAR EVANGELII'MI KERESZTYfN DiAKSZO.
VETSEG KERELME SZOLGAI,ATI ID6 BESZAM1MSANE
El6terjeszt6:Simonfi Sdndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet Kcizgy6l6semeg6llapitja, hogy a jelenleg hatalyos jogszabdlyokszerint a MEKDSZ alkalmazils6ban6116lelk6szek idej6t nem lehet beosztott
lelk6szi id6nek beszdmitani. Nevezett lelk6szeketjelenieg bekebeleznisem lehet [Alkotm6ny 34. $.(1)],mivel nincseneklelk6szi szolg6latraalkalmazva, ez6rt - k6relem hij6n - Ielk6szi
k6pesit6sr.ikhat6lyrit elveszitik [Alkotmdny 33. $.]

43. EGYUTTM{TOONST MEGAILAPODAS A MAGYAR
EVANGItLIUMI KERESZTYEN ONXSZOVPTSEGGEL
El5terjeszt6:Simonfi S6ndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet Kcizgytil6sea
MEKDSZ alkalmaz6s6ban6116lelk6szi v6gzetts6giiekhelyhosszrit6vri meg6llapod6smegzet6nekrendez6s6tszolg616,
kcit6s6velegyet6rt. Megbizza az elnciks6get,hogy a meg6llapod6s kidolgoz6sa 6rdek6ben folytasson t6rgyaldsokat a
MEKDSZ vezet6s6g6vel.A meg6llapod6s tervezet6t tartalma szempontj6b6ia Misszi6i Bizotts6g t6rgyalja meg, s a
Misszi6i Bizotts6g pozitiv javaslata eset6n a Jogi Bizotts6g
- a MEKDSZ illet6keseinek kcizremiiktid6s6vel- tegyen sztivegszeriimegdllapod6sijavaslatot a kcizgyiil6snek.

44. A RADAY GY{JJTEMENY AI,APITO OKIRATA
E16te4eszt6: Simo nfi S6n dor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zker{ilet Kcizgyiil6sea
R6day Gyiijtem6ny alapit6 okirat6t elfogadja.

45.A BUDAPESTI REFORMATUS EGYETEMI ES F6ISKO.
I"AI GWLEKEZET AI.APITO OKIRATA
El6terjeszt6:Simonfi SAndor
A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet Ktizgyiil6se a BudapestiReform6tus Egyetemi 6s F6iskolai Gyrilekezetalapit6
okiratdt elfogadja.

Az Egyhdzkeruleti Ktizgyiil6s az Eszakpesti Reform6tus
Egyh6zmegyeKcizgyiil6s6neka G<jdcill6iReform6tus EgyhSzkdzs6g7312005.,1412005.6s 15/2005. sz6mi presbit6riumi hat6rozataival kapcsolatos fellebbez6seketelutasit6
hat|rozata ellen beterjesztett fellebbez6st elutasitja. Az
Egyh6zkeriileti Ktizgyiil6s meg6llapitja, hogy m6r az
Eszakpesti Reform6tus Egyh6zmegyeTan6cs6nak az rigyre vonatkoz6 megsemmisit6hat|rozatai a ttirv6ny erej6n6l
fogva joger6s dcint6sekvoltak, azok ellen fellebbez6snek
helye nem volt.
IndoklSs:
Az tigyben elj6r6 egyhSzitesttiletek 6s szem6lyeka fellebbez6sekren6zve ajogszab6lyokatt6vesen,a ktirnyezettikb6'lkiemelve 6rtelmezt6k, s ez6rt hriz6dott el a presbit6riumi hat6tozatt6l sz6l6dcint6s.Kozrej|tszhatott a t6ves 6rtelmez6sben
az,hogy az egyhilzalkotm6ny az egyhilzmegy6n6l6s az egyh6zkertiletn6l nem e16gszabatosanvillasztja el 6s szab6lyozza az rinkormAnyzati6s a hat6s6gi iigykcirriket.Az alkotm6ny
jogszabdlyaitazonban,ha tisszefiigg6seiben
6rtelmezziik,6s
Iigyelembe vessziik a m6s t<jrv6nyekkelval6 ciszszefiigg6seit
is, akkor a jogszab6lyhelyesen6rtelmezhet6.
1. Az egyhdzmegy6nekk6t iigyktirben vannak feladatai 6s
hat6rktirei: dnkorm6nyzati tipusri 6s hat6sdgi tipusir
iigykcircikben.
2. Onkorm6nyzati tipusri joga pl. szab6lyrendeletetalkotmeghatArozni,vagy tulajdonr6l dtinteni, k<ilts6gvet6s6t
ni. Ezekben az iigytipusokban a dcint6saz alkotm6ny
szerint a krizgyfil6s vagy az egyhdzmegyei tan6cs mint
testulet hozza. Ezekben az tigyekben a testiiletek alaphat6rozatokathoznak, amelyek ellen fellebbez6snekvan
helye:a tan6csd<int6seellen az egyh6zmegyeiktizgyiil6shez, akozgy6l6s alaphat6rozataellen az egyh6zkeriileti
kcizgyffI6shez.
3. Hat6s6gi tipusri ugykrir az egyh|zmegy6n6lp7.az egyhilz'
ingatlakrizs6gikdits6gvet6sekj6v6hagy6sa, egyhilzkozs6gi
nokkal kapcsolatosd<int6sekj6v6hagy6sa6s p6lddul a fellebbez6sek.Ezekben az iigyekben a jogszab6lyokszerint
hat6skcireaz esperesnek(egyediil is!, l6sd egyh|zkdzs6gl
ktilts6gvet6s),az elnciks6gnek(l6sd pl. gazd6lkod6sr6lsz6l6
trirv6ny), iletve az egyh6zmegyeitestiileteknek van.
5. Ahat6s6gi iigyek is k6t altipusba csoportosithat6k:els6vagy m6sodfokir hat6s6gi iigyek. Az els6fokirakba tartoznak azok az iigyek, amelyekben az egyhilzkozs6gpresbit6riumrinak (alap) hat6rozat|t j6v6hagy6sra az egyhilz'
megy6hezbe kell nyirjtani (pl. ktjlts6gvet6s,zitszLm'
ad6s,ingatlaniigyek, stb.). Ezekbenaz esetekbenvan lehet6s6g a fellebbez6sre:esperesi dtint6st k<izgyiil6sn6l
(de a tan6csis dcinthet),eln<iks6gidtint6sta krizgyiil6sn6l
(csak a kdzgyfl6s dcinthet),testr'iletidcint6stpedig a ke'
rtiletn6l lehet megfellebbezni.
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Reflorm6tus
l f ' Dunamelldki
A mdsodfokir hat6s6gi iigytipus a fellebbez6s (mint jogorvoslat). E zekb en a z tigyekb en az egyhizmegy6n6l kiz|r 6 lag testiilet hat|tozhat, azaz a kcizgyiil6s vagy a tan6cs.
A kcizgyfl6s kizdr6lagos hat6skcir6r6'i sz6l6 jogszab6lyhely alapj6n minden mdsodfokf tigyben a tan6cs is hatS'rozhat. Ezek ellen a testrileti hat6rozatok ellen viszont
fellebbez6snek helye nincs, a m6sodfok joger6sen hat6roz.
Es mindegy hogy a dcint6st a ktizgyfl6s vagy a kcizgyiii6s
helyett elj6rva a tan6cs hozta. Az egyh|zi tcirv6nykez6s16. sz6l6 jogszab6lyunk is - amelyet az Alkotm6ny 6rtelmez6s6n6l figyelembe kell venni - az egyfokri fellebbez6s
6ltal6nos j ogelv6t tartalm azza, ahol pedig a tcirv6nyalkot6i
sz6nd6k harmadfokot indokoltnak l6tott, ott ezt a torv6nyt
egy6rtelmiien megfogalmaz za. Az egyfok( fellebbez6s alapelve tehdt az Alkotm6ny 6rtelmez6s6n6l is alkalmazand6,
amint az ugyek 6sszerii hat6rid6n beluli lez6r6s6nak elve
is meger6sit.
4.) Osszefoglalva'. az egyhdzmegy6n6l minden esetben el
keII dcinteni, hogy onkorminyzati vagy hat6s6gi tipusir
iigfn6l van sz6. Hat6sdgi iigyek eset6ben pedig utf.ir;.'aazt
is, hogy els6- vagy m6sodfokti dcint6st hoz az illet6kes. E
dcint6sekt6'I fiigg, hogy a hat|rozat ellen lehet-e k6sobb
fellebbezni. Az egyhhzkertiletn6l hasonl6 eiv szerint keli
elj6rni, azzal a kiiltinbs6ggel ,hogy az egyh6zkeriilet cina Zsinatn6l nem lehet
kormdnyzati tipusir hat|rozatait
megfellebbezni, erre az Alkotmdny nem ad lehet6s6get.
Els6fokri hat6s6gi hatSrozat ellen pedig csak akkor van
fellebbez6sre lehet6s6g, ha azt az egyh|zkertileti tan6cs

2 . Az Egyh|zkeriileti Ktizgy(l6s meger6siti a Tolnai Reform6tus Egyh6 zmegye 17I 2005I 06I 02. sz6mri hat6r ozat6t,
amelybena S6rpilis, Gerjen,Nagyszokoly,Miszla, Bonyh6d, Medina, Dunafciidv6q Tam6si, Szedres 6s Iregszemcse anyaegyh6zk6zs6geket misszi6i egyhAzkozs6gekk6, az Als6ny6ki 6s a B6tasz6ki Egyh6zkdzs6geket
alakitotta 6t.
pedig t6rsegyh 6zkozs6.gekk6
Az Egyh6zkeriiletiKtizgyiil6saz L994.6viII. tv. 124.S (2)
i) pontjdban meghat6rozottjogositv6nyaival 6lve halad6ktalan int6zked6sreutasitja a Tolnai ReformdtusEgyhizmegye Elnriks6g6t,hogy a Tolnai Reformdtus Egyh6zmegyeEgyh6zmegyeiTan6csSnakjogszab6lyelienes
212005-08-29.sz|muhat|rozatdt az illet6kes tan6cs vagy
kcizgyiil6ssemmisitse meg, s az iigyben hozzon tij, ttirv6nyes hat6rozatot.
4 . Az Egyhilzkertileti Kcizgyiil6saz 7994. 6vi II. tv. L245.(2)
i) pontjdban meghat6rozott jogositv6nyaival 6lve halad6ktalan int6zked6sreutasitja a Tolnai ReformdtusEgyhlzmegye Elnriks6g6t, hogy Tolnai Reform6tus Egyh{r
ak jogszab|lyellenes
megye E gyh6zmegyei Tan6cs5.n
sz|muhathrozat|t az illet6kes tandcs vagy
412005-08-29.
krizgyiil6s semmisitse meg, s az iigyben hozzon rij, tcirv6nyes hat6rozatot.

hozta, ha maga a keriileti kcizgyiil6s, akkor nincs.
T6vedett teh6t az Eszakpesti Reform6tus Egyh6zmegye Tan6csa, amikor hat|rozataiban a fellebbez6s lehet6s6g6re a
fellebbez6'h figyelm6t felhivta. Mivel pedig a jelenleg hat6iyos 2000. 6vi I. tv. alapj6n az egyh|zmegyei tan6cs hat6rozat|val szemben - igazgat|si iigyk6nt - bir6s6gi elj6,r6snak
sincs helye, ez6rt az elj616 tan5cs vonatkoz6 hat6rozata mindenk6ppen joger6s.

47. EGYHAZTOZSBCPT HATARAINAK MOD OS1TASA
El6terjeszt6:Simonfi S6ndor

Felszentelend1 lelkdszeh a hdzgyfildsen

Az Egyhlzkeriileti Kcizgyiil6s a Budapest-D6li Reform6tus
Egyh6zmegyeszab6iyrendelet-m6dosit6s6t,amely a kebelhat6rait szab|lyozza,j6v6hagyja'
beli egyh6zkcizs6gek

48. GYULEKEZETEK ATITTNOSiT:PSN
El6terjeszt6:Simonfi S6ndor
1. Az Egyhdzkeriileti Kcizgyfl6sIsten ir6nti h6l6val er6siti
Reform6tusE gyh6zmegye azonhat6'
meg Budapest-D61i
rozatAt, amellyel a Nagykovfcsi Reform6tus Misszi6i
E gyhdzkozs6get megalakitotta. A misszi6i e gyhizkozs6g
segit6let6re, szolg|latSraIsten 6ld6s6t, nrjveked6s6hez
s6e6tk6ri.

A hdzgyiilAs r6sztueu6i
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. Dunamell6ki
. |]
Reform6tus
Egyh6zkeriileti
Kozlem6rgrek

Gyillelzezetehaz Interrleten
A XXL szizad kezdet6re a trimegt6j6koztat6s egyik legfontosabb eszkcizelett a Vil6gh6l6, az Internet. Ennek var6.zsa abban rejlik, hogy el6r6se a nyilvSnos t|vkozl6hil6zaLon keresztr.il, ak6r telefonvonalon, ak6r kS.beltelevizi6s h6l6zaton, s5t, y6di6telefon vagy egy6b, vezet6k n6lknli h6l6zaton kereszttil lehets6ges, 6s az el6rheL6tartalmak glob6lisak, az Internet haszndl6j6nak fcildrajzi hely6t61 fiiggetleniil. M6sik fontos tulajdons5,gaaz, hogy interaktiv, azaz ahasznil6 nem csak kivd.ns6gdt
kcizolheti a hdl6zattal valamelyik tartaiomforr6s e16r6s6re, de
azzal p|rbesz6det is kialakithat elektronikus levelez6s, s6t, az
ut6bbi idotren 6\&esz6d ritj6n, mintha csak telefonon besz6ln6nek a felek egym6ssal. Hasonl6k6ppen e16t6rbe keriiltek m6r
az Interneten tov6bbitott rddi6- 6s televizi6 miisorok is, ameiyek igy a Fcild b6rmeiy pontj6n vehet6k.
A Magyarorsz6gi Reform6tus Egyhdz is felismerte az
Internet mint az Egyh|z 5lta1 kcizvetitett iizenet potenci6lis
hordoz6 kozeg,6t, 6s tcirekszik annak felhaszniI|sra. Egyh6zunkZsinata tavaszi til6sszak6n elfogadta a 2005. 6vi IIL torv6ny6t az egyhdz tdj 6koztat6si szolg5.latir6l, amely feladatk6nt
je1o1i meg, hogy ,,hat6konyan kcizvetitstik az egyh|z sajdtos
izenet6t, az evang6liumot a vil6g fel6" (id6zet a preambulumb61).Asajt6, r6di6, televizi6 mellett az 5. $ (1) bekezd6s6nekb)
pontja konkr6tan is emliti a vi16gh616t mint az egyh6z kommunikici6s form:ijdt.
A vi16gh616, az Internet ig6nybev6tele h6rorn fd teriileten
nyilv6nul meg egyh6zunkban:
' kdzponti 6s region6lis hirforr6sk6nt,
' e gyhizkitzs6gi honlapok form6j 6b an, mint kcizciss6gi hirforrds, r6szv6tel az orszigos,,eMagyarorsz6g" programban, lehet6s6get nyijtva nemcsak gyulekezeti tagoknak, hanem a nyilvdnoss6gnak is a vi15gh6l6 bong6sz6s6re.
Az eLsd forma az orszSgos ww-w.relbrmatus.hu. valamint a
n'wrv.pirrok ia.hr.tkdzponti port61, a melyek a koze gyhilzi hiraddLson tril lehet6s6get nyiljtanak egyh|zi archir,rrmok, egyhizkozs6gi, egyhrizmegyei 6s egyh6zkeriileti honlapok bcing6sz6s6re,
de emellett kommentdrokat is kozcilnek a napi ig6r61, alkalmakat sorolnak fel reformdtus 6s nem reform6tus 6rdek16d6'k 16sz6re. Ugyanebbe a csoportba sorolhat6k, region6lis hirforr6sk6nt, az egyh6zkeruletek 6s az egyhfnmegy6k honlapjai is.
A m6sodik forma keret6ben tud az egyh|z sz6lni az egyes
gyiilekezeti tagokhoz, IehetSs6get nyrijtva egyh|zkozs6gi hirek
kijzread6s6ra, tov6bb6 az esetek egy r6sz6benpr6dikdci6k olvas6s6ra, s6t, hallgat6sdya azok r6sz6re, akik akad6lyoztatva
vannak r6szv6telukben az istentiszteleteken. Ezekre a tov6bbiakban r6szletesen kiv6nok majd kit6rni.
A harmadik terulet, az,,eM agyar orczAg"Internet el6r6si pont
fenntartdsa ritj6n egyr'6szt korszerfi informatikai eszkcizcikkerirltek az egyhfnkozs6gekhez, ami a kozeljciv6ben gyorsabbd 6s
hat6konyabb6 fogja tenni az inform6ci6 6ramlis6t az egyhizkdzs6gek tis a fokozatos testtiletek (egyh6zmegy6k, egyh6zkertiietek, ZsinaL) kijzcitt, de rij misszi6i teruletet is nyitott meg a
nyilv6nos nyitva tart6si id6 alatt a vi16gh6l6 ir6nt 6rdekl6d6k f'6k6nt a fiatalok - fel6. Kulcinos el6nye ezeknek ahozz|f6r6si
pontoknak, hogy rendszerint sz6lessdvrim6don bocs6tja ezeket
rendelkez6srea program szponzora, az Informatikai 6s HirkrjzI6si Miniszt6rium.
Egyhdzkeriiletiinkben - egy 2005. szeptember-okt6ber6ben
k6szult felm6r6s szerint - 83 egyh6zkcizs6g rendelkezetLkozponti port6lr6l el6rhet6 honlappal. Itt jegyzem meg, hogy honlapja enn6l tdbb gyiilekezetnek van, de ezrjton is szeretn6m felhimi a figyelmet arra, hogy az ilyen egyhazkiizs,6gekjelents6k
be magukat valamelyik kcizponti port61on, hogy kcinnyebben 16
lehessentaldlni honlapjukral
Szeretn6k rdviirigitani n6hdny oJ.yan kcizcis probl6m6ra,
amely a honlap-kezel6k gyakorlatlans6ga vagy nem kell6 szorgal.ma miatt megfigyelhet6 ezeken a honlapokon. Az els6 ilyen
gond a honlapok rendszeres frissit6se. Az al6bbi Sbra mutatja
a honlapok frissess6g6nekmegoszl6s6t annak a 80 honlapnak
a figyelembev6tel6vel, ahol ez az adat kiderithet6volt:

L6that6, hogy a honlapoknak tcibb mint a fele frissnek tekinthet6. Sajn6latos viszont, hogy tal6lhat6 voit 8 olyan egyhdzkdzs6g, amelyik tcjbb mint 3 6ve nem frissitett. Ugyanakkor meg
keli jegyeznem azt is, hogy n6h6ny honlap-k6szit6 beiktatott a
honlapra olyan automatikus napt6rt, amely - a szerkeszt6kozremiikod6se n6ikul - napi frissit6s l6tszatSt kelti. Az ilyen szerkeszt6i fog6s azonnal 6tI6tsz6v5, vdlik, mihely't a bdng6sz6 a hirek liiizritt ahtualithsr'ttvesztcttclire aliad...
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Legut6bbi frissit6s ideje

Nem.lehet e.[eggehangsLrlyozni,hogy'kelesliec[eluu szolgaiLat6 szerver6re csak abban az esetben szabad honlapot telepiteni,
ha a szolg6itat6 irdsban kcitelezi magilt arca, hogy az egyh6zkozs6gi honlapok megjelen6s6t nem kis6ri szalaghirdet6s ftanner), vagy felbukkan6 (pop-up) hirdet6s. Rogzitettem olyan egyhSzkozs6gr honlapot, amely szex-rekl6mmal egyiitt jelent meg
a bdng6sz6n... Ez6fi is aj6nljuk
a Par6kia port6lt
(www.parokia.hu), mert az nemcsak mentes a rekl5mokt6l, de
ingyenes, 6s a honlapot minden egyh{zkozs6g honlap-kezel6je
maga szerkesztheti, tehet fdl vagy trjrolhet r61a hireket.
Kcirr-iLltekint6nek kell lenni akkor is, amikor az egyh|zkozs6g
honlapj6nak kezel6je megjelentet n6vsorokat, netalSn cimlist6kat
a presbiterekr6l vagy a N5szcivets6gtagfair6l. Szigor"uadatv6delmi tcirv6nyeir.rk el6irjak, hogy ilyen ki5zz6t'6te\re csak az 6rintett
szem6ly irott beleegyez6s6velkeri.rlhet sor. Kiv6telt k6pezhet a lelkipdsztor, ha azt eka$a,hogy az 6 cime vagy telefonsz6ma mindenki sz6mara el6rhet6 legyen, aki segits6get k6r t61e.
Itt nem akarok kiemelni egyetlen egyhSzkozs6getsem, de vannak olyanok, amelyek eg6szen naprak6szek, b6ven el6rhet6l< a
pr6dik6ci6k (6s azok j6k isl), n6melyik hanganyag form6j6ban is
Ietolthet6. Ez ut6bbinak csak a rendelkez6sre 6176t6rkapacit6s
szab hat6rt, mert a hanganyag nagysrlgrenddel nagyobb t6rhelyet foglal, mint az irott szciveg.Egyes helyeken m6r videofelv6telek kcizvetit6s6vel is kis6rleteznek, de az on-iine m6don, teh6t
azonnal csak iegai6bb 200 kbit/mp adatletdlt6si sebess6gfdkitt
ad 6lvezhet6 k6pet 6s hangot. Kellemes meglepet6sk6nt tobb
honlap megnyit6sakor orgonamuzsika is hallhat6.
Befejez6sirl annyit kiv6nok hozz6f6zni, hogy a szakm6t m6g
csak tanulja a vil6g, igy a mi egyhi'zkozs6geink is. A tanul6sban
r6szt kell vennie a fokozatos testuleteknek is, mert ott sem tdk6letes minden. Kicsit hasonlit ahhoz, amil<or a kciny"i,nyomtatds
kezdett elterjefui 6s ennek e16fe1t6televolt az irniolvasni tud5.s.
Bizzunk benne, hogy mi is f'ejlSdtink, megtal6ljuk a saj6t egyhdzi
form6inkat a vil6gh6l6 fe1haszn6l6s6ra,kr.ilcincistekintettel arra,
hogy a kcizosigeha1lgat6s,a gyiilekezeti kcizciss6gmeg6l6sekozcis
szoigiilatok 6s szerctetkiizdss6g gyakorlds6ban, valamint a szem61yesbesz6lget6sek adj6k a gyi.rlekezet 6let6nek tartalm6t. Az
Inter-neten is ezeket kell munkSlnunk 6s seeitenirnk.

dr. Szil6gyi S6ndor
a Dunamell4ki Egyhdzkertilet
Mddia 6sInformatikai Bizottsd,gdn.ak
elnoRe
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ADATSZOLGALTMASOATUUA: 2OO5
BARANYA
SZULETETT:
gyermeke
1. M6t6,HanvayZoltilnturonyilelk6szels6
mdsodik
ielk6sz
seilyei
Barna
V6gh
2. Boldizs6rS6ndor,
gyermeke
M6rta cs6nyoszr6i
s. f,anaot Bars, N6met Norbert 6s Hesz
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7.

HELYEN SZOLGAL:
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Kov6csIstv6n - Soltra Fiilopsz6ll6sr6l
P61Ferenc- leik6sz-vali6stan6r'Kecskem6t
KerekesM6rton - k6rh6zlelk6sz'Kecskem6t
Bal6zs Hajnalka - Szentkir6lY
V6radi P6ter - AgasegYhdLza
Kov6csLhszl6 - Haj6s

NYUGD1JBAMENT:
SziicsAndr6s - nyugdijba ment Soltr6l
SZTJLETETT:
Melinda S6ra izs6ki
1. Huba Kende, Nagy Arp6d 6s Igaz
lp.h6zasP6rm6sodik gYermeke
b'Ip' els6
2. Katalin Virdg, l'erenczy J6zsef kecskem6ti
gyermeke

BUDAPEST _ DEL
NYUGDIJBAMENT:
Tijnel Gribor- Pesthidegkritr6l

BUDAPEST - ESZAK
UJ HELYEN SZOLGAL:
BattYdnYiG6za- CsillaghegY
SiposAba Almot - b'1p'B6k6smegyer
BereczkYOrs - b'iP' PozsonYirit
Kov6csBotond Arp6d sl' Kuls6-J6zsefv6ros
Gimn6ziumb6l a
Gy6rffy Eszter - int'lp' a Sylvester J'
Ba6r-Madasba
NYTIGD1JBAMENT:
dr. Lad6nyi S6ndorn6-a R6day Gyiijtem6nybol
dr. Bazs6B6la -a zsinati irod6b6l

DELPEST
UJ HELYEN SZOLGAL:
1 . Makay Ldszl6 - NagYk6ta
2 . Borsi Attila - MajoshAza
e

4.
rt.

Borsin6 Kusztos I1dik6 b'lp Majosh6za
Kdroly lstv6n - Dunakeszi
Debreczenyi
Sinclor Ba\ilzs6s Gabriella Cegl6d-Felszeg
Szigetszentmikl6sra Jdszkarajen6iruti.uv L5szI6

Tortelro'1
T6pi6szel6ro1
7 . Macz6 ZsoIL- J Sszkarajen6-'lorteire
Nagyk6rds
b'Ip'
8 . Kis GergeiyM6rton
9 . Jel6nyi L6szl6 - Kecskem6tr6l Nagyk6rosre

NYUGDIJBAMENT:
Vill6nyiP6ter- Szigetszentmikl6sr6l

ESZAKPEST
UJ HELYEN SZOLGAL:
Cs. Nagy J6nos - Budakal6sz
ELHUNYT:
lelkiprisztor
f Harkai Ferenc 6rdligeti

TOLNA
UJ HELYEN SZOLGAL:
G6l Alfr6d - V6ralja
NYUGD1JBAMENT:
Szalkai Lajos -Kajdacsr6l

VERTESALJA
HELYEN SZOLGAL:
EisenbacherP6ter -Kaj6sz6
Dombi Ferenc- Baracska
Mayer Meiinda - V6rtesacsa
Major Andr6s Szabolcs Sereg6lyes
- Kdpoln6sny6kro'lkiilftjldre
Anita
Demeter
Siposn6
(helyettesiti:Sz6n6siJonath6n S6ndorbijrtijnleik6sz)
6. Karl Melinda - lemondott Tabajdon

UJ
1.
2.
3.
4.
5.

NYUGD1JBAMENT:
-Sereg6lyesrol
Zsubrinszkyn'iKenesseyMargit

ELHUNYT I\MJGDiJAS LELKIPASZTOROK
1. t'I'ak6cs Istv6n, Erd
2. * Ballzs K6rolY
3. t Arany L|szl6, Cegl6d
4. t id.Kis 8o6z
S. t dr.KcirPtilYK61m6n

' |
. Dunamelldki
Kozlem6nyek
Reformdtus
Egyhdzkeriileti
$

Esem6nyeka teol6gi6n
I.

Pd,Iyd,zatifjfisd,gi

A teol6gi6n ebben a f6l6vben a kcivetkez6 szervezetek 6s
gytilekezetek l6tt6k vend6gtil a teol6gusokat 6s professzo-

biblia6ra-ud,zlatolz
rnegird,sd,ra

raikat:
Egyh6zkenilet, Baranyai Egyh6zmegye, Budapest-D6li Egyh|zmegye, Teol6gia, D6lpesti Egyh6zmegye, Pasar6ti Egyhdzkozs6.g, K6lvin Kiad6, spiritu6lis, Presbiteri Szcivets6g,

.,{
Budapest-Eszaki Egyhazmegye,Kecskem6ti Egyhdzkrizs6g
II. Teol6gusnapoka f6l6vben:

Szeptember:Bikafalva (h6tv6gemunk6val 6s szolgdlatokkai az AgostonS6ndorAlapitv6nyon kereszttil),seg6lyeljuttat6sa a zilahi Srvah6.zba(szint6n az alapitv6ny), Berz6te
(Felvid6k)6s kcirny6ke(Kciriis,J616sz,Rudna) (h6tv6gemunk6val 6s szolgdlatokkal),Soponya (Cs6sz,S6regres)teol6gus h6tv6ge, Nagyk6ta (T6pi6bicske,T6pi6szentm6rton),
Kecskern6t (150 6vestinnepi m(isor el6ad6sa6s besz6mol6
a skandin6viai tanulmSnyirtr6l), 6csa, d6lvid6ki h6tv6ge
(horv6torsz6gil6togat6s 7 gytilekezetbenfl'rir6smart, CsirSepse, SzentlSsz6,Kop6cs, Esz6k)
za, H er cegszol16s,
Ezenkiviil mind a Ba6r-Madas,mind a L6nyay gimn6ziumban
az adventi csendesnapokon.
segitettekteol6gusokaz 6szi :d.1.
IILReform6ci6 Wittenbergben elnevez6s( kirdndul6son
voltak 27-en teol6gusok,valldstan6rok, egyetemist6k6s
badr-madasosndvend6kekegyi.ittokt6ber 29-t6l november 2-ig, hogy 6t6lj6k: mit is jelentett a refomdci6 az
adott orsz6gokban6s mit jelent ma nektink.
IV. A teol6gi6nvend6g volt T6k6czki L6szl6 f6jegyz6,aki
2020 - reformd.tusutzi6 a trirtdndszszem,luelcimmel tartott el6ad6st.

A Dunamell6ki Reform5tus Egyh6zkerulet Ifiirs6gi Bizotts6ga pillyilzatot ir ki
k6t kateg6ri6ban, kateg6ri6nk6nt k6t
koroszt6ly szSmilra ifjris6gi biblia6ravAzlatok megir6s6ra:
I. Kateg6riaIlABg6sz6vesifiris6gi
13-16 6vesek
biblia6ra-v6zlat,k6,szit6,se
sz{m{ra
Vb. Hat r6szesififs6gi biblia-6rav{zIat
sorozatk6szit6se13-166vesekszim|ra
il.

Kateg6ria

III a.Eg6sz6vesi{irs6gi biblia6r a-v6zIat
k6szit6setr7 6ven fehiliek sz|mLra
II/b. Hat r6szesifi irsdgi biblia-6rav 6zlat
sorozatk6szit6se17 6ven feluliek szdmilra
Minden kateg6ri6banfontos szempontaz
elbir6l6sn6la biblikuss6g,hitvall6soss6g
6s korszeriis6g.
A p6lySzatbead6sihat6rideje:

2006.janu6r 30.
A legjobbp6lyamiivek dijaz6sban
r6szestilnek,valamint azokat az
E ryhizkerulet megjelenteti.
A teoligusohds di6,hohcsoportjaWttembergbena ,,tdzisehhapuja el6tt

(A dijaz6s tervezett teljes kerete 1.140.000F1.)

A telj es p6ly6zati kiirds az Egyhizkerulet
honlapj6n olvashat6:www.dmrek.hu

Kiss Andrea I. 6uesteol6ga
dleteels6prddikdci6ja
aduent els6 uasdrnapjdn
Csizd.n

TovSbbifelvil6 gosit6s
az Iflwsilg; Bizotts6g elnok6n6l:
BottgerAntal:
25I28L-I63, bottger.antal@dunanet.hu
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A Magyarorszd,giReformdtus Egyhd'zZsinatd'n'ak,
allasfoglald,saa csalddr6l
"csal6d6ve"
A MRE Zsinata orcimmeidilapitja meg, hogy a
foglaliisszejcivetel
egyhizi
alkalm6b6l szdmoskonferencia,
korott u csal6djelenlegi hetyzet6vel6s kereste a segit6sle'
het6s6geitannak mai neh6z 6s kritikus helyzeteiben'
Terni6szetesnektartjuk, hogy a csal6dmodellkoronk6nt
v61tozik,6s minden kor6bbi vfltoz6snak voltak er6nyei 6s
hib6i, akdrcsak napjaink csal6dmodellj6nek'Egyediil Istert
j6
Is6ie drdk, amelv arra tanit minket , hogy,,acsald'dIsten
tEremt6si6s gondviselesi.rendje. Ezt az O akarata szennt
a.iz"tint 6s iondoznunk kell. T\rdat6ban vagyunk annak'
trogv j "1e"1"gi i.nlt,it6ttkb an az egy6n szabads6g6t abszolutlrZiO, inalv]dualista 6s fogyaszt6i szeml6let nem kedvez
."- u tuttOs emberi kapcsolatoknak,sem a gyermekekv6liuiarenut . Ennek aggaizt6jeleit t6tjuk egyt6szt ahazassAga v:il6sok sz|m6'
toia."f. szamilnak aiamai cscikken6s6ben,
"teljes csal6dok"sz6mttaz ugynevezett
nak emelked6s6ben,
a demogi5fiaihelyzet v6ls6gosroml6s6ban,
.rak fogyas6Uan,
a miivilbortuszok felel6tlen gyakorlat6ban,valamint az onmag6nos6letforma terjed6s6ben'Gyiilekeze'
z6sena).apu16
teinkben i, ugyt" nagyobbszS,mbantal6tkozunk olyanokkal'
-akik h6zass6g*kdt6s;6ki.ili p Srkapcsolatban 6lnek egviitt'
Bgvftar""fimeg6rt6ssel 6s felel6s szeretetettel16tja ifjfragllr* urot-t ,ro"iol6giai helyzet6t, .amelyben a biol6giai
Z..tt*g 6s a csal6dalipit6s kcizottit6vois.6gmegn6tt' M6gi, uo fg" szellem6benkciteless6gtink6vni a.felel6tlen kapcsolato[t6t6s buzditani arra, hogy a tart6s pArkapcsolatokat
"l-u4j.u
Isten 6s emberek el6it rendezz6k.Ennek a 1ehet6s6g6t
h6'
is,
akik
frgyelm6be
testv6rek
id6sebb
szeretettelmindazon
zass6gkdt6sn6lkiil 6lnek egyritt. Kirjtik a lelkip6sztorokat'
hogy i probl6m6hozleikigondozgi boicsess6ggelviszony'ulja"rii, e. k6szs6ggeladjanak lelkip6sztori segits6get ahho-2,
h;gy " p6rkapcs-olatokolvan h6zass4gokk6ntfolytat6djanak'
urnliytu a felek mint nyilv6nosan v6llalt 6letszdvets6greIsten
Egvh6zunk a-h6aiaaJat is k6rik a gyiillkezet kcizoss6g6ben'
zass6gotnem mag6niigynek, hanem az .egyrk legszentebb6-s
i"g"r"1oety"."bb ktizr;ss6giiiCvn+ is tekinti, amelv ki6br6zolja Krisztus 6.saz egyh|z szeretetkapcsolatS't'
szem6lyis6g
Valijuk, hogy cJl6dalapit6sra az eg6szs6ges
nem gy6gyitalkalmas. Az-egy6nbels6v61s6gailegt<ibbszor
hat6k sem a p6lrkapcsolat,sem ah|zass|g ritj6n, hanem 6pp"., "r"t lehett ek okoz6i a k6so'bbipdrkapcsolati, csalddi
iairag"Uuf. . Ez6rt kiemelten fontosnak tartjuk, hogy mind
a" igJhirdet6s, mind a hitoktat6s forditson gondot az 6relt
6s fekere"srty6nszem6lyis6gnevel6s6re,az elkotelez6d6sre
Gyulekezeteink,nevel6si 6s oktat6si inlel6ss6gv5llai6sra't6rm6riyeink legyenek olyan kdzciss6gek,ahoi a gyermeket
mint Isten tepm6sat becstilik meg, aki nem a mi tulajdo-

nunk, de r6nk van bizva. Agyulekezetmaga is legyenolyan
befogad6csal6d,ahol a kutcinboz66letkoni, csal6diSllapotri
testrT6rekaz atyathilz szeretet6t,gondoskod6s6t6lhetik 6t'
A csal6di, v6rs6gi kapcsolatok azonban sehoi se n6jenek a
lelki-testv6ri kapcsolatokfol6 az egyh6zban'
tov6bbrais k6szmindenseEgyh6zunka magaeszkcjzeivel
akikre IsgitsElet megadni mindazoknaka felk6szit6s6hez,
peda
lelk6szeket,
A
bizta.
96guv ezet6s6t
i"n ri6.ok 6."iet6nek
sokat, ifjirs5gi vezet&<et,csai6dgondoz6kat,presbitereket,
rruf."*U!t"t"ut egyre ink6bb szeretn6szakszeriienfelk6szite,ri urru a szolgilliita.Ez6ft a felsorolt teriileteken programok
konzult6ci6srendszerekki6pit6s6t t6mogatja,
kidol,goz6s6t,
egyiitlmiikddve m6s kereszty6n felekezetekkelis'
tgyanakkor Isten gondvisel6s6tl6tjuk minden, nem krizvetl6ntit az egyhilz tev6kenys6g6hezkcit6d6 tcirekv6sbenis,
csalAd6rtf6mely Isten ter"emt6sirendj6nek meg6tz6s66r.t-,.a
radozik.Az ilyen szervezetekkel6s k6pvisel6ikkelis k6szek
vagyunk az egyiittmiikrid6sre.
frraj"t, hogt n6r a csal6di 61etlegtcibbk6rd6sea szem6lves
felel6ss6gkc;rebetartozik, vannak olyan dimenzi6i i's, ahol az
"gvna""iL pr6f6tai kdteless6geazokat megsz6litani, akik a
hlialom 6s a tcirv6nyhoz6sfelel6ss6g6thotdozz|k' Kereszty6n
egyh6zk6ntcsak olyan korm6nyzatokat tudunk t6mogatni,
ailelyeknek tcirv6nyhoz6sitcirekv6sei,szoci6lpolitikai int6zked6seisegitik a gyermekv6llal6st, a magas szinvonahi oktatdst 6s neiel6st. ilz ut6bbiak ugyanis reform6tus meggy6z6d6si.inkszerint a sztil6k felel6ss6g6rebizattak' Kciteless6gtink
visszautasitaniminden olyan megnyilv6nuldst,amely a kcizt6p6letben,a m6dirlbancsaldd6s gyermekellenes-hangulatot
gonoszjciv6-el]enesnek,
teh6t
6s
emberIsten-,
i61,mivel ezt
'iszabadlelkiismerettel harcol"uil itef:,if., igy vele szemben
32.kf.)
KAt6
(Heidelbergi
nunk kell".
A Szentiris realizmusdvalbesz6liinkarr6l, hogy egeszemberi 6iettnket, igy a h6zass6got6s a csal6dotis megrontotkem6nys6gemiatt" nem menthet5
ta a btin, ez6rlt'riziv:fLnk
Krisztus kegyelm6nekhatalM6gis,
h6zass6g'
meg -inden
ma"alatt hirdetjiik, hogy Isten a hlzass|got 6s a csaiSdot
cir<jmok6s a boidog 6lelforrds6nak sz6nja ma is, melynek
krjtel6k6bena kijiJsrjnrjsszoig6lat 6s 6ldozatv6llal6s6ltal
ncivekedhettlnkembers6gben6s a kereszty6n 6letben' Enegybengyiilekezetis
nek legnagyobb
"ahoi"a 6id6sa ur,hu a csaL6d
"6n azonban6s az 6n
vatlhatj6k:
egyiitt
tagok
iehet,
hilzam n6pe az Urnak szolg6lunk" (J6zs'24,15)'
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A Dunametl6ki Reformftus Egyhizkeriilet
2l I 2004. szitmfi Szabflyrendelete a lelk6szekr6l
a 2005.nov. 18-i Kiizgyiil6s 40. hatdrozatinakm6dositisaival egys6gesszerkezetben
1. $. E Szab6lyrendelethatilIyakiterjed a Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkertiletkebeldbetartoz6
valamennyi egYhdziszem6lyre
a) a gyiilekezeti,
b) azintezetr,
c) a beosztott lelk6szekre (ak6r gytlekezetben, ak6r egyhazi intezmenyben teljesitenek
szol96latot),
d) a segddlelk6szekre(ide6rtve a lelk6szjeldlteket6s az exmitt6lt teol6giai hallgat6kat).

I. A lelk6szek alkalmazhsilrill 6s szolgilatir6l
2. $. Seg6dlelk6sziszolgillatra alkalmazhat6az az egyhilztag,aki teol6giai tanulm6nyait sikeresen
elvdgezte, vegbizonyitvtnyt szerzett, 6s a Zsinati Lelk6szk6pesit6 Bizotts6g el6tt
eredmdnyesen letette az els6 lelk6szk6pesit6 vizsgdt. A lelk6szi szolgiiatba l6po
egyhfuztagtakaz egyh6zkeriileti kdzgyril6s el6tt eskiit kell tennie. Ezuttn bocs6tja ki 6t az
egyh6zkeriiletpiispdke (vagy megbizottja) seg6dlelkeszi szolgillatta.
3. g. Az elso 6s m6sodik lelk6szkdpesit6vizsga ktjz<jttlegal6bb egy 6v gyakorlati idot minden
seg6dlelkdsziszolgdlatbankdteleseltdlteni.
lelk6szi szolgillatbalepo egyhAztaggyi.ilekezeti
4. $. Seg6dlelk6szi szolgilla*a kivdtelesen alkalmazhat6k azok az egyhintagok is, akik
absolutoriumot szercztek,valamelyik Teol6giai Egyetemen(Akad6mi6n) lelkdszjeloltek, de
az elso lelk6szk6pesito vizsght m6g nem tett6k le. A lelk6szjeldltek segddlelkdszkentvalo
alkalmazisrinak id6tartama nem haladhatja meg azt az idot, amennyi haladdkot adott
r6sztikre a Zsinati LelkdszkdpesitoBizottsiig, illetve - sikertelen vizsga esetdn - amennyi
id6t enged6lyeza lelkdszk6pesit6srevonatkoz6 zsinati szabfulyzata javit6 vizsga let6tel6re.
A lelk6szjeldltekneka lelk6szi szolg6latok vdgzdsereval6 felhatalmazhsaaz egyhhzkeriilet
piispdk6nekirSsoshatdrozatfval tortdnik.
5. $. (1) Ha a gyiilekezeti 6rdek vagy elhArithatatlansziiks6grigy kivanja, kivetelesen alapvizsg6t
tett teol6giai hallgat6 is alkalmazhat6seg6dlelk6sziszolgirlatra(exmisszi6).
(2) A seg6dlelk6sziszolgillatra alkalmazottteol6giai hallgat6t az egyhtLzkeriiletpi.isptik6nekaz
exmisszi6ra vonatkoz6 hattrozata hatalmazza fel a lelkdszi teend6k elvdgz6s6re. A
felhatalmaz6svisszavon6sig 6rv6nyes. Az exmitt6lt segddlelk6szekmunkaidej6t rigy kell
meg6llapitani, hogy a tanulm6nyi id6ben havonta dsszefiigg6en egy munkahetet (cit
munkanapot) azEgyetemen(Akad6mi6n)tanulm6nyaikkalfoglalkozva t<ilthessenekel.
(3) A seg6dlelkdszeketistentiszteletkeret6benkell a szolgillatrakibocs6tani.
6. $. Az elso lelk6szk6pesit6 vizsga sikeres let6tele tttn a seg6dlelkdszekelhelyezds&ol az
egyhazkeriiletpiispdke int6zkedik. Ez esetbenfigyelembe kell venni az adott gyiilekezeten
tul az egyhilzmegydklelk6szi ut6np6tl6s6nakszempontjaitis.
g.
7. Azokkal a segddlelk6szekkel,akik a Teol6giai Egyetemre(Akaddmi6ra) val6 beiratkoz6sukkor
a Dunamell6ki Egyhrizkeriilet tertilet6n volt 6lland6 bejelentett lak6suk, a piispdk
rendelkezik. Kiv6teles esetben valamelyik m6sik egyhazkertilet kdrds6re kizfrolag az
6rintett szemfly egyet6rtds6vel- a seg6dlelk6szkiadrls6hoza pi.ispdkhozzdjirulhat.
8. $. A seg6dlelk6sziszolgillata alkalmazhsaz egyhtlzkertiletptisp<ik6nekkirendelo hatdrozatival
v6lt el- 6s 6thelyezesea piispdk hat6skordbe
tdrt6nik. A seg6dlelkdszid6kdzben szi.iks6gessd
tartozik.
a Ptispdki Hivatal nyilvantart6stvezet.
alkalmazottseg6dlelkdszel<rol
9 $.
- (1) Az egyhdzkeri.iletben
eset6tkivdve - csak
iZi ffrfar egyhazkeruletb6lokleveles lelk6szeket6tvenni lelkdszv6lasztfus
szabitlyszenielbocs6t6 lev6l alapjtrr.,az esperes-gondnokidrtekezlet el6zetesenged6ly6vel

lehet. A hatdrozatig a piispdk ideiglenes felhatalmaz6st6s kirendel6st adhat a szolgfllatra
Stveendoseg6d-6s beosztottlelk6szeknek.
Lelk6szv6laszt6seseten M egyhf\zkertiletelndks6ge a befogad6 zhradekot csak abban az
esetbenadhatjameg,ha a lelk6sz legal6bbk6t 6v gytilekezeti szolgillati id6vel rendelkezik.
(3) Azoknak a lelk6szeknek a szolgillatbaillitf-sa, akik okleveliiket kiilftildon szereztdk,csak
okleveliik honositiisaut6n tdrt6nhet meg. A honosit6sigideiglenesjelleggel 6s legfeljebb I
esztendoreIelk6 szk6nt alkalmazhat6k.
1 0 .$. (1) A bekebelezdsik6relemhezcsatoland6az l. 6s - ha van - a II. lelk6szk6pesit6vizsga
bizonyitvfunya(oklev6l); eddigi miikddds6rol szolgSlati bizonyitv6ny; ttirzskdnyvi hiteles
kivonat; nyilatkozat, melyben az tfiveteletk6r6 biintetdjogi felelSss6getudat6bankijelenti,
hogy sem rend6rhat6sdgi el16rits,sem btintetSbir6silgi eljards nincs ellene folyamatban,
illetve nem All ilyen it6let hatillya alatt. M6s orsz6gb6l 6ttelepiil6k ezen feltil kdtelesek
bemutatniaz illet6kes 6llami hat6srigtart6zkoddsienged6ly6tis.
(2)Mindaddig, amig a k6relmez6 kdt 6v gyiilekezeti szolgitlati id6vel nem rendelkezik, a
k6relemelbirSl6s6tfel kell fi.iggeszteni.
g.
(1)
Minden lelk6szr6l 6s lelk6szjel6ltr6l, aki az egyh6zkeriiletbenlelk6szi beoszt6stkap, az
11.
kell vezetni.
1994.6viII. tv. 34. $-6banfoglaltakszerinttdrzsk<inyvet
(2) A tdrzskdnyv els6 pdlddnyftt az illetdkes esperesihivatal vezeti 6s 6rzi, mrisodp6ldany6t
pedig a piisptiki hivatal.
Az rijonnan szolgflatba l6p6kr6l a ptispdki hivatalban kell k6t p6ld6nyban kiSllitani az
egysdgesnyomtatv6nyon a tdrzskcinyvi lapot, s annak egyik pllddnySt meg kell ktildeni az
illetdkes esperesi hivatalnak. M6s egyhrizmegyebet<irt6n6 tdvozils esetdn az esperes a
szolgillati bizonyitv6nnyal egyiitt 6tkiildi az illtala orzdtt t<irzskonyvi lapot is.
t 2 . $. (1) A t<irzsk<inyvadataiban ttirtdnt minden vfitozdst kdteles a lelkdsz 15 napon beliil
szolgillati irton az esperesi hivatalnak bejelenteni, 6s okm6nyokkal igazolni. Az igazolS
okm6nyr6l k6szitett m6solatot az espereshitelesiti, 6s igy jelenti tov6bb a villtozdst a
piisptlki hivatalnak.
(2) A lelkipilsztor aftIavezetetttdrzskdnyvbe a sztiks6gesvtltozfusok6tvezet6se6rdek6ben,a
t6ved6sekkonig6lSsa c6lj6b6l betekinthet.
1 3 . $. Az exmitt6lt teol6giai hallgat6kr6l nyilv6ntart6st kell vezetni az effe rendszeresitett
tdrzskdnyv nyomtatvanyon, 6s ugyanfgy a piispciki hivatalban 6s az esperesihivatalbankell
orizni. Az abszolut6rium 6s a lelk6szi vizsga letdtele ut6n, megfelel6 kiegdszit6sselezek a
nyilvrintart6 lapok a tdrzsk<inyvhoz csatoland6k. Ugyanilyen nyilvdntart6s vezetend6
azol<r6la kiilfbldi oklevdllel rendelkez6 lelk6szekr6l is, akik m6g nem honosittatt6k
okleveltiket.
1 4 . $. Nem egyhazi szolgillati viszonyban 16v6, de lelk6szi k6pesft6stiket hat6lyban tart6
lelk{szekr6l az elozo $-ban kdrtilirt nyilvrintart6s vezetend6 a pi.isp<jki6s az illetdkes
esperesi hivatalban. Egy6b t<irzskdnyvi adataik mellett, ezen a 12. $-ban foglaltaknak
megfelel6en, jelenteni k<itelesek az adataik,ban,szolgillati viszonyukban (egy6b keres6
viszonyukban)tdrt6n6 minden v6ltoz6stis.
1 5 . $. Segddlelk6sz saj6t kdr6s6re vagy egyhdzi 6rdekb6l legfeljebb egy 6vre helyezhet6
rendelkez6si Sllom6nyba. A rendelkez6si 6llom6nyba helyezett seg6dlelk6sz, annak
megszrindseutdn kdteles letdlteni a gyiilekezeti szolgrllatbanaz egy 6vi gyakorlatot, csak
ezutf6.tehet II. lelk6szk6pesit6vizsg6t. A beosztott lelk6szt saj6t k6relm6re vagy egyhtni
6rdekb6la piispdk helyezheti rendelkez6si6llomanyba.
1 6 .g. A rendelkezdsirillom6nyban 16v6lelk6szeketa ptispdk bdrmikor szolgillatrarendelheti,amit
kdtelesek elfogadni. Ennek megtagad6safegyelmi v6ts6g. Akik sajrit k6rdsiikre keriiltek
rendelkez6si 6llom6nyba, maguk is bdrmikor kdrhetik szolgillali beoszt5sukat, amit az
egyhazkeruletptispdke a lehet6s6ghezk6pestteljesit.
t 7 . $. A rendelkez6si 6llomanyban l6v6 lelkdszekre mindazok a ktjtelezetts6gekvonatkoznak,
hat6lybantart6 lelk6szekreelofr.
melyeketaz 1994.6vi II. tv. 33. $-bana k6pesit6sriket

1g. $. Azokat a lelk6szi k6pesit6sriegyhilztagokat,akik nem egyhiLzimunkakdrbendolgoznak,abba
kell bejegyezni,melynek
6s annakmegfelel6enillet6kes egyhtLzmegy6be
az egyhhzkozsegbe
teriilet6n6lland6 bejelentettlak6sukvan. Ott kell teljesiteniaz 1994. evi II. tv. 33. $-5ban
foglalt k6telessdgeket. Mindaddig, amig az egyhazker0leti kdzgyrilds a lelk6sz
k6pesit6s6nekhat6lyban tartisfr6l nem ddnt, a lelk6sz nem vdlaszthat66s szolg6latranem
rendelhet6ki.
lelk6szi munkakorben.
19. g.
" A nyug6llom6nybanl6v6 lelk6szekis alkalmazhat6kkisegit6 beosztott
A; egyh1zi beosztrisbantev6kenyked6 nyugdijas lelk6szekre drtelemszenienmindazok a
szab6lyok vonatkoznak, mint a beosztott lelk6szekre.Torzskonyviiket tov6bbra is vezetni
kell.
egyhfutagokat az irrtezmeny
20. $.
' (1) Az egyhfui int6zm6nyben alkalmazott lelkdszi k6pesit6sti
6s tdrzsk<inyv6t
bekebelezni,
kell
helye vagy a lakhelye szerint illet6kes egyhiLzmegy6be
ennekmegfelel6enkell vezetni
(2) A Zsinit int6zm6nyeiben szolg6l6 letkdszek szolg6lati viszonyuk megszrin6seesetdn
visszakeriilnek eredeti egyhazhat6s6gukrendelkez6se al6. Tdrzskdnyvtiket az irrtezeti
szolg1latideje alatt az illet6kes egyhazi hat6s6gok vezetik. kftezeti szolgillati viszonyuk
megizrin6s6t jelenteni tartoznak mind a teriileti mind az eredetileg illet6kes egyhdzi
hat6s6goknak.
Az athelyezendoseg6d-6s beosztottlelkdsznek- siirg6s esetekkiv6tel6vel rigy kell
21. $.(l)
k6zbesiteniaz frthelyezohatinozatot,hogy legal6bb 8 nappal a szolgillatba6ll6s hat6rideje
el6tt megkapja.
(2) Az athelyezesrll a piispdk egyidejiileg 6rtesiti az 6rdekelt egyhazkozs6gekvagy
int6zm6nyek vezet6it, az esperest - ha az futhelyezesm6sik egyhi,zmegy6betdrt6nik,
mindkdt esperest-, valamint aZsinati Irod6t.
Az tnhilyezettseg6d-vagy beosztottlelk6sz 6rkezdseid6pontj6r6l kdteles 6rlesfteniaz
22.g.
'egyhtnkozs1glelk6sz6t,
" (1)
lelk6sz hifunyhbanagondnokot,illet6leg azintlzmeny vezetdjdt.
rit betart6s6valjelenteni kell a
e)Xz6ll6s elfogl aldshth6rom napon beliil ir6sban,a szolgiLlati
piispriknek.H; m6s egyh6zmegyeboltdrt6nik az trthelyezds,vagy ez az elso szolgdlatihely,
nyoi. napon beliil szem6lyesenis jelentkezni kell az esperesn6l.
23. $. Ua a segeA-vagy beosztottlelkdszszolg6latihely6t nem foglalja el, fegyelmi v6ts6getktjvet
e1.
felel6s azert, hogy a lelk6szeknekaz
24. S.
' (1) Az fll6st fenntart6 egyhinkdzsdgilletve intlzmeny
illetdkes 6llami szervekndl t6rt6n6 bejelent6se a hat6lyos jogszabillyoknak megfelel6en
megtort6nj6k.
(2) Azespereskcitelesa lelk6sznekigazol6stadni a szolg6lativiszony fenn6ll6s6r61.
a
25. $. (t; vti.ra.n egyhaziszolg6latban6116lelk6sz (bele6rtve azexmittilft teol6giai hallgat6t 6s
kisegit6 nyugdijas lelk6szt is) kdtelez6jelleggel tagsaa Lelkdszi Nyugdijint6zetnek.
(2) Az 1llasfenndft6 krjteles a javadalmak utan az eseddkestags6gi drlat az egyhirzitdrvdnyek
rendelkez6seinekmegfelel6enlevonni 6s befizetni.
26. $. A seg6d-6s beosztotilelkdsz a gyiilekezeti lelk6sz iranyit6sa ds feliigyelete mellett vegzi a
telk6szi teend6k rdbizottr6sz6t. Munkak<ir6vel,munkav6gz6s6velkapcsolatosminden vit6s
k6rd6sselels6sorbanaz esperesk<itelesfoglalkozni'
27. g. Aseg6d-vagy beosztottlelk6sz pdnzbeszed6imunkakdrrel nem bizhat6 meg.
23. b. R lelkOszeka kiv6natos teol6giai tov6bbk6pz6senkiviili tanulmrinyokat (egyetemi, foiskolai
stb.) csak apresbit6riumhozzi$ilrul6sa 6s az illet6kes esperes6s ptispcik enged6lyealapjin
folytathatnak. E tanulm6nyok v6gz6s6velkapcsolatosmunkaid6-kedvezm6nytcsak akkor
vehetnek ig6nybe, ha tov6bbtanul6suk az egyhlz szempontjiib6l indokolhat6, 6s ezt az
enged6lyez6okirat tartalmazza.

II. A lelk6szek feladatai az egyhhzkdzs6gekigazgathsfban

Minden az
29.$. A gyiitekezeti lelk6sz a gondnokkal egyiitt kdpviseli az egyhlzkcizs6get.
az
egi!6zk6zs6g nevdben kiadott okiratot kett6s al6ir6ssal kell ell6tniok. Minden,
e-gyhazk;zs6let6rint6 jogi vagy vagyoni k6rd6sbenegytitt nyilatkozhatnak az egyhilzkdzs6g
6s annak
nev6ben.Ha-valamely tigyben nenl6rtenek egyet, azt a presbit6riume16-kell vinni
b)]'
45'
$.
kcitelesela tov6bbiakbank6pviselni[1994.6vi II tv.
ahathrozatrit
:
rendelkeznie
gz6vel
kell
kcirb6lye
k6t hivatalos
Az egyhtnkcizs6gnek
a lelk6sz a
a) ai',,egyhazk{zsdg" feliratri, melyet olyan iratokra kell b6lyegezni, amelyeket
gondnokkalegYtitt ir al6;
-a
a lelk6sz
b; ,,lelk6szihiiital" feliratri, melyet olyan iratokra kell b6lyegezni, amelyetegyediil
ir al6.
Reform6tus
Mindkett6nektartalmaznia kell az egyhfrzkozsegteljesnevdt (pl. Moh6cs-K6lked
is.
Egyhftzkdzsdg),ut6bbi eset6benLelkdszi Hivatala megnevezdst
munkaj66rt
30. $. ii; a gyuteiezeti lelkdsz felel6s a lelk6szi hivatal es az egyhezkdzsegsz6mviteli
6s
arryakdnyvekdrt
az
kiildndsen
krizdtt
ezek
6s tcirvenyesrendj66rt, irat- 6s levdltanl6rt,
klen6diumok6rt.
(2) A lev6l-,6s irattdrianyagot ,,fond"-dobozokban,dvenkdntrendezettenkell ellen6rizni.
lrkezett iratokr6l iktat6konyvet
i, n, egyh1zkozslg 6ltil kibocs6tott es az egyhhzkozseghez
6s betrirendesritmutat6t kell vezetni'
6s
(4) A r6gi anyakcinyvek j6 dllapotban val6 megorzeser6l,ha sztiksdges, bekotdsdrol
megfel;l o tizbiztos szekr6nybenval6 lrzeserol gondoskodnikell.
(5) A; anyakonyveketpontosan6s tisztan kell vezetni, 6s minden anyakdnyvezend6esem6nyt
azonnalbe kell je gYezni.
m6s hiteles okirat
Az anyak6nyvi aiaiokat mindig az lrdekelt szem6lyi igazolvfnya vagy
alapj6n kelI bevezetni.
szerint
(6) Anyakonyvi kivon atot az 1895. okt. 1 el6tti bejegyz6sekrolaz 6llami rendelkez6sek
a
Magyarorsz6gi
csak
id6b6l
a lelk6sz kdteles kiadni mindenkinek, aki ezt keri. Kds6bbi
valamint
Reform6tus Egyhfuon beliil, egyhdzi c6lra 6s szolgillati riton megkiildve,
kiilfttldiek rcszerek<iteleskiadni.
egyhfnkozsegi villasztoi gyril6s (lelk6szv6lasztlsi 6s presbiterv6laszt6si)
(7) Az
jegyzokdnyveketa presbitefi jegyz6kdnyvek kozott kell vezetni.
irni, s azokata
A presbiteii jegyz6irinyvekei vagy bek<itdtt6s el6re szamozottkdnyvbe kell
gdppel is,
lelk6sz, a gonjnok, a jlgyzokdnyv-vezet6 6s a hitelesitSk irjdk al6, vagy irhatj6k
be
6venk6nt
3-5
ezeket
6s
ez esetbena hitelesit6kkel minden egyes oldal6t a16kell iratni,
kell krittetni. Az elndkl6 lelkdsz nem vezetheti aiegyzokdnyvet.
(g) A jegyzdk6nyvi kivonatot a lelk6sz a (f6)gondnokkal egyiitt hitelesiti.
teendobebe kell
31. $. (rl a slgedleileszt a gyakorl66valatt minden adminisztrativesigazgat6si
anyakdnyvi kivonatot,
vezetni. Seg6d- 6s |eosztott lelk6sz hivatalos kiadv6nyt
jegyzokdnyvi kivonatot - nem irhat al6, altirhsijoga a presbitdrium elndki tiszt6t betoltd
feliigyel6 lelk6sznekvan.
jegyzo teend6ivel' aki
(2) A seg6d-6s beosztottlelk6szt a presbitdriummegbizhatjaapresbiteri
k<itelesazt elv6llalni.
kap, minden lelkdszi feladatot
32. $. Beosztottlelk6sz, ha az esperest6lhelyetteslelk6szi megbizirst
elvdgez.
jogkor6be tartozik U994 6vi II' tv'
33. $. Helyetteslelk6sz kirendel6se az egyhinmegyeesperes6nek

82 $. (4)b)1.
ndlktil' a
nem maradhatteljesjogkonel mrikod6lelkdszvezetdse
34. $. (l) Mivel az egyh6zk<izs6g
idejdre is helyittes lelk6szt kell kinevezni. Altalilbanaz
lelk6szrendes evi szabads6ga
eset6benhelyetteslelk6sz
lelk6sz6nek30 napoi meghalad6akadfiyoztat6sa
egyh;zkozs6g
ki.
nevezend6
mindenesetbentiqdkoztatnikell a presbiteriumot.
kinevez6s6r6l
lelk6sz
(2) Helyettes
a
(3) Az esperesminden helyetteslelk6szi kinevez6stkoteles halad6ktalanulbejelenteni
ptisPtiknek.

35. $. Minden egyhfnkozsdglelk6sze kdteles az egyhazkdzs6gtertilet6r6l elkdlt<iz6 egyhahtagok
adatait(rij lakcim6vel egyi.itt)megktildeni at q lak6hely szerint illet6kes esperesnek,vagy
az ij gynlekezetlelk6szdnek.
36. $. Azoknak az egyhilztagoknak, akik fenn kiv6njak 1artani a regi lak6helyiik szerinti
ir6sbankell bejelentenitik ert ardgi lak6hely szerinti
egyhinkozs6gbenaz egyhiLztags6gukat,
egyhtnkozsdglelk6sz6nek, aki en6l mind a lak6hely szerinti egyhinkdzs6g lelkip6s^orilt
mind az esperesttf$6koztatja.
Amennyiben a villasztott egyhinkdzs6gbenegy 6vet meghalad6 id6n 6t nem tesz eleget
egyhfntags6gikdteless6gdnek,tdrdlni kell a vdlaszt6k neviegyzekdb6l, 6s err6l 6rtesiteni
kell a lak6hely szerinti egyhtnkozs6get,hogy vegydk pfsztori gondoz6sba.

III. A lelk6szekjavadalm{rrfl
37. $.A gyrilekezeti lelk6sz 6s minden 6lland6 jelleggel alkalmazott lelk6sz javadalmirtdijlev6lbe
kell foglalni. A d{jlev6l szerinti javadalom legalacsonyabbmdrt6k6t az egyh6zkeriileti
k<izgyrildshatirozza meg, dijlev6lt6l elt6r6 javadalmat nem foly6sithat az illlfsfercfiart6.
Amennyiben a dijlevelek ajavadalom bizonyosvtltoztatirs6t lehet6v6teszik, annakmdrtdket
id6rol-id6re az egyhiLzkeriiletik<izgyril6s,illetve annak nevdbeneljar6 egyhrlzkertiletitan6cs
vagy elnoks6gjavasolja.
(1)
Gytilekezeti lelk6szt szolgillatiidej6nekfiiggv6nydbenkorp6tl6k illeti meg.
38. S.
(2) A korp6tl6k m6rt6ke minden letdlt<itt 5 szolgillati 6v ut6n az alapilletm6ny 5 szhzaleka.
(3) A korp6tl6krajogosit6 szolg6latiid6 a lelk6szm6sodiklelk6szk6pesit6vizsg6j6tkoveto 6v
januar 1-6nkezd6dik.
(4) A korp6tl6kot az6ll6sfenntart6akdlts6gvetdsterhdrekdteles biztositani.
39. $. A seg6dlelk6szekjavadalm6t nem kell dijlev6lbe foglalni, azt a presbitdrium vagy annak
elnriks6ge illlapitja meg. Ez az osszeg azonbarrnem lehet kevesebb az egyhfukeriileti
kdzgyril6s6ltal megSllapitottlegalacsonyabbbeosztottlelk6szi javadalomn6l.
40. $. A st6la a lelk6szekjavadalmanak r6sze,m6rtdkdt az egyh[Lzmegydkszabjakmeg. A st6l6t a
lelk6sz 6s beosztottja (akdr seg6dlelk6szi,akhrexmisszusimin6s6gbenszolgAl)kdzdtt kell
megosztani fiiggetleniil att6l, hogy ki vlgezte a szolgillatot. A megosztiis arilnya 2:l-hez
(Egy lelkdsz 6s egy beosztottlelk6sz esetena lelk6sz a st6la 213-tfi,a beosztottlelklsz az
ll3-at kapja. K6t lelk6sz, ket beosztott lelk6sz esetdn 216-216a lelk6szek6, 116-116a
beosztottak6.Egy lelk6sz, k6t beosztott lelkdsz esetdn214 alelkeszl, /4-Il4 a beosztottak6.
a lelk6szek66s 1/5 a beosztott6stb.) Ettol elt6rd
Kdt lelk6szds egy beosztottesetdn215-215
6s a beosztottakatkarosit6 megoszt6sta lelkdszek kdzdtti kdzds megegyezesselsem szabad
alkalmazni.
Ahol a dijlev6l szerint st6lav6lts6g van, annak cisszegdtis ebben az atinyban kell
megosztani a lelk6szek kozdtt. Ilyen esetbena szolg6latok alkalm6val az adomilnyoz6tol
fizetend6 be, mint adom6ny.
befoly6 minden cisszegaz egyhazkozsegpenztindba
A st6lav6lts6g <isszeg6t minden esztend6ben kciltsdgvet6sileg kell biztositani a
presbit6riumnak.
41. $. Kiilso szolg6latok (temet6sek)eset6benkdzleked6si kdlts6g sz6molhat6 el, ami nem
tekintend6 javadalomnak, nem tartozik a nyugdijalapba 6s amely dsszeg mindig a
szolg6latott6nylegesenvdgzitvagy vegzlket illeti meg. A kdzleked6sikdlts6ga st6la 10%n6l tdbb nem lehet.
g.
A lelkdsz az igehirdet6i szolg6latot nem teheti fiigg6v6 az egyhfLzfenntart6ijrirul6k
42.
befizet6s6tSlvagy a st6la megfizetds6t6l.Keresztelds6rtst6l6t sem k6mi, sem elfogadni nem
lehet. A keresztel6sszents6gecsak annak a gyermeknek szolg6ltathat6ki, akinek legalibb
az egyik sziildje megkereszteltreform6tus. Esketni csak hinassitgi anyakdnyvi kivonattal
isazolt esetbenlehet.

43. g. A lelk6szek javadalm6nak rlszdt kdpezi a dijlev6l szerinti term6szetbeni lak6s' vagy
lak6shaszn6latit6rit6s, valamint akdzinemi kriltsdg a dijlev6l szerint.
A seg6dlelk6szt(exmisszustis) megilleti egy bftorozott szobafiit6ssel 6s viltigit6ssal.
Ha a lelk6sz nem veszi ig6nybe a rendelkez6sre6116lakrist, nem illeti meg lakb6r 6s
kciziizemikOltsdgt6rit6s.
44. $. A lelkdszek k<itelesek6lland6ana szolgillati helytikdn lakni. Ahol a megfelelo lelkdszlak6st
az egyhlzkozsdgnem tudja biztositani, enged6lyezhet6,hogy m6s lak6sbanlakj6k a lelk6sz,
ha az az egyhilzkdzs6gteriiletdn van. Minden m6s esetben egyhdzi f6hat6s6g engeddlye
sziiksdges.
45. $. Amennyiben a lelkdsz nagykoru gyermekei rdszdre(kiv6ve, ha tanul6i jogviszonyban 6ll) a
presbit6rium enged6lyt ad csal6dtagk6nta lelk6szlak6sbanlakni, a presbiteri hatfnozatban
pontosankoriil kell hat6rolni a lakhat6s idotartamdt A presbiterihatirozathoz csatolni kell
az ilyen enged6llyel bentlak6 gyermek nyilatkozatirt arra vonatkoz6an, hogy a hatarido
leteltfvel, vagy amennyiben a sziil6 szolgtlati viszonya megsztinik, azzal egyidejrileg a
lakr6szb6lminden ig6ny ndlktil kik<iltdzik. Amennyiben ennek nem tesz eleget, elismeri az
egyhinkdzsdgjogat ilthoz, hogy rosszhiszemrijogcim n6lkiili lak6nak tekintse 6t.
Minden m6s csal6dtag befogad6sahoz is presbiteri enged6ly sztiksdges, amely az
e gyhfnmegye j 6v 6hagy6s6val v6lik 6rv6nyess6.
viszonyamegszrinik,maga6s csal6dja30 napon beliil minden ig6ny
46. $. Ha a lelk6sz szolgtLlati
kiiiriteni. Ha a szolg6lati viszony a lelk6sz hal6la miatt
illetmdnylakdst
ndlkiil kriteles az
szrinik meg, akkor aht$ramaradottak60 napon beliil kOtelesekelhagyni azilletmfnylak6st.
47. $. A lelkdszlak6srenoviildsi 6s karbantart6sikdltsegeit az egyhazkozs6gviseli. Lak6szob6k
5 dvenkdnt, mi.zolilsa 10 6venkdnt; a
rendkivrili esem6ny kiv6tel6vel
fest6se
mell{khelyis6gek (konyha, 6l6skamra,fiird6szoba, WC) festdse3 6venk6nt ig6nyelheto.A
javadalmas6s csal6djakdteles a j6 gazdagondossdg6valhaszniinia lakSst.
Ha a lelk6sz szolgillati viszonya a lak6s fehijit6s6t6l szftmitott 3 6ven beliil sztinik meg, az
egyhilzkozsdga kdlts6gek ar6nyos rdszdnek megt6rit6sdt igdnyelheti. A kciltsdgtdrit6st
lelk6szt6l csak lemond6s eset6n, viiasztls esetdn az ot megvillaszt6-meghiv6
eset6benaz 6t flthelyezoegyhhzitestiilett6l lehet ig6nyelni.
egyhdzkdzsegtol,6trendel6s
48. $. A lelkdszekkoltrizkdddsikdlts6g6taz az egyhfukdzsdgviseli, amelybenszolg6latukatkezdik.
A v6glegesen alkalmazott lelkdszek egesz birtorzatdt koteles odakoltdztetni az
egyhinkozsdg,a beosztott lelk6szek annyi britorilt, amennyi a dijlev6lben biztosftott lak6s
bercndezlslhez sztiksdges, a segddlelk6szeknekcsak a szem6lyes holmija sz6llitrisi
k6ltdsdg6tkoteles megtdriteni. Ha b6rmely lelk6sz saj6t lak6srib6l m6sik ugyancsak sajdt
tulajdonri vagy b6rlem6nyti lak6sba krjltozik, krjltdzkdd6si kdlts6g megt6rft6s illeti meg,
amennyiben a presbitdrium a^ megszavazza.Ha a megvillasztott vagy beosztott lelk6sz
szolgillativiszonya egy 6ven beliil saj6t kezdem6nyezdsremegszrinik, a teljes koltdzkdd6si
Ha
krilts{get 6s a lak6sfehijit6si kdltsdgek 50%-6tkcitelesmegt6riteni az egyhhzkdzs6gnek.
az fililsvilltoztatfs egyht,zi kdz6rdekb6l tdrt6nik, az egyh6zkeriileti elndks6g ddnt a
k6ltsdgek megtdrit6sdnek kotelezetts6g6t illet6en. Az ifihelyezett segddlelk6sz nem
kdtelezhet6a szemdlyi ing6s6gok sz6llit6sikrilts6g6nekvisszat6rit6s6re.
IV. A lelk6szekh6zassfgk0t6s6r6l
49. $. (1) Reform6tus lelk6sz csak reform6tus vagy evang6likus egyhanaggal kdthet h6zass6got.
Okleveles lelk6szek kdtelesek htrassdgi szand6kukat 15 nappal a hdzasshgkdtdsel6tt
bejelenteniaz esperesnek.
(2) A bejelent6shez csatolni kell a leendo hhzastfus keresztlevel6t, konfirm6ci6i
bizonyitvdnyit, valamint lelkip6sztori v6lem6n1't, amely tartalmazza a leend6 hdzastitrs
e gyh|zi tev6kenysdg6t 6s magatartilsirt.

kOthethazass6got.
50. $.
- (1)
' Seg6dlelkdszcsak az egyhazkeriiletptispok6nekelozetesenged6ly6vel
hogy legal6bb 30
rigy,
piispdkhdz
felterjeszteni
kell
a
Az enged6lyk6r6stszolg6lati riton
jusson.
nappal ahdzasstrykdtdsel6tt a piispdk kezdhez
(2) At enged6lyk6r6shez csatolni kell a leend6 hdzastitrs keresztlevel6t, konfirm6ci6i
bizonyitv(nytfi, valamint a leend6 htnastirs lelkip6sztorftt6l (zdrt borit6kban) r6szletes
tt11koztatdstegyhini magatart6sdr6l.Az engeddlykdr6sdtaz esperesv6lem6nyezi, es ezzel
egyiitt terjeszti a PtisPdke16.
(3) Teol6giai egyeiern-(akad6mia) hallgat6ira is vonatkozik mindez, azzal a ki.ildnbsdggel,
hogy aieol6giai hallgat6r6l a d6k5n es az illetekes lelkdsz kiilon-kiil<in zLrt borft6kban ad
leend6 hizastdrsfx6l pedig, ha nem lelk6sz vagy teol6giai hallgat6, a
hg1jEkoztxdst,
gyiilekezeti lelk6sz. Az ilyen kdrelmeket a tantxi kar v6lem6nyezdsdvelkell a piispdk el6
terjeszteni.
(4) Ahazass6giengeddlykdr6s6benkdzrilni kell az osszeh6zasodnisz6nd6koz6kjcivedelem6t,
meg6lhet6si6s lak6sviszony6tis.
51. $. (1) A hdzass1gb6rmilyen okb6l val6 felbont6sagyengiti a lelk6szi szolg6lathozsztiks6ges
mindent megtenni avillsagba jutott h6zass6ga
bizalmat, ezertminden lelk6sznekk<iteless6ge
helyreallitits6ra. A hinassdg felbont6srlnak szand6kar6l a lelk6sz ktiteles a v6l6kereset
bead6sael6tt tfjdkoztatni esperesdt,akinek szem6lyesen,vagy m6s alkalmas lelk6szt6rsak
bevon6s6val minden p6sztori segits6get meg kell adni a megromlott hitzassitg
meggy6gyitdshra.
(2) A-iiniss6g felbontishr6l sz6l6 bir6shgihatirozatot a lelk6szek kdtelesek az egyhiLzmegyei
bir6s6gelnciksfgdnek15 naponbeliil bemutatni.A bir6s6gelndks6gev6l6s eset6nkdtelesa
lelk6sz ellen fegyelmi elj6r6st inditani. Az esperes a bir6s6gi eljar6st megelozoen az
egyh1zmegyeitanAcs tagjaib6l fel6llitott, 3 tagri etikai bizottsSgot felkdrheti a lelk6sz
vflilsilal kapcsolatban vizsgillatra6s 6l16sfoglalilsra.
(3) Beosztott6s seg6dlelk6sza vril6sut6n dthelyezendo.
a 90 napot meghaladja,akkor
i+i ffu a lelk6sz eshinastdrsaktl6n 616s a kiikin6l6s idotartama
kell.
alkalmazni
drtelemszeriien
foglaltakat
az (I),(2) 6s (3) bekezd6sekben

V. A lelk6szekszabadigirill 6shelyettesft6s6r6l
kell
lehet6legszombatra
illeti meg.A pihen6napnak
hetenk6nt1 pihen6nap
52. $.
' (l) A lelk6szeket
enged6llyeltarthat6.
csakegyh6zmegyei
gytilekezetialkalomszombaton
esnie.Rendszeres
illeti meg. A
szabadsilg
rendes
6vi
(2) A lelk6szeketaz egyhilzitrirv6nybenmeghatilrozott
6s szolg6lati6venkdnt1-l nap p6tszabads6g
lelk6szt6vente2l napthrinap alapszabads6g
6s
egytitt a45 napotnem haladhatjameg. Esperesnek
illeti meg.Az alap-6i p6tszabads6g
egyh6zk;riileti fojegyzonektov6bbi 7 naptwi nap, piispdknektov6bbi 15 napt6ri nap
p6tszabadsAgiar.
illeti meg a segddlelk6szeket
53. $. ielk6szi vizsgak elott 14 naptiLrinap tanulmdnyiszabads6g
id6 tartama alatt kollokviumos
a
illetve lelk6szjeldlteket.Az exmisszusteol6gusokat
esetekkiv6tel6vel- mindenszolgillatal6l fel kell menteni.Az az exmisszus,
elkeriilhetetlen
a rendes kollokviumos id6ben nem tesz eleget, azonr:EF,li
aki vizsgakotelezetts6g6nek
hat6llyalvisszarendelendlazexmisszi6b6l.Azexmittdlthallgat6nakhavonta5 h6tkoznapon
kell biztositaniana,hogya Teol6giaiEgyetemen(Akad6mi6n)konzult6ljanak.
lehet6s6get
54. $. Azt a doktori szigorlatrak6sziil6 lelk6szt, akinek azt illetekes egyhini hat6sagazt
illeti meg a rendes
enged6lyezte,36venit 6vi 14 napt6rinap tanulmhnyiszabadsdg
ttilmen6en.
szabads6gon
55. $. Szab6lyosenged6llyeltovdbbtanul6lelk6szt abban az esetbenilleti meg az ftllami
ha tanulm6nyait
6s tanulm6nyiszabadsdg,
tcirv6nylkbenbiztositottmunkaid6-kedvezmeny
v6gezilyen
egyha;i6rdekb6l,egyhdzihat6s6gjavaslattravegzi.Aki saj6t elhatirozhs6b6l
g.
me
kat,azt csaka vizsgaid6pontokszabadd|t6teleilleti
tanulm6nyo

56. $. Minden lelk6szt a tdbbi rlllampolg6rnak biztositott betegszabads6gillet meg. A
hivatalos orvosi igazol6ssalhalad6ktalanulbe kelljelenteni az esperesnek.
betegszabads6got
Ha maga a lelk6sz ezt nem tudja megtenni, a bejelent6si kdtelezettslg az egyh6zk6zs6g
gondnokiira h6ru1. A betegszabads6gbefejezds6t a munkakdpess6getigazol6 hivatalos
orvosi bizonyitvfur'nyal a munka rijra felv6tele el6tt be kell jelenteni az esperesnek.A
betegszabads6gidltartamfra es az esetleges rokkantsAgi nyugdijazds meg6llapit6srira
vonatko26an a mi ndenkor 6rv6nyes 6lIami j o gszab6Iyok az ir 6nyad6k.
l6v6 lelk6sz megkapjateljes javadalmffi, kiv6ve a st616t,melynek
57. $. (1) A betegszabads6gon
50Yo-ailleti meg, mig a m6sik 50Yoa szolgillatt6nyleges vdgzojee.Ha tdbb lelk6sz szolg6l
egy gyiilekezetben6s a koll6grik helyettesitik a beteget,a st6la rdeso reszlnek 50%-a illeti
l6v6t.
meg a betegszabads6gon
a 30 napotmeghalad6betegs6geset6nkell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezddsrendelkezdseit
53. $. A kikiildet6s, akar belftlldi, ak6r ktilfttldi, nem szttmit szabads6gnak.Evi 30 napot meg nem
halad6 kiktildet6s alatt a lelk6szt teljes javadalma illeti meg. A helyettesitdsikdlts6grol az a
szerv gondoskodik, mely kiktildte. A ktikinbdz6 lelk6szi konferenci6kon vagy egydb
kozegyhdzi rendezv6nyeken val6 r6szv6tel 6s szolgillat is kiktildet6snek szamit
Amennyiben a 30 napot meghalad6 kikiildet6s anyagi juttat6ssal jir, a helyettesit6si
k<ilts6geta kikiilddtt lelk6szjavadalmanakterh6rekell foly6sitani.
59. g. A n6 lelkdszt a mindenkor 6rv6nyes6llami jogszabiiyok szerinti sztildsi szabads6gilleti meg.
Gyermekgondoz6siseg6lyt (GYES 6s GYED) abban az esetben kap, ha azt az illet6kes
t6rsadalombiztosit6si szerv (TB) r6sz6re is biztositja. Ez esetben ennek tattamftta a
javadalom foly6sft6s6t be kell sztintetni. Amennyiben GYES-re nincs lehet6sdg,6s a n6
lelk6sz gyermeke gondoziisa miatt szolgillatht ell6tni nem tudja, m6ltdnyoss6gb6l
foly6sithat6 rdszdreaz egyhi.z,t6lrendessegdly.
60. $. Fizetds ndlktili szabadsilgcsak kiildnlegesen indokolt esetben engedllyezhet6.E k6rd6sben
dont6s az iilfsfenrfiart6t illeti meg. A fokozatos egyhazi hat6s6gok feltilbir6lhatj ftk az
rill6sfenntart6 hatixozatdt, ha az jogszabillyl s6rt, vagy nem felel meg az egyhazi
kdz6rdeknek.
(l)
A rendes6vi szabads6gtartama alatta lelk6szta teljesjavadalom illeti meg, beledrtvea
61. $.
st6l6tis.
(2) Afizetes ndlkiili szabads6gonl6v6lelk6sz csak lak6shasznillataiogosult rigy, hogy mind a
I maga kdteles gondoskodni.
kozizemi kd lts6gekr6l, mind a karbantart6sr6
62. g. A szabads6gon16v6 lelk6szt kcilcsdnoss6gialapon lelkdszt6rsaihelyettesitik. Ha egy
gy1lekezetben t<ibb lelkdsz szolgtl, a rendes evi, a ktitelez6 vizsgdk el6tti tanulm6nyi
izabadsdg,a k6t hetet meg nem halad6 betegs6g,valamint a 30 napot meg nem halad6
kiktildet{s esetdnminden kiilon dijazdsn6lkiil kotelesekhelyettesiteni egym6st a lelkdszek.
A helyettesft6smiatti ritikdlts6get aszolgillatot ig6nyl6 egyhazkdzsdgtdriti meg.
eset6naz esperesgondoskodika helyettesit6sr6l6s int6zkedika helyettes
63. $. Egy6bszabads6gok
dijazisdr6l.
be kell jelenteni a presbitdriumnak6s az esperesnek,espereslelk6szek
64. $. Minden szabads6got
eset6na piispdknek.E^ a bejelent6sta szabads6gmegkezd6seel6tt legal6bb 8 nappal kell
eset6n azot:rrrrl.A bejelentdsbenkdzolni kell a tatt6zkod6sihely
megtennf betegszabads6g
pontos cim6t, ahol sziiksdg eset6n a szabadsilgonl6v6 lelk6sz 6rtesithet6. Ktizolni kell
tov6bb6 a helyettesit6sre tett intezked6seket,a felk6rt szemdly nevdt, illetve ha az
esperesnekkell int6zkedni, az effe vonatkozo iavaslatot6s k6r6st.
ptispdknek vagy az esperesnek
65. $.
- Egyhazi k<jz6rdekb6la szabads5gonl6v6k visszahiv6s6raa
l6v6 visszahivhat6.Ha a
aszabadsilgon
*niogu. Betegs6gi6s sztil6si szabadsdgkivdtel6vel
javaslatot,
amit az kdteles
a visszahfvftst,az esperesnektesz
prestit6rium l6tja szi.iks6gesnek
azonnalelbir6lni 6s halad6ktalanulint6zkedni.

VI. Lelk6szek nyugillominyba

helyez6s6r6l

66. $. A nyugell6t6s irrinti k6relmet szolgillati riton kell a Nyugdijirtezeti Intdzl Bizotts6ghoz
felterjesAeni. Az els6 fokri egyhi.r;ihat6s6g(esperes)ad javadalom-kimutat6st6s szolg6lati
bizonyitvhnyt a pdnztdri okmanyok 6tvizsg6l6saalapjin.
67. $. Az ciregs6gi nyugdijra jogosult 6s munkhja ell6tds6rak6ptelen, de nyugdij6llom6nyba
helyez6s6t onk6nt nem k6r6 lelk6sz eset6ben az els6fokri egyhhzi hat6s6g kciteles
kezdemdnyeznianyug6llombnybahelyez6staz illet6kes egyhazibfr6s6gn6l 12002.6vi II. tv.

3e.$.(1)1.

magaa
ezt ir6sosfelsz6lit6sra
helyez6sdt,ha
68. $. A70.6letdv6tbet6lt6ttlelkdsznyug6llom6nyba
jogosult nem teszi meg, az els6fokri egyhfui hat6s6gkezdem6nyeziaz illet6kesegyhazi
II. tv.39. $. (1)1.
bir6s6gnril
12002.6vi
69. $. Az riregs6ginyugell6trisramdg nem jogosult, de munk6ja elvdgz6sdrek6ptelenlelk6sz,
rokkants6ginyugell6t6siranti k6relm6tszolgillatiritona Nyugdijintezetilntez6Bizottsdghoz
vdgett az illet6kes
kell felterjeszteni.Az lntezo Bizotts6gkeresi meg szakv6lem6nyad6s
lelk6sz
V6lem6nyez6OrvosiBizotts6got.Ha a munkak6ptelen
Munkak6pessdg-csdkkentdst
egyhilzi
eset6n
az
els6fokri
betegszabadshg
6vet
meghalad6
maganem kdri, illetve az egy
hat6s6g kezdemdnyezia rokkants6ginyug6llomlnyba helyez6st az illet6kes egyhtni
bir6s6gn6l
[2002.6viIL tv. 39.$. (1)].
Y ll. Zfr 6 rendelkez6sek
hivatalnakmegkell kiildeni.
mindenlelk6szi6sesperesi
70. $. A Szab6lyrendeletet
Az utols6 evet vegzoteol6giai hallgat6ka m6sodikfel6v elej6n megkapjak6s iltvetelet
jegyzdkszerint,irdsbanelismerik.
a DunamelldkiReform6tusEgyh6zkertilet2004. november18-6n
71. $. Ezt a szab6lyrendeletet
elfogadta6s az a kihirdet6s6velhat6lybal6p.
tartott kdzgytildsea 21. szdmthattrozatLival
e
k6rd6seket rendezo szab6lyrendelet,vagy
eddig
6rv6nyes,
Egyidejrileg minden
egyh6zkertiletihatir ozat ew eny6t veszti.

A Dunamell6ki Reformftus Egyhfzkeriilet
szab|lyzataaszolg|latig6pkocsikhaszn6lat6r6l
az E gyhhzkeri.ileti Kcizgy[16s 4 I I 2005. november hathrozata alapj 6n

L Az egyhlzkozsdg(iizembentart6) rdszdrejuttatott szolg|lati gdpkocsia lelkipfsztor gyiilekezeti munkij6t
hivatott segiteni.

2. A Dunamelldki Reform6tus Egyh6zkertilet motoriz6ci6s a1apj6b61gytilekezeti haszn|latra jutatott szemdlygdpkocsi tulajdonosa a Dunamelldki Reform6tusEgyhinkerulet, tizembentart6az illet6kes egyhLzkozs69.

3. A mindenkoreseddkeskdtelez6biztosit6sidij 6s a cascodijaaz iizembentart6tterheli. Ezek mindenkori
befizetdsiteljesit6sdtaz izembentart6 negyeddvenkdntkdteles misolatban az egyh|zmegyeelndksdg6nek
megkiildeni.

4. A szolgitlatig6pkocsit haszn6l6 lelkip6sztor a szolgtiati hely megv6ltoztathsaeset6na gdpj|rmivet nem
viheti mag|val irj szolgflati hely6re,koteles azt a nlajdonosnak (Dunamelldki Reform6tusEgyhdzkeriilet)
frtadni.A gdpkocsitovfbbi hasznSlathr6la tulajdonosddnt.

5. Az tizembentart6b6rmilyenk6resemdnytkoteles24 orhnbeltil ir6sbanjelezni a tulajdonosnak(egyh6zkertilet).

6. B6rmifdle befizet6si,fenntart6sikdtelezettsdgk6tszeri(egymrlsut6ni) elmulaszt6saesetdnaz eryhiLzktizs6g
(i.izembentart6)
6s az visszakeriila tulajdonoshoz.
azonnalelveszitijogosults6g6ta gdpkocsihaszn6lathra,

,
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KRISZTUSSALELETRBKELTETTMINKET
R6gi iskoladr6m6ban olvashat6 egy megrendit6 jelenet:
ba, jegyzi meg Luk6cs evang6lista: ,,elcsod6lkozott".Nagy
J6zust a sirban a S6t6n m6g egyszer megkis6rti. A S6tdn
v|ltozds ez. Hiszen a b6tor ember legfeljebb cinmagab6elmondja J6zusnak, milyen lesz majd az egyh6z serege. torsdg6n 6muldozik. P6tert azonban 6tform6lja a felt6mad6s hatalma. A mindenen 6ttcjr6 P6ter most lenyrigcizve6ll
,,Esend6k 6s gyarl6k mind. Milyen gy6va volt P6ter nagycsiitcirtcik 6jjel6n! S mindig is gy6va lesz. Milyen tehetetitt. J6nosr6l pedig azt olvassuk, hogy miut6n l6tta, hogy
Ien volt J6nos, 6s az is lesz mindig." S folytatja a kis6rt6:
csak a leplek vannak ott: ,,l6tott 6s hitt". Ez is v6ltoz5st
,,S az egyh6zad. tagjai? Sokszor el6rulmutat, hiszen a gyors felfog6sfi emberek
j6k majd dgyedet, szakad6sok lesznek
a legkev6sb6hajlamosak arra, hogy higykcizcittiik, a neveddel vissza6lnek, semmi
gyenek. Milyen neh6z egy 6rtelmes emsem v6ltozik, hi6baval6 volt keresztdldobert a hit ujt6ra vezetni, hiszen csak 16zatod. Ugyanarra fogsz felt6madni, mint
n6z a papra meg a gyiilekezetre, s m6ris
amire testet dltdtt6l. Ink6bb egyezziink
k6sz az it6lettel: besz6lhetnek ezek nemeg, egytitt megh6ditjuk a vil6got." J6kem... Mit l6t J6nos? Csak az iires sirt
zus most is azt feleli, mint els6 kis6rt6sel6tta? Azt, amit az asszonyok mondottak
kor: nem ismered az Ir6sokat!
neki. Es hitt.
Az iskoladr6ma - kdlt6i alkot6s! - a
Az evang6lium azzal is 6les f6nybe 6lmi k6ts6geinket adja a kis6rt6 sz6j6ba:
litja ezt a villtoz|st, hogy megjegyzi:
v{ltozott-e a vil6g, s milyenek vagyunk
mindez az6ft toft6nt igy, mert m6g nem
mi, tanitvSnyok? Hdt nem ugyanrigy
ismert6k az irilsokat Kempis Tamds
gy|v6k, kicsinyesek, civakod6k vamondja az Irnitatio Christi-ben: Isten
gnrnk, mint a ft$ek? S nem megannyiig6j6t ugyanazzal a l6lekkel kell olvasni,
szor elSrultuk az O iigy6t? S nincsenek-e
mint amelyikkel megirt6k. Kor6bban
krizrittiink is szakad6sok? S nem csiirm6g nem 6rtett6k az Ir6sokat, de ott, a
jiik-csavarjuk-e az evang6lium egyszenyitott sirn6l megnyilt a szemrik, mert
di, s1abadit6 igazs6g6t? Ment-e el6re a
megnyilt a lelkrik is. Elkezd6d6tt megvll6g, v6ltozott-e az ember?
vdltoz6suk.
P6ter, aki mindenre b6tran
Dn Ravasz lkszl6 ptispdh ir egyetlen mdg
A feleletet a felt6mad6s napj6n megrdszaladt, most meg6ll 6s csod6lkozik.
616lanya, Szacsuaynd Rauasz Eua 6s
kapjuk.
csaladjartgy d.dntdtt,hogy oz 1925-ben J6nos, aki mindent egy pillanat alatt
a ptispdk irr6l kdszillt festm4nyt
J6nos evang6lista elbesz6l6se- J6meg6rtett, most meg6ll 6s hisz. S ez a
egyhizkerilIetiinhnek adn md.nyozza.
nos 6s P6ter az i.iressirn6l - vdltoz6sr6l
kett6 ugyanaz: hinni 6s csod6lkozni,csotanirskodik. Milyenek voltak 6ilr?J6nos A keduesalkalomra dprilis 21-dn kertilt
dSlkozni 6s hinni. Ott v6ltozik a vil6g,
sor, rnihor Szacsuaynd Rauasz Eua,
6letkor6n6l fogva is gyorsabb, s feltehe- lednya hisiretdben szem4lyesenadta dt
ahol ez akett6 ugyanaz.
t6, hogy szellemi 6rtelemben is az. a festmdnyt dn Szab6 Istud,n piispiiknek.
A Szentir6sban l6tjuk megv6ltoznak
Szimb6luma a sas, magasb6l - mad6raz 6letek. Igen, ez a hrisv6ti rem6nys6g:
t6vlatb6l - l6tta a dolgokat. A gyors felfog6sirak ilyenek,
megv6ltozik az ember. S ahogy J6zus tanitv6nyainak 6lete
hamar felismerik az cisszefiigg6seket.Ez hrisv6t reggel6n
megvdltozott, 6gy hisszi.ik, hogy ma is megv6ltozhat az emfizikai 6rtelemben is kifejez6dik: mikor az asszonyokjelenber. P6l apostol az eflzusilev6lben mondja: ,,Isten azzal mut6se nyom6n kifutnak a sirhoz, J6nos megel6ziP6tefi. Am
tatta meg nagy szeretet6tir6ntunk, hogy ...minket is, akik
csak betekint, nem l6p be, el6reengediP6tert.
meg voltunk halva a v6tkek miatt, most megelevenitett
Teljes jellemv{ltozds kezd6dik itt. J6nos hStr6bb l6p,
egyi.itt a Krisztussall' (Efezus 2,4.5). Csak az matad hal6lban
- hal6los v6ltozatlans6gban,bfin fogs6g6ban,haragba z6ttan
noha 6 az, aki testv6r6vel nemr6g arra k6rte J6zust, hogy
jobbjdn s balj6n iilhessenek, amikor el6rkezik kir6lyi ural-, aki nem szereti embert6rs6t. ,,Mi tudjuk, hogy 6tmenttink
ma. P6ter viltozilsais nyomon krjvethet6, el6g ennek 6rz6a hal6lb6l az 6letbe,mert szeretjtik a mi aty6nkfiait. Aki nem
kel6s6reegyetlen sz6:b6torsdg. Minap m6g gy6va volt. Elszereti az 6 at1y,afiilt,a halSlban marad." (1J6nos 3,14).
bukott. Csak jdtszotta abiltrat. Krisztus-tagad6sa ennek
a mimelt b6tors6gnak egyeneskcivetkezm6nye.B6tors6ga
Bogdrdi Szab6 Istud,n
most 6mulatt6v{ltozik. Miut6n P6ter bel6pett az r.iressirptispr)h
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AZ ELMULT IDoSZAX
NEHANY FONTOS ESEMENYE
.

A 2005. novemberiktizgyiil6s 6ta
- december9-6n 6s janu6r 19-6n,febru6r 22'6n
6s m6rcius 29-6n volt esperesi-gondnoki6rtekezl,et,
- janu6r 30-6n tan6csril6s,
- 6prilis 5-6n P6csettkc;zgyiil6s,
- janu6r 9-6n pedig le\k'6sz6rtekezIet.

AMIROL EL6RE TUDUNK:
Orsz6gosesperes-gondnoki6rtekezlet lesz 6prilis 266n a zsinati irod6n
Hat6ron trili lelk6szekitteni szolg6lat6nakviszonz|sa 6prilis 30-6n

Teol6gusnapa Szdhelyf\Idi;n,Galambodon

Dunamell6ki leik6sz6rtekezletet tartunk a R6day
diszterembenm|jus 22-6n
Szeptember12-18 kcizcjtta Nyugat-Eur6pai Protest|ns Egyh|zak Szcivets6ge(Leuenbergi Egyesrilet) a
R6day utcai sz6kh6zban tafija esed6kesna gygyiil6s6t (kb. 200 r6sztvev6vel)
Az egyhlzkertilet 6ltal kcizlcinytinkben is megjelentetett Ifjris6 gi 6ravAzlat-p|ly|zatra cit p6lyamii
6rkezett, melynek eredm6nyhirdet6s6re 6s a dijak
atadilsilta a m6jusi lelk6sz6rtkezleten kenil sor.
Id.6NICSZA III. REFORUA:TUS ZENEI FESZTIVAL
a szok6soshelyszineken:a R6day utc6ban 6s aZene'
akad6mi6n,jirnius 23. 6s 25. kozott.
Az egyhilzkertilet 6ltal szervezett lelk6sz-tov6bbk6pz6s id6n novemberbenindul el
Teol6gusohszolgd.lnaha pdcsi ifjrtsd'gi csendesnapon

q'zELTEv
Hd.rompilspdh egyjdu6? c. beszdlgetds

Tbol6gusohld.togatdsaa hollandiai nxagyar
gyilekezeti hdzpontban,Vianenben

. Dunamelldki
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AZ EGYHAZKERUIEU TANACSULESE - 2006.janu6r
3. A TANACS UI-SSNNPN MEGNIYITASA

m6dositsaa bolyg6 pilly|j|t rendelkez6sre6116eszkcizeivel,
hogy a 2036. 6vi r.itk<iz6seskatasztt6f.a lehet6s6g6t teljesen
El6terieszt6:dr. Nagy Sdndor
krz|rja. Ha viszont elodilzza ezt abeavatkoz6st, azaz nem
teszi meg, akkor 2029.ut6n m6r hi6Lbatudja majd pontosan,
hogy bekcivetkezika katasztr6fa, m6r nem felt6tlenul lesz
Tisztelettel 6s szeretettelridv<izlcimmindazokat, akik megelegend6eszkcizeannak megak ad6lyoz6sdra.
hiv6sunkra a mai tan6csiil6stinkrin id6'ben 6s felk6szrilten
yagy a glob5lis divergencia
K6rd6s, a glob6lis cissz.efogds
megjelentek,s ha ez.miatfunk nem teljestilt t00 %o-ig,
ez&t
korszaka kcivetkezik-e?Aldds-e vagy 6tok?! - Nekr.ink,keeln6z6sriketk6rem! Udvcizlcimkedvesvend6geinket6s a sajreszty6neknekaz a dolgunk, hogy a szellemi tunyas6g 6s
t6 tisztelt k6pvisel6itis! A napirend ismertet6seel6tt engednemtcir6dcims6g
fel6 menetel6nem kereszty6nemberis6gfijenek meg egy riivid bevezet6t.
gyelm6tfel6bressztika felel6ss6g,tettrek6szs6gir6ny6ban, s
Az MTI hirei k<izcittolvastam a minap: n,Legkevesebb
ha kell, akkor a vil6gkatasztr6fa elkerril6s6hezn6lkiilcizhehatvaniit ember halt meg a d6l-lengyelorsz6gi
tetlen tisszefog6stis el6segitsrik.
Chorz6wban, ahol szombat este beszakadt egy ki6lliMa 6s itt egyh6zkertileti krilts6gvet6stk6szitrink! Ezzel
t6si csarnok teteje; a fiid6m feltehet6en a r6esett h6
engedelmesen6liink istenk6piis6gr.inkjel6vel, a strat6giai
sflya alatt roppant rneg - kiiztilt6k a ment6alakulatok
gondolkod6ssal.Gondolkodjunk ez6rt ne csak,,esziinkkel",
illet6kesei."
de ,,szivr.inkkel6s esziinkkel", 6s ebben a somendben.S ha
Sz6znegyvenegys6rtiltb6l 123-at m6g mindig kezelnek a
dtintenr.ink kell egy m6dialehet6s6gmegragad6s6td., legyen
kcirny6k 23k6rh|z6ban. Sajnosezen a t6len ez milr a sokadik
bennunk annak a m6rlegel6seis, hogy ennek a templomon
eset ezen a frildr6szen. N6metorsz6gban is beszakadt egy
kivrili megsz6lal6silehet6s6gneka segits6g6velhathat6san
csarnok,Oroszorszdgban
is, de m6g legal6bb h6rom helyen
tudjuk figyelmeztetni nem kereszty6n embert6rsainkat a
okozotthasonl6okb6l hal6lesetet vagy tcimegesszem6lyi s6nikArhozat vesz6ly6re, a megv6lt6s lehet6s6g6re, de arra is,
l6st a h6 srilydt6l beomlott tet6. (A hagyom6nyoshavasi fah6hogy a v6git6let napjdt - nem kiz{that6an - 6let-hal6l v6zakban,ahol tudj6k 6s sz6mitanak 16, hogy nagyon nagy h6
laszt6silehet6s6gform|jdban 6ppene Frild n6p6nekadta Isis eshet,nem szakadnak be a tet6k, mert azokat meredek es6ten. ffajon nem ez6rt mondta-eJ6zus a tanitv6nyi k6rdez6ssiire 6pitik, amir6l idej6ben lecsusszana nagy teher!)
krjd6sre,hogy a napot 6s 6r6t senki sem tudja, csak az Atya,
A kivtil6ll6 6rtetleniil 6Il az emberi nemtcir6dcims6g6s has 6ppenaz6rt, mert a Gondvisel6Isten nem fatalista m6don
nyags6gsorozatoskcivetkezm6nyeiel6tt, hiszen joggal felt6kezeli ember-teremtm6nyeit,hanem a v6laszt6slehet6s6g6telezi, hogy m6r egyetlen ilyen megtcirt6nttcimeg-baleset
is
nek teljes odaaj6nd6kozis|val tiszteli meg az embert.)
elegend6okarra, hogy a hasonl6,feltehet6enkcinnyfiszerkeB6rmilyen szoross6gbajuttatta is egyh6zunkat a korzetes,tcimegekbefogad6s6raalkalmas 6piileteket a hasonl6
m6nyz6ember-teremtm6nyekg6gcis,felel6tlen6s tisztess6g6ghajlati teherrel 616 vid6keken azonnal feliilvizsgdlj6k:
telen orsz6g-vezet6se,
bizva a Szent L6Iek veliink munk6lmekkora is a kock6zat ilyen katasztr6fa megism6tl6d6s6re. kod6s6banpr6b6ljunk krisztusi szeretettelarra jutni, hogy
Az rd6jfu6s rijabban tapasztalt sz6ls6s6geimindenkit 6vaebb6, az 6llapotukb6l - mik6ppen 6letiink elfolyt idej6ben
toss6gra intenek, de azokon a helyeken, ahol az anyagi 6s
Krisztus veliink is megtette - 6ppen a mi kcizremiikcid6siinkszem6lyikock6zat akkora, mint a m6diaeszkrizcik
els6 lapjakel 6s segits6gtinkkel,ha kell, akkor a r6di6 m6dia eszkozeira keriilt kcizelmriltbelikatasztr6f6kban,elkenilhetetlen pl.
jussanak, s6t
ivel is, megtal6lj6k a Megv6lt6t, r.idvciss6gre
a r6csostart6k kritikus pontjaira olyan elektronikus nyrilSstestileg se vesszenekel - gyermekeinkkel 6s unok6inkkal
m6r6 b6lyegeketragasztani, amelyek alkalmas miiszereken
egyutt - id6 e16tt.
6t pontosanjelzik a tirlterhel6sesalakv6ltozdsokfel6 mutaEme gondolatok jegy6ben * lelk6szi elncikt6rsammal
t6 tendenci6kat.Ezek ismeret6benm6g idej6benkir.irithet6il< egyet6rt6sben- a Tan6csmai ril6s6t ezennelmegnyitom!
ezek a helyis6gek,s ha m6g nem k6s6, akkor a h6teher is
m6rs6kelhet6(pl. mechanikai elt6volit6s, olvaszt6s). Ugy
I6tszik azonban,a mai ember kezdi elvesziteni6ppenazt az
6. PUSPOKI BESZAMOLO
el6re l6t6 tulajdons6g6t, amely a bolyg6 t<ibbi 61616ny6t61
megkiiltinbcizteti, s amely - 6gy gondolom - az istenk6p(is6g
EI6terteszt6:dr. Szab6 Istvin
egyik nagyonkifejez6jele is.
Ha ugyanis nem igy lenne, akkor az 1968-bannagyiparoAmondand6m is a t6rgysorozathozkapcsol6dik,de szeretn6k
sokb6l6s tud6sokb6lmegalakult R6mai KIub az6ta is ism6tegy sz6t sz6lni a felolvasott napi 196161,
amelyben megosztdsl6d6 figyelmeztet6seitis sokkal komolyabban vette volna
16l, diverzi6r6l6s kcizciss6gr6l,
kommuni6r6l besz6lJ6zts. Ez
milt az emberis6g,s pl. a CO2 -kibocs6t6s hathat6s csrikkena J6zus tanitvdnyainak a sorsa, Ohozz{ tartozni mindig azt
jelenti, hogy kr.ilci;nbcizrink
t6s6vel kikapcsolhatta volna-a sz6ls6s6gesid6j6r6s villtozils
a vil6gt6l. Nem magunk miatt, nem
egyik lehets6gesokoz6j6t. Pedig a kiilcinlegeskrivetkezm6nyaz6rt, mert ilyen-olyan sajdtossrigothordozunk magunkban,
hatdsok m6r a tapasztalati t6nyek szintj6re emelkedtek (6sd
6s ez alapj6n szeretn6nkkrilcinbcizni,hanem az6rt, meft a J6j6ghegyekfeltiin6 m6rt6kfi olvad6sa 6s leszakad6sa,tovSbb6
zus nev6r6l val6 bizonysdgt6tel megosztjaa vil6got. Meltette
a GoIf 6ramlat viselked6s6benmegfigyelhet6 nemkiv6natos
dcintenikell, vagy ellene dcintenikell.
v6ltozdsokstb.) .
Ugyanakkor a J6zus tanitvdnyainak ktizciss6geval6ban
S most itt van ez a kiikinris kisbolyg6is, amelynek p6ly6krizriss6g.Aki befogadja a pr6f6.td| aki befogadja a tanitj6t a csillag6szokahhoz m6r el6gg6j6I ismerik, hogy l6ss6k:
v6nyt, aki befogadjaaz igazat - mondja J6zus -, az engem
2029-ben krikinrjs frildkcizelbe fog kerr.ilni. Annyira viszont
fogad be, illetve azt, aki engemktilddtt.
m6g nem ismerik, hogy pontosanazt is megmondjdk,az emSegitsenbennrinket Isten, hogy rigy tudjuk ezt at|rgyias
Iitett frildk<izels6gsordn kialakul6 kr.ilcinlegesener6teljes
6s - mondjuk ki - anyagias tan6cskoz6sunkatv6gigvinni,
gravit6ci6s kcilcscinhat6skrivetkezt6ben legkcizelebbi,2036.
hogy ezeketis szem el6tt tartjuk 6s figyehink 16.
6vi fcildkrizels6gealkalm6val merrdl is keriili majd meg a
Fctldet,vagy 6ppentelibe tal6lja-e, ami viszont az eg6szemNdhdny d,ltaldnos rnegjegyzd.sa tdr gy sorozathoz:
beri civiliz6ci6v6g6tjelentheti. De addig van egy kis id6, ha
az emberis6gsrirg6sencisszefog.Ekkor ugyanis fel tud k6Megv6ltoztattuk a kordbbi gyakorlatot, most els6 helyre a
sziilni arra, hogy m6g a legkrizelebbi fcildkctzels6gel6tt rigy
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terjeszt6s megttirt6nik, ez az 6Imos janu6ri reggel n6mi
v6itozik. 6.t *ugu- is n6mi. nyomottsAggalvaiio"[*g*
b6biskolna'
"gv"f. itt, a" rigy l6tom, mindenki szivesebben
amik"ora p6nzr6' van sz6, a p6nziinkr6l , az6rt 6l6nM;J,' '*.g,
mertielel6ss6ggeltartozu"lt.glLuk a helyeseILtit""t
orrtataUu"l Nor6bban,amilor m6r nagyj6b6llehetett tudni'
ft"gv I ."f".t"6tus egyh6z szem6lyijcivedelemad6felaj6nl6gazruiivo*a" mekkora p6nzosszeghezjut,mennyivel tud
Keriide
a
is,
Tan6csban
Elnciks6gi
a?ff.fa"i m6r a Zsinati
tit6.ett, a Gazdas6giBizotts6gban is, id6nk6nt
il; i;;
;; meggy626d6sem,hogv 6rtelmes.6s.alaposvit6kat
il;il;;
ioluiutt""L uitZi, ttogy mihez tudunk kezdeni ezzel a kev6sr"l1 igv *""aom,'hogy kev6s, de el is mondom,hogy mi6rt'
N"*t a rendelkezesiinkre 6116p6nz az6tt, mett a kot'
*a"vruti *" gszotit6int6zked6sek- amelyek nem egy 6v balteklnrcnd6t, hanem tudatos korm 6nvzati politik6;;;l;*"t
e""a-evre a felperzselt fold taktik6j6t alkalmazzdk az
"*
lnufta^f.f."f kapcsolatban. Els6sorban is a kcizszolgdlati!el"i^i"i "ff ata esyhilzi int6zm6nyek tekintet6ben' Imm6r 2-3
6u" fotyu*utos"vitatkor6s Yar.az iskol6k ktjrtil' K6t 6ve m6g
it- iivia"A"" is sokan azt hitt6k, hogv ez csak valamif6le
kedves 6s kel]u"i,iJJ;, -":a iigyes h6tt6rmegbesz6l6sekkel,
rendezni'
ezt
lehet
el
tubitt"t-t6rgyal6sokkal
i"-"t
-Azt hiszem, ma-m6r mindenki sz|m|ra nyilv6nval6' hogy
arok ai alkotm6nyellenes ttirv6nym6 dosit6sok, amelyeket a
L"f"si korm6nykoalici6 foganatosittatott egyh|zi iskol6Lf
'i"f.f.ufiru-U".r,
nu* baleset m(ivei, hanem tudatos strat6lehets6gesfo:r6st elsi6;; rruttu"uk.i'{egpr6b6li6k az cisszes
megl6ts-zika kciltmilt
Ez
elo1.
inl,6zm6nvek
Zt*i "i isvnilzi
rJg";i6tti;tkf"n is. Olvan forr6sokhoz is hozzA kell nvrii""-"f., u-.fv"k kor6bban m6s c6lokra mehettek,ill' sok iskok6ts6gbeejt5 helvzetbe ke1-ult'TaI6n k6t 6wel
;;il Ar;;";
az iskol6k vezet6i 6s fenntart6i, hogv
iiilkti"ttmondhatl6k
r""aU." van, akkor ledllitjuk a beruh6z6sokat,a fejleszt6sef."1, "r"f..t, amelyek szilks6gesekahhoz,hogy az iskola kor.r"i'U* *tt odjon. Ebben az esztendffien m6r sok oktat6si
Lzzalszembesiil,hogv szem6lvikonzekvencii;;;;;"tlt;k
af."iir f.""vtelenek lesznek tal6n levonni' A Zsinat minden
iskol6nak t<iLUacitt egy 6ltal6nos k6rd6ivet, hogy egy6ltal6n
atf"ga XepU"k legyen-arr6l, hogy rnilyen szem6lyi felt6telek
ior{tt suraakodnak 6s miikodnek int6 zm6nyeink'
' A m6sik a kdzsiiitemdnteh helyzete' Most annak ciriiliink'
hogy azoroszDuma als6- 6s fels(frt|zaegy6ltal6n megszavaz'
lu,-[ogv "ittraadjAk a s6rospataki kcinywt6relorzott kincseit'
frnlg ."t"t ii oror" elnciknek keII m6g al6irni, de minden bi,""?tv^f aIA fogsairni, ahogyan majd-a v6laszt6-sikamp6ny
-"gii rattlu, hogv u tttagya" mittiszterelndk, mint konyv- viszsrisr"n "a" dit"flan". tZk. Ez az 6 dolga, 6n azonban fanyarul
azt tud.ommondani, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha ott marad.naMoszkv6ban ez a szhz-egyn6h6nykcinlw,hiszen az e1y
-kalni"i ii"eJ,ii:te m6nyek norm ativ alapri t 6mogatils|t 42 %
..,it t ."6ttet ebben az esztend6'ben'Meglehet, a mos-zkvai
f.O"Wlat^f.Uun el6bb megtekinthet6lhlenn6nek ezek a kcinyvek, mint a s6rospataki li<izgyiijtem6nybenlesznek' A Zsinat
dc;ni6se6rtelm6ben a n6gy nagy ktizgffitem6ny a n6q:ve-gyirar-f.uttit"tn"z esik, egyenk6nt t<eil az egyhilzkeruleteknek a
f.Orgvfijt"-e"yet gotiajait megoldani, a hi6nyait kigazd6lk;a;i. b, -"g fog i6tszani a mostani kcilts6gvet6stinkbenis'
' A szeretetszolsdlatiintdzm'inyehr1lm6r nem is akarok
*r61ni-Til6llgyf, 6rt tizs6g, alapitv6nv va gv kozegvh6z -tart
j6l
fcinntiregotthiit, szociSlisint6zm6nyt, ott nagyon tudj6k'
h;;t " ftit,;tU.irO normativ6k visszav6g6s6val irgy, hogy
krtzbenterm6szetesena szintet tartani kell szint6n eljutcsak sajrit
hogy
llitat i"tert"6nyeinket abba az 6llapotba,
6trendesp6rol6st,
valamilyen
m6r
most
tudnak
--g"t ""
F616,hogy ez a szolgillt'at6snak6s a szolg6latnak
,etit"""i.
a rov6s6rafog menni. Itt sem vagyunk ktinnyii helyzetben'
' Gyi)lekezeteinh
m6g szent tiirelemmel hallgatnak' Hiszen
u kolts6gizet6sr'inkben,ezek az 6tcsoportosit6sok
I6Gfffi;k

kinek mdsnak a rov6s6ratijrt6nhetnek, mint a gytilekezeteiiJ.".- e"f.", utosan cstjkkennek a rekonstrukci 6t a, 6pitkez6'
Az Orb6n'korm6ny utols66v6ben
sekre forditand6 cisszegek.
u-r""gy".ot., 6gi egyhizak m6g 4,5 m!t!ar-a forintot krilthettek iiyen c6hal a mostani orsz6ggyiil6sidtint6s 6rtelm6ben
L-i ui"o,rrrug orsz6gosan,minden egy\|zra vetitve, 430 miliZ iori"t. flh'at e, atizede. Mire ebb61a 19,8 % eljut a refor*at"" "gyha zhoz,6s mire a hires tittis kulccsal eljut hozz6nk
b.rnu*""ll6kte, tess6kkisz6molni, ez az osszegnevets6gesen
ulu.rotty. Att6I tartunk, 6s okkal, hogy ugyanaz fog megtcirt6nni, mint tavaly, amikor egy kicsit trjbb volt ez az osszeg'
iai"iab " *" gtt"uur"ttek a meg6llapod6sokat, a szerz6d6se'
f."t,-*"glirasi adtak a beruh6z6sokra,el is k6sziilt, mentek
u t itr".iatnoz 6s azt avillaszt kapt6k, hogy most nem' Tartal6kokat kellett mozg6sitani,hogy ne maradjunk sz6gyenU"". N"- vagyok benne biztos, nincsen semmif6le garancimint amit a
6rrk ar"u n6zil, hogy egy olyan kcilts6gvet6ssel,
*unu". Parlamenielfogadott, 6s amelyrol tudjuk, hogy ya;.
ir.iiaS kolts6gvet6s,6s=ak<ivetkez6korm6nyzatnak az els6
dolgu l"rr, ho[y ezt a kcitts6gvet6st6talakitsa, egy6l!a16n
oda?rkeztink-",-nogy ez a kev6ske p6nz szem6d6sbebelefoglaltatik-e. Erre is gondolni kell. Gyulekezeteink m6g hallgatnak szent ttirelemmel.
"e ietettt"natan6cstagokmindannyian,gyiilekezetekbenis
emei 6s szolg6lnak'K6rem, hogy vegy6k ezeket a neh6zs6geket figyeleitb", 6. atan|cskozilson segits6k mind az espei"ri-go"t"oki, mind a gazdasilgibizotts6gi tagokat, akik ezt
j6
" tof?.ee""te*t "l6L6.rltutt6k, hogy m6lt6nyosan, 6rz6ssei
meghozni.
dtjnt6seket
tudjuk a
Azt kiv6nom mindenkinek, hogy legyen ez a mostam tatra..to"at.tttk megfontolt, legyenek a ddnt6seink alaposak'6s
olyan dtiit6seket, amelveket meg is tudunk oldani'
i;;;;;"t
' A md.trahd'zii)d'iil6 eddig a Magyarorsz6gi Reform6tus
ill. a Zsinat Szeretetszolg6latiOszBg'yh* t"lujdo"ub;;olt,
ta1ita""U tuiajdon6ban. Hosszri 6vtizedekig hasznillta ezt a
Uiiigyna", leikip6sztorok, presbiterek, cs.al6dokkiildnbciz6
semmilyen felirji.Jf"f.r* H"*zri 6vtizedekei at ", az iidiil6
'90-es6vek derek6n' de
a
valami
Ttirt6nt
6t.
esett
;;;;"t"
nevezhet6 fehijit6snak, mert sem az 6piilet 6llaga'
"r-"",ern srin ro.tala nem j avult. A Zsinat k6t 6wel ezel6tt dijntcitt
"rtZi mgv Miltrah6i6t fel kell irjitani' K6szriltek erre n6zve
tervei, 6-s-ehheza zsinati kcilts6gvet6sjelentos tisszegetrenautt. e"o"fu" a felirjit6s nem indult el, 6s a Zsinat idei kciltnem is szerepeltM6t-rah6m6r l6nyegescissze-g.
ffi"t".etu"
mind'tisszeegy fO milli6s iisszeg'Mikor err6'l vita
,u't*tt.tt,
[onl"toroit ki, egy6rtelm(v6 v6lt sz6munkra, hogy a Zsinat
meg6rizni vagy megmenteni',FeI"u--ti"a":u'[/I{6ah6zlt
fej6b91 . 6tvessziik M6u ah6z5t'
hozom6nv
hogy
uii"fott"f.,"
i"irijittrt:"f., d6'azzal,hogv a kezel6ijogot megkapjuk' K6rem
liszielettLt az Egyhilzkeriileti Tan6csot, fogadjuk eI az-erre
"o""it orO el6terJeszt6st,hogy irgy tudjunk a Zsinattal tdrgyuf"i, 6s ezeketa munkdkaiid6n elkezdhessiik'P6ratlan heiu* ut" Mhfiahilza,nagyon hasznos6s 6ldott tev6kenys6geiielbiztositott 6s kivanjuk, hogy biztositson ezut6n is'
' R6.d'i6'frehuenciamegpillyinils6nak 6s. megszerz6s6nek
". rt""d"j e folvtaltunk t6r gvalisokat szakembeiigy":di
"u'f.f.a ir6l, hogy Budapesten, eg6szBudapestet lefed6 16aiO-ir"to""".i at f, Ay aznitn6nk meg, mint kcizszolgdlati miisorad6t.Erren6zvetcirt6ntekel6'k6sz0letekis'Id6'kcizben
azonban a Tisz6ninneni 6s Tisz6ntirli Egyh6zkeruletek tisz.r"iogiur., egy kht't l6tesitettek 6s Miskolcon megv6s6rolt6k
amely 24 6r6ban sug,6tozmiisorokat' Mi
uE;rApifraaiOt,
interneten hallgathat6' Ebb61jdtt az a
de
fogni,
tudjuk
nem
f"t r"t6.,"nogyZ"d,.t t"t-" kiilcin a Dunamell6ki Egyh6zkertii"t""t saj6ifrekven cifua p 6ly 6znia, saj6t radi6ad6t l6tesite
apt6znr?
dolgokat
a.
Erdemes'e
"i", t"iai szerkeszt6s6ggel.
megbesz6l6sek6rtelm6ben idehozzuk a Tan6cs
*'"iAiut",
el(ti"t a gondoLtot, hogy bizzuk meg az Eur6pa R6di6 khtt, hogy mlntegy a nevrinkben p|ly|zza meg ezt a budapesti
irek.'enci6t. IIu -"gtty""ik - val6sziniileg nagyobb es6llyel
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p6ly6znak,mint ahogy mi tenn6nk -, akkor mi bel6prink az
Eur6pa R6di6 kht-ba, meghat6rozott felt6telekkel. L6testilne egy orszdgos f6szerkeszt6s6g6s Miskolcon, Debrecenben
6s Budapestenstirdi6k. K6rem tisztelettel a Tan6cstagjait,
hogy amikor ehhez a r6szhez 6rnek, folytassunk eu6l 6rdemi vit6t, mindig azzal a megfontol6ssal, amely elinditotta a
tisz6ntriliakkal 6s a tisz6ninneniekkel a besz6lget6st,hogy
kev6s p6nzrink, sziiktis lehet5s6geink ok6n, itt most tisszefo'
g6sra van szriks6g.Term6szetesenfelt6teleket szabhatunk,
6s azt is kiv6nom, hogy szabjunk j6 felt6teleket.
F6tiszteletfi Tanics! Ennyit szerettemvolna el6rebocs6ta'
ni, az td6 rrivid, nagyon sok mindenr6l kell m6g besz6lni.
hat6rozotts6got kiv6nok,
Ez6rt mindenkinek b<ilcsess6get,
hogy az el6terjesztett gazdas6gi, szakel6ad6i 6s egy6b
tigyekben m6lt6k6ppen tudjunk dcinteni.
7. A GAZDASACI BIZOTTSAG JELENTESEHEZ T(JZ6NO
HITAROZATOK

ingatlan tulajdoni ar6ny6nak 50-50 %-osmegoszt6s6hoz
a Budapest-E szaki,Egyhilzmegy6vel 6s tudom6sul veszi,
hogy a Budapest-Eszaki Egyhhzmegye mint a L6nyay
Utcai Gimn6zium fenntart6ja, lemond az Egyh6zkertilet
javdra a Temesv6ru. 16. sz. ingatlan 32Yo-os
haszn6lati
jogfu6l. Az Egyh6zkenilet pedig mint tulajdonoshozz6j6rul, hogy az Egyetem p6ly6zzon az 6ptilet fehijit6s6ra. Az
ingatlan hasznosit6s6tteljes eg6sz6benaz Egyetem t6mogat6sak6nt taftj a nyilv6n.
12. Az Egyhizkertileti Tandcs hozz|jiltul a k6rp6taljai Beregsz6sz-Bulcsrivizmii 2 000 000 Ft -os t6mogat6s6hoz,
amennyiben K6rp6talj6r6l erre vonatkoz6an szolg6lati
irton piispdki megkeres6s6rkezik. Ennek fedezetea krjlts6gvet6sI. 8. 1. 6ltal6nos tartal6ka.
13.Az Egyh6zkertileti Tan6cs 2006. ktilts6gvet6sI. 5.6.1.
pontj6ban szerepl6orgonaalapterh6re 10 000 000 Ft t6mogat6st utal ki a Budapest-Fasorigytilekezet orgona
feltijitdsa segit6s6re.

E16tefi eszt6: Var ga L 6szl6
8. EP1TESISEGfLYEK
1. A DMREK Tan6csaa Gazdas6giBizotts6g jelent6s6t eIfogadja.

El6teieszt6: F6nagy Mikl6s

2. A DMRE Tan6csaa Kenilet ktilts6gvet6s6t2 205 707 e Ft
bev6teli 6s 2 205 707 e Ft kiad6si tisszeggelj6v6hagyja.

L. Az Egyhilzkenileti Tan6cs az 6piL6siseg6lyek eloszt6s6t
a mell6kelt t6bl6zatban foglaltak szerint j6v6hagyja:

3. A DMREK Tan6csaa PrispcikiHivatal kcilts6gvet6s6t95
j6v6000 e Ft bev6teli 6s 95 000 e Ft kiad6si <isszeggel
hagyja.
4. ADMREK Tan6csaaSz6kh6z kcilts6gvet6s6t82 280 e Ft
bev6teli 6s 82 280 e Ft kiad6si tisszeggelj6v6hagyja.
5. A DMREK Tan6csa az Iskolatigyi Szervezet ktilts6gvet6s6t 6 325eFt bev6teli 6s 6 325 e Ft kiad6si tisszeggelj6v6hagyja.
6. A DMREK Tan6csa a GycikcissyEndre Lelkigondoz6i 6s
Szupervizori Int6zet kcilts6gvet6s6t5 350 e Ft bev6teli 6s
j6v6hagyja.
5 305 e Ft kiad6si cisszeggel
7. ADMREK Tan6csa azlnt6zm6nyek felel6s vezet6inek figyelm6t felhivja, hogy csak a kcilts6gvet6sbenj6v6hagyott tisszeg alapj6n gazd6lkodhatnak,annak tfll6p6s6t
nem tudja elfogadni.

B6cs-Kiskuns6g:
Budapest-D6l:
Budapest-Eszak:
D6lpest:
Eszakpest:
Tolna:
V6rtesalja:

12000000,-Ft
10 000000,-Ft
8 000000,-Ft
12 000000,-Ft
12 000000,-Fr
7 000000,-Ft
I 000000,-Ft

Osszesen:

70 000 000,-Ft

9. AZ EUROPA NAOTOKHT. MEGBIZESE FREKVENCIA.
eAr,vAzamrt, AZ EGYH I\ZKERULETI ELNO KS 6 G F EL.HIffALMAZASA AZ EUROPA RADIO KHT.VAL VALO
TARGYAI,ASRA
El6terleszt6: dr. Szab6 Istvdn

8. ADMREK Tan6csameger6siti a Gazdas6giBizotts6g azon
javaslat6t, hogy az egyh6zkeri.iletcsak azon rij 6pitkez6seket vagy nagyobb6talakit6si, beruh6z6saimunk6kat t6mogatja, amelyeketaz Epit6si Albizotts6g v6lem6nyezett.

1. A Dunamell6ki Egyh6zkerr.ileti Tan6cs megbizza az Elnciks6get, hogy p 6ly6zzon egy budapesti r6di6 -frekvenci6ra,6s ezzel kapcsolatbanmind a frekvencia elnyer6s6nek. mind a r6di6-stirdi6 kialakit6s6nak el6ft<6sz0leteit
tegye meg, 6s err6l sz6moljon be az Egyh|zkeriileti Ktizgyiil6snek.

9. A DMREK Tan6csaa 2006-oskcilts6gvet6skiad6si oldal6nak L 1.4.7. t6tel6t zirolja mindaddig, mig a keriilet 6ltal esetlegesenmiikcidtetett r6di6 r.igyeel nem d61.

2. A Dunamell6ki Egyh6zkeruleti Tan6cs felhatalmazza az
Elnciks6get,hogy az Eur6pa R6di6 Kht-val t6rgyaljon a
kht-hoz val6 csatlakozds felt6teleir6'1.

10. A DMREK Tan6csa k6ri a MORE Zsinatd| hogy a tulajdon6ban l6v6 M6trah6zi Lelk6sztidr'il6haszn6lati 6s iizemeltet6si jog6t adja 6t a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertiletnek 60 6vre. Az 6vtizedek 6ta elmaradt rekonstrukci6 p6tl6sSnak segit6s6hez100 milli6 Ft t6mo'
gat6st nyrijtson. A Dunamell6ki Egyh6zkeriilet v6llalja
az 6piilet fehijit6s6t. A jelenlegi kb. 60 f6s elhelyez6st
moderniz6lt k<iriilm6nyek ktizcitt biztositja. Az objektum
tovAbbra is az elmirlt 6vtizedekben kialakultak szerint
lesz haszn6lhat6 a MORE minden tagja, gyr'ilekezete,
megy6je,els6sorbanpedig lelk6szei sz{m{ra, lelki, testi,
szellemi meger6scid6sre,mint iidtil6 6s konferenciai hely.

3. Az Eur6pa R6di6 Kht-val folytatott sikeres t6rgyal6sok
eset6n a Dunamell6ki Egyh6zkeriileti Tan6cs megbizza
az Eur6pa R6di6 Kht-t, hogy vegye 6t a Dunamell6ki
Egyh6zkenilet Elnciks6g6t6l a frekvencia-p6ly6zat feiadatft.

11.Az Egyh6zkertileti Tan6cs hozz|jfuul a K6lvin t6r 9. sz.

10. DIAKoNIAI JELENT]TS
El6terieszt6:Derencs6nyi Zsuzsanna
1. A Dunamell6ki Egyh6zkeriileti Tan6cselfogadjaaz egyh6zkertileti diak6niai munk6r6l k6szitett, cisszesitettbesz6mo16t.
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2. A 2004-esEgyh6zkertiletiK<izgyiil6sena 2. hat6rozatban
elfogadott diak6ttiui vas6rnapot tcibb egyh6zmegy6ben
meg:tartott6k. Ezl a Diak6niai Bizotts6g sz{milra jelezt6kl k6rve, hogy az alkalmat azonos id6tren szeretn6k
megtartani, s ezt meghathtoztatni az egyh|zkertiletben'
Duiamell6ki Egyh6zkerr'ileti Tan6cs erre vonatkoz6 javasiata minden 6v szeptemberutols6 vas6rnapja'

3. A Tan6cs hat|rozaLot hoz aru6l, hogy a gyiijtem6nyi k6rnincs" v6laszcsak akkor fod6ivekbenszerepl6,,v6ltoz6s
gadhat6 el,ha az egyh|zkdzs6gt6l m6rlegal6bb a 2003ban el6szcirhaszn6lt rij k6rd6iven teljes kcirii v6lasz 6rkezett az ott szerepl6 k6rd6sekre' Ahol ezt nem tett6k meg
sem a 2003-as,sem a 2004-es6vre vonatkoz6an,ott a
2005-risadatokkal,teh6t 2006-bankell kitcilteni a k6rd6ivet teljes r6szletess6ggel.

3. A Dunamell6ki Egyhdzkertileti Tan6csjavasolja a gylilekezeteknek, hogy a presbiterv6laszt6sn6l a gytilekezeti
diak6nia iigy6vel megbizott presbiternek lehet6s6gszerint olyat v7lussrattak, aki Istent6'1kapott szolg6latnak
tekinti ezt a feladatot'

4. ATan6cs hatilrozatothoz aw6l, hogy ism6telten felk6ri a
canonica visitatio-t v6gz6ket a gyiijtem6nyi k6rd6ivek
pontoskittilt6s6nek 6s azok tartalm6nak gondosellen6rz6s6re.

4. A Dunameil6ki Egyh6zkeriileti Tan6cselfogadjaa Lelk6szi Szolidarit6si Alap 2004. 6vi zilrszilmadilsdt,'
11. KATECHETIKAI JELENTES
El6terjeszt6:Dr. Fodorn6 dr' Nagy Sarolta
l. Az Eeyhlzkeriileti Tandcs a jelent6st elfogadja.
2. A Tan6cs szorgalmazzaaz 6vodai hitoktat6s beindit6s6t
azokban a gyiilekezetekben' ahol ez eddig nem tcirt6nt
meg.
3. ATan6cs nagyobbfigyelmet k6r a hitoktat6s lehet6s6geinek kiakn6z6s6ra 6vod6s kort6l fels6oktat5si szintig
szervez6siszempontb6l, 6s kcirtiltekinto'bb megold6sokat
tartalmi szempontb6l.
4. A Tan6csfelk6ri a katechetikai bizotts6got,hogy tekintse 6t teljes kcirfien a hitoktat6i 6radijakkal kapcsolatos
anom6li6kat.
5. Az Eeyh6zker0leti Tan6csmeger6siti az egyhlzmegyerhatilvoiitokat abban a tekintetben, hogy hitoktat6inak - bele6rtve a lelkip6sztorokat is - 6vente legal6bb egy katechetikai tov6bbk6pz6senk<itelez6legyen r6szt venni. Err6l
a hitoktat6st v6gz6bdrmelyszem6lysz6monk6rhet6'
6. Az Egyhdzkerr.ileti Tan6cs felk6ri Moln6r Mikl6s nagytisztetetfi urat feln6tteknek sz6l6 konfirmdci6s munkakcinyv megir6s6ra. A Tan6cs elk<jtelezi mag6t ennek mimegjelentet6s6re.
e16'bbi
7. AzBgyhilzkenileti Tan6cs elfogadja, hogy a Katechetikai
Bizotts6g (az egyhilzmegyei katechetikai el6ad6kkal kib6vitett isoportban) katechetikai munk6nk hat6konyabb
v6gz6s6nek lehet6s6geir6l munkanapot tart, amelynek
kcilts6geire 6tcsoportositja a technikai akad6lyok miatt
elmarad62005. 6vi 6szi konferenciafedezet6t.
8. Az Egyh6zkeriileti Tan6cs felk6ri a Zsinatot, hogy vizsg6tla feliit azt a dcint6st,amely szerint vall6stan6ri aj6nI6s.al leh"t hit6leti szakta jelentkezni, an6lkril, hogy az
iilet6kes lelkip6sztor tudna 16la.
12. GYfJTEMENYI

JELENT]4S

El6herieszt6:Dr. Kozrnircsn6 dr. Fogarasi Zsuzsanna
1. Az Egyh6zkeriileti Tan6cs elfogadja a gyiijtem6nyi el6ad6i jeient6st a 2004. 6vr6'.
2. A Tandcs hat|rozatothoz att6l, hogy a miieml6ki jelent6s mellett a gyiijtem6nyi k6rd6iveket is <isszesitenikell
6s gyiijtem6nyi szakel6ad6i jelent6s form6j6ban, ktilcin
jelent6sk6nt kell az egyh6zkeriiletnek tovdbbitani.

5. ATan6cs t6mogatja a Baranyai Egyh6zmegyeazonk6r6s6t, hogy az egyhlzkertileti lev6lt6r baranyai iratai keriiljenek 6t irategyesit6scim6n a Baranyai Egyh6zmegyei Lev6lt6rba.
6. A Tandcs aj6nlja, hogy a gyiilekezeti kcinyvt6rak kcinyv,
kazetla, CD, DVD anyag6nak katalogiz6l6s6hoz vegy6k
ig6nybe a ,,Kcinyvt6r" illetve ,,Kisktinyvt6r" nev( ingyenes sz6mit6g6pesnyilv6ntart6 programokat.
7. A Tan6cs ism6telten aj6nlja a gytilekezeteknek,hogy
azon klen6diumaikat, irataikat 6s egy6bvesz6lyeztetett
6rt6keiket, amelyeket nem tudnak a vagyon 6s a tcirt6netlmfitirgyi 6rt6knek megfelel6en 6rizni, Iet6tk6nt hely ezz6k el egyh6zmegy ei, e gyhilzkerr.ileti gyiij te m6nyeintnet. Selejiez6seset6npedig ezenint6zm6nyeinkszakmai segits6g6tvegy6k ig6nYbe.
8. ATandcs hatlrozatot hoz arr6l, hogy Sellyei Reformdtus
T6rsegyh6zkozs6g6ltal Selly6n fenntartott Baranyai Reform6tus Egyhilzmiiv6szeti Ki6llitds a Dunamell6ki Re'
form6tus Egyh6zkenilet R6day Mrizeum6nak ki6llit6heIyek6nt szerepeljen, ki6llit6si t6tgyait saj6t lelt6r6ban
nyilv6ntartsa, valamint hogy a mrizeum a miitdrgyv6delem 6s a szakmai feliigyelet feladataibanelj6rjon.
9. A Tan6cs felk6ri az egyh|zkenilet elntjks6g6t, hogy a
gytilekezeti klen6diumok kezel6s6t6', gondoz6sdr6l k6,Lit"tt ritmutat6t 6s a m6r megjelent kcinyvt6ri, lev6lt6ri
seg6dleteketsokszorositsaegyilttes megjelen6siform6ban rigy, hogy az egyh6zkeri.ilet minden egyh6zktizs6g'e
kapjon:egy-egyp6ld6nyt. Ezeket az esperesihivatalok
gekhez.
segits6g6vel j utas sa el az egyhilzkcizs6
10.A Tan6cs felk6ri az egyhilzkeriilet elnciks6g6t,hogy a
Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet R6day Mrizeutegyemeg a
ma miiktid6sienged6ly6nekv6glegesit6s6hez
sziiks6gesl6p6seketrestaur6tor biztosit6saform6j6ban.
13. EP1TESIJELENT6S
El6terieszt6:F6nagy Mikl6s
L. AzEgyhilzkeruleti Tan6cs elfogadja az 6pit6si jelent6st'
2. ATandcs elrendeli,hogy a vizit6ci6sjegyz6tcinyvmiieml6ki rovat6b6l 6tvezess6k a mfieml6k 6piiletekr6l sz6l6
besz6mol6k6rd6seit az 6pit6si fejezetbe.
3. A Tan6csmegk6ri az egyhilzmegyei6pit6si el6ad6kat,hogy
- aki m6g nem tette - ktiztilj6k a szhmszetidadatokat.
4. A Tan6cselrendeli, hogy a v6rtesaljai minta szerint k6sziiljcin t6bl6zatos kimutat6s egyh|zmegy6nk6nti bon'
t6sban az egyhilzi 6Piiletekr6l'

A 2006. JANUAR 3O-AITANACSULfS HATAROZATAI

14.M6DIA ES INFORMATIKAIJELENTfS
El6terjeszt6:
dr. Szil6gyi S6ndor
1. A Tan6cs elfogadja a M6dia 6s Informatikai Bizotts6g je1ent6s6t.
A Tan6csjavasolja a g6pekfelm6r6s6heza ,,Winaudit' nev(
ingyenes program haszn6lat6t (lekilthet6 a www.pxserver.com/IVinAudit.htm-16l).
J.

A

ATan6csjavasolja az Egyh6zkeriilet Elnriks6g6nek,hogy
keressemeg a forrdsokat a sz6mit6g6ppelnem rendelkez6 gyilekezetek r6sz6re hardver 6s szoftver csoportosbeszerz6s6re,bele6rtve a nem jogtiszta szoftverek kiv6lt6s6t 6s virusv6d6programok beszerz6s6tis.
A Tandcsa gyrilekezetekfigyelm6beaj6nlja a helyi 6s region6lis m6dia megkeres6s6t a gyrilekezet 6let6nek fontosabb esem6nyeineka megjelenit6se 6rdek6ben.

8. Az EszakpestiReform6tusEgyh6zmegyee hat6rozat joger6re emelked6s6t61sz6mitott 30 napon belil te{essze be
az egyhdzmegyeszilmvizsgillatdvalkapcsolatosjelent6s6t,
6s csatolja hozzi az egyhSzkerr.iletiktizgyiil6s hat6rozat6nak megfelel66vesbesz6mol6sz6mszaki adatait is.
9. A Dunamell6ki Reform6tusEgyhdzkenilet Tan6csanem
fogadja el a Tolnai Reform6tus Egyh6zmegye 2004. 6vi
gazddlkodds6r6l sz6l6besz6mol6t.
10.A hat6rozat joger6re emelked6s6t61
szdmitott 30 napon
bel{il a Tolnai Reform6tus Egyh6zmegyea sz6mvizsg6l6i
jelent6st 6s az 6vesbesz6mol6tp6tl6lag kiildje be.
11.A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerr,iletTan6csa elfogadja a V6rtesaljai Reform6tus Egyh6zmegye2004. 6vt
gazd6lkod6s6r6lsz6l6besz6mo16t.
12. Ahatilrozat joger6re emelked6s6t6'lszdmitott 30 napon
beliil a V6rtesaljai Reform6tus Egyh6zmegyea sz6mvizsg6l6i jelent6st 6s az 6vesbesz6mol6tp6tl61agkiildje be

15.SZAI/I\IruSGALO
JELENTfS E
El6terjeszt6:Derzsi Gydrgy
I

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet Tan6csa elfogadja a Baranyai Reform6tus Egyh6zmegye2004. 6vi
krilts6gvet6si beszrimol6j6t.

2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Tan6csa elfogadja a B6cs-Kiskuns6gi Reform6tus Egyh6zmegye
2004. 6vi kcilts6gvet6sibesz6mol6j6t
.J.

A Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkertilet Tan6csa elfogadja a Budapes-D6li Reform6tus Egyh6zmegye2004.
6vi kcilts6gvet6sibesz6mol6j6t.
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet Tan6csa elfogadja a Budapest-fszaki deform6tus Egyh6zmegye
2004. 6i kcilts6gvet6sibesz6mol6j6t.
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet Tan6csa nem
fogadja el a D6lpesti Reformdtus Egyhdzmegye2004. 6vi
gazd6lkod6s6r6ls2616besz6mol6t.
Ahatirozat joger6re emelked6s6t6I sz{mitott 30 napon
belil a D6lpesti Reform6tus Egyhdzmegyea sz6mvizsg6l6i jelent6st 6s az 6vesbesz6mol6tp6tl6lag krildje be.

7. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Tan6csa nem
fogadja el az Eszakpesti Reform6tus Egyhdzmegye 2004.
6vi gazd6lkod6s6r6lsz6l6besz6mol6t.

16. EGY6B UCVEX
16/a Felment6si k6relem a 2005. 6vi II. Egyh6zi Tcirv6ny
58.S.(2) bekezd6seal6l
El6teriesztS:Hiircsiik Imre
A Tan6cs megbizza6sfelhatalmazzaHcircsrikImre IB elncikcit,
hogy k6rje be a k6relem t6rgy6ban k6szr.iLlt
teljes jegyz6krinyvi
anyagot.Tov6bbdk6rjen ir6sbelitdj6koztatilst arr6l, hogy szab6lyszerfienkirt6nt-e a presbiteri dLl6sa tekintetben, hory a k6relem t6rgy6nak hat6rozat-hozatalakor volt-e egyh6zmegyei
krilddtt, aki a presbiteri dLl6se t6rgypontj6ban elncikrilt.
16/b. Dt. Fodorn6 dr. Nagy Sarolta krinyv6nek felel6s kiad6i
jogcime
El6terieszt6:dr. Szab6 Istvin
Az Egyhilzkertileti Tan6cs hozz|jhrul ahhoz, hogy dr.
Fodorn6 dr. Nagy Sarolta ,,Trirt6nelmi lecke" c. kdnyv6ben a
Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet szerepeljen felel6s
kiad6k6nt.
16lc. Nagykov6csi ingatlan tulajdonjog bejegyz6se
El6terjeszt6: dr. Szab6 Istv6n
Az Egyhizkeriileti Tan6cs j6v6hagy6lag tudom6sul veszi a
nagykovScsi428.htsz-i ingatlan tulajdonjog6nakaj6nd6koz6s
jogciment<irt6nt bejegyz6s6ta Nagykov6csiReform6tusMiszszi6i Egyh6zkrizs6g(2094-Nagykov6csi,
Templomt6r 7.) javara.

Knn.lux AZOKATAz AKTfvANszol,cAl,o LELKIpASZTOROKAT.
AKIK ALI"AMI I\MJGELLATASBANRESZESULNEK,
HOGY EZT ATPWYT SZOLGALATIfTON JELENTSEK

a RnponnnArusLnlNnszr Nyucoi.nNtnzETNEK.

A 2 0 0 6 . J A N U A R 3 O - A I T A N A C S U L 6 S U A T A RO Z A T A I

B

'
. Dunamell6ki
Kozlemdnyek
"- Egyhdzkerfileti
-U
'---Reformdtus
J
t.

\r

w)zcY(funs - 2006.6prilis
hogy ezekr6l mit sem tud. Ugy l6tj6k a J6zussaiva16egytitt
jdrTsukat, a rem6nyeiket, 6ltal6ban az -6letiitet, ahogyan
6letkcizel'
testkcizelbo'1,
l,norm6lisember" l6tja. F<jidkiizelb6l,
b61. Azonban J6zus egy m6sf61eszempontotiktat besz6lget6siikbe, 6s ezt fontos hangsflyozni: m6sf6le szempontot,
F6tiszteletti Egyhdzheriileti Kdzgyiilds!
tr"* pudig irj elemet. Nem az6rt korholja rest szivii tanitv6nyait, mert nem vettek 6szre valamit (hogy is vett6k volna
figyemindannyian
hiszen
megemliteni,
Tal6n sztiks6gtelen
jelent6semet
6izre, hiszen szemi.ikvisszatatt6ztatott!), hanem az6rt, mett
a
Iiink 16, m6gis j6nak tartom, hogy pr.ispciki
restet mindannak elhiv6s6re,amit M6zes6s a pr6f6t6k megaz6rt
Nemcsak
kezdjem'
el6v6tetez6s6vel
ctrcimhii
hrisv6ti
mondottak.J6zus ugyanalr6lbesz6l, amir6l az emmausi ta'
bevosz6lokerr6'1,mert n6h5ny nap mirlva a vir6gvas6rnapi
de nem ftjldktjzelb6'I,testkcizelb6l, hanem Istennitv6nyok,
a
felt6'
mert
is,
az6tt
hanem
nagyhetet,
a
t<ezaitit<
nul6ssal
szabadmostani id6nket: anyaszentegyh6Legyen
kijzelbb'L
is
alnapoklan
mad6siinnep3ig el6rkezve, az el6ttiink 6il6
val6 egyuttj6r6sunkat, a rem6nyeinket,
J6iussal
a
zunkat,
felk6szitsiik
m6lt6k6ppen
hogy
Szentlelke,
tsten
kalmat aa
szeml6lni, s6t haIsten-k<izelb6'l
6letiinket
eg6sz
egysz6val
besz6mol6kb6l
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vannak' S mindazt, amit ott tapasz'
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lyen 6rint. Ez pedig a lelkip6sztor-k6pz6s6s az egyhilzikozciss6gkapcsolata. Az, hogy az egyh|zi kdz<iss6g,vagyis lelk6szeket fogad6 gyrilekezetek olykor kisebb-nagyobb el6gedetlens6ggelfogadj6k a lelk6szk6pz6seredm6ny6t,vagy folyamatos mormogdssalkis6rik a Hittudom6nyi Kar munk6j6t, semmibensem rij jelens6g.M6r Kdlvin levelez6s6ben
taI6lunk utal6sokat arr6l, hogy a genfi akad6mi6n k6pzett lelkip6sztorokkal el6gedetlenekvoltak a fogad6 gytlekezetek.
Ez egyilltaliln nem baj, s6t, cirvendeznunk kell azon, hogy
gyiilekezeteinkj6l k6pzett, hiis6gesenszolgil6 6s eg6szs6ges
spiritualit6sri lelkip6sztorokra tartanak ig6nyt, s nem tcir6dnek bele, ha m6sk6pp6ll a helyzet Ha j6l eml6kszem,teol6gus korombansz6mosesetbenvet6dcittfcilugyaneza k6rd6s,
6s bizonyosvagyok benne, hogy a krjvetkez6 nemzed6kek
6let6benis ugyanigy lesz.Amikor 2005. 6v 6sz6na Hittudom6nyi Kar 150 6ves fenn6ll6s6t unnepeltrik, j61 tudtuk ezt.
Teh6t nem ebben van a gond. Sokkal ink6bb abban, amit
most k6t r6szre osztvaemlitek meg.
Egyr|szt ott van Hittudom6nyi Kar 6s gytilekezetek mindennaposkapcsolata.Istennek h6la, k6t esztendejesikerult
vissza6llitanunk a spiritu6lis int6zm6ny6t, amely - bizom
benne- term6vet6s lesz,azzal is, hogy a teol6gus-napok16gi sz6p hagyom6nya rijra meger6scidik,6s a hittudom6nyi
hallgat6k gytilekezet-tudata fokoz6dik. Csakis igy is lehet
ezt a kett6t egytitt tartva vinni: legyen a gyilekezeteknek
teol6gia-tudata, s a lelk6szk6pz6 int6zetben legyen a hallgat6knak gyulekezet-tudata,mert onnan jrinnek, 6s majd oda
kerr.ilnekki szolg6latra. M6sr6szt a Hittudom6nyi Kar egyetemi rangj6r6l is sz6lni kell. Amikor a Teol6giaiAkad6mia
egyetemi rangot kapott, 6s ezzel alapj|v| lett a k6s6'bbi
Kdroli G6sp6r Egyetemnek,sokan rem6lt6k, hogy ezzellelk6szk6pz6siinkszinvonalais emelkedni fog, 6s sikeri.ilolyan
ir6nyba forditani a lelkip6sztor-k6pz6st, hogy az a XXL sz6zad val6silg|nak, a m6ra kialakult egyh6zt6rsadalmi val6s6gnakis megfeleljen.Nemr6g mondotta egyik teol6giai tan6runk: a mi probl6mAnk az, hogy a XXI. szilzadrak6pezzik
a lelkip6sztorokata XIX. sz6zadi eszm6nyekszerint. Nos,
meggy6z6d6sem,ha rijra elevenn6 v6lik a vocatio externa
gyakorlata, irjra tal6lkozni fog egym6ssal a gyulekezetek
mindennapos val6s6ga 6s a lelkipdsztor- k6pz'6s,- mely
ut6bbi igy k6ts6gteleniil dtalakul, 6s a lelk6szk6pz6s 6ltal6nos elemei mell6, olyan speci6lisk6pz6stis beiktat, amely a
lehet6v6teszi egyh6zunksz6m6ra a tehets6g6s elhiv6s m6rt6ke szerint a krikinbriz6 k6pess6gekkelval6 tervez6st is.
Klaus Douglassirjabban megjelent k<inyv6benarr6l besz6l
egy helyt, hogy tudom6sul kell venniink,: hogy nem minden
lelkip6sztor olyan r6tor, kinek igehirdet6se lenyfg<izn6 a
hallgat6s6got.Ez6rt azt javasolja, hogy az ilyenek 6rj6k be
tizpercespr6dik6l6ssal,s az istentisztelet tcibbir6sz6t liturgiai elemekkelszinesits6ke.V6lem6nyemszerint meglehet6sen vesz6lyesez ajavaslat, mert felbontja egyh6zunkhitelvi 6s
liturgiai egys6g6t,s teljes eg'6sz6bena lelkip6sztor k6pess6gei
hez fovm{zza a gyrilekezetet.I(ilvin mond6 shvaf:ez a gy6gyszer
veszedelmesebb,
mint a betegs6g.V6gzeteslenne az egyhilza|
szolg616ik6pess6g6hezigazitani, ahelyett, hogy megalapoz6kiiLldet6s6ttartan6nk szemel6tt. Ink6bb azonkellene sokat tciprengemink, hogy mik6ppen ir6nyitsuk, terelgesstik a lelk6sz jekilteket kiilcinbciz6tipusfi szolg6latok fel6 a mfu hallgat6i korban
mutatkoz6k6pess6geikalapjan.
Ide tartozik a lelkip6sztorok tov6bbk6pz6s6nekiigye is.
Nemcsak az,6rtkell err6'l itt sz6lnunk, mert a m6r szolg6latban 6116lelkip6sztorokran6zveis igaz, s5t, r6juk n6zve m6g
ink6bb igaz,hogy a kibontakoz6 k6pess6geikszerint kellene
szolg6lataikat specifik6lni, hanem az6rt is sz6lnunk kell er16l, mert a lelkipdsztorok tov6bbk6pz6s6nek rigye r6g6ta
pang6 ugy. Szivesebbenmondtam volna igy: ftg6ta vajrid6
Ogy.De ez ut6bbi tirl sokat ig6r6 meg|llapit6s volna a val6sdgoshelyzethezk6pest.Egyh5zkertileti.inkk<izgy(l6s6neke
kor6bbi hatilrozatai 6rtelm6ben hozzdfogtunk a tov6bbk6pz6ski6pit6s6hez.Kor6bbi prisp<ikititk6runkat, Szab6Gabri-
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ell6t k6rtrik fel, hogy a m6s egyh6zkertiletekben6s a m6s
egyh6zakbanfoly6 tov6bbk6pz,6stapasztalatait gy(jtse cissze,
6s a Dun6ntirli Egyh6zkeniletben megindult tovdbbk6pz6s
szempontjait is figyelembev6ve k6szitsen konkr6t tervezetet.
Keriiletiink misszi6i 6s tanulm6nyi bizottsd.garisszevontr.il6sen t6rgyalta meg dr. Nagy Istv6n alapos el6terjeszt6s6t.
Ugyanakkor minden dunamell6ki lelkip6sztornak megktildtr.ink egy k6rd5ivet, amely a tov6bbk6pz6sszerkezet6vel6s
tartalm6val foglalkozott. Istennek h6la, nem kis6rte teljes
kdz<imbdss6g,
a k6rd6ivet meglehet6senj6 eredm6nnyelkiildik visszalelkip6sztoraink.N6melyik egyh6zmegy6b6l
a lelk6szek n6melyikb6l 70 %o-a,n6melyikb6l tcibb, mint a fele.
Az6rt mondom,hogy ezj6 eredm6ny,mert rigy tiinik, a krizrimbciss6gjege m6giscsakmegttirt. Tisztelettel k6rem kcizgyfl6sunket, adjon felhatalmazilst a teljes program megalkot6s6ra,
6s a tovdbbk6pz6sbeindit6shraez esztend66s26t6..Mivel a
dundntriliak mfu j6 tapasztalatot szereztek,s mivel kcizcisen
6rdemesezt a munk6tv6gezm,javaslom, hogy a Dun6ntirli
Egyh6zkertilettel kcizrisenalkossuk meg ezt a programot.
Atcirv6nyi rendez6sval6banv6rat mag6ra, de tal6n nem sok6ig, hiszen Zsinatunk napirendj6re tiizte egy,a lelk6szek16, sz6l6trirv6ny megalkot6s6t, melynek bizonnyal a tov6bbk6pz6sis r6szelesz.Teh6t k6rem tisztelettel eg6szkozgyiil6sunk t6mogat6s6tehheza fontos iigyhriz.
Csak megemlitem,r6szletezni ezdttal nincs m6dom,hogy a
gyiilekezeti munk6sok k6pz6s6nektigye is megoldand6feladat, s err6l is tcibbbizotts6gitan6cskoz6stfolytattunk, s rem6lhet6leg ennek ktilijnbiiz6 m6dozatai is kcizgyiil6srink el6
keriilnek. Ez ut6bbit az is srirget6v6teszi, hogy a tavalyi
tisztfjit6skor sz6mos(rj presbitert vdlasztottak,kiknek k6pz6se, szolg|latba 6llit6sa els6rendiien fontos feladat. Ebben
mindig nagy segits6giilvolt a Presbiteri Szcivets6g,
illetve a
Sz<ivets6gkrilcinbciz6szintii szervezetei, 6m meggy6z6d6sem, hogy ezt is legal6bb kenileti, de igaz|n j6 esetbenorsz6gosnggy6 kell tenniink. S ha m6r a presbit6riumi tisztrijitdsn6l tartunk, e helyr6l is krjszcintcimszeretettel az irjonnan 6s irjra megv6lasztottpresbitereket.
Nem kcinnyii id6szak a mostani, helytdll6suk, p6ldaad6suk,
szolg6latuk meghat6roz6an fontos. Egyh6zunkat 6s 6ltal6ban az eur6paikereszty6ns6getsz6moshelyr6l 6ri tfmad6s,
vagy 6ppen tov6bb folynak azok az ak6r tcibb sz|z 6vesszekulariz6ci6s6s antiklerik6lis tcirekv6sekis, amelyek az egyh|z t|rsadalmi kcizriss6gihat6s6t igyekeznek gyengiteni.
Ide tartozik a mostani orsz6ggyiil6siv6laszt6sok kapcs6n
kirobbantott 61-vita arr6l, hogy vajon teljess6ggelmag6nugy-e a kereszty6ns6g,vagy volna az6rt m6gisvalami kcizciss6gi vonatkoz6sais. Az6rt mondottam, hogy ez 6lvita, mert
n6lkiiliink zajlik, 6s sz6nd6kaszerint azokat az er6ket akarja mozg6sitani, amelyek szLmLra mindig kedves muzsika,
ha kereszty6n-elleneshrirokat pengetnek. Ugyanide tartozrk az a t6mad6s is, amely egyh6zunkat az iszIilm vil6got
fellobbant6 Mohamed-karikatrir6k i.igy6ben6rte. Igen, a mi
egyh6zunkat 6rte tdmad6s, nem t6ved6s, amit mondok.
Amikor az iszl|m orsz6gokban egyre nagyobb m6reteket riltrittek a tiintet6sek, s6t egyre durv6bbd v6ltak, 6s emberi
6leteket is kciveteltek,rigy tiint, hogy az el6'bbkarikatirra-ellenes, majd D6nia-ellenes,majd Eur6pa-elleneshangulat
fordul. Nemcsak az iszl6m vil6gkereszty6n-elleness6gbe
ban, hanem Eur6p6banis egyretcibbenkezdtek arr6l besz6la t6t, hanem
ni, hogy nem a sz6l6s- 6s v6lem6nyszabadsdg
a Mohamed-karikatrir6k6s azok elleni tiltakoz6s valamif6le
vall6si h6borris6gel6szel6tjelenti. Ekkor Zsinatunk kommunik6ci6s oszt6lya nyilatkozatot bocs6tott ki, amelyben
egyh6zunk kcizv6lem6nyesz6m6ta pr6b6lta tiszt6zni, hogy
az ilyen be6llit6s mer6 t6ved6s.A nyilatkozat iigyetlen megfogalmaz6saiok6n sz6mosbaloldali m6dium vert egyre nagyobb habot, s v6gul leszogezt6k,hogy a reform6tus egyh{z
maga sem m6s, mint iszl6mista alakzat.Ez a nevets6gesfelvet6s nem is 6rdemelnesz6t, ha megint nem v6laszt6siid6szak lenne, ha nem lenne vita az egyh6zikcizszolg6latnor-
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mativ6i kcirr.il,s ha nem kellene azt gondolnunk, hogy egyh6z-elleneshangulatot akarnak szitani. Azt csak f6jlalni tudom, hogy mindekcizbenegy reform6tus lelkip6sztor egy tcimeggy(i6senarr6l preleg6lt,hogy magyar Hamaszt kell alakitani. Err6l sem sz6ln6kkr.ilcin,hiszen tudjuk: bolondlikb6l
boiond sz6l firj, de tisztLzzuk, ezt a felsz6lit6stnemhogykomolyan nem vessziik, hanem teljes eg6sz6benbetegesnek
tartjuk. Gondolkozzoncsak el mindenki, miiyen kul<incis,
mdr-mdr meghat6, hogy v6laszt6si id6'ben a liberdlisok rrigeszm6srrigtcinit6l6i6s a pal6stos provok6torok mindig egym6sra tal6lnak, - az egyik bog6ncs,a m6sik k6r6.

A Kdrp6t-medenceiGener6lis Konventtel kapcsolatbank6t
esem6nyr6lszeretn6kbesz6molni.M6rcius elej6n K6rp6talj6n j6rtunk, r6szbena ny6ri vil6gtalal6lkoz6programj6nak
v6glegesit6se t6r gy6b an, r6szben a Kfu p 6talj ai k6rp 6talj ai
reform6tusok azon drjnt6se fel6l tij6koz6dni, amelynek 6rtelm6benmegfosztj6ka lelk6szi szolgdlatjog6t6l a n6ket.Ez
ut6bbi sz6mos,m6ly probl6mht takat - egy folyamatosan
morzsol6d6, identit6s6t keres6 kicsiny egyhdz rettenetes
kiizdelm6t, egykor 6letteli kegyess6gekcsontkem6nyreszikkad6s6t, a reform6tus teol6gia racionalista tipusri, it6lkez6
vonulat6nak el6retcir6s6t.B6nattal mondom,nagy felel6ss6gunk van abban, hogy e k6rd6sekbeneddig magukra voltak
V6gezettil hadd sz6ljak arr6l is, hogy a 2005. esztend6'ben hagyva,de k6szekvagyunk tov6bbi besz6lget6sre,tiszt|z|segyh6zkeri.iletiink igen sz6pen vizsg|zott a testv6riess6g 6s
ra. Erre is k6rek mindenkit, a legnagyobbhiba lenne most
a szolidarit6s tenilet6n. Keniletiinkben tcjbb izben is igen
magukra hagyni 6ket, m6g ha vannak is kcizrjtttk olyanok,
komoly adakozdsfolyt 6rviz srijtotta testv6reink megsegit6- akik alig v646k, hogy ez bekcjvetkezz6k.
s6re. Csak h6l6s lehetek az6rt, hogy az egy6bk6nt sirlyos
A r6nk kcivetkez( szeptemberbenMagyarorszilgon taftja
anyagi gondokkal kiiszkcid6 gytilekezetek megnyitott6k szikonferenci6j6t az nyugat-eur6paireform6tus egyhilzivezet6k
viiket 6s k6szek voltak a r6szorultaknak segits6getnyirjtakcizciss6ge.
Az a felismer6s vezeti ezt az osszejovetelt,amit ni. Az adomdnyokeljuttat6sa azonbannem volt mindig zcik- nyugodtan mondhatjuk, t6ltink tanult6k -, hogy ti. egyh6zaik
ken6mentes.Sokszor az akad6lyozta a gyors c6lba juttat6st,
k6pviselet6ta v6lasztott 6s felel6s egyh6zvezet(fl<kez6b6lL
kienhogy nem voltak megfelel6inform6ci6ink 6s kapcsolataink.
gedni, alacsonyabbszintii egyhilzi adminisztrativ dolgoz6kra,
Id6nk6nt a visszaigazol6sokis akadoztak, b|r az ut6bbit
egyesiiietik6pvisel6tre bizni kock6zatos6s sokszorsemmit ternagy eltok6lts6ggelmegkciveteltrikmindenhonnan, hogy az
m6 dolog.Szivesenldtjuk 6ket, s szivesentanulunk t6tik mi is.
adakoz6knakbecsiilettel el tudjunk sz6molni. Ezek a taAhelyzetiink, amrigy nem r6zs6s,m6r mint mi magyarok helypasztalatok is arra k6sztethetnek,hogy szeyvezzikmeg 6s
zete. Eme nagyrem6nyfitesttilet sz6mostagja mindcisszeanyhozzuk l6tre azt a nev6benis reform6tus seg6lyszervezetet nyit tud Magyarorsz6gr6l,hogy a rendszerv6lt6slegnagyobb
vagy szeretetszolg6latot,amely folyamatosan 6s szriks6g h6s6t akart6k kcisz<int6re
fogrri- kit m6st, mint Horn Gyuf6i.
szerint is k6pes a K6rp6t-medenc6ben(legal6bba Kfup|tNos, csak h6t igy tess6k a r6nk kcivetkez6vasilrnap a k6tszer
medenc6ben)ezt a szolg|latot ell6tni. Tisztelettel k6riink
bepecs6teltszavaz6lapondrjnt6sttenni!
felhatalmaz6stkrizgyiil6siinkt6l,hogy az elnciks6gmegvizsEzeklfi is aj6nlom mindenki figyelm6be dr. Fodorn6 dr.
g61jaegy olyan szervezet l6tuehozilsdnak lehet6s6geit, ak6r
Nagy Sarolta kcinyw6t,amely nemr6gibenjelent meg,,T<irt6alapitv6nyi vagy kcizalapitv6nyi form6ban, amely nyitott
nelmi lecke" cimen. E kcinyv most itt, kcizgyiil6stinkcin is
minden csatlakozni szdnd6koz6reformdtus e svh|zi testrilet
megvds6rolhat6.Ez a munka tcirt6nelmi alaposs6ggalveszi
sz|m6ra,6s k6sz 6s k6pes erre munk6ra. Or-cimmeljelzem, sorra a Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6z kiils6 6s belsd
hogy az Erd6lyi Egyh6zkerr.iletm6r komoly 6rdekl6d6st munyomorris6g6t a kommunizmus id6szaka alatt, sz6mos
tat egy ilyen seg6lyszervezetfel6llit6sa ir6nt. Egy(rttal k6rem
olyan teruletet is felt6rva, amelyeketeddig csak rigy fut6lag
Kcizgyiil6sr,inkvalamennyi tagj6t is, hordozzuk im6ds6gban
emlitettr.inkmeg.J6l bizonyosodik,hogy a kommunizmus az
orsz6gunkata mostani 6wizvesz6lyidej6n, leglrrnk k6szek,
egyh|zakat mindv6gig megsemmisitend6ellens6gnektekinha sziiks6geskcizmunk6val,szewez6ssel,6s adom6nyokkal is
tette, 6s a durva felszdmol6l6p6sekt61kezdve a legfinomabsegitnibajbajutott honfit6rsainkat- ma m6gitt a Duna menban bens6s6gesitetthazugs6gokon6t a minden m6don lej6t6n, s a hirek szerint, hamarosana Tisza vid6k6n.
rat6 6s besz(kit6 man6verekigmindig mindent ennek a c6lnak rendelt al6. F6jdalmas olvasm6nyez a kcinyv,de ebben
Hadd sz6ljakm6g 1956-16lis. Mint xr6l6szi k<izgy{il6stinkdn
is
az esetbenolyan orvoss6gr6lvan sz6,amely sok-sokilhizi6besz6moltam,a Reform6tusVildgtal6lkoz6ut6rendezv6nyek6nt b6l kigy6gyithat benntinket.
6sszela R6day Koll6giumban6s a lQilvin-t6ri templombantartunk megeml6kez6seket.
Ennek szewez6s6temegalakult egy
Eml6kbizotts6geml6kbizotts6g,mely hamarosan a v6gleges
programot is megalkotja.Arra k6rek mindenkit, hogy okt6ber
Fdtiszteletti Egyhdzheriileti Kdzgyfi.lis!
2t-22-6tjegyezzeel6, ekkor lesznekrinneps6geink.Ugyanakkor
megism6tlem,amit kcirlevelembenk6rtem: minden egyhilzJelent6semetazzal z|rom, aminek elcilkellett volna 6llnia,
kcizs6gszeryezzenmegeml6kez6seket,ak6r oly m6don is,
6m sz6nd6kosanhagytam av6,g6re.H6l6sak vagyunk a Bahogy az egykori egyh|zkozs6gi presbiteri hatdrozatokat,jegyranyai Egyhilzmegy6nek,hogy az egyhdzmegyegycinycirfiisz6kdnyveket felid6zi, vagy 6gy, hogy megeml6kezik azokr6l a
kol6j6ban tarthatjuk kcizgyiil6srinket.Szimbolikus ez. MaIe1k6szekr6l6s egyh6ztagokr6l,akik szerepetj6tszottak 1956- g6ban hordozza azt a feszrilts6get,amit eg6sz egyh6zunk
ban. A nyriri magyar reform6tus vil6gtalalkoz6 programja elk6hordoz. A Baranyai Egyh6zmegyetrirt6nete az elmrilt 100
szult, 6s a gyiiilekezetekhezeljutott. J6 szirvel aj6nlom mindenki
esztend6'benaz cisszeomlds6s az elfogy6s trirt6nete - legfigyelm6be,vegyriLnkr6szt, er6sitsr.ika testv6ri kcizciss6get.
Enal6bbis sokak szerint. Valaha itt tdbb mint 100 virilgz6 gy:onek kapcs6nsajn6lattal sz6lokarr6l, hogy a Magyar ReformSIekezet volt. Ma harminc- egyn6h6ny anyaegyh6zkrizs6g
tus Vildgszrivets6gtcibb izben nyilatkozabta ki kiz6r6lagos van. Mindazilltd, ez az egyh|zmegye tartja szdmon m6g
rendez6sijog6t, noha a megel6z66vekbenjel6t sem l6ttuk,
mindig a legalaposabbana reformdtusokat. Gondozza6ket
hogy a 20052006.6vre b6rmilyen programmal k6szrilne.A
nagy-nagy hiis6ggel afogy6 sz6rv6nyokban. 6s u" az egyh6zIegut6bbiegyh6zkeriiletikcizgyiil6senpedig vita volt azugymegye alapitott itt, P6csettreform6tus koll6giumot 6s iskonevezetttagdijunk tigy6ben.Akkor azt mondottam,hogy el6bb
l5t, mintegy jelezve a megrijul6st. Kriszcinjiik, hogy ennek a
szeretn6mtiszt6n l6tni a Vil6gszcivets6g
tavaly augusztusban nagy villtozilsnak, az 616rem6nynek most mi is tanrii leheP6p6n elhangzott megnyilatkoz6sait.Merthogy, minden vit6t
trink. Isten 6ldja meg az itt foly6 munk6t, a nevel6st 6s a talez{wa 6s minden ellent6tes,a Tan6csti,l6srinkrin
elhangzott5lnit6st. Le gyen Krisztus egyhilz|nak b6s6gesenterm6 vetem6litds c6foland6,a Vil6gsz6vets6gbizony til6sezettP6p6n,s elnrinyeskertje ez a hely. Buzditson bennr.inketarra, hogy magunk
ke a Dunamell6knek is megkr.iidtejelent6s6t.Szomorridolgok
kcir6ben,gyiilekezet6ben,szolg6lati hely6n, a sorvad6s megvannak benne.Nem tehetr.inkm6st, v6rjuk a tisztes hangv6tel
annyi nyomaszt6jele kcizt m6gis megtal6ljuk azokataz isteni
6s az egyiittmffkcid6sre
val6 k6szs6gjeleit.
forr6sokat, amelyek mellett rijra frilsarjad az 67et.
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7. LEMONDAS NS VAi,ESZTAS PUSPOKI TITKARI
TISZTSEGRE
El5terjeszt6: Varga Lilszl6
L. Az Egyh6zkeriileti Krizgyiil6s elfogadja Szab6 Gabriella
lemond6s6t,meg6llapitja, hogy a ptispriki titk6ri tiszts6g
megiiresedett,ez6rt.erte a tiszts6greelrendeli a valaszt6st.
2. AzEgyhhzkerr.ileti Kozgy6I6s elfogadja Kardos Atret iet.;I6s6t a pilspriki titk6ri tiszts6gre.

csol6djanakfelel6sena gyrilekezetik szolg6lat6ba,az ujravdlasztottak pedig er6sridjenekelhiv6suk bizonyoss6g6ban.Azon presbitereknekpedig, akik tcibb6vi, esetleg
tcibb 6vtizedben m6rhet6 szolgdlat ut6n letett6k ezt a
tisztet, megkciszcini
eddigi hiis6giiket, 6s k6ri, legyenek
tov6bbra is szolg6l6tagjai gytilekezetiiknek.
7. A DMREK kcizgyiil6seaz el6ttrink l6v6 v|lasztilsokon va16r6szv6telre, felel6s dcint6srehiv 6s biztat minden egyhilztagot. Ugy 6ljenek 6llampolg6ri jogaikkal, 6s kciteless6giikkel, hogy vizsg6lj6k meg ne csak a szavakat, melyeket a kampSny idej6n b6ven hallani, hanem az egyes
politikai er6il<ideol6giahitteftt 6s eddigi tetteit is.

9. A PUSPOKI JELENTfSH EZ FUZ6D 6 HATAROZATOK
l. A DMREK kcizgyiil6semegk<iszrinidr. Szab6 Istv6n prisptik rir jelent6s6t, kiilcin is Isten kcizels6geval6s6g6nak
6t6l6sre hiv6 nagyon id6szer6 hrisv6ti rizenet6t.
2. ADMREK krizgyfil6se egyet6fi 6s t6mogatja a tdrt6nelmi
egyhdzakl6p6s6t, amellyel az Alkotm6nybir6s6ghoz fordultak a korm|nyzati kezdem6nyez6sii,egyh6zakat srijt6 diszkriminativ int6zked6sekellen.
3. A DMREK kcizgyfl6se felhivja a kebelbeli gytilekezeteket
arra a felel6ss6gre,amelyet meg nem sziin6 kcinytirg6sben 6s felel6s |ldozathozatalban kell hordozniuk, fel6piilt int6zm6nyrendszertink fennmaradils66rt, mfiktid6siik zavartalans6g66rt.
4. A DMREK krizgyfil6sekifejezi k6szs6g6t,6s ugyanakkor
kiv6ns6g6t 6s elv6r6s6t arran6zve, hogy a KRE HTK a
gyulekezetek, a MRE szolgillatira felk6szitett, 6s arra
alkalmas lelk6szekk6 segitse k6pezni a teol6gus ifjfis6got.Azokat pedig,akikr6l kidertil, hogy nem a Szentir6sb6l felismert reform6tus hitelveink 6s magyar reform6tus egyh6zunk tcirt6nelmi hagyom6nyaink szellem6ben
kiv6nj6k v6gezni szolg6latukat, szeretettel, de hat6rozottan irAnyits6k m6s p6ly6ra. Nem lehet megengedni,
hogy ez a gyiilekezetekben deriiljcin ki, 6s a gyiilekezeteknek kelljen szembesr.ilni szolg6latra alkalmatlans6'
gukkal. Ennek m6r felk6szr.il6sr.iksor6n ki kell denilnie.
K6ri a VL 6ves k6pz6srev6llalkoz6 lelkipdsztorokat 6s gyiiIekezeteket,hory tekints6k ezt felel6s szolgalatnak, a VI.
6veshallgat6knak val6ban gyii{ekezetitanul6s lehessenez
az 6v.
A Krizgyfl6s kciszcinia spiritu6lis 6s a munk6j6t segit6k
szolg|latdt,6s k6r mindenkit, segits6k, hogy a hittudom6nyi hallgat6k gyrilekezet-tudata fokoz6dj6k, 6s legyen
a gyr.ilekezeteknekteol6giai-tudata.
5. A DMREK krizgytil6sefelt6tlen szuks6gesnektartja a lelk6sztov6bbk6pz6sfelel6s 6s int6zm6nyes megszervez6s6t. Udvcizli ennek a munk6nak felel6s6t, a tanulm6nyi
titk6rt. Felk6ri az Elnciks6g6t, hogy az 6szi kcizgyiil6sig
k6szittesseel ennek szab6lyrendeletiform6j6t, egytittmiikridve a Dun6ntrili Egyh6zkertilettel, rigy, hogy m6r
az 6sszelez elindulhasson. Ugyancsak k6ri a Zsinat Elndks6g6t,hogy a lelk6szekjog6ll6s6r61k6szril6tdrv6nybe foglalva terjessze ki ennek k<itelezetts6g6t a MRE
minden lelk6sz6re.

8. ADMREK krizgyfl6sek6ri a gyiiLlekezeteket,
hogy amint az
elmflt 6vben bizonys6g6tadt6k 6ldozat- 6s segit6k6szs6gti,knekaz etd,6Iyr6s a d6lvid6ki 6rvizidej6n, tegy6k ezt meg
most is a jelenlegi neh6z 6wizi helyzetben.Ugyanakkor a
felhatalmazza az Elnciks6get,izsg|lja meg egy olyan segit6
szervezetl6trehoz6s6naklehet6s6g6t,amelynyitott lehet arra, hogy csatlakozzanakhozzAm6s egyh6ztestekis, 6s alakuljon ki v6gre egy Magyar Reform6tusSeg6lyszolg6lat.
9. ADMREK kcizgyiil6semeger6sitiaz Elnciks6gazonsz6nd6k6t 6s eddigi l6p6seit,amelyek arra irdnyultak, hogy a
Magyar Reform6tusVil6gtal6lkoz6ut6rendezv6nyek6ntkeniletunk legyen a rendez6jeaz 1956-osforradalom 6s szaEnnek
bads6gharc50. 6vfordul6jakdzponti i.inneps6g6nek.
id6pontja okt6ber 20. 6s 2L. Uryanakkor felhivja minden
kebelbeli gyulekezet figyelm6t a helyi megeml6kez6sek
megszervez6s6re,a fellelhet6 korabeli dokumentumok,
presbiteri jegyz6kcinyvekben
foglaltak cisszegyfijt6s6re.
10.A DMREK kcizgyiil6seim6dsdgos6s agg6d6szeretettel
figyeli a k6rp6taljai egyh6ztestenbeliil megindult, sz6munkra megdcibbent6
6s 6rthetetlen, tan- 6s egyh6zirendbeli vit6kat, esem6nyeket.Isten adja meg a j6zansLg6s az
egys6glelk6t ott ,616magyar reform6tus testv6reinknek.
11.A DMREK kcizgyiil6skriszcinidr. Fodorn6 dr. Nagy Sarolta,,Trirt6nelmilecke"cimii munk6j 6t. Mindannyiunknak
sztiks6grink van:16, hogy v6gre j6zanul n6zzi;nk szembe
a kommunizmus egyh6zunkat srijt6 tetteivel. Ebben segit 6s igazit el ez a munka.
12.ADMREK kcizgyfl6smegkciszcini
a Baranyai Egyh6zmegye 6s a P6csi Reform6tus Koll6gium vend6gszeretet6t,
amellyel helyet biztositottak mai kcizgyiil6stinknek.Isten 6ldja meg a koll6gium 6s az egyhizmegye minden j6
szolg|lat|t.
10. BESZAMOLO AZ EGYHAZKERULETI TANACS MUN.

re;anol

El6terjeszt6: Varga L5szl6
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet a 2006. janu6r
30-6n tartott Egyh6zkenileti Tan6cs munk6j6r6l sz6l6 besz6mol6telfogadja,a hozott hat6rozatokat tudom6sul veszi.
A Tan6cs hat|rozatainak kozz6t6tel6t elrendeli a Dunamell6ki Kcizlem6nyekkcjvetkez6sz6m6ban.

6. A DMREK kcizgyiil6se szeretettel kciszcintia megrijitott
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11. UJ TISZTSI'GVISEL6 ESKUTETELE
El6teu eszt6: Var ga Ldszl6
A Kozgyfil6s meglllapitja, hogv=Kardo-sAbel puspOki titk6r
az esk-iitletette.-Elet6rc, szolg6lat|ra Isten 6ld6s6t k6ri'

l

r

t6mogat6s6ra,amely cisszegeta kcilts6gvet6stmegel6z5benyrijen u Drrna-ell6ki Egyh6zkerulet vezet6s6g6hez
tott kiadv6nyk6ziratok, illetve azok szinopszisai alapj6n
hat|rozza meg.

12, AZEGYHAZKERULETI SZAMVEV6 JELENTESE

15. JELENTES A NAGYK6ROSI TAN1TOKEPZ1 P6ISKOI,AI KARROL

El6terjeszt6:Derzsi GYiirgY

El6terjeszt6:dr. Nagy Istvin

L. Az Egyhlzkertleti Kcizgyiil6s a z|tsz|madilsokat elfogadja'

1. Az Egyh6zkeruleti Kcizgyfil6sa KRE-TFK m(ikcid6s6r6'l
sz616jelent6st elfogadja'

2. Felk6ri a Sz6kelyJ6zsefReformdtusAltal6nos Iskola veze6i adatait6s6t,hogy egyszeriisitett6vesbesz6mol6jae1626
(r6szadatok
leir6sa)'
javit6s6t
el
v6gezze
nak adminiszirativ
el3. A hi6nyz6 ktinywvizsg6l6ijelent6seket a vizsg6lat-ok.
v 6gz6s'6tktivet6enaz 6rintettek az Egyhizkeruleti Sz6mvev6htjzjuttass6k el.

2. A F6iskolai Kar kdsztinet6tfejezi ki az Egyh6zkertiletiinknek az 6pitkez6sheznyrijtott anyagi segits6g6rt, 6s
a kcivetkez6eiztend6'ben v6gzend6munk6latok befejez6s6hezm6g tov6bbi segits6getrem6l.
16. JELENTES A RADAY CY6.ITPIIfNY

MUNKAJAROL

13. INTfZMENYEK 2006. I4VI KOLTSEGVETESEI

El6terieszt6:dr. Berecz Agttes

El6terieszt6: Varga Ldszl6

1. Az Egyh6zkeriileti kcizgyfl6s elfogadja a R6dav Gviijtem6ny 2005. 6vi munkajelent6s6t.

1. ADunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyfil6sea
GytikdssyEndre 6voda 2006.6vi kiilts6gvet6s6t18 055 e
j6v6hagvja'
Fi bev6tL[ 6s 18 055 e Ft kiad6si cisszeggel

2. A R6day Gytijtem6ny krisztinet6t fejezi ki az Egyh6zkeriiletnek anyagi segits6g66rt.

2. A Dunameii6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyiil6sea
Ba6r-MadasReform6tus Gimn6zium 6s Altal6nos Iskola
2006. 6vi kcilts6gvet6s6t39? 787 e Ft bev6teli 6s 397
787 e Ft kiad6si tisszeggelj6v6hagyja.

1?. JELENTfS A BUDAPESTI EGYETEMI ES FOISKOI"AI
GYULEKEZETR6L

3. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerr.ilet K<izgyiil6sea
Sz6kely J6zsef.Altal6ttos Iskola 2006' 6vi kcilts6gvet6s6t
j648 68i e Ft bev6teli 6s 48 682 e Ft kiad6si cisszeggel
v6hagyja.

1. Az Egyh6zkerii'letiKtizgyiil6s ktiszcjnettelveszi tudom6sul
a, egyetemilelk6szi jelent6st, Isten Szentlelk6nek6ld6s6t
k6we az Egyetemi Gy0lekezetbenfoly6 szolg6latra'

4. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgy(l6se a
BudapestiReform6tusEgyetemi 6s F6iskolai Gyr'ilekezet
2006.6vi kcilts6gvet6s6t| 525 e Ft bev6teli 6s 1 525 e Ft
ggei j 6v6hagYja.
kiad6si <issze

2. Az Eeyhdzkertileti K<izgyfl6s Isten ir6nti h6l6val veszi
az egyetemi misszi6 iigy6ben tcirt6nt el6rel6p6seket, 6s
tov6bLitdmogat6s6r6lbiztositja a BudapestiReform6tus
Egyetemi 6s F6iskolai Gyiilekezethez kapcsol6d6egyetemi misszi6imunk6t.

5. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet Ktizgyiil6se a
Tahi KonferenciaTelep2006.6vi kiilts6gvet6s6t33 285 e
j6v6hagyja'
Ft bev6teli 6s 33 285 e Ft kiad6si cisszeggel
6. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgytil6sea
R5,dayGyiijtem6ny 2006. 6vi kcilts6gvet6s6t66 477 e Ft
j6v6hagyja'
bev6t-eli6s 66 477 e Ft kiad6si cisszeggel
14. JELENTfS E NCNN HITTUDOMA]\IYI KARAROL
El6terieszt6:dr. B6k6si Sindor
L. Az&gyhlzkeriileti K6zgytil6s elfogadja a KGRE Hittudom6nyi Kar6r6l sz6l6jelent6st.
2. Az Egyhilzkertileti KiSzgyiil6s elfogadja, hogy ? KGRE
Hittudom6nyi Kara 6ltal a mindenkori V. 6vfolyamos
6s vall6stan6r hallgat6kr6l k6szitett irgyneveteol6gus-szemdlyi
jauaslatot a Dunamell6ki Egyhdzkerulet
zett
vezet6s6ge,illetve a fogad6 egyhilzkozs6g vagy int6zm6ny figyelembeveszi a hallgat6 elhelyez6s6n6lilletve
alkalmaz6s6n6I.
3. Az Egyh6zkertileti KozgyfiI6s elfogadja, hogy 6ves ktilts6gvJ6s6ben krilcin p6nzcisszegetfordit 6s ktilcinit el a
NCRP Hittudom6nyi Kar ktinyv- 6s jegyzet kiad6sainak

El6terieszt6:Edes ArPAd

3. Az Egyh6zkeriileti KcizgyfiI6s felk6ri a F6tiszteletfi Elndks6-get,hogy m6g ebben a tan6vben ktirlev6lben hivja
fel a kebelbeligyiilekezetek 6s kdz6piskol6k figyelm6t az
Egyetemi Gyiilekezet kdzciss6g6re,az |ltala kin6lt lehet6-s6gekre,krilijnirs tekintettel a vid6kr6'l 6rkez6,lelki otthonf keres6 egyetemista 6s f6iskol6s fiatalokra'
4. Az Egyh|zkertileti Kcizgyiil6s hivatalos egyetemi.6vkezd6 isientiszteletnek nyilv6nitja a szeptember13-i, nyit6
egyetemiistentiszteletet a Budapestennem egyhdzifel.6oktut6tbu.t tanul6 di5kok 6s az ott tanit6 oktat6k sz6m6ra. Valamint felk6ri a F6tiszteletfi Elnciks6get,hogy
lev6lben k6rje a kebelbeli gyilekezetekhez tattoz6, f6v6'
rosban tanit6 egyetemi 6s f6iskolai oktat6kat, hogy a
szeptember 13-i, 6vkezd6 istentiszteletet jelenletiikkel
tisztelj6k meg 6s kezdj6k ktjzcisim6ds6ggal 6s Szentl6Iek6rt va16ktinycirg6sselaz uj tan6vet.
18. JELENTES AZ EGYHAZXPNUT,NTI FENNTARTASU

r6zorterAsi

INTEZMENYEKR6L

El6tefieszt6: Madarisz

Imr6n6 dr.

1. A kiizgyfl6s a besz6mol6telfogadja.
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2. A kozgyiil6s felhatalmazza az Elnciks6get, hogy saj6t
m6rlegel6sihatdskcirbendcintscinlehet6legaz I.,II. vagy
XlL keriiletben l6v6 iskola6prilet vagy miiktid6 iskola 6tv6teI&A. Ez ut6bbi esetben ez egyiitt i6rna a Ba6rMadas Reform6tusGimn6zium 6s Altal6nos Iskola szerke zeti v 6ltozt at6s6val.
19. JELENTfS E NNP GYOKOSSYINTEZET6R6L
El6terjeszt6:T6th J6nos
1. Az Egyhdzkertileti Kcizgyiil6s a jelent6st elfogadja.

.13

nek anyagi terh6t v6llalja. Fenntart6i v6lt6s id6pontja:
2006.augusztus1.
c. Egyh6zkrizs6gekmin6sit6se
El6teieszt6: dr. Szab6 Istvdn
1. Az Egyh6zkerirleti Kdzgy6l6smeger6siti a B6cs-Kiskuns6gi Reform6tus Egyhdzmegye1nat|rozat|t, amellyel kiemelt
egyh6zkozs6gg6nyilv6nitotta Dunavecse, Kecskemr6t,
Szabadsz6ll6s'
Kunszentmikl6s,
Kiskunhalas,
Tiszak6cske gytlekezeteit.

2. Az Egyhilzkeruleti Kcizgyfl6s k6ri a lelk6szeket 6s gyrilekezeti tagokat, 6ljenek azint6zet 6ltal kin6lt kurzus 6s k6pz6si lehet6s6gekkel.

2. Az Egyhilzkenileti K<izgyiil6smeger6siti a Tolnai Reform6tus Egyh6zmegye 3I 2006-02 -Ogsz. hat6r ozat6t, amelyben a Medinai Misszi6i Egyhdzkozs6getleilnyegyhilzz|
alakitotta 6s Krjlesd anyaegyh|zkozs6ghez csatolta.

20.EGYfBUCvpr

3. Az Egyh6zkeriileti KcizgyfiI6studom6sul veszi a Tolnai
Reform6tus E gyh6zmegye 6I 2006-02-09 sz. hat6r ozat6t,
amely szerint Tam6si misszi6i egyhizkozs6g maradt.

a. Felment6sik6relem a 2005. 6vi II. Egyh6zi Tcirv6ny58.$.
(2) bekezd6seal6l
El6tei eszt6: Hiircstik Imre

4. Az Egyh|zkeriileti Ktizgyiil6s meger6siti a Tolnai Reform6tus Egyh6 zmegye Kcizgyiil6s6nek 4I 2006-02-09 sz. hat|tozatdt, amelyben a Nagyszokolyi Misszi6i Egyh6zkrizs6get any aegyh6zkozs6gg6alakitotta.

(Szavazils alapj6n) AzBgyhilzkertiteti Ktizgy{i16sdr. P. T6th
B6l6n6 igazgat6nakmegadjaa mentesit6st a 2005.6vi Egyh6zi Ttirv6ny ({cizoktat6si tiirv6ny) 58.$.(2) pontja al6l.

5. AzEgyhhzkenileti KcizgyfiI6smeger6siti a Tolnai Re1brm6tus Egyh6zmegyeKcizgy6l6s6nek5/2006-02-09sz. hat|r ozat|t, amelyben Ten gelic anyaegyh6zkdzs6get miszszi6i egyh|zkozs6gg6 alakitotta 6t.

b. T6j6koztat6sa szentm6rtonk6tai 6ltal6nos iskola fenntart6i k6rd6s6ro1

d. Jelent6s a }/,6tuah6zi Lelk6sztidtil6 iigy6ben

El6terjeszt6:Hiircstik Imre

El6tei444444444444444
eszt6'.Var ga L 6s z16

1. A Szentm6rtonk6tai Sz6kely J6zsef Reform6tus lltal'a'
nos Iskola mint 8 oszt6lyos int6zm6ny megfelel6en ki6piilt. A mfikcid6shezsziiks6ges t6rgyi felt6telekkel rendelkezik, ez6tt a fenntart6 st6tusza a DREK-I61 a teriiletileg illet6kes szintre, a helyi egyh6zkcizs6ghezkeriiljcin
a kcivetkez6megkcit6sekkel:

1A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet Kcizgyiil6sea
MAtr ahhzi Lelk6sziidiil6r 61 s2616besz6mol6t j6v6hagy6lag elfogadja.

2. A fenntart6 (Szentm6rtonk6tai Reform6tus Egyh6zkozs6g) hozzon l6tue igazgat6tan6csot,amelynek elntik6t az
egyh6zmegye deleg6lja. Az egyh|zkozs6g az eszkozfejleszt6srev6llalt kcitelezetts696t2008-igfenntartja 6s en-

K6zgyiil6sa P6.csiReformd.tusKoll4giumban

2A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kiizgyiil6se az
iidiil6 fehijit6s6val 6s rizemeltet6s6vel az Egyh6zkeriilet
Sz6kh|ziltbizza meg.
3A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet Kcizgyiil6se a
MRE Zsinata 6s a Kerulet kcizcittimeg6llapod6stj6v6hagy6lagtudom6sul veszi 6s meger6siti.

Az egyhd.zheriileti kdzgyiilAs dprilisi iil4sdt a Pdcsi
Reformd,tusKoll4giumban tartottcr..Az uduaron felt.llitott
harangl&bat az til6s el6tt szenteltefel Szab6Istu6,npilsp\h.
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EGYHAZMEGYEIADATOK
DATUMA:2006. 6prilis
ADATSZOLGALTATAS

BARANYA

4. Fekete L6szl6 - 0rk6nyb6l Gy6nra
5. Agoston G6za - P6nd - helyettes lelk6szb6lmegv6lasztott lelk6sz

U.I HPIYNN SZOLGAL:
1. Szil6gyin6Szem6'kAndrea - Vajszl6r6lt6vozott
2. Balogh LiszI6 Barna - helyettes lelk6sz - Magyarb6ly
3. N6meth Norbert - Cs6nyoszr6- helyettes lelk6szb6l
megv6lasztottlelk6sz

ELHUNYT:
f Vrirds J6nos lelkip6sztor 37 6ves kor6ban
SZULETETT:

BACS-KISKUNSAG
SZULETETT:
1. Hunor - Balilzs Hajnalka szentkir6lyi h. lelk6sz els6
gyermeke
2. Jtiia - Farag6n6 Bencsik D6ra helv6ciai lelk6szn6 6s
Farag6Attila mdsodik gyermeke

1. Panni - Makay L6szl6 6s Burkus Erika nagykehi lelk6szhdzasp6r m6sodik gyermeke
2. R6ka Damarisz - Balogh Lilszl6 Levente dabi lelk6sz
harmadik gyermeke

ESZAKPEST
UJ HELYEN SZOLGAL:

BUDAPEST - DEL
UJ HELYENSZOLGAL:

1.
2.
3.
4.

Cs6k6ny Tam6s- lirdliget
SzaszdkImre - Veresegyh6z6r6lTcirtikb6lintra
Kiss Tam6sn6Mikolai Agnes - Szigetmonostor
Boros P6ter - Budahegyvid6kr6'l Budakeszire

Bud6r6l
KovdcsGergely- Pesthidegkritra

TOLNA
SZULETETT:
Zsombor
Viktor - GydrgyAttila albertfalvilelk6szm6sodik gyermeke

NYUGDiJBAMENT:
1. SzalkaiLajos- Kajdacsr6l
2. HentesLAszI6- Nagyszokolyr6l

BUDAPEST - ESZAK
VERTESALJA
U.I UPT-YBNSZOLGAL:
- orczilg'
BalogZoltiln - Bp-N6metajkriEgyh6zkozs6g
miatt felftiggesztilelk6szi
gyiil6si k6pvisel6jel<ilts6ge
szolg6latAt
\MJGDIJBAMENT:

SZULETETT:
1. Sdmuel Krist6f - Gottfried Rich6rd alap-als6szentiv6ni
lelk6sz harmadik gyermeke
2. Biborka R6ka - Szab6Ferenc mdnyi lelk6sz 6s Popovics
Adrienn vall6stan6r els6 gyermeke

dr. BudayP6ter- B6k6smegyer

ELHUNYT NYT]GDiJASLELKIPASZTOROK

DELPEST
U; gnrvpu sZoLGAL:
1. S6fr6ny Zoltiln - Bugyir6l m6s keniletbe tdvozott
2. Thur6czy Istvdn - T<jktjl-Hal6sztelekre Gyul6r6l
3. Barta K6roly - Bugyira Gy6nr6l

f
f
f
t
t
f

dr. Bajusz Ferenc teol6giai tan6r
KolozsvdryKiss L6szl6 volt kerekegyh6zilelkip6sztor
Egri Mikl6s EI6d ny. esperes
LlntutLilszl6
R6ka Lajos
dr. Vincze Ferenc

Kdnto rk6pz6 Tanfolyam Dunamell6ken
A Dunamell@ki Egyln5;zkertilet K6ntork 6pz6 6s K6ntortov6bbk 6pz6 Tanfolyamot
rend ez 200 6. j ri l iu s 9 -29-ig Bu dapest en az E gyh|zkeriilet Sz6kh6zilban.
Jelentkez6s:m6jus 20-rga kdvetkez6 cimen:Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet
Sz|khfuzaL0g2Budapest, R6day u.28. (a borit6knirj5,k16:Kilntork6pzf Tanfolyam).
A jelentke z6shezcsatoland6:rovid. on6letuajz,lelk6szi aj6nl5s, h6ziorvosi igazol6s, (,k6zoss6gbe mehet"), felb6lyegzett 6s megcimzett v 6laszborit6k.
R6szv6telidij: 35 000 Ft (hat6rontfrliaknak kedvezm6nyesen,a kedvezm6nym6rt6ke
egy6ni elbir6l6s szerint), amelyet a tanfolyam els6 napj6n kell befizetni
(az <isszegtartalmazza a yeggelit,eb6det,vacsor6t, sz6ll6st 6s tandijat).
El6szorjelentkez6lka Reform6tus Enekeskdnywkovetkez66nekeinek
els6 verseit tanulj6k meg kivi.ilr6l:
2 3 , 2 5 ,4 2 , 6 5 , 6 6 , 8 4 , 8 99, 0 , L 3 4 , 1 3 5 !, 6 4 , 7 6 5 ,1 6 7 , 2 r 0 , 2 2 5 , 2 2 6 , 2 5 4 , 2 6 4 , 2 7 4 , 2 9 9 ,
3l-5, 3l-6, 326, 34L, 345, 370,390, 460, 463, 5t7.
Tov6bbi inform6ci6k:
telefonon: 06-70-23'63-480, Gyiilv6sziBedta.
e-mail : ref.kantorkepzo@freemail.hu

N6pmozgalmi adatok a Dunamell@ki Reform6tus E gyh6zkeriilet
Temet6s
H6zass6ek<it6s
Konfirm6ci6
Kereszte16s
Egyh6zmegye
N6 Ossz.
F6rfi
Ossz.
Veqyes
Tiszta
N6
Ossz.
F6rfi
F6rfi N6 Ossz.
82 250 23r 4 8 1
72
10
24L
81 110 191
1 1 9 L22
Baranva
483 442 925
L74
130
44
5
1
8
6 1 6 279 299
B6cskiskuns6e 3 1 9 297
331 509 636 LL45
232
99
7 4 8 180 177 357
379 364
Bp-D6l
264 658 797 L455
1
7
7
8
7
209
388
175
823
377 427
Bp-Eszak
254 832 765 L597
161
93
536 54r L O 1 7 3 5 5 423 7 7 8
Dr5lpest
zLO 450 439 889
131
79
7 3 3 2 L 7 26L 478
3 9 1 342
Eszakpest
4
L
63 L70 192 362
22
252 70 95 165
124 128
Tolna
98 268 242 5 1 0
61
37
282
3 5 3 r27 I D D
165 188
V6rtesalja
1005 r476 3620 3744 7364
47r
2470 2409 4838 L424 L729 3 L 5 7
Osszesen
FonnAs.
B gyhizrnegyt6k ii sszesit6 se az e gyh 6zkii zs6gek
adatszolgdltat6saalapj 6n.
K6szirpmn:
Kardos Aret zooe-04-21

| [.
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Reform6tus
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MIATYANK IMAKERT
Miiv6sz:!"k Viilgye
Ocs
Par6lzia uduar
2006. jilius 28 - augusztus 6.
Id6n nydron a Miiv6szetek Volgye programsorozatkeret6ben val6sul meg
a budapesti teol6gusok6ltal milr a 2005-osdebreceniCsillagponton is nagy sikert
fel6llit6sa, melynek c61ja,hogy segitsenjobban meg6rtetni
aratott ,,MrATyANKTMAKERT"
J6zusnak a tanitv6nyoknak tanitott alapim6ds6g6nak l6nyeg6t, iizenet6t.
A Mi Aty6nk ki6llit6s egy interaktiv, azaz,,6ld' ki6llit6s, melynek c61ja,hogy az im6ds6g
egyes gondolatait kozelebb hozva, 6t6lhet6v6,,s ez 6ltal megj egyezhetffib6 tegye
a kereszty6ns6gkozoskincs6t. Hissztik azt,ha valaki v6gig,,6li"
aki6llit6st, m6shogyanfogja elmondani az im6ds6got, mint kordbban.
Hiszen.amit 6t6lunk, meg6rintiink, megtapasztalunk, azjobban a r6szi.inkk6v6lik,
mint amit csak hallunk 6s befogadunk.
A Mfiv6szetek Volgy6ben az6rtige"fo"rit izgalmasnak a ki6llit6s, mert itt
- noha a par6kia udvara a reform6tus templommal szakr6lis hely al6togat6k nagyobb r6,szenem gyi.ilekezetekbf,6rkezik,hanem a Vcilgy l6togat6i.
Ehhez m6rten szeretn6nkkipr6b6lni, hogyan 6rv6nyestil
a ki6llit6s,,vil6gibb" ktirnyezetben.
frdemes teh6t ny6ron megl6togatni a Miiv6szetekVolgy6t,
s ezen belul az ocsi templomot, par6ki6t akilr gyiilekezeti, ifiirs6gi csoportoknakis,
hiszen j6 6lm6nyben lehet r6sztnk ezen imakert 6ltal is.

II
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KOZLEMENYEK
EGYHAZKERULETI
REFoRMATuS
oUNAMELLEKI
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DUNAMELLEK
' 2005 / november
Dunamell6kiReform{tusEgyhfzkerfiletiKilzlem1nyek

MAGATOLtrRTETODO?
Az el6ttunk 6116hetekben k6t dologramint teljesen mag6t616rtet6d6re
gondolunk. Az egyik,
hogy termdszetesenlesz
kar6csonyi rinnepJ.6sennek csalhatatlanjeleit
m6r november kdzepe
6ta l5tjuk orsz{gszerte.
A m6sik, hogy - megint
csak term6szetesen
nem mindenhineh lesz
kar6csonya,sem fizikai,
sem lelki 6rtelemben.
megszoktuk
Annyira
m6r ezt a k6t gondolatot, hogy nemigen 6rezzuk, tenniink' kell valamit ellene.Megel6gsziink
tal6n n6hilny sz6fordulaltal az adventi igehirdet6sekben az rinnep
kommercializ6l6sa eilen, 6s szeretetcsomagok k6szit6s6vel,,tudjuk
le" a kcitelezl karhcsonyi kereszty6n penzumot.
Ezekkel le is vezetjrik a m6g megl6v6 iinnepi energi6inkat. Egy6bk6nt pedig megnyugtatjuk magunkat: a betlehemi csillag 6s az angyalok kara sem
vonzott mindenkit a Megsziiletett jilszI|hoz. Csakhogy Isten ,,azt akarja, hogy minden ember ridvcizriljcin, 6s eljusson az igazs{g megismer6s6re."
ITim 2,4.
is ott
Ugyanakkor m5sik gondolatmenetrinkben
rcjt6zik a megszok6s: termdszetesenvolt, van 6s lesz

t

gU"tt

..

J6zus szrilet6seiinnepe.
Mert J6zusnak is meg
Itellett szuletnie, nem
tcirt6nhetett m6sk6nt.
Amint tal6n a J6,zus
el6tt 6lL nemzed6kek
hozzilszoktak, hogy mdg
nem jcitt el a MessiSs,
irgy a mi 6letunkbe belesimul a tudat, hogy m6l
eljcitt, 6s a mi6nk. Ez
mag6t6l 6rtet6dik.
De vajon mindez t6nyleg ilyen term6szetes?Ha
igy gondolkodunk, nem
lesz-e iinnepl6siink besziikiilt, egysikir? Nem
Iesz-e kar ilcsony'unkfak6,
minden szinpompSsragyog6sellen6re?Az evang6liumok J6zus szrilet6se
tcirt6neteszerepl6inekf6lelm616'I, felindults69616l, csod5lkozhsflr6l besz6lnek.Egysz6valcsod616l, amit M6ria, J6zsef, a p6sztorok,a bcilcsek,de m6g
Her6desis csod6nak6rzett.
Akkor van es6lyunk az igazi iinnepl6sre, ha nem
el6gszrinkmeg a mag6t6l 6rteL6d6kar6csonnyal,hanem 6t6ljiik a rendkiviili csod6t: ,,A n6p, amely srit6ts,6gbenjilr, nary vil6gossdgotl t. A hal61 6rny6k6nak ftjldj6n lak6kra vil6goss6gragyog."(Ezs 9,1.).
Kardos Abel
ptisptiki tith.dr
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. Dunamelldki
.
Reformdtus
Egyhdzkertileli
Kozlcm6nyek

AZ ELMULT IDOSZAK
NEHANY FONTOS ESEMENYE
A 2006. 6prilisi kcizgyiil6s6ta m6jus 3-6n, jrinius 14-6n,
szeptember27-6n 6s november 8-6n volt esperesi-gondnoki 6rtekezlet, november 16-17-6n Kecskem6tenkcizgyiil6s 6s lelk6szszentel6s.
Az egyhSzker0letisz6kh6z azEut6pai Protest6nsEgyh6zak Kcjzdss6ge(Leuenbergi Kdzdss6g)nagygyfl6s6nek
adott otthont szeptember12-18.kciztitt.

Az 56-os kopjaf1.k meghoszorrtzd.sa

Szeptember30-6n egyh6zkertiieti katechetikai konferencia volt a K6lvin t6ren, ugyanaznap Pasar6ten az egyh{zkeriileti ifiirs6gi tal6Ikoz6. 18-6n keriilt sor a Gydkcissy
Int6zet hivatalos megnyit6j6ra a szlkh|zban, a Hittudom6nyi Karon.
Az 1956-osforradalom 6s szabads6gharc50. 6vfordul6j6t
okt6ber 20-6n konferenciSvaliinnepelttik meg, amelyen
teol6giai 6s (egyh6z)tcirt6neimielSad6sokmellett szem6lyes visszaeml6kez6sek
hangzottak el, valamint egy Guly6s Lajos m6rtir 7elk6szr6,megeml6kez6miisort adtak el6
nagyk6rcisif6iskol6sok.Okt6ber 21-6n RavaszL6szl6-eml6kistentisztelet volt a Kdlvin t6ri templomban, amelyen az
orsz6goskriz6piskolai p6ly6zat dijait is 5tadt5k, megeml6keztiink Kardos J6nos f6gondnokr6l, akinek eml6kt6bl6jdt
a sz6khLz fal6n az istentisztelet ut6n avattdk fel. (Az r.inneps6gekenelhangzottakat az egyh|zkertilet krilcin kiadv6nyban megjelenteti.)

Egyhd.zheriiletiifjtsd.si tald,lhoz6Pasardten

AMIR6L EL6RE TUDUNK
2007.janu6r 8-6n egyh6zkeri.iletilelk6sz6rtekezletlesz a
sz6khilzban
2007. febru|r 26 - m6rcius 2 kcizcittlesz a kcivetkez6 egyh6zkertileti lelk6sztov6bbk6pz6s,v6rhat6an kisgytilekezetek-sz6w|nygyiilekezetek t6m6ban
Teol6gusohnagyvdradi s6tdn a helyi fiatalokhal

PROGRAMOKA TEOLOGIAN
. A Teol6gidn
szervezetek
6s gyulekezeebbeno l6l6vbeno k6veikez6
tekldtak vend6gulo teol6gusokot
6s professzoroikol,
volomint
o sz6khdz dolg026it:
Egyhdzmegye,
RddoyKonyvesh6z,
Az egyhdzkert:let,
V6rtesolioi
Teologlo,NogySzoboGdbor vdllolkoz6,TolnoiEgyh6zmegye,
dieksdg,DelpesliEgyhdzmegye,
Agoslon
vdrodtdriEgyhdzkozseg,
Kiskunlochdzi
Egyhdzkozseg,
BudopesiEszoki
SdndorAlopitvdny,
Egyh6zmegye.

A teologldnvend6gunk
voltSzobd Magdo frd,okil szriletesnopjo
olkolmdb6lis kdszontheftrjnk,
AgoslonS6ndorAlopltv6nyie$ volt B.
meghv6sdvol,
okineksegitsegevel
oz erNogy Veronikoszerkeszl6
meg filmek6ltol.Az esleneldelyi sz6rv6nyhelyzettel
ismerkedt0nk
hongzolioz olopitvdnynydri tev6keny#ger6l
sz6l6 beszdmol6is,
templomfeldlitOsdn
melyso16no morosszentimrei
dolgoztokteol69usok es egyetemisi6k
egyUli.Hoson16olkolomvolt lzs6kon,chol
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9. PUSPOKI JtrLENTES
El6terjeszti:Dr. Szab6 Istv6n
Fdtiszteletfi, Egyhd.zheriileti Kdzgyiilds!
Olyan id6kben tartjuk Kcizgyfi6sunket, amikor szdmos
okunk van h6laad6sra,6s sz6mosokunk van buzg66s 6llhatatos kdnyrirg6sre.A kcinyrirg6sbenpedig az egyh{z hitszab6lya szerint nemcsakk6r6seinket,aggodalmainkatkell elmondanunk, hanem b(nvalldsunkat is, ahogyan a napokban olvasott Jakab levele tanitja: tinmagutrkat megalizva
kell a kegyelemIsten6hezjSrulnunk, mert O a kev6lyeknek
ellen6il, 6s csak az alilzatosakat magasztalja fel. Mindenekel6tt h|t h6laad6sunkr6l.
A legels6helyen 6111956 c;tvenedik6vfordul6ja. Noha a magyar forradaiom 6s szabads6gharccitvenesztend6velezel6tt elbukott, mert a szovjet birodalom gyarmatosit6 politik6ja 6s a
nyugati hatalmak t6tlen defetizmusaegyiittesen nem engedte
kibontakozni mindazt, amit 1956 forradalma kimondott 6s
megval6sitott,mi m6gis a vil6g eg6szkiizv6lem6ny6velegyiitt
csak csod6lattal 6s h6laad6ssaleml6keztink vissza mindarra.
ami minket, h6l6s eml6kez6<etis itt 6s most elkcitelez.Kciszcinetet kell most mondanom mindazon gytilekezetrinknek,ahol
m6lt6n eml6keztekmeg err6l. Kcisztjn<im,
hogy k6r6stinket sokan meghallottdk, 6s rendezv6nnyel,gytilekezeti konferenciSval, eml6kt6bla 6llitdssal, h6laad6 istentisztelettel 6llitottak
eml6ket 1956-nak.Egyh6zkeriileti.inka magyar reform6tus vil6gtal6lkoz6 ez 6vi sorozat6nak keret6ben eml6kezett meg
1956-161.
Mind az egyh6zkenileti konferencia, mind pedig a
K6lvin t6ri halaad6 istentisztelet m6lt6, sz6p6s tartalmas eml6kez6sthozott.A konferencia 6s az istentisztelet anyagdt hamarosan kcitetbenis meg fogjuk jelentetni. Egyetlen momentumot hadd emeljek ki, m6gpedig azt,hogy azok a vend6gek,
akik elfogadtdk meghiv6sunkat, megrendirltenjegyezt6k meg
iinnepl6siink m6lt6s6g6t6s komolys6gdt.
Itt azonbanarra is ki kell t6rnem, amit a legut6bbi esperesgondnoki6rtekezlettinkrjntcibbesperesis megjegyzettjelent6s6ben,nevezetesen,
hi6nyolt6k a p6nteki konferenci6r6l6s
a szombatiistentiszteletr6la hittudom6nyi kar professzorait 6s di6kjait. Megvallom, bennem is buzgott egy ideig a
k6sztet6s,hogy ut6na j6rjak, vajon mi volt az oka, hogy a
diszterembentartott konferenciaideje alatt a Hittudom6nyi
Kari sz6rnyon zavartalanul folytak a tan6r6k, 6q a profeszszorok is csak d61ut6n csatlakoztak hozzilnk. Erdektelens6g?De hiszen az lehetetlen, mert a Budapesti Teol6gi6n
tcirt6ntek eg6sz egyhdzunk tdrt6net6nek legszebb lapjaira
tartoznak (arr6l ahogyan egy6bk6nt az egykori 6t616'kvallomdsaib6l meggy6z6dhettnnk). Figyelmetlen s'6g?Az is lehetetlen, mert a meghiv6t idej6benelkrildtiik, a Hittudom6nyi
Kar egyik professzoraa szewezffiizotts6g tagja volt, egyh6zkeriiletiink f6jegyz6jepedig a di6koknak tartott kcizeb6den
szem6lyesen
is meginvit6lt mindenkit. Nyilvdn egyh6zkeruietiink ronthatta el a dolgot azzal,hogy nem kiildcjtt minden
professzornak6s di6knak szem6lyre sz6l6 meghiv6t. Ez6rt
eziton eln6z6stk6rek, 6s sajn6latomat fejezemki. Pedig j6
lett volna egy krizriss6gben
rinnepelni a maiak 6piil6s66rtis.
Rem6lji.ik, a 100 6ves 6vfordul6n m6r nem kerr.il sor ene a
hib6ra, s akkor egyh6zkeriilet 6s szewez6k professzorok6s
di6kok mind egytitt lesznek majd teljes egyet6rt6sben.
Mondan6m ezt, azonbanm6gsemtudom j6 sziwel mondani.
Az orsz6gunkban6s krilcinrisenBudapestenv6gbementese-

m6nyek arra engednekkcjvetkeztetni,hogy meglehet,nem
lesz szLz6ves6vfordul6.De lehet, hogy citvenegy6ves6vfordu16sem lesz. B6s6ggell6thattunk a televizi6bankiilcinbriz6
hirad6sokat 6s olvashattunk a sajt6banbesz6mol6kat,hogy
mi tcirt6nt Budapesten,az Astoria 6s a Blaha Lujza t6r kcirny6k6n a 2006.okt6ber 23-6n este.B6k6s6s 6rtatlan tinnepl6ket vertek meg rohamrend6rcik,kiken arcukat eltakar6
maszk volt, de azonosit6sz6m nem. Nyugodtan kimondhatjuk, megrendit6 6s sokkol6 volt i6tni 6s tudni, hogy mikcizben a vil6gb6l cisszesereglett
rjtvenhat 6llam- 6s korm6nyf6,
valamint a mai magyar rin. politikai elit kordonok 6s v6d6gy(iriik kdzepettecinmag6baniinnepel, azok n6lkiil, akik 56ot oly f6nyess6tett6k, vagyis a n6p n6lktil, akcizbena k6s6
d6lutdni 6r6kban megkezd6dcittgumibotokkal, viper6kkal,
locsol6kocsikkal6s gumikived6kekkel, rend6rlovass6girohammal a trimeg sz6tver6se,6s a b6k6s emberek,koztik az
otthonaikba 6ppen hazat6r6'kmegver6se.Nyilv6n a Parlament krilcinboz6bizotts|gaiban hosszri ideig nagy iigy lesz
az eset kivizsg6l6sa,s nyilv6n nem kell nyolcvan esztend6t
sem vdrni a titkositott anyagok, de legf6t6ppen a l6nyeg
napvil6gra kertil6s6ig, de az is nyilv6nval6, hogy valami
vrigzetesenelromlott. Nem csak az iinnepl6tet vert6k meg,
hanem magdt az tinnepet is. S bizony, ez a megrendit6.A
bcilcsekarra tanitanak, hogy 6ltal6ban igy kezd6dik minden
diktatrira, 6s ebbenis teljesedikki. Abban nevezetesen,
hogy
elveszik az emberekt6l iinnepeiket; szimb6lumaikat, az 6lettk, tcirt6netiik, egy nemzethezval6 tartoz6suk, identit6suk
meghatilroz6 jelz6it.Igy most t6'liink elvett6k 1956-ot- azok
is, akik provok6lvarandaliroztak, de f6k6pp azok, akik nem
tettek krilonbs6getagresszivdemonstr6l6k 6s b6k6s polg6rok krizcitt. Ez6rt h|t tal6n nem ironikus, ha azt mondom,
nagy k6r, hogy a diszteremben6s a K6lvin t6ren nem voltunk egytitt, mert meglehet, egy darabig erre nem is lesz
m6dunk.
Most nem kiv6nom u, ti.rn"p.6g"ken elhangzottakat kiemelni, hanem hadd id6zzek egy nemr6giben el6kerult dokumentum-egyiittesb6l. Mint tudjuk, 1956 okt6ber6benBudapesten
Orsz6gosInt6z6Bizottsdg alakult egyh6zunkbanaz akkor kibontakoz6Megujuldsi Mozgalomhatis5la. Az Int6z6 Bizottsdg
vezet6jeRavaszL6szl6 piispcikvolt, aki munkatd.rsaivalnagy
iv( megrijul6siprogramot alkotott meg, 6s ezt valamennyi reform6tus gyiilekezet presbit6riumdnak megkrildt6k v6lem6nyez6sre.A viilaszok eg6szen1957. janudr v6,g6iglrkeztek a
Zsinatta. Mintegy 960 presbit6rium v6laszolt. Miut6n azonban az 1957 elej6n rijraszervez6d6kommunista egyh6zpolitika vissza6llitotta az 19566sz6nlemondott egyhhzivezet6st,a
megrijul6s es6lyegyakorlatilag lehetetlenn6 v6lt. Igy a bekr.ildcitt presbiteri hat6rozatok annak rendje-m6dja szerint nem
k6pezhett6k semmilyen tov6bbi megbesz6l6stfugyit, f6lrekeniltek, 6s 6vtizedekig senki nem tudta, hol kall6dnak. Csak
visszaeml6kez6sekben6s legend6kban hallhattunk r6luk.
Voltak lelkip6sztorok, akik 1957-benvagy k6s6'bbaz egy}rdzi
szem6lyeket6rt megtorldsok l6tt6n meg is semmisitett6k az
otthoni jegyz6kcinyvianyagot. Hosszaskutat6s utdn azonban
megkerultek a megmaradt anyagok, 6s hamarosan krjtet k6sziil bel6ltk egy tdrt6neti bevezet6vel6s a jellegzetes felterjeszt6sekv6logat6s6val.Hadd td6zzekmost az egyikb61.1956
december6bena gycimr6ipresbit6rium tcibbekktizcitt a kcivetkez6 6ll6sfoglal6st hozta:
,,Gondolkoztunk,hogy -ugi"lrrt -" ilyen r6szletesenl6t6sainkat, elgondol6sainkat. Vagy pedig igennel 6s nemmel
szavazzunk?!De, mivel a krjzelmriltban elki.ildcitt presbiterihatirozahok igenek 6s nemek - sokszor csak k<iteless6gszeriienvagy megalkuvdsszeriienelkrildcjttigenek 6s nemek
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voltak, :6gy 6rezzik, hogy most meggy6z6d6stink indokait is
meg keil irnunk. S6t, rigy '6rezzik, hogy ez koteless6gtnk is,
hogy a jriv6 tisztul6si foiyamata a presbit6riumon keresztiil,
val6ban a gyiilekezetb6l induljon ki. Ugy 6rezzik, hogy az
ilyen 16szletes v6lem6nynyilv6nit6s a tisztulSsi folyamathoz
nemcsak nekrink, hanem minden presbit6riumnak krjteles'
s6ge iesz m6g sok6ig. S az a jrivend6, amire az Ur kegyelm6b6'1k6sziilhetr.ink, igy lesz presbit6riumokon 6s gyiilekezeteken aLapul6. T\rdjuk, hogy sok v6lem6nyt kell most egyezteLni, 6s ez6rt szer6nyen vdllaljuk, hogy az ezekb& kialakul6
teljes eg6sznek a mi v6lem6nyiink csak egy kicsiny r6sze
lehet. De m6gis szeretn6nk rem6lni, hogy ez a v6lem6nynyilv6nit6sunk nem suliyeszt6be keriilt ,,acta" darab lesz
csup5.n.Hanem, ha nem is mint sajritunkat - hiszen sokan
gondolkoznak hasonl6k6ppen -, de egyeztetve, 6tszirve,
sok egy6bbel megtoldva, form6lva, mint az tij magyar reform6tus 61et v6lem6ny6t fcilfedezhetjiik a tettek mezej6n.
Mivel egyh6zi sajt6nk m6g nincs, k6rjtlk tov6bbra is kciriev6l
S mihelyt arra iehet6form6j6ban a r6szietes tdj6koztatist
s6g nyilik, k6rjiik a presbit6riumok, gyiilekezetek, eI6 t6r6s6t saj6t egyh|zi 6letrink eg6sz terulet6re vonatkoz6lag a mi
rij utunknak.
ez a r6szlete nemcsak az
A presbit6rium nyilatkozat|nak
1956-ig, majd ut6na nagyon sok6ig jellemz6 6llapotokra mutat 16, hanem egy mindenkori probl6m6ra. Nevezetesen,
hogy az egyhSz 61ete,igy annak megrijuidsa, s tegyirk hozz6,
neh6zs6geket mutat6 val6s6ga is, a gyiilekezetekben gytikerezik. M6r Ravasz LAsz76 1956 nyar6n irt memoranduma is
utal erre: amilyen az 616 gyiilekezet, oiyan az eg6sz egyh{z.
Nem megforditva! A presbit6riumi nyilatkozat vil6goss6 teszi, hogy a gyrilekezetb6l, annak 6\et6b61,6sfelel6s 6r61l6i elkell kiindulnia az eg6sz egyhLz megirjulSs6hat|roz{s|b6l
nak. Az is nyilv6nval6v6 vdlik, hogy ez a folyamat sok-sok
v6lem6ny 6s elgondoi6s egyeztet6s6t teszi sziiks6gess6, s
ezek a v6lem6nyek rigy nem kezelhet6k, hogy puszta ,,acta"
darab lesz bel6'1tik.Vajon 16 esztend6vel a diktatrira osszeoml6sa utdn krjzeledtunk-e valamit a gycimr6iek (6s sok-sok
mds presbit6rium) ebb6li ig6ny6hez, pontosabban: kcizeledtiink-e ehhez az egyetlen lehets6ges egyh6zl|tdshoz?
Sz6nd6kosan hagytam meg az id6zet v6g6n azt a kit6telt is,
mely 1956 v6g6n a t6nyleges helyzetet jd'ezte, de m6ra n6zve is hordoz tanuls6got. Azt mondja ahal|rozat:,,mivel egyh6zi sajt6nk m6g nincs, k6rjiik tov6bbra is kcirlev6l form6j6ban a r6szletes t6j6koztat6st." Hogy van-e egyh|zi sajt6nk
vagy nincs, azbizonydra nem elddntend6 k6rd6s, mert van.
Mindazondltal engedtess6k meg, hogy n6h6ny keresetlen
megjegyz6st ftzzek ehhez. R6di6 6s televizi6 miisorainkat,
de f61eghetilapunkat hosszri-hosszri ideje folyamatos bir6latok 6rik. A folyamatosan csokkenS eladott p6lddnyszdm azt
mutatja, hogy egyh|ztagjaink bojkottal is kifejezik v6lem6nyiiket. A kiilcjnb<iz6tipusri nyomtatott 6s elektronikus term6keket most nem akarom sz6mba venni, hiszen itt m6r a
b6s6g zavara mutatkozik, ez6rt cinmag6ban legyen Istennek
h6la. Azonban a legut6bbi id6'ben k6t olyan eset is tcirt6nt,
amely nagy er6vel mutat 16, hogy valami nincs rendben egy'
h6zunk nyilv6noss6g6val 6s sajt6nyiivSnoss6gSval. Ez 6v
okt6ber elej,6naz Reform6tus Koz6leti 6s Kultur6lis Kozpont
szervez6s6ben egy internetes f6rum nyilt, egyf6le blog form6j6ban, amelyhez hozz6lehet sz61ni, m6gpedig oly m6don,
hogy a vitatkoz6k regisztr6lj6k magukat, 6s igy tudnak be16pni.az internetes f6rumra. A gond csak az, hogy a vitaindit6 cikkek szerz6i n6vtelenek voltak. Az egyik vitaindit6 cikk
az egyh|zunkat is 6rint6 iigyncik-k6rd6st taglalta. Ennek
kapcs6n a n6vtelen szerz6 olyan kit6telekre ragadtatta magit egyhSzkeniletiink
kor6bbi (nem iigyntik) pnspcik6vel
kapcsolatban, amelyek teljess6ggel megengedhetetlenek,
Amikor megpr6b6ltam az
becstelenek, mert becsr.ilets6rt6'l<.
iigyben elj6rni, az els6, amibe beleiitkcjztem, hogy szem6ly
szerint nem volt kihez fordulnom. Ki irta a szitkoz6d6st, mi
a neve? M6sodj6ra pedig az is kideriilt, hogy a hozz|sz6I6so'

kat rin. blog-professzorok osztdlyozt6k volna, 6s ezek kcir6ben sz6mos oiyan eihiresiilt figur6t lehetett ta16lni, akiknek nemhogy kciziik lenne egyhdzunkhoz, hanem 6ppen ar16I nevezetesek, hogy minden l6tez6 l6rumon gyal{zzSk a
kereszty6ns6get.A m6sodik eset szint6n internetes jellegii,
a Reform6tusok Levele c. internetes kcirlev6lben vitatkozdst inditottak arr6l, hogy esperess6 lehet-e v6lasztani egy
olyan lelk6szt, aki valamikor nagyon srilyos erkolcsi v6ts6get kiivetett eL Ahozz6sz6l6sokban szint6n nem olvashattunk neveket, sem a jeltjlt6t, sem a hozz6sz6l6k6t. K6rdezem
h6t tisztelettel, vajon van egyh6zi sajt6nk? Hiszen az egyik
Iegnagyobb isteni titkot a kereszty6ns69 hordozza, nevezetesen azt, hogy az Edenkertt6'1 a vii6g v,6gezet6ig, a mennyei
Jeruzsdlemie minden embernek van neve 6s arca. Isten az
Edenkertben"nem egy n6vtelen elkovet6t keres, hanem Ad6mot sz61itja. Es a Jelen6sek Kcinyv6ben azt olvassuk: az iidvijziiltek nevei fel vannak jegyezve. Es arcunk is van, hiszen,
ahogy Pdl mondja: mi dics6s6gr61 dics6s6gre v6ltozunk el,
irgymint az Urnak |btLzatja szerint (kinek neve az a sz('p
n6v, amelyr6l mi is mint kereszty6nek neveztetrink. K6rded,
ki az? J6zus Krisztus az. Isten szent Fia, 69 6s a fdld ura.
OreA villtozunk dics6s6gr61 dics6s6gre.) Most pedig rigy 16tom, inkdbb gyal6zatb6l gyalilzatba siillyediink, n6vtelen 6s
arctalan szerzfk irnak, gyal|zkodnak, firtatnak az egyh|zi
sajt6ban. Vajon h6t van-e egyh6zi sajt6nk? Volna min elgondoikodnunk. Mi be6ririk tov6blra is kcirlevelek kti1d6s6vel.
F6tiszteletii Egyh6zkertileti Kozgyiil6s! Besz6mol6mban
szeretn6k m6g n6h6ny fontos esem6nyre is visszat6rni. Ezek
si.ncsenektanuls6g n6lkiil. Mindenekel6tt meg kell eml6keznrink a tavaszi orsz6ggyiil6si 6s az 6szi rjnkorm6nyzatr v6laszt6sokr6l. Igen j6I mutatja a k6t v6laszt6s eredmrinye,
hogy a sz6 va16di 6rteim6ben vil6gi sajt6r6l sem besz6lhetiink. A jelenlegi korm6nyz6 p|rt hazugs6ggal szerezte meg
a v6laszt6k bizalm|t, s amikor az 6szi cinkorm6nyzati v5lasztdsokon a helyi k6pvisel6testiiletek jelent6s r6sz6b6'l kiszorultak k6pvisel6i, :6gy tett, mintha nem tcjrt6nt volna
semmi. Azoknak az egyh{zLagoknak 6s lelkip6sztoroknak,
akik k6pvisel6s6get v6llaltak, ak|r otsz|gos, ak6r helyi
szinten, e heiyr6l is sok er6t 6s 6ld5st kiv6nunk, hiszen a
mai Magyarorsz6g igen s(lyos erktilcsi v61s6gban van. Val6ban nem lesz konnyii sem a Parlamentben, sem a helyi k6pvisel6testilletekben maradand6 6s evidens 6rt6kek mentrin
munk6lkodniuk. Azt l6tjuk, ennek a v6ls6gnak a gycikere
6ppen abban van, hogy evidens 6rt6keink veszend6'bementek. Oriikjk ugyanakkor, hogy a k6t vdlaszt6st nem kis6rt6k
azok a kor6bbr6l tapasztalt hiszt6ri6k, melyeket az egyhSzak kcinii keltettek az elmirlt 16 6vben szinte mindig. Igen,
tudom, csak id6 k6rd6se, s ha szr.iks6glesz 16, ism6t e16'l<erulnek majd a j61 ismert sablonok. Ez6rt kciszciniim szem6lyesen is, hogy az ut6bbi kcizgyiil6siinkcin tett intelmeimet
sokan meghailgatt6k, 6s m61t6s6gga1,higgadts6ggal vitt6k
v6gig gytlekezetrikben ezt az id6szakot. Csak ezt tudom a
tov6bbiakban is k6rni mindannyi6tokt6l, hiszen, mint azt a
budapesti 6sz esem6nyei megmutatt6k, a jelenlegi hatalom
mindenre elszSnt, 6s mintha az indulatok kiilcin is a kez6re
jStszan6nak. Kezdjrik csak mi minden dolgunkat mindig
al|zalos im6ds6ggal, 6s z6rjuk ts azzal. Higgyiink az tm6d's5g erej6ben, s abban, hogy nekiink a trjrt6nelem Ur6t6l kell
k6rni 6s rem6lni a sziiks6ges v6ltoz6st,6s nem kell nekunk
a piilanatnyilag felhorgad6 indulatok hu1l6mver6s6n semmif6le el6nyt szerezni.
Szeretn6k sz6lni a 2006-os Magyar Reform6tus Vi16gta161koz6 esem6nyeir6l is. Akor6bbi tai6lkoz6kt6l elt6r6en, tal6n
a sz(kcis anyagi lehet6s6gek miatt is, nem irgy zajloLt ez a
mostani vil6gtal6lkoz6, hogy egy vagy k6t nagy kcizponti
rendezv6nye lett voina, hanem rigy, hogy voltak6ppen minden helyi rendezv6ny egy(rttal kcizponti rendezv6ny is volt.
Ez igen sok f6rads6ggal, utaz6ssal, jeienl6ttel 6s reprezent6ci6va1 j6rt. Kciszonom mindazoknak, akik egyhdzkerr.iletiinak6r a tr'elvid6ken,
ket ak6r Erd6lyben, ak6r Kirp6talj6n,
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al<6r a tisz6ninneni 6s tisz6ntdli vagy dun6ntr-ili rendezv6nyeken k6pvise1t6k. Biztos vagyok benne, hogy a sok tal6lkoz6 6s egyuttl6t meger6sitette testv6ri kapcsolatainkat 6s
egym6s ir6nti elkrjtelez6sunket. M6g akkor is, ha tcibbek v6lem6ny6nek is hangot kell adnom, amikor azt mondom, a kevesebb tal6n tctbb lett volna. Kulcincisen fontos volt a k6rp6taijai
testv6rekkel va16 tai6lkoz6s, tekintettel azokra az esem6nyekre, melyeket imm6r egy esztendeje sz6lt6ben-hossz6ban
t6rgyal egyh|zr kcizv6lem6nytink. Ez r6szben a ndi lelkipdsztorok sors6t, r6szben pedig az egyh6zb6l ki16pd lelkip6sztorok tigy6t 6rinti. Mint tudhat6, aklrpitaljai
egyhlz zsinata
egy hatSr ozatb an viss z a meniile ges hat6llyal me gsztintette a
ndi lelk6szek st6tusz6t, amely dcint6s ellen sok helyr6l 6s
sokf6le tiltakoz6s hangzott, mig m6sok a visszamen6leges
hat6lyt elfogadhatatlannak tartott6k ugyan, de tudom6sul
vett6k a dcint6st. Annyit szeretn6k csak ehhez hozz|fiizni,
hogy minden jel szerint a n6i lelk6szs6g k6rd6se nem kertilt
nyugv6pontra, v6lem6nyem szerint m6g itt, Magyarorsz6gon sem. Bizony sokf6le szempontb6l kellene ezt a nagyon
neh6z k6rd6st megt6rgyalnunk, s nem csak a zsinati dcint6s
megalapozottsdgSt, hanem a jelenleg szolg6i6 n6i lelk6szek
egyh6zt6rsadalmi helyzet6t, megbecsiilts6g6t, szolg6lati
es6lyeit is figyelembe v6ve. Bizonyos vagyok benne, hogy
sok-sok vit6nk lesz m6g ebben a k6rd6sben. Ugyanakkor
szeretn6m, ha nem olyan megfontoi6sok vezetn6nek benntnket, mint amit p61d6ul a bajor reform6tus egyh|z tett
nyi1v6nva16v6, akik hosszir ideje t6mogatt6k a k6rpdtaljai
egyhdzat, de most e dcint6srik nyom6n felfiiggeszteni kivdnj6k a segits6gnyfjtSst. Ez egyszerG ideol6giai zsarol6s.
A szolg6latb6l kiv6lt lelkip6sztorok iigye enn6l sokkal bonyolultabb. Term6szetesen elint6zhet6 a dolog azzal, hogy
ez csak n6h5ny ember, 6s n6h6ny tucat gylilekezeti tag,
nem olyan nagy vesztes6g. Volt, aki igy nyilatkozott. Azonban ha 6rveiket megvizsg6ljuk, 6s ezekbol kivessziik iehetetlen kcivetel6seiket, mint p6ld6ul m6sf6le hitvall6sok
adopt6i6sa, elkertilhetetler. az a benyomdsunk, hogy 6k egy
komolyabb, m6lyebb spiritualit6sfi 6s erkcilcseiben is szii6rdabb egyh6zat szeretn6nek. Amikor tavasszal K6rp6taij6n
j6rtunk, az egylk atyafi n6gyszemkcjzti besz6lget6s sordn a
szemembe v6gta, hogy ugyan mit k6rtink rajtuk sz5mon,
amikor a Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6z arr6l hiriik,
hogy nemcsak recseg-ropog, hanem az orszdghoz hasonl6an
kcivetkezm6nyek n6lktiLl egyh|zz| lett. Bizony, neh6z volt
b6rmit is felelnem az |ltala t6telesen felsorolt erkcilcsi elt6velyed6sekre, amelyek minden konzekvencia n6lkril maradtak. Az6ft is oda kell erre figyelnrink, hogy ne keverjtiLk tissze az 6 tigyiiket azokkal a lelkiprisztorokkal, akik itt, Magyarorsz6gon kezdtek ij egyhdz, szekta alapitdsdba. Arr6I a
k6t egykori dunamell6ki lelk6szr6l sz6lok, Csilszlr Bir6 Zoltdnr6l 6s dr. Nagy K6rolyr6l, akik joger6s egyh|zi bir6s6gi
it6let fblyt6n voltak k6nytelenek gyiilekezetr,ikt6l megv6lni.
Az egyikiik ugyan nem alapitott egyhhzat, csak ,,misszi6t",
KSlvin J6nos Presbiteri Misszi6 n6ven, amelynek vezet5j6v6.
rcigtcin ki is nevezte mag|t, 6.saz6ta is ennek a nev6ben tev6kenykedik. M6sikuk rin6ll6 egyh6zat alapitott (tigyesen
persze nem 6, hanem hivei), 6s abban a v6rosban, ahol m6sf6I 6vig tart6 v6daskoddsaival, perleked6s6vel feldrilta gyiilekezete 6let6t, hiveivel tuntet6leg reformdtusnak titul6lja
mag6t. Mindk6t tigy botr6nyos, de a legkriLlcincisebbbenntik az
az el6zm6ny, hogy egyh6zi bir6s6gaink a nyilv6nval6 t6nyek elIen6re is rendkivr.il enyhe it6leteket hoztak esetirl<ben.Most azt6n teszik, amit tesznek, s hogy a tov6bbi zbrzavarnaklegai6bb
valamennyire elej6t tudjuk venni, 6lland6an nyilatkoznunk
keil, illetve rij elj6r6sokat keII majd inditanunk.
Rcividen szeretn6k sz6lni a lelk6sztov5bbk6pz6.srd. is. A mrilt
h6ten tartottuk Mono szl6 n az e gyhilzken ilet fj rasz erv ezett
lelkip6sztori tov6bbk6pz6s6nek els6 alkalm6t. Sikerrel, nyugodtan mondhatom. Nem csak az6rt, mett a visszajelz6sek
erre engednek kdvetkeztetni, hanem mert m6r az el6k6sziletek is ezt mutatt6k. Triijeientkez6s volt, r6gen volt m6r
iiyen. AvSrosi misszi6 tfugydban hallgathattak a r6sztvev6'k
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el6ad6sokat, vehettek r6szt konzuit6ci6kon, megbesz6l6se'favasszal
ken.
a sz6rvdny-gondoz6s kcir6ben fogunk tov6bbk6pz6st szervezni. Ezt az6rt is fontosnak tartom el6re bejelenteni, mert mintha lassan v6gleges szemben5.ll6sbontakozna
ki a vdrosi gyiilekezetekben szolg6l6 lelk6szek, ilietve kis telepiil6sen vagy sz6rv6nyokban szolg6l6 IeIk6szek kcizcitt.Sok
t6nyez6 eleve segiti felszitani az egy6bk6nt fcildsleges indulatokat. Nem is akarom ezeket most felsorolni. Az azonban
mer6 t6ved6s, hogy egyhdzkeri.iletiink a v6rosi misszi6t prefer61n6 a sz6rvd:ny-gondoz6s rov6s6ra. Eppen forditva! Ha
a kertilet eddigi diint6seit n6zzirk, ink6bb azt kell mondanunk, hogy a szriks6gesn6l kevesebb er6t forditottunk
azoknak a reformdtusoknak a gyiilekezetbe szervez6s6re,
akik 6vtizedek 6ta v6rosokban 6lnek anonim m6don. Ha e
feladat fe16 fordultunk, az nem jelenti azt, hogy elfordulunk a nagyon neh6z terepen szolg6l6 sz6rv5.ny-gondoz6lelk6szeinkt61.
Ha viszont valahol feszr-iits6gvan, az inkibb abban mutatkozik, hogy gyulekezeteink egy meghatdrozott kdre olyan int6zm6nyeket is hordoz, melyek finanszirozdsa nem az egyhdzk6zs6g adakoz6 kedv6bol telik, mert abb6l nem is teihet.
Mig gyiilekezeteink egy m5sik, s jelent6sebb kcire 6ppen
csak annyib6l gazddlkodik, amennyi a gyulekezeti 6letre is
csak sziikcisen futja. Mintha - 6s erroll a misszi6i jelent6sben
is sz6lok majd - egyh6zunkban k6t nagy tipusa jeienne meg
az egyhilzkozs6geknek, s el6gg6 neh6z m6r most egyiitt 16tni 6s egytitt tartani 6ket.
F6tiszteletii EgyhAzkertileti l(rizgyiil6s! V6gezetul szeretn6k
sz6lnt az egyhdzunkat egyetemesen 6rint6 feladatunkr6l, a
misszi6r6l is. M6gpedig oly m6don, hogy egy szint6n tjtven
6vvel ezel6tt keletkezett presbit6riumi hat6rozatot id6zek.
1956 december6ben a s6gv6ri gyiilekezet, (akkor Dun6ntfilhoz, kor6bban Dunamell6khez tartozott, ki tudja hova fog
m6g?) presbit6riuma tiibbek kozott ezt a hat6rozatot hozta:
,,Itt az id6 egyh6zunk szdmSra a komoly 6s teljes 6rt6kii
misszi6ra. Ez ma sz6munkra a legnagyobb k6rd6s 6s els6
kciteless6g! A szem6lyi 6.s szervezeti k6rd6sekn6I sz|zszot
fontosabb. Fel kell rijitani azokat az egyh?zi szolg6latokat,
amelyekben nyilvinvaloan jelen volt azUr: az evang6liz6ci6t, a gyermekek krjz<itti misszi6i munk6t, biblia-iskol6kat
stb. Olyan egyhdzt 6letlehet6s6geket kell teremteni - 6s erre Isten megadta a lehet6s6get - hogy pozitiv kereszty6n
vll6gn6zet 6s jellem alakuljon ki. Ma a nagy eszmei cjsszeoml6sban sz{zszor osan 6r ezzik: sziiks6 g y an az alapos, 6i6
hitre 6pitett, J6zus erej6vel munk6lkodni akar6 s mindenekfelett pozitiv, azaz hitiink biztos gy6zelme rem6ny6ben
kialakitott kereszty6n vil6gn6zetre, az ebben kialakult szil6rd kereszty6n jellemre - a val6di szolg6lat 6rdek6ben.
Ennek hiSnya eredm6nyezte tcibbek kcizcitt azt a teol6giai
megingdst, vagy liquid 6llapotot, amelyet azutSn <inz6 emberek ki tudtak haszn5lni - akarva vagy akaratlanul - az
egyhdz bizonyos m6rvii el6rul6s6ra. M6g ebben az egyh|zi
6vben t1zze ki minden gyiilekezet irj szeliemben k6sztilt
misszi6i munkaterv6be ezL a kereszty6n etikai vil6gn6zet
6s jellem kialakit6s6t c6Iz6 6breszt6st. Mi pedig - az 6breszt6sen 6s 6bred6sen tril -, ha szabad igy sz6lni: teljes 6rt6k(ri jellemeket akarunk l6tni egyh|zunk tagjaiban 6s vezet6lben egyardnt. Meg kell keresni, 6s meg fogjuk tal6ini
a misszi6 irj form6j6t, melyben J6zus Krisztus akad6lytalanul v6gezheti a maga munkdj6t."
Amikor a bevezet6'ben azt mondottam, hogy 1956 kapcs6n
minden okunk megvan a h6laad6sra, 6s a b(nbdnatra is,
tribbek kozott ez a hat|yozat j6rt a fejemben. Vajon kell-e
hozz6tenniink b6rmit is citven esztend6 mrilva? Csak egy
k6rd6st befejez6siil: Val6ban keresstk-e a misszi6nak azt az
6j formijilt, melyben J6zus Krisztus akad6lytalanul v6gezheti a maga munk6j6t? Mig e k6rd6sre magunkban 6s eg6sz
k<izgyiil6stinkcin is kereshetjr.ik a v6laszt, segitsen benniinket a megeml6kez6s 6s a kdszcinetnyiiv6nit6s szava is. igy
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eml6kezzunk meg h616s sziwel a legut6bbi kcizgy{il6siink
6ta elhunyt lelkip6sztor testv6reinkr&, 6s igy kiv6njunk 61dott nyugdijas 6veket nyugalomba vonult lelkipdsztorainknak. Neveiket jelent6sem v6g6n felolvasom. S kiv6njunk
egytittal sok-sok6ld5st azoknak, akik az elmirlt esztend6sor5n 6lltak szolg6latba mint lelkip6sztorok, mint fijonnan
megv6lasztottpresbiterek.Isten 5ld6sa,Szentlelk6nekmegsegit6 kegyelmeIegyen veh.ink,hogy eszkcizei6s ne akad6Iyai legyunk J6zus Krisztusnak, aki 6ltalunk is v6gezni
akarja munk6j6t az anyaszentegyh6zban.
dr. Bajusz Ferenc, Egri Mikl6s,
Elhunyt lelhipd.sztoroA:
KolozsvAry-Kiss L6szl6, L6ndrt L6,szl6, R6ka Lajos,
Apostol P6ln6 Giinczy Kl6ra, K6hegyi Istv6:n, Vincze
Ferenc, Viircis Ben6, Viiriis J6nos.
Elhuny t kc)zgyiil1si alkot6tag: Gergely Imre ftilcipsz6l16si
gondok.
Sz6kh5zunkmunkat6rsa: Molnir Istv6n h6zmester.
Nyugalomba uonult lelkipasztorok:B6ka Andris,' dr. Buday
P6ter, Dern6n6 Miksa Zsuzsanna, Fodornt4 Kovdts M6rta,
Hamar Istv6n, Hentes Lhszl6, Kis6rdi Dezs6, PilJ6czi
K6roly, Pap Ldszl6n6, Szalkai Lajos, Tam6s Bertalan,
Tatai Zsuzsanna, T6th Kisa Istv6n.

MEGNYITO
Fdtiszteletti Egyhdzheriileti

Kdzgyiilis!

Nagy szeretettel 6s tisztelettel kcisztintrimktizgyii16sialkot6
tagjainkat, tovdbb6 kedves vend6geinketvalamint a m6dia
jelenl6v6k6pvisel6it!
Megk<isz<in<im
Szab6 prisp<ik rir ktjzti.ink im6nt v6gzett 6ldott szolg6lat6t, 6s 6let6re, szerettei 6let6re, kdztiink v6gzend6tov6bbi munk6j6ra Urunk gazdag 6ld6s|t kiv6nom!

,,Amihor nemzetiink dllapotdt ndzzilk, benne az 6rtdlehordoz6,
hagyomdny tisztel6 refor mdtussdg td,rsadalmi ds egyhd.zi dnazonossdgdt gondoljuh udgig, d,rdemes a figyelmiinket egy 16uid id6re rdird,nyitani annak a felmdr4sneh az \sszegzdsdre,
Pedag6giai Int,lzet udgzett. Ez az
amelyet a COMMITMENT
orszdgos felmdrds a kdzdpfohi oktatdsban rdsztueu6 11. 6ufolyamos korosztd.ly hijrdben azt uizsgdlta, hogy az ishola milyen mdrtdkben segiti didhjait sajd,t ,lrtdhrendjiik hialahitds6.ban, a b i zto s,!r t,!kud.la sztd s ban, szem 6ly i s6g dk f ej I esztds6ben.
A uizsgd,lat megd.llapttja, hogy a neuel,is szerepdneh er6sit6se pedag6giai 6s oletatdspolitihai szempontb6l is az egyik legstirget6bb feladat.
A hagyo mdny osan fonto snah tartott |rtdkhateglrid.h hrizill
e horosztdly az utols6 helyekre rangsorolta a hazaszeretetet,
a szolidaritd,st, a hit dspdldahdpek jelent6sdgdt. A uizsgdlt tanul6h mintegy fel4neh nincs p,lldalzdpe. Akih u4.lasztottalz
pdldakdpet, azoh hiizijtt egyetlen emlit,ls sern utal a mdgyar
irodalom uagy tdrtdnelem jeles szemdlyisdgeire.Ami meglep6,
hogy alacsony szdmban tekintih hciuetdsremdlt6nah a szlilSket. A pedag6gusohat csupd.n 4%-a udlasztotta mintd.nah.
Gyenge az egytittmfihdddsi k,6szsdg,a m1.sohnah ual6 segttsdgnyijtds ud.llald.sa. A di6,hoh nagy rdsze csak a sajdt drdekeit akarja 4rud,nyesiteniminden dron. Megd6bbent6, hogy a
hazaszeretetet a udlaszol6k 55%-a nem tartja fontosnak. EIgondolhodtat6 az a t,lny is, hogy az erhilcsi normd.kat a didksd,g 45%-a nem gondolja fontosnah. Legkeuesebben o. nem,zeti tinnepeinhet negligdljdh (hanyagoljd.h el), ez,6rt enneh az
elutasitottsd.ga 31%.
Hasonl| kdpet mutat a tanul6i 4rtdhskdla elemz4se is. Erdekes, hogy m[g a hazaszeretet, a. szolidaritds, bard.tsd.g,szeretet,
megbizhat6sdg megttdldsdben nincs jelent6s hilIdnbsdg az egyes
iskolattpusoh hijziitt, a hit fontossd,gdt a gimnd,ziumolz tanul6i
j6val fontosabb d.rtdhnehtartjd.k, mint a szakh\zdp- 6s szakiskoId.ban tanul6 didhoh. A pdldahdp mint meghatdroz6 6rtdk a
szahisholdban jelenih meg j6ual nagyobb ar6,nyban, mint a
szahh1z4pisholdban 6s gimndziurnban."
Eddig az rd6zet a tanulmdnyb6l.

A reform6tus bibliaolvas6 kalauz h6tf&e kijeleilt 6szcivets6gi
igeszakaszaa 8. zsolt6r volt. Ez a zsoltit - akar a Bibli6b6l
olvassuk,akdr ha zsolt6rk6nt 6nekeljrik - Isten csod6latos
fens6gesmagasztal6sa.Az is csod6lanev6nek,dics6s6g6nek
tos aj6nd6k, hogy mi, emberi teremtm6nyei mindennek tudat6banlehetiink, s6t lelktinket fel6 forditva, ajkunkat megnyitva, Ot ez6rt nap mint nap h6laad6ssaldics6ithetji.ik.Ebben a zsolt6rszakaszbanfordul el6 ez a hihetetlen tartalmri
igeversis: ,,kev6ss6tetted 6t kisebb6 az isteni l6nyekn6l...",
amely egyr6sztigen nagy m6lt6s6gunkrautal a teremtm6nyek
krizijtt, m6sr6sztit6let is akkor, amikor erre a tisztess6gretekintet n6lkul m6ltatlanul, er6tlenti.{,sajnos nem egyszergonoszul
6s istentelenekhezhasonl6an forgol6dunk abban a vil6gban,
amelyet Urunk kiv6teles gondvisel6 kegyelm6b6l az6rt tercmtett, hogy abbanokosan,hasznosan6s bcilcsenmunk6lkodva16la tegyunk bizonys6got,6s hozzd vezessiik mindazokat, akik
m6g e mennyb6lfel6nk sugfuz6f6nyben eddig nem r6szesiiltek. V6tkeink 6s gyarl6sdgainkmiatt kereszty6negyh6zaink
tekint6lye, sirlya a nemzeti, polg6ri ktiz6letbenal6bbsz6llt,
amit rijabban - ktizv6lem6ny-kutat6siadatokra hivatkoz6ssal - szivesenemlegetnek is a m6di6ban. 86r a k<izv61em6ny-kutat6si adatok m6ra le6rt6kel6d<jtt jelent6s6g6r61
megvan a kiilcinv6lem6nyiink, m6gis azt ak6r magunkt6l,
saj6t n6pmozgalmi statisztik6inkb6l 6s egyh6ztdrsadalmi
6letiink megfrgyel6s6b6lis tudjuk, ezeket pl. ma is l6tni fogjuk, hogy a mai globaliz6l6d6vil6gban nem igaz6n vagyunk
a helytinkcin.Benniinket szeml6lve,r6lunk hitetlen embertdr'
sainknak nem felt6tlentl Krisztus avagy a Szenth6roms6gIsten jelenl6te,uralma jut az esz6betPedig a bibliai 6rt6kek kctzvetit6se,ha valamikor, akkor most nagyon aktu6lis 6s fontos.
Ennek al6t6masztilsilra hadd id6zzem Htircscik Imre bdcskiskuns6gi megyegondnokrir legut6bbi megyegyfil6sr.ikcinelhangzott megnyit6j6nakegy r6szlet6t:

Hangsrilyozni szeretn6m, hogy a fenti m6r6s nem az egyh6zi int6zm6nyekben zaj lott. Me gis merve e zeket, feltehetjiik a
k6rd6st, mit iizen sz6munkra ez a felm6r6s, mit jelentenek
ezek az adatsorok a mi munkSnkban?
Els6sorban is meger6sitenek benniinket abban, hogy a reform6tus oktat6si int6zm6nyekben foly6 nevel6s kiemelked6en fontos pedag6giai tev6kenys6g. Ez6rt ajelen szorit6, int6zm6nyeket fojtogat6 helyzet6ben is mindent meg kell tenni a fennmaradils, az itt foly6 munka meg6rzr5se6rdek6ben.
M6sodsorban meger6sit benniinket abban, hogy ezI az 6rt6kk<izvetit6st, amelyet iskoldinkban naponta v6gzr.iLnka
hittanoktat6s, erkrilcsi nevel6s ritj6n, semmilyen ktils6 hat6sra nem lazithatjuk fel, akkor sem, ha ez rtividt6vri n6pszeriis6get eredm6nyezne, vagy tanul6l6tsz6mot hozna.
Ugyanakkol sz6molnunk kell azzal is, hogy a nem egyh6zi
iskol6kb6l a kciz6piskol6inkba keriil6 di6kok milyen bels6
6rt6keket hoznak, vagy hoznak-e egy6ltal6n valamilyen
szeml6letet?
Nagy a felel6ss6g, a teher 6s a tennival6 a reform6tus pedag6gusok v5ll6n."
H6laad6ssal gondolunk vissza a foly6 6vben takar6kos krilts6gr6fordit6ssal megrendezett, m6gis gazdag iok6lis programokat kin6l6 V. Magyar Reform6tus Vil6gtal6ikoz6nk K6rp6t-medencei alkalmaira is! Egyik ut6rendezv6ny6t 6ppen
itt, Dunamell6ken tartottuk okt6ber 20-27-6n. Nem akarok
el6be v6gni Szab6 piispcik dr ezzel foglalkoz6 elnciks6gi besz6mol6j6nak, m6gis engedj6k meg, hogy ebb61 egyetlen hozzilm krizel kertrlt - 6rt6kes szegmenst kiemeljek. Ez dr.
Kardos J6nos, 1894-1959 kdzcttt 61t, volt megv6lasztott
dunamell6ki f6gondnok rir, a maga idej6ben koncepci6s perek 6ldozatos 6s nagy form6tumri v6d6iigyv6dje eml6kezet6-
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Szkerlleti
nek korrekt rendbet6tele,tisztelg6siink kiemelked66letmtive el6tt. Ha ebben a kcirben m6ltathatom kciztunk ttibbf6le
tiszts6g6benis v6gzett munk6ssdg6t,6letp6ld6ja sz6munkra legink6bb az egyetemespaps6g p6ldamutat6 gyakorl6sa
volt. Mert mi is az egyetemespaps6g egyik legfontosabb
szolg6lati 6ga?- A ko zbenj6r6s! Kcizbenj6r6s testv6reink6rt,
embert6rsaink6rt,a nyomorultak6rt, elesettek6rt im6ds6gban, de mivel az im6dsdgoshit gyakorl6sais megholt cselekedetek n6lkiil, ez6rt a kcizbenj6r6sgyakorl6sa kciteless6giink emberi hivat6sunk lehets6gesminden tenilet6n is. 6
ezt tette minden hivalkod6s 6s cinhitts6g n6lkiil, kort6rsai
kcjzr.ilsokak kciszcinet6t,
elismer6s6t,megbecstil6s6t6s h61a6rz6s6tkeltve fel. S az 6rdemtelenekellen6rz6seit6s ellenint6zked6seitis sz6p sz6mmal, aminek terhe v6giil fel6rrilte
eg6szs,6g6t,6s
6t magdt 65 6veskor6ban sirba vitte.
Van azonbanm6g m6s fontos r6nk hagyom6nyozottrjrciks6geis. Ilyen pl. az rin. harmadik rit gyakorl6sa.Ha az egyh6z sirlyospr6b6k al6 esik, mint volt ez kcizvetlentila II. vil6gh6borirutdni id6'kbenis, vezet6inekjellemz6enh6rom Iehet6s6gkin6lkozik: 1. megalkuv6s,2. kem6ny szemben6ll6s,
3. lemond6sa tisztess6ggelnem viselhet6 tiszts6gr61.Az els6 kett6re sok egyhdztcirt6netip6ld6t tudnak felsorolni,b6r
a kcizelmriltbeliekalapos 6s tisztess6geselemz6sem6g kor6ntsem teljes.A harmadikra kev6s a p6lda. Mindenki tiszt6ban voit azzal, hogy ha lemond, talSlnak hely6be m6st,
olyat, aki irgyis megteszi,amire el6dje k6ptelen volt. Van-e
m6gis 6rtelme?- Igen, van, ktilcinrisena l6tv6nyos lemond6snak. Kardos J6nos ezt tette, amikor a n6metek bevonul6s6nak m6snapj6n kcizmegel6ged6sre
gyakorolt Pest megyei tiszti f6igy6szi megbizat6s6r6l tiintet6en lemondott. S
ezt tette akkor is, amikor - b6r szive m6ly6n nagy megtiszteltet6sk6nt kezelte - Ordass Lajos prisp<ik,v6dence f6t6rgyal6s6ra ment el ink6bb, mintsem saj6t beiktatilsdra a
nagy tcibbs6ggelmegv6lasztottf6gondnoki tiszts6g6be,term6szetesenill6 m6don idej6ben t|j6koztatva a kertileti elntiks6get,s egybenkdzvetitve elvi 6ll6spontjdt is v6gs6,megtusakodottdcint6s6r61.
Kis Roland ugyan - sz6gyenletesegyhizvezet6i celebr6ci6val - k6s6'bbm6gis elfoglalta a f6gondnoki sz6ket, hogy azt a kommunist6k egyik beavatkoz6si
pontj6v6 tegye, de az akkori egyhilztagok tudat6ban pontosan k6pz6dcittle mindaz a tanulsdg, melyr6l ma m6r nemcsak szabadon besz6lhetr.ink,de mindent meg is tehetiink
az6rt, hogy ugyanezeka jelens6gekm6g egyszerne ism6tl6d-hessenekmeg egyh6zunk kerit6s6n behil!
Evfordul6s tinneps6geinkendr. Kardos J6nos csal6dtagjai,
bar6tai, ttsztel6i, ftildijei, hittestv6rei elnyert6k becsriletenek
helyre6llit6s6t, nem csak egyh6zunkban,de a Budapesti Ugyv6di Kamar6ban is, ahol meghitt rinneps6gkeret6ben az igyv6ds6gbocs6natk6r6s6ttartalmaz6 t6bl6t avattak 6s koszorfiztak november9-6n.Az 6letmiiv6t bemutat6 el6ad6sok,megsz6lal6sok hamarosanfelkerdLlnekn6pszerfihonlapjainkra, illetve
aZsinatr Lev6lt6rba. Az ezek ismeret6benlevonhat6 tanuls6gok alkalmaz6sa6s kcizvetit6sem6g rdnk v6r, r6nk, els6sorban
nem lelk6szi tiszts6gvisel6kre!J6 lenne eml6k6t rendszeresen
6polni,pl. november72-6n,hal6la napj6n, 6vr6l-6we ism6tl6d6
megeml6kez6ssel,
koszorriz6ssal,de a szeretteik sirj6t l6togat6
egyh6ztagiainkftsz6r6l - egy kis kit6r6vel - mindenk6ppen
egy-egysz6l siqilra tett vir6ggal. A R6koskeresztirriKciztemet6
17. parcelliljilnak f6rit fel6li, azzal p6rhuzamos3. sor6nak v6gs6 szakasz6ban(GPS koordin6t6-k:F'47,47570,N19,183217;
+15m) nyrrgszik,ahov6 halSla el6tt - megv6ltoztatva eredeti,
szigetszentmikl6si nyughely6re vonatkoz6 szdnd6kfut- az6rt
k6rte elhelyez6s6t,mert,,sok kedvesemberenyugszik e temet6
v6g6ben"(ti. azok,akiket a gyilkos hatalom ellen6benm6r nem
tudott megmenteni).
Szomorri,hogy a tcirt6nelmi egyhdzaknak ma, f6I 6vszizad
mirlt6n ism6t rijra 6t kell 6lnir.ik azokat a csapdahelyzeteket,
amelyek - els6sorban az illami csatornSl<on 6rkez6 illlami
anyagi td"mogat6sok
tekintet6ben- az6rt alakulnak igy, mert a
globaliz6ci6hivei, semmibensem kr.ilrinbrizveegykori bolsevista el6deikt61,trisk6nek 6s sz6lkdnak Ifitjilk az egyhilzakat a
nemzettest6ben,amelyeket,mint a halad6st akad6lyoz6t6nye-

z6ftet,min6l el6bbki kell kr.iszcibcilnil
Akkor, amikor ma-jcin-6sholnap-megyp6nziigyminiszterekm6g csaknem is v6laszolnak
egyh6zunkvezet6inek,illet6leg ha - az orczigffil6s nyilv6noss6gael6tt burkoltan - m6gis, akkor val6tlant 6llitva 6s lekeze15m6donrejtve a leg-l6nyeget,m6lys6gesenmegb6ntanakbenntinket, akik pedig szivesenkeriiln6nk el feleslegessrirl6d6si
feLileteket 6s effajta energiaem6szt6 cisszecsap6sokat.
Azt
azonbannem tfirhetjii,k sz6n6lkiil, hogy egyh6zainkatmilti6rdokkal megrcividits6kminden elfogadhat6indokl6s n6lku1,hi
szenezzelsz6szeg6helyzetbehajszolnak benniinket azokkal a
hiveinkkel, tanul6inkkal, gondozottjainkkal szemben,akikkel
szerz6dtr.ink,akiknek ig6retekettettiink olyan h6tt6r ismeret6ben, amely val6ban garanciSjavolt akkori felel6s elkritelezetts6geinknek.
Az a dcibbenetes,
hogyamikor az egyik,azel(hb hivatkozottoldalon vivjuk kil6tdstalannak l6tsz6 harcunkat, ugyanakkor a
m6sil< oldalon, pl. az ,,Uj Magyarorszdg"Nemzeti Fejleszt6si
Program II. berkeiben,n6h6ny kezdeti pengev6lt6sut6n kezelhet6nek l6tsz6 egyrittmiikcid6skezd kibontakozni az ez6rtfelel6s
korm6nybiztossal,amelyetkihagyni oktalansdglenne!M6gis, a
helyzetellentmond6soss6ga
nyomaszt6,s5t,igaz6banaz semrem6lhet6,hogy ez a benyom6start6s partnerkapcsolat leh etiis6g6t
tejtir.Ez a mfu-m{r kezelhetetlenvil6g a ,,666,a Fenevad' (Id.
Jel.)azaza minden szintenkik6letlen sz6tdobril6Gonoszbirodalma kezd lenni a minden tekintetbentrik6letes,,777",IstenorszSga helyett. Mindazonriltal Isten orsz6ga a mi szivi.inkben van,
ahogy ezt Mesteriink tanitotta, s ha ezt elfogadjuk, komolyan
gondoljuk, meggy6z6d6ssel
valljuk, akkor rem6nykedhetunk abban is, hogy ennek vir6ga innen kihajtva m6gis6letnek illata lesz
6letre a Gonosz6porodott kig6ztilg6seifelett 6s helyett, igy a maga idej6ben m6gis eljcihetneka feltiddLl6snapjai.
Ha valamikor, akkor most fontos egyh6zunk6ll6sainak meger6sit6se.Fontos, hogy gyirlekezeteinktagjai egym6sfel6 forduljanak, egym6sra tal6ljanak, egytitt h6doljanak, szolg6ljanak Urunknak. Akik er6sek,segits6ka lankadtakat, akik m6dosak,hordozz6km6sok terheit. Akiknek el6gadatott, v6llaljanak nagyobbr6,szt egyhilzunk t6mogat6s6b6l,hogy kikeriilji.ink
az ism6tl6d6 csapdahelyzetekb6l,6s semmif6le frildi hatalom
tiszaiv 6 ne v6lhassunk.
Fontos,hogy az egyhdzmegy6kgytilekezeteigyakorolj6kegym6s irSny6ban a szolidaritilst. Az er6s gyriLlekezetsegitse a
gyeng6t,az, akinek kiv6teleslelki aj6nd6kai vannak, gyarapitsa az ebbenr6szorul6kat.Nem eshet ki egyetlen egyhilzkijzs6g
sem az anyagi terhek rost6j6n! Ha alkalmatlanok lelki vezet6i,
presbiterei valamely egyhilzklzs6gnek, legyen tekint6lyes
pfsztor, aki k6pes 6l<etaJ6zafua,visszavonul6sra birni, hogy az
alkalmasabbnakhelyt adjanak.
Fontos,hogy a megy6it koordin6l6, k6pvisel6egyh6zkenilet
hasznosinterf6sz legyen saj6t megy6i 6s m6s keriiletek, valamint az orszdgosegyhdzvezet6skrjzcitt. Ha ugyanis mindezt
egyritt k6ptelen megval6sitani,akkor vajon minderre szriks6g
van-e tov6bbra is?! Pedig 6vsz6zadokon6t tgy tiint, m6gsem
haszontalan a katolikus egyhilzt6l rircikcilt hierarchia. Val6j6ban ma sem, amikor egyh6zunk 6vszdzadosjuss6t vonj6k k6ts6gbe azok, akik 6vtizedes tiszavir6g-l6trikkel hivalkodnak.
Egyik legnagyobbkincsr.inka hierarchi6ban is megform6l6d6
egys6g,amely mcigrittnem a kcizrjs6rdeknek,hanem a kcizcis
hit
szerinti egyiiv6 tartoz6snak kell 6rv6nyesrilnie6s megmutatkoznia is. Ehhezpedig nem eI6gaz al.apokbankciz<is
tan, ehhez
kdzcisL6lek is kell, igy, nagy kezd6betiivel.
A kcizelmriltesem6nyeireeml6kezvehadd osszammeg circimcimet,amikor j6 volt reform6tusnak lenni: az'EG-oscikumenikus hdlaad6sSzentIstvdn Bazilika-beli rinnep6n.Ide ell6togatott az aIegf.6bbm6lt6s6g is, akinek a jelenl6te ebben a
k<irnyezetbenaligha tiint b6rki sz6m6ra autentikusnak. A
MRE lelk6szi elncikeitt ,,csak"ig6t olvasott 6s im6dkozott.
Ami elhangzott, az pr6f6cia volt, 616'ben!
Mindny6junknak,
de rem6lhet6legannak is, aki erre az ,,eseti"tanitdsra bizonydra alaposan r 6szolg6ltt
Mert n6lkiiltink, kereszt6nyek/kereszty6nek n6lkril nemhogy 6lni, de rinnepelni sem lehet! Jussunk, ezer6vesius-
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sunk van atra n6zve, hogy a nemzet, az orsz|g 6let6ben
meghat6roz6 t6nyez6 legytink. Bele6rtve az orsz|g tdrsadalmi t6k6j6nek a fenntart6s6t, gyarapit6s 6t is. Az a hataiom,
amelyik ezt nem ismeri fel, 6s figyelmen kivr.il hagyva az em'
beri l6ny test-l6lek-szellem struktirr6j6t csup6n kdnnyen
manipul6lhat6 srima-szem6lyis6gek halmazSban gondolkodik, e16'bb-ut6bbelsorvasztja, elpusztitja a nemzetet. S ha
hagyjuk, belenyugszunk, akkor gonosz szolg6k vagyunk!
Nem kell azt gondolnunk, hogy egy6b dolgunk lenne az evar,'
g6lium hirdet6s6n6l 6s az 6letp6lda felmutat6s6n6l! Mert ha
ilyen bizonys6gt6teleink nyom6n a keres6 l6lek Istenre tal6l,
akkor a L6lek gytimtilcsei nemcsak a gyiimcilcsterm6 6s -hordoz6 testv6riink 6s a gyriLlekezetfij kincsei lesznek, de az eg6sz
nemzet6, az eg6sz t6rsadalom6 is. Az Urdt megtal6l6 embernek
fel6bred a felel6ss6ge embertdrsai ir6nt, megndvekszik a szoci61is6rz6kenys6ge, hasznot hoz6, alkot6 polg6rr6 v6lik. Az egyik
tegjobb befektet6s az emberi t6k6be a kereszty6n egyh6zak tev6kenys6g6nek a megkcinnflt6se, t6mogatdsa minden olyan teriileten, amely 6llami feladat 6tv6llal6sa lehet. Erre pr6b6ljuk
r6venni azokat az 6\lami tisztvisel6ket is, akik azt 5Jlitjitk magukr6l, hogy az EU-forr6sokat tcibbek kozoLt a t6rsadalmi t6ke
gyarapit6sSrra kivSnj 6k forditani.
Sok mondanival6m lenne m6g, de az id6 rcivids6ge miatt
mindj6rt befejezem. Csupdn k6t gyakorlati k6rd6sben k6rem
a f6tiszteletfi ko z gyiil6s ta gj ainak segits6 g6t :
I.l Zsinati feladatomul v6llaltam, hogy megvizsgdlom, van-e
6rtelme az Ariadne SW kiterjeszt6s6re a teljes MRE gyulekezeteire. Ehhez felt6tlenr.ii tudnom keII, mire jutottak vele
azok a gytiiekezetek, amelyek 1-2 6ve m6r megv6s6rolt6k.
M6g a polcon van-e, vagy m6r bar6tkoznak vele, de m6g 6lesben nem haszn6tj6k, s ha m6gis, akkor a sokoldahi program
mely moduljait haszn6lj5k t6nylegesen. K6rem azokat, akik
e tekintetben t6nyadatokkal tudnak t6mogatni, szem6iye'
sen keressenek fel a sziinetekben, 6s ajind6kozzanak meg
bizalmukkal 6s tapasztalataikkal. Az 6rtesiil6sek forr6s6t
ugyan feljegyzem magamnak, de nem fogom terjeszteni!
2.1M6r tavasz 6ta pr6b6ljuk cisszetoborozni gyulekezeteink alv6 vagy h6tt6rben szunnyad6 multiplikativ 6rtelmis6gi tagjarL azzala c6llal, hogy velirk megkis6reljiik fokozni egyhdztagjaink tudatos polgriri i6tbeli megjelen6s6t, forgol6dds6t,
persze szigonian a bibliai 6rt6kek ment6n' A tavaszi rendezv6nyiink m6rs6kelt l6togatotts6gri voit. Most szombaton
10 6r6t61 a zsinati iil6steremben Bolcskei ptispcik irr,"Allam
6.sEgyhdz", valamint Kov6cs Arp6d ASZ-elncik ,*Allamh6ztart6s aluln6zetben" c. 6rdekesnek ig6rkez6 plen6ris el6ad6s6t 6s tobb 10 perces kisel6ad6st k6szittink eI6 bevdlt
gyiilekezeti, mag6n6leti megold6sokr6l. Orsz6gos hirdet6stlnkre eddig alig 30 f6 jelentkezett. Nyitva az Lit, berki jelentkezhet az egyhdztagok kciziil a piispriki hivatal jelen 16v6 munkat6rsain6i vagy n6lam is. K6rem, ne hagyjuk ki ezt
a nem csak 6rdekesnek, de 6rt6kesnek isig6rkez6 alkalmat
mi, dunamell6kiek, akik fciidrajzilag a legkozelebb 6lunk a
La76lkoz6 helys zin6he z I
S hadd osszam meg egy pozitiv tartalmi 6rtesiil6s circimeit
isl Nagyszerii hirt hallottam ma a r6di6ban: a BMW sok
sz6zmllli6 vagy ak6r milli6rdot is e16r6 EU-r6fordit6ssal l6trehozta 6s bemutatta a hidrog6n iizemanyagir aut6 prototi'
pus6t, ameiyet a jciv6 6vtizedkozep6L& kezdve akar megjelentetni a piacon. Ez azt jelenten6, hogy az aut6k tcibb6 nem
bocs6tanak ki k6ros anyagot, helyette csup6n vizpLtAt. S
mivel a gazdas6gosan el6gethet6 hidrog6n el66llit6s6hoz olcs6 energia kell, e hir mcigdtt valahol ott bujk6l az afelt6telez6s is, hogy a fiizi6s energia el66llit6sa kcjzeledik a megva'
l6sitdshoz. Hogy ez nem fantazmag6ria, igazolja az ahatalmas p6nzugyi-technikai vil6gm6retii dsszefog6s is, amellyel
Spanyolorsz6gban elkezdik az e1s6, ipari termel6sre alkalmas firzi6s reaktor e1661litds6t, ha nem t6vedek, 8 000 Mrd
doll6r r6fbrditdssal (ez majdnem ezerszerese a most sokat
A

emlegetett h6t6ves EU t6mogat6sunknak). Szabad im6dkoznunk ilyen dolgok6rt is, hiszen ezzel az emberis6g tcirt6net6ben eddig soha m6g e16 nem fordult lehet6s6gek nyiinak a
szuks6g felsz6mol6s6r a, az eg6szs6ges6letlehet6s6gek megteremt6s6re. Ezek ak6r a fennmarad6s kulcsaivd is vdlhatnah
akkor, ha az Angli6ban korm6nymegrendel6sre legfjabban elk6szitett friggetlen kcirnyezeti-hat6svizsg6lat eredm6nyek6ppen kimutatott klimav6ltoz6s val6ban fell6p. Sz6zmilli6k
k6nyszertilhetnek lak6helyiik eihagy6s6ra 6s rnegvS.ltoztatt'
s6ra. Ha csak..., ha csak - a tanulmdny k6szitSr szerint - nem
forditj6k a nemzetek nemzeti jcivedelmi.ik lyo'6t kizfu6lag a
Szabad
helyredllitdsira.
l6gkrir iiveghdz h|ztafi|sSnak
imddkoznunk 6s tenniink is 6rte, hogy igy legyen!
Ma, amikor feiadatul tlzzik ki, hogy a szakbizotts6gi jelent6sek f6ny6ben vizsg6ljuk meg egyh6zkertileti misszi6nkat,
diak6ni6nkat, informatikai helyzetunket stb., Krisztusunk
szeretete, Isteniink bcilcsess6ge6s a Szent L6lek egys6ge vezesse igyekezetiinket! S az esti lelk6szszentel6sen sokunk
biztat|sa 6s im6ds6ga kis6rje a legszentebb feiadatra indu16 fiatal lelk6sz testv6reinket!
Ezen gondolatok jegy6ben, Urunk akarat6b6l 6s elnriktdr'
sam nev6ben is mai egyhdzkeriileti kdzgyfl6siinket megnyitom, 6s bemutatom a napirendet!
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HATAROZATOK
6. KERESZTESSANDOR VERTESAIJA] EGYHAZMEGYEI
GONDNOKKAVA],ASZTASA
El6terj eszti: Varga Ll5szl6
1. Az Egyhdzkeruleti Kdzgyfl6s Keresztes Sdndor bicskei
f6gondnokv6rtesaljai egyh6zmegyeigondnokk6 tcirt6nt
megv6lasztds6ttudom6sul,veszi,6s e tiszts6g6n6lfogva
alkot6tagjai kriz6 fogadja. Elet6re 6s minden szolg{lat|ra Isten 6lddsdtk6ri.

Budapesten2006.okt6ber 23-6n d61ut6ntcirt6nt: a rend6ri brutalit6st, a gumibotokat, a viper6kat, avizdgyukat,
a gumilcived6keket,a rend6r lovass6girohamot, a b6k6sen eml6kez6'k6s az otthonaikba 6ppen hazat6r6k sz6tver6s6t.Nem csak az unnepl6ketvert6k meg,hanem mag6t az unnepet is. AltalSban rigy kezd6dik a diktatrira,
hogy el6szcirelveszikaz emberekto'laz iinnepeiket, szimb6lumaikat, az 6letirk 6s tcjrt6nelmilB,"gy nemzethezva16 tartozdsuk meghat6roz6jelz6it. Igy vett6k el t6'liink
most 1956-otazok, akik randaliroztak, de f6h6pp azok,
akik nem tettek kirlcinbs6eeta rendbont6k 6s a b6k6s
polgSrokkcjzritt.

7. UJ ALKOTOTAGOK ESKUTETELE
Eloterieszti:Varga Laszl6
1. Aktizgllil6s megAllapitja,hogy Ablonczy Gdbor, Bartisn6
Gagyi Agnes, Csaholczi Ldszl6, Farag6 Attila krizgyiil6si k6pvisel6az eskiit letette. Eietukre, szoigdlatukraIsten
6ld6s6t k6ri.
8. SEGEDLELKfSZEK ESKUTETELE
El6terieszti: Varga L6szl6
1. A krizgyiil6smegdllapitja,hogy Ben6k Kriszti6n, Pet6
eskiit letette.
Vikt6ria 6s Pocsaji Mikl6s a seg6dlelk6szi
A krizgyiil6s szeretettel kcjsztinti 6'ket, 6lettkre, szolg6latukra Isten 61d6s6tk6ri.
1O.A PUSPOKI JELENTE SHEZ FUZ6DO HATAROZATOK
El6terjeszti: Varga Ldszl6
'

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Ktizgyfl6se
az elhangzott gondnoki megnyit6t 6s puspciki jeient6st
kciszcini,azt elfogadja,jegyz6konyv6hezcsatolja.A ptispciki j elent6st minden e gyh|zkozs6gnek megkuldi.

'

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerirlet Kdzgyiil6se
m61ytisztelettel 6s megrendiilten eml6kezik az 1956-os
magyar forradalom 6s szabads6gharc50. 6vfordul6j6n.
Kegyelettelhajt fejet a h6si hal6lt halt HerczeghLajos 6s
Mag6csi Istv5n teol6gusok,a koncepci6sperben kiv6gzett Guly6s Lajos m6rtir lelk6sz, a harcokban 6s bcjrtcinrjkben elhunytak emi6ke el6tt. Bels6 megrendiii6ssel
hordozzaRavasz LAszI6 piispcik 6s Pap L6sz76egyhizkeriJleti f6jegyz6,a Budapesti Reformdtus Teol6giad6k6nja, Kardos J6nos megv|lasztott f6gondnok, valamint
mindazon lelk6szek, gondnokok, presbiterek eml6k6t,
akiknek sors6.t,6let6t der6kba tcirte a szabads6gharclever6seutdni kegyetlen megtorLis,diktatrira.

'

A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkertilet Krizgyiil6se
megkciszciniaz V. Magyar Reform6tus Ytl|gtalalkoz6 26.16 rendezv6nyek6ntmegrendezettk6tnapos 1956-osem16kul6sel6ad6inak szolg6lat6t, valami.nt az 616szemlanrik megrendit6visszaeml6kez6seit.

'

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet Kcizgyiil6se
szomorrian6s 6rtetlentll 6rtesiilt arr6l a kcizcimbciss6gr6l,
amelyaz Egyh6zkenilet 56-osrendezv6ny6velkapcsolatban a h6zban 16v6KRE HTK professzorai6s di6kjai 16sz6r61megmutatkozott. J6 lett volna egy kozciss6gben
tinnepelni a ,,r6giekkel"a ,,maiak"6pul6s66rt.

'

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kiizgyfil6se
felh6boroddssal6s tiltakozd.ssal16tta 6s 6rt6keli azt. amt

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertlet Krizgyiil6se
kriszdnettel veszi 6s t6mogatja azt a kezdem6nyez6st,
amely az 1956-banmegalakuit Orsz6gosInt6z6 Bizotts6g 6s Megfrjul6si Mozgalom hat6s6t dokument6l6 960
presbiteri hatLtozat cisszegyiijt6s6tkezdem6nyezte.
Sziiks6gesnektartja, hogy ezen cisszegy(jtcitthatSrozatok kiad6sra keriiljenek, tanuis6gui 6s tanitdsul a ma
nemzed6k6nek,presbit6riumainak, gytilekezeteinek.
M6lys6gesenegyetlrt Ravasz LaszI6 1956 nyar6n irt
mondat6val,,agyillehezetb6l,annalz6letdb6ldsfelel6s6rl<,elllziindulnia az egdszegyhdz
dll6i elhatd.rozd.sd.b6l
n-tegijuld,sdnak".
Ez az igazsdgnem vesztetteel aktualitAsAt az elmrilt 50 6v alatt sem.
A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkertilet Krizgyfil6se
halaszthatatlanul szuks6gesnektartja a reform6tus sajt6 teljes megrijul6s6t,bele6rtve az irott 6s elektronikus
m6di6t is. A jelenlegi iiress6g,vagy 6ppenlibertinizmus,
sokszor az egyh|zaL lejfuat6 megnyilv6nul6s, t(rhetetlen. A kcizgyiil6sk6ri, hogy minden m6di6ban megjelen6
megnyilatkozdshozadja nev6t is az, aki valamit leir,
vagy megjelentet.Isten nem n6vtelen embert teremtett de az emberitisztess6gis ezt kivdnja.
A Duname1l6kiReform6tus Egyhdzkertilet Krizgyiil6se
egyet 6rt S6lyomLAszI6krizt6rsasigi elnrik 6rt6kei6s6vel, amely szerint ,,azorsz|g mor6lis v6ls6gbanvan".
A hazugs6ggal megszerzett v6laszt6si eredm6nnyel
vissza6lnek.Azoknak az egyh|ztagoknak, Ielkip6sztoroknak, akik most k6pvisel6s6getv6llaltak, ak6r orszS-gos, akdr helyi szinten, komoly erkcilcsi feiel6ss6gilk
Isvan! Munkrijukhoz e helyr6l is sok er6t, b<i1csess6get,
ten 6ld6s6t k6rjnk. Ugyanakkor mindannyiunk fe1e16ss6ge, hogy minden dolgunkat igy hazdnk, nemzetiink
dolgait is kitart6 im6dsdgban hordozzuk. Valljuk, hogy
Isten a tcirt6nelemUra, vajon kihez mehetn6nk m6shoz?
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyiil6se
koszonetetmond mindazoknak, akik az V. Magyar Reform6tus Vil6gtaT6lkoz6nagyobb vagy kisebb aikalmain
r6szt vettek hat6rainkon beliil, Erd6lyben, K6rp6talj5Ln,
a Felvid6kenvagy a D6lvid6ken.Osszetartoz6sunkmeger6sit6sevolt ez.
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriiiet K<izgyiil6se
szuks6gesnekI6tja- 6ppena K6rpdtaljdn kiaiakult helyzet nyomdn is - a n6i lelk6szs6gk6rd6s6t rijragondoini,
kiikjncis figyelemmei a jelenleg szolg616n6i lelk6szek
egyh6ztrirsadalmihelyzet6re,megbecsults6g6re,
szolg6lati es6iyeire6s csal6danyai.feladataira.
A Dunamell6ki Reformdtus Egyhdzkeriilet Kcizgyiil6se
6rtetlentil ilJl egyh|zr bir6s6gaink dcint6seitl6tva. Tcibbszdr nyiiv6nval6 az,hogy egyh|zat rombol6, s6t fj, egy-

A 2006. NOVEMBERI K6ZGYiiLESHATAROZATAI

E
Reformdtus
Dunamelldki
h6zinak nevezett kdzciss6geketl6trehoz6 lelk6szekkel
szembennem alkaimazz|k a legsirlyosabbszankci6t'Ezzel olyan z1rzavart okoznak, amelynek v6ge egyel6le
nem l6that6. A Dunamell6ki Refbrm6tus Egyh6zkeriilet
teljes m6rt6kben elhat6rol6dik a Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6zon kiviil szetvez6d6 minden bomlaszt6
b6rmilyen nevet adjanak is neki a lelkezdem6iyez6sto'1,
kip6sztori szolg6latram6ltatlann6 v61t egy6nek'
'

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Krizgy{1l6se
ilgv6t' Szuks6iid.vcizlia megindult lelk6sztov6bbk6pz6s
gesnektartja ennek pontos rendj6t meghat6rozni'

'

A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet Kdzgyiil6se
egyet 6rt azzal,hogy az irj misszi6i 6viink feladatul tiiz"6'ki ut 6breszt6sen6s 6bred6sentirl a kereszty6n 6let
etikai norm6inak hangsrilyozSsdt,hiszen a vil6g hitiinket, kereszty6ns6grinketh6tkciznapimagatart6sunk,be'
sz6diink 6s tetteink alapj6n it6li meg.

'

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Ktizgyiil6se
megkriszcinia nyugalomba vonult B6ka Andr6s, dr' Buday
P6ter, Dem6n6 Miksa Zsuzsanna,Fodorn6 Kov6ts M6rta,
Hamar Istv6n, Hentes L6szl6, Kis6rdi DezsS,P6l6cziKAroly, Pap LAszI6n6,Szalkai Lajos, Tamds Bertalan, Tatai
Ziuzsanna 6s T6th K6sa Istv6n lelkip6sztorok tcjbb6rtizedes szolg6lat6t, nyugalmuk esztendej6reIsten 61d6s6t,a
mindennapra sziiks6geser6t 6s b6kess6getkivdnjuk'

'

ADunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet Kcizgy(l6sekegyelettel eml6kezik az eihunyt dr. laju9z Ferenc, Egri
i,lina. E16d,Kolozsv6ri-Kiss LAsz16,LlnArL L6sz16,R6ka
Lajos, Apostol P6ln6 Grinczy KI6ra, K6hegyi Istvdn, dr'
Vincze Flrenc, VcirtisBen6 6s VtjrcisJ6nos lelkip6sztorok161,valamint kcizgyiil6snnk vil6gi tagj6r6l, Gergelv Imre
fiil<ipsz6ll6sigondnokr6l, tovdbb6 sz6kh6zunk munkat6rsar6i, Moln6i Itt t6n h6zmesterro'1.Eml6kiiket 6rizzi;.k,
gy 6szol6szeretteikre Isten vigasztal6 ke gyelm6t k6rj iik'

'

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet Ktizgyiil6se
egyet6rt a MRE nyilv6nosan kozz6tet| kulcinv6lem6ny6vIi az iskolai kieg6szit6t6mogat6sr6l (kompenz6ci6r6l)'
Egyirttal tdmogaija az MRE Elnciks6g6t,hogy minden
ilyen esetbenhat6rozottan foglaljon 6ll6st'

A LELKESZSZENTELESRE BOCSATASU11.JET,,RNTES
KEROKROL
KAT
El6teri eszti: Yar ga L6szl6
1 Az Egyhilzkertileti Ktizgyfl6s a trzenegy lelk6sz k6relm6t
id6pontj6t a mai napon,novemelfogadja.A lelk6szszentel6s
ki,
a kecskem6titemplomban'
tr.izi
6r6ra
18.00
ber-16-6n,
Neueh:Balilzs Hajnalka, Bereczky Ors, Csenki Andr6s, Fodor
Akosn6, Hajdri SzabolcsKopp6ny, Kir6ly J6nos, Nagy J6nos,
Pataki Andi6s, P6l Tam6sn6, P6terffy Gvcirgy,Simon Emil'
13. EL6TERJESZTES PEDAGOGUS D1JAKRA
a
1. A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkeruletKcizgyfiI6se
pedag6gusokmunk6j6nak elismer6s6rea kcizgyfl6s 6Iial l6IrJhozott dijakat azid6n az al6bbi pedag6gusoknak
adomilnyozza'.
1.a/Dr. Kod6csyJ6nosn6nak,a Kecskem6tiReform6tusKolI6gium Intern6tus6nak igazgat6j|nak a Lor6ntffy Zstt'
zsanna-dijat adom|nYozza'
Felterjeszi6: Varga L6szl6 f6igazgat6-Ielk6sz 6s Szab6
G6bor, az igazgat6tan6cselntjke.
1.b/AsztalosG6born6nak, aL6nyay Utcai Reform6tusGimn6zium 6s Koll6gium angol szakostan6rdnak, igazgat6A 2006. NOVEMBERI

helyettes6neka Benda K6lmdn-dijat adom6nyozza'
j eszt6: az Eszaki ReformStus E gyhdzmegye elncjkF el-ter
s6ge,Simonfi S6ndor esperes6s VeresS6ndor gondnok'
1.c/H5mori Zolt6nn6nak, a Kecskem6tiReformS:tusAltuldttot
Iskola tanitojAnak a Benda K6lm6n-dijat adom6nyozza'
Felterjeszt6:Horcsrik Imte rgazgat6 6s Szab6 G6bor lelkip6sztor, az tgazgat6ian6cselnrike.
1.d/ Osv6th Emese M6rta tan6rn6nek, a Kiskunhalasi Reform6tus Koll6gium Szil6dy Aron Gimn6ziuma matematika
szakostan6r6nak a Benda K6im6n-dijat adom|nyozza'
Felterjeszt6:dr. Bogn6rn6 Nagy Eva igazgat6 6s Vincze
Istv6n lelkiprisztor, az igazgat6tandcselncike.
14.AZ ISKOLAUGYI BIZOTTSAG JELENTESE
El6terjeszti:Hiircsiik lmre
1. A ktizgytil6saz Iskolaiigyi Bizotts6gjelent6s6telfogadja'
2. A DM Iskolaiigyi Szervezete- a fenntartott iskol6k sz6miatt - a tov6bbiakbandr. Madar6sz
m6nak cscikken6se
Imr6n6 f6tandcsosasszonymellett egy f6 adminisztr6tor
aIkalmazilslt teszi lehet6v6. Szak6rt6'k 6s szaktan6csad6k finansziroz|si kritelezetts6ge annak megfelel6en
tcirt6nik,hogy ki a kezdem6nyez6f6I. Azazha a vizsg6latot, ellen6rz6st az Iskolaiigyi Szervezet kezdem6nyezi,
akkor a kikiild6 fedezi a kiad6sokat,ha az iskola rendeli
meg a vizsg6latot,az ellen6rz6st,akkor az int6zm6ny 611ja a k6lts6geket.
3. Az kozgyiil6s egyhangrilagt6mogatja a Nagyk6rcisiReform6tui Egyh|zkozs6g azon k6r6s6t, hogy a 2007. 6vt'
orsz6gosreform6tus tan6vnyit6 iinnep6lyt Nagyk6rciscin
rendJzz6kmeg. Megjegyz6s:a v6gs6ddnt6s meghozatal'
6r a a Zsinat Oktat6siigyi Bizotts6 ga illet6kes.
mond azoknak a peda'
4. A ktizgyiit6skiemelten kciszcinetet
OKTV-n az e1s6
tan6vi
200512006.
a
g6gusriak, akiknek
f,ir-szhelyezett koz6 jutott tanitvdnya, gratul6lunk nekik. (l6sd: meil6klet)
Mell6klet: az Orszitgos Kiiz6piskolai Tanulm6nyi
Verseny 200512006.tan6vi diiazott di6kjai 6s tanirai
Tanul6

Iskola
Bair.Madas Refbrmltus
Gimndzium, liltalinos
Iskola 6s Didkotthon,

dr. J6nossyn6 dr.
Solt Anna

Biol6gra I. kate96na

Guly6s Ildik6
12.o.

15

Biol6gra I. ka-

Cseke Anna
12.o.

I7

Badr-Madas Hetbrmatl
GimniLzium, Altaltinos
Iskola 6s Didkotthon,

dr. Jdnossynd dr.
Solt Anna

Francia nyelv
I. katag6ria

Tolnai G6,bor
Nandor 12.o.

t8.

BuAr-i\4ados Retormat
Gimn6zium, Altalinos
Iskola 6s Diekotthon,

Nagy Zsuzsanna

Informatika IL
kateg6ria

Acsai P6ter
12.o.

11

Arany Jdnos Reform6tus
Gimndzium 6s Didkotthon,
Nagyk6rtis

I*ncsOs'famds

Latin nyelv

PdLkozdy N6ra
12.o.

5.

Sylvester,rinos
Protestdns Gimn6zium,

dr. Z6lyomi
ZoltiDn6

Magyar

l*ichtner
I L.o.

20.

Bair-Madas Reformitus
Gimn6zium, rttal6nos
Iskola 6s Didkotthon,

Kerekes Barnabis
fergely Magdolna

Kiskunhalasr
Reformeitus Koi16gium
Szilddy Aron
Gimn6ziuma,
Kiskunhalas
Kecskem6ti Relbrmetus
Gimn6zium, Kecskem6t

Osvdth Emese
P6sa Lajos
Kosztolinyi J6zsef
Dobos S6ndor

nyelv

Ida

Matematika
II. kateg6ria

GyenizseGerg6 2
11,o.

Tdrt6nelem

N6n6si Gribor

1

Trirt6nelem

Horvit Gebor
12.o.

19.

5.

Kecskem6ti Reformritus
limnd,zium, Kecskem6t

Harmath Siudor
Hdrmath

I

A ktizgyfl6s krjszcinet6t fejezi ki az egyh|zkerulet terii'
let6n I6v6 egyhizi fenntart6sri iskol6k vezet6inek 6s pe-
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Egyh6zkeniletrink tartsa fent a jelenleg be nem tciltdtt
kenileti ifjrls6gi lelk6szi st6tuszt, minden felt6tel6vel,
hogy amennyibenalkalmas szem6lyttal6lunk e szoigdlat
betcilt6s6re,az v al6ban megkezdhessemunk6j 6t !

dag6gusainak,hogy az anyagilag megnehezedeitkrtrulm6nyekkcizcittis folytatjSLkmagasszinvonalirnevel6-oktat6 munkdjukat.
6. A krizgyiil6s megkcisz<inia pedag6gusok,gyiilekezeti
munk6sok, hittanoktat6k, leikip6sztorok ny6ri hitm6lyit6, cserk6sz,napkiizis 6s egy6b tdborokban v6gzett
munk6j6t.

Az Egyh|zkeriileti Kcizgyiil6s megbizza az egyh|zmegy6k ifjirs6gi titkdrait, hogy k6szitsenekifjris6gi misszi6i
munkatervet minden esztend6'ben,
amely tartalm azzaaz
adott egyhdzmegye6s ifjris6gi titk6r c6ljait 6s feladatait,
valamint az ifjusdgi programokat. Kivdnatos lenne egy
tcibb6vre sz6i6strat6gi6t megfogalmazni6s annak lebont6sak6nt elk6sziteniaz 6venk6nti tervet.

7. A krizgyiil6s elfogadja az egyhS.zmegyei
iskolarigyi jelent6sek kivonatos ismertet6s6t.
8. A kcizgyiil6sk6n az igazgat6kat, hogy a pedag6gusokheti munkaid6keret6n belul a munk6ltat6 6ltal elrendelhe16k6t 6rAt ne istentiszteleti alkalmakra haszn6ljAk fel.
9. Akcizgyiil6studomdsulveszi a Veresegyh6ziReform6.tus
Egyh6zkcizs6g
6voda- 6s 6ltal6nos iskola-indit6si sz6nd6k6t, azonban felhivja az alapit6k figyelm6t arua, hogy
a megval6sit6sanyagi h6tter6t pontositsa,garanciSkat
be6pitve az rinkorm6nyzati tdmogatilshoz.
10.A kcizgyiil6stestv6ri szeretettelk6ri a gyr.ilekezeteket
(a
nem iskolafenntart6kat), hogy 6ldozatvdllal6sukkal kiemelten segits6k az oktat6si int6zm6nyek fennmarad6s6t ezekben az anyag1lagneheztil6 6vekben.
15. MISSZIoI JELENTES
El6terieszti:dr. Szab6 IstvAn
1. A kcizgyiil6sa Misszi6i Bizottsilg jelent6s6t elfogadja.
2. Akozgyfil6s tov6bbi konzult6ci6k 6s 6rtekezletek szervez6s6tjavasolja mind a v6rosi misszi6, mind a kistelepiil6si 6s sz6rv6nygyiilekezetimisszi6iigy6ben.
3. Aktizgyfil6sjavasolja6s tdmogatja a gyiiLlekezeti
misszi6trirgydban megirand6 tanulm6nyok 6s segit6 anyagok kiad6s6t.
4. Akozgytil6sjavasolja,hogy a tanulm6nyi bizottsilg 6w6nyesitse a lelkip6sztorok tov6bbk6pz6s6benmisszi6i
munk6ra val6 felk6szit6s6t6s tov6bbk6pz6s6t.
5. A krizgyiil6s javasolja, hogy a gyr.ilekezetimunkat6rsak
k6pz6se6s tov6bbk6pz6se- ak6r a saj6tos feladatokra
tekintettel is - szervezettform6ban tcirt6njen.
6. A k<izgyiil6sfelhivja a figyelmet a Zsinat 6ltal alapitott
Misszi6i Kcizpontmunk6j6ra, arra Isten 6ld6s6t k6ri, 6s
t6mogatja, hogy gyiilekezeteinkbenmunk6jukat bemutass6k, arr6l t|j6koztat6st adjanak.

r). Az EgyhhzkertirletiKiizgy(l6s k6ri az egyhdzmegv6kifjri-

s6gi titk6rait, hogy minden esztend5benadjanak be egyh6zmegy6jr.ikifjirsSgi munk6j616ljelent6st!
7 . Az Egyhilzkerr.ileti Kcizgyiil6s k6ri a keri.ilet iskol6it,
hogy a r6juk bizott fiatalok kcizti misszi6i munk6jukr6l
az Ifjrisdgi Bizotts6gnak esztend6k6ntk6szitsenek 6s adjanak be jelent6st!K6rjtik ezt az6rt,hogy az ifjris6gimiszszi6i munka egyik elengedhetetlenulfontos pill6r6re is
Iegyen a bizottsilgnak r 516tilsa.
Az EgyhAzkeriileti Krizgyiil6s k6ri a kertilet teriilet6n
mfiktjd6 reform6tus ifjris6gi szetvezeteket (REFISZ,
RKIE, SDG),hogy a fiatalok krizti misszi6i munk6jukr6l
az Ifiirsdgi Bizotts6gnak esztend6nk6ntk6szitsenek 6s
adjanak be jelent6st! K6rjiik ezt az6rt, hogy az ifjris6gi
misszi6i munka ezen elengedhetetlenulfontos pill6r6re
is legyen a bizotts6gnakr6l6tilsa.
9. Az Egyh{zkerr.ileti Ktizgyfil6s tov6bbra is karolja fel, 6s
lehetSs6geiszerint t6mogassa a kerr.ilet tertilet6n (is) a
gyr.ilekezetek jav|ra tev6kenyked6 reform6tus ififrsdgi
szervezetekmunk6j6t.

17. TANULMANYIJELENTES
El6terjeszti:
dr. Nagy Istv6n
l-

Az Egyh|zkeriileti Krizgyiil6s a 2005. 6vr6'l k6szitett tanuim6nyi jelent6st - fenntart6sokkal - elfogadja.

2 . Az E gyhilzkertileti Kcizgy(l6s rirrjmmel veszi tudom6sul,
hogy az el6z6 6vi hatdrozatok nagy r6sze megval6sult.
Kciszcinet6tfejezi ki azokir{nt, akik a krjtelez6lelklsztov6bbk6pz6sr6g6ta vajird6 [gy6t megoldottdk,6s elindulhatott a tanfolyam.
Az Egyhilzkeriileti K<izgyiil6srijra k6ri az egyhdzkeriilet
elnciks6g6t,hogy f6radozzanak a bibliaiskolai rendszer
ki6pit6s6n, 6s alkalmas emberek vezet6s6velkezd6dj6k
meg ez a fontos munka minden gyrilekezetben.

16. IFJUSAGI MISSZIoI JELENTfS
Az Egyhilzkenileti Kcizgyfil6s szeretettel k6ri a Tolnai
Egyh6zmegy6t,hogy a lelk6szek tanulm6nyi munk6jit
tekintse feladat6nak,6s gondoskodj6kmegszerve
z6s6r(fl,.

El6terjeszti:Biittger Antal
1. Az Egyh|zkeriileti Kdzgyiil6s elfogadja a besz6mol6t.

AzBgyhilzkertileii KcizgyLil6sk6ri a HTK tanari kardt, hogy
k6szitseel a lelk6szi aj6nl6levelekformanyomtatvilny6t.

2. Az}gyhhzkeniieti Kcizgltil6s fetk6ri a KGRE Hittudom6nyi
kar6t, hogy a 2007-08.6vi tan6r,t61kezd6d6enlegal6bbszemin6riumi munk6banv6gezzenifris6gi misszi6sk6pz6st.

29. KATECHETIKAI JELENTES
3. Az Egyh6zkerr.ileti Kcizgyfil6s megbizza egyh6zkeniletrink elnciks6g6t,hogy k6szitsen egy 2007.6vi egyh6zkeriileti programtervezetet, amely tartalmazza a keri.ilet eg6sz6t 6rint6 programokat, hogy azok figyelembev6tel6vel
tervezhessenmindenki! A programtervezet k6szit6,s6hez
valamennyi keriileti program6rt felel6s szem6ly,tiszts6gvisel6 december20-ig adja le vonatkoz6 tewezetlt.

El6terjeszti:dr. Fodorn6 dr. Nagy Sarolta
1
l,

Az Egyhdzkertileti Kcizgy(l6s a jelent6st elfogadja.

2. Az Egyhdzkeruleti Ktizgyiil6s megkciszciniMolnd,r Mihl6s
nagytiszteletfi irr munk6j6t, a feln6ttek szdmdraklszitett
konfirm6ci6s ,,Vez6rfonalat",6s 6let6re Isten 6ldds6t k6ri.
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3. A kcizgyfiI6scsaldd'i hatechdzistsegit6 hdnyu kiad6sdt
,"orgu1^urru, felk6ri a Katechetikai Bizotts6got, hogy
vizsg6lja meg ennek 1ehet6s6g6t.
4. Az egyhilzkertlet szorgalmazza,hogy az egyh6zmegy6k
katechetihaifeldgyel6hetdlli,tsanak.
5. A krizgyiil6sfethivja a lelkip6sztorok figvelm6t, hogy az
ig ehiiJ.etdseleben gyer meheh szd md'ra 6rthet6p 6Id d'l', opp'
t"tnaAAnhangozzanak el, igy segitve a gyermekek gyiilekezeti be6piil6s6t.

kok sz6m6ra megszervezi a szaktan6ri korrepetdldst' Mint
int6zrn6nyve zet1nek kiemelked6 6rdeme, hogy nagy figy.elemmel gazd6lkodik, szigorilan ragaszkodik a fenntart6 61tal meghat6rozott kcilts6gvet6shez.
F6rjJ egyh6zkcizs6gunk presbitere. Csalddi 6letiik p6ld6s' Ez
a l6gktlr mlghatiroz6 volt a nagyobbik firi p6lyav6lasztfs6ra is,
aki-most a Kiroli G6sp6r ReformAtus Egyetem lelk6sze'
Afentiekre figyelemmel - a kcizel tizencit 6ves nevel6i, 6s a tcibb
- dr' Kod6csy
mint tiz 6ves igazgat6i munkri.jSla tekintettel
Zsuzsanna-dijnak'
a
Lordntffv
lehet
birtokosa
Jinosn6 m61t6

6. A kcizgy(l6s felk6ri a Katechetikai Bizotts6got, hogy
,rirsg6ija meg annak m6dj6t, hogyan Tehetnyd'ri td'borolt
seg6lanyag6hozjuttatni az 6rdekl6d6gyiilekezeteket'
?. A kozgyiil6sfelk6ri az espereseket,hogy a hittancsoportohr6liz6l6 pdnzt)gyiigdnvbeielent1segv md'solatipdlddnydtkapjilk mega megyei katechetikai elSad6k'
8. Az Egyh6zkeriileti Kcizgyiil6s felhatalmazza a Ka-techetilai Bizottsdgot,hogy vizsg6lja megalapfohrtgver
mehmunhd'shLpzdsbeindit6s6nak m6dj6t, lehet6s6geit'
6s tcibbmegyeig6nye eset6nkoordin6lja azt'
19.A SPIR]TUALISJELENTESE
El6terieszti: Btilcsfiildi Andr6s
a spiritu6lis jelent6s6t qllogqiiu'
1. A k<izgyfi16s

oi.rexanoMAivvozAsARol2. Benda
t;. ]nifi iii6s Fpnecocu"s

A hitilntetetttandroh
K6lm6n-dij

2la
Asztalos Gdbornd 6retts6giut6n a Ktilkereskedelmi F6iskola
idegennyelv szak6t v6gezteei. Els6 k6t munkahely6n nemzet'
1. LordntffY Zsuzsanna-dij
kr;zI oszi6lyokonidegen nyelvi levelez6t6nt dolgozott'Amikor
MELTATAS:
elkezd6dcitiaz egyhdziiskol6kvisszaad6sa,akkor kapta a taniaz elhivdst, ez6tt elv6geztea Budapesti Yte?t
t6i szolg6latra
"E
Dn Kod.d.csyJdnosnd a Kecskem6tiReform6tusKoll6gium
gyetem
T6rsadalomtudom6nyiKar 6n az angol,nyelvgi
das6
be'
l6pett
15-6n
augusztus
1992'
Intern6tus6ia mint nevel6
Utcai Reform6tusGimndziumnak tijraAL6nyay
szalkot.
tan6i
Akijvetkez6 6vt6- 1993.augusztus6t6l- 1995'okt6ber31tanilra. O alakitotta ki az iskol6ban az
6ia
1993.
azaz
jeienleg
i"Jiiaru,
is
1'j6t61
november
1995.
majd
ig igazgat6helyettes,
szaktanrili munk6ja eredm6nyeIg6nyes
szaktantermet.
angol
az int6zm6ny igazgat6j a.
Elen j6rt a bibliai szaknyelwizsg6t.
te*
di6kja
sok-sok
k6it
munk6ja
nevel6i
Egy
6ves
besz6l.
Afenti el6rei6p?s^ueAert
csoportokbanpr6tanitott
Az
illtala
megismertet6s6ben'
nyelv
(Szab6
ut6n m6lt6v6 vett a trltyettesi, majd az els6 igazgat6
G6sp6r Reform6tus Egyetem akkredit6lt
K6roli
tiu
fAtai.
ut6n
menetele
nyugdijba
asszony)
Gafo.tte nagytiszteletii
theolingua nyelwizsgaanyaglt. Munkakcizciss6g-vezet6k6nt
az igazgat6i m egbiz6.sra.
koordinTlta a nyelvtan6rok munk6j 6t. Kiv6l6 szervez6tehets6f6rje
szinmaz6
csal6db6l
lelk6sz
a
CJaleii neveltet6se,majd
e6t a di6kok kiilfdldi nyelvbanul6s6naklehet6v6 t6tel6ben, a
vil6mellett egy6rtelm( volt reform6tus identit6sa, egyhilzhoz
6pol6s6bankamatoztatja'
Iestv6riskola-kapcsolatok
Azonnal
Kecskem6ten'
6lnek
v6g6t61
friir6gu.A, fgZO-ut 6vek
for'
kereszty6nszellemis6g6nek
a
di6ks6g
6s
tantestiilet
A
bekaficsol6dvaa gyiilekezet6let6be,akkor m6gk6t firigyermekk6pe1s6gevan' Halk, szelid
kommunik6ci6s
Kiv6l6
m6l6ja.
isegyutt
le6nvgvermekiikkel
rikkei, majd k6s61,imegsziiletett
sz6valneveli di6kjait. F6'k6nt6let6vel,empatikus k6szs6g6tentiszteleti alkalmaink rendszeresr6sztvev6i'
j6
vel ad p61d6t,szeretetet svgatz6 egy6nis6g'Rendkiviil
igazgat6'
d
maj
igazgat6heiyettes,
nevel6,
Mint intern6tusi
a
j6
6r
el
pedag6giai
eredm6nyt
Kiilcjnosen
konfliktuskezel6.
a szeretetszigor6val,a csal6di otthonban is megkiv6nt-menevel6s6ben'
didkok
problematikus szem6lyis6gii
legs6ggei6s fegyelemmelneveli az intern6tusunkra bizott
Lelk6szgyermekk6nt 6desapj6t6l - aki, t6llyai lelk6sz,
if:"tsa'e;t. Igyeiezett itt tdltdtt idejiik alatt anyai szeretettel,
majd a Ti-sz6ninneni Egyh6zkerr.iLletptispciki titk6ra volt
ai szigorral" fi gyelni 6tet, -vezetni,tanitani'
ugyan"akkJr,,ap
iigv6iiintt",hogy 6jjel-napi* tetrutt tef aitni az Uristen
nEvekri. Az intlrn6tuiban olyan t6gkcirt alakitott ki, ahol a
nek
szolgdlat6ri.E t gyakoroljaAsztalosG6born6a L6nyay
taugyanakkor
magukat,
6rezhetik
otthon
bentlak6 tanul6k
RJform6tus Gimn6ziumban is. Mindenkinek minden
Utcai
nem(kod6
nul6sukra, magatart6sukta az ir6nyit6sa alatt
probl6mdj6t megoldja,6s mindezt mosolyogva,hitet, b6kesvel6testiilettagjaival egytitt rendszeresenfigyel'
zva teszr.
s6get sugS.ro
inaz
A m6r t6'1i-inkelkerult di6kok h6l6san emi6keznek
k6sz a szakmai megrijul6sra.M6dszertani ismerettnmaig
6ves
tizenn6gy
vagy
tizenk6t
A
6vekre.
tciltcitt
tern6tusban
teinek g"yarapit6sa6rdek6ben az ELTE pedag6giaszak6n
korban m6g n6ha pityerg6 tanul6k gimn6ziumi tanulm6nyaposztgridu6lis k6pz6sbenveszr6szL,igy harmadik diplom6ik fef'ejez6l6vellegtobbensokszorsirva hagyjdk el az int6.zj|t szetzi meg a ktizeljciv6'ben.
jelleg6t,
otthon
m6nyt. Sz6momraez mutatja az intern6tus
A Budapesl-Pestszentl6rinci gytiiekezet tagjak6nt gyerlevel6st'
6s
szeretetet
k6pviselt
6ltaI
az rgazgat6n6
is hitben nevelte, mindk6t l6nya a L6nyayban 6rettmekeit
este
vas6rnap
int6zm6nyben minden
.q,'rrur"t6te alaLt 6176
ielenlegegvetemihallgat6k'
istentisztelettelkezd6dik az ii h6t. H6tk<izben6'8 csoportos s6eizeLt.
munk6j6truktutteti 6s iskolavezet6-helyettesi
Ildoruio.
pedig
rendszeres
bibliakcirciket, az int6zeti lelk6sz 6ltal
tantestrilet.egya
6s
kezdem6nyez6s6re
rgazgat6n6
6rl az
Ielkigondoz6ibesz6lget6sialkalmakat teremtett meg'
hangri rieger6sit6v6lem6nyealapj6n a Budapest-EszakiReA iehezebben tanul6, egy-egytant6rgyb6l lemarad6 di6El6terieszti:Htircs6kImre
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. Dunamelldki
Kozlem6nyek
Reform6tus
Egyh6zkertileti
]
Asztalos GSborn6tBenda
form6tus Egyh6zmegyeelnciks6ge
K6lmin-dijra terjesztettee15.
2tb
Hdmori Zoltdnni az er6sevang6likushagyom6nyokkalrendelkez6,szawasi gyiilekezetheztartoz6 csa16dgyermekek6nt
sziiletett. Neveitet6s6t,lelkis6g6tmindv6gigez hat|rozta meg.
Szegeden6s S6rospatakon
Tanulm6nyait szr.il5vdrosdban,
v6,gezle.
Szegedena Juhisz Gyula Tan6rk6pz6F6iskol6nszlov6k-n6pmiivel6sszakos,a S6rospatakiComeniusTanit6k6pz6 F6iskol6n6ltal6nosiskolai tanit6i diplom6t szerzett.
Az 1994-benrijrainditott Kecskem6ti Reform6tus Alta16nos Iskola egyik e1s6tanit6jak6nt jelent6s szerepetj6tszott
azint6zm6nyszakmai 6s pedag6giaimunk6jdnak megalapo'
z6s6ban.Hozz66rt6segits6g6velt|nyitotLa, segitette az i.skol5ba kertil6 pedag6gusokmunkdj6t, az iskola pedag6giai
programjAnak,heiyi tantervtinek kidolgoz6s6t.A kezdetek
vezet6je.
6ta iskol6nk 1-2. oszt6lyosmunkakcizoss6g6nek
Kiv616pedag6gus.V6rosszerteismerik 6s elismerik. Szakmai ig6nyess6g,aiaposs69jellemzi. K<ivetelm6nyszintjemagas, annak teljesithet6s6g66rtmindent megtesz. Tanitdsi
6rdin kiemelten figyel az alapk6szs6gekfejleszt6s6re.Minden r6bizott gyermeket szem6lyis6g6nek6s tehets6g6nek
megfelel6ennevel,oktat. Di6kjaihoz figyelmes,meg6rt6.Tehets6gestanul6i 6vente kiemelked6 eredm6nyeket6rnek el
kiikjnbitz6 szintii tanulm6nyi versenyeken.Munk6ja sordn
kiemelten segiti 6s gondozza az oszt6ly6ba kertil6 saj6tos
nevel6siig6nyfi gyerekeket.
Felk6sziilts6g6t5ltal6nos elismer6s civezi,mind a kollegdk,
Kecskem6tMegyei Jogri Vdros Oktat6si
mind a szl;'76i..r<r6s26r6..
Oszt6lyafelk6r6s6retcibb6ven Atvezette a v6ros iskolakcizitaA reform6tus i.skol6k rijraindul6sakor
nit6i munkakrjzdss6g6t.
pedag6giaitov6bbk6pz6seket,
bemutat6 6rbkat tartott a reform6tus iskol6k tanit6inak. N6h6ny 6vig a Reform6tusPedag6gilStogatta 6s segitettea ko116g6k
arlntlzet szaktan6csad6jak6nt
munk6j6t. Szakvezet6tanit6k6nt rendszeresenr6szt vesz a
K6roli Gdspar Reform6tus Egyetem Nagyk6rcisi Tanit6k6pz6
Kara hallgat6inak gyakorlati k6pz6s6ben.
A fentiek alapj6n j6 szivvel terjesztem fel H6mori
Zolt6nn6 tanit6n6t a ..Benda K6lm6n-dij" kitiintet6sre.
2lc
Osud.th Ernese Md.rta matematika tan6rk6nt 2000 szeptembere 6ta dolgozik a Szil6dy Aron Reform6tus Gimn6ziumban.
Diplom6j6t Kolozsv6rona,,Babes-Bolyai"egyetemen szerezte.
Igen j6 szakmai 6s pedag6giaifelk6szi.rlts6g6tan6r, aki szereti
a tanit6st 6s a gyerekeket.Tanitv6nyait6l megkiv6nia az alaposfelk6sziil6st.Szigonian k6ri sz6monmindazt, amit kciriilte'
kint6 pedag6giaitev6kenys6g6velmegtanit.
Or6it szakszerii tan6ri munka jellemzi. Ert6kel6si m6d'
szete igazsilgos,cisztcinz6hatdsti. Elhivatott szem6lyis6g a
tan6ri pd1y6n.Higgadts6g6val,soha nem kapkod6 iL6I6k6pess6g6velmeghat6roz6anform6lja az iskola arculat6t.
Meg6rt6, egyiitt 6rz6koIl6ga, mindig k6sz ana, hogy segitsen. Megbiz6sait rendkivrii j6 szinvonalon teljesiti. Tan6ri
munk6j6val kapcsolatosgondjait szivesenmegosztjaa matagjaival.
Lematikamunkakcizijss6g
Hivat6s6nak 6l( kciteless6geitmindig k6szen teijesit6, minden dolg6ban lelkiismeretes. Szakmai felk6szrilts6gealapos.
Neve tan6ri kcirrikbentekint6lynek, megbecsiil6snekcirvend.
DifferenciSlt kcivetelm6nyrendszer6nekkdszcjnhet6ena
j6 k6pess6giidi6kok l6tv6nyosabb kittin6 eredm6nyei mellett a leggyeng6bbtanul6kba is 6t tudta pl6nt6lni tanL6rgy6nak szeretet6t.
28. DIAKONIAI JELENTES
Ei6terieszti:Derencs6nyi Zsuzsanna
1. A krizgyiil6s az egyhizkeriiieti diak6niai munk6r61 k6szi'
besz6mol6telfogadja.
tett <isszesitett

2. Abizotts6g k6ri az Egyh6zkerr"ileti Kcizgyfl6st, hogy a
gyr.ilekezetekdiak6niai munk6jdt nagyobb hangsrillyal
tdmogassaelvben 6s gyakorlatban.
3. A krizgyiil6sk6ri a Reform6tusokLapj6t, hogy biztositson lehet6s6geta diak6niai iizenetekre6s kcizl6sekre.
18. GAZDASAGI trS PENZUGYI JELENTES
El6teri eszti: Varga Ldszld
1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kozgy(16sea
Gazdas6giBizotts6gjelent6s6ttudom6sulveszi.
2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyiil6se
a MAtuah6zt Lelk6szr.idtil6velkapcsolatos beszd:mol6t
tudom6sulveszi.
3. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet Kcizgyiil6se
felhatalmazist ad az elndks6gnek, hogy az 50 M Ft-ot
meghalad62006. 6vi beruh6zrisikcilts6get,,kiskincst:iri"
rendszerbena kcilcscinalap terh6re megel6.egezzeM6tra}.dza szdm|ra a Zsinatt6T 2007. 6vben e c6lra 6rkez6 50
M Ft-os t6mogat6st.
4. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet Kcizgyiil6se
felhatalmazza a Gazdasilgi Bizotts6got, hogy 2007. 6vi
kcilts6gvet6stervez6s6n6la 2006. 6vi kcilts6gvet6simaradv6ny, valamint a 2007.6vi kcilts6gvet6sterh6re m6trah|zi beruh6z6sraaZsinati t6mogat6sontril 50 M Ft-ot
biztositson.Egybenfelhivja a beruh6z6slebonyolit6s66rt
felel6sciketa krjriiltekint6, hosszirt6vonis gazdas6gos,
ugyanakkor takar6kos megold6sokmegkeres6stlre.
5. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertiletKtizgyiil6sea
m5:trahdzi iidril6,,uzemen kiviili" rizemeltet6si kcilts6geinek fedez6s6t(szem6lyi6s dologi)2006.6vi 6ltal6nostartal6k terh6re enged6lyezi.
6. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet Kcizgyiil6se
sajn6lattal 6rtesiil a korm6ny 6ltd' eI6irt maradv6nyk6pA ielkip6sztorok 6s hitoktatat6st
z6si kotelezetts6.gr1I.
v6gz6kcsalSdjai6rdek6benfelhatalmazzaaz elndks6get,
hogy a IV. negyed6vihittanp6nzt a kertileti hitelkeretb6'l
eld.egezzemeg. A felmerrii6 kamatot a hitoktat6s p6nzkezel6sikciiis6geiterh6re kell elsz6molni.
7. A Dunamell6ki ReformStusEgyh6zkertilet Kozgyiil6sea
kerulet m6dositott2006.6vi kc;lts6gvet6s6t2351 356 000
Ft-os fedezeti 6s sziiks6gleti oidailal elfogadja.Ugyancsak elfogadja kiizgyiil6s a M6trah|zi Lelk6szi-idril6
2006.6vi kolts6gvet6s6t88 926 000,- Ft fedezeti6s szirks6gleti cisszegben.
30. GYfJTEMENYI JELENTES
El6terieszti:dr. Horvdth Erzs6bet
l. Az Egyh|zkeruleti Kcizgyiil6selfogadja a gyiijtem6nyi
e16ad6ijelent6st a 2005. 6vrril,.
2. Akozgyiil6s megkdszcinidr. Fogarasi Zsuzsaigazgat6aszszonynak a ,,Hogyangondozzukklen6diumainkat" cimf
kiadv6ny elk6szit6s6t.
3. A krizgyfl6s feik6ri a canonicavisitatio-t v6gz6ket,ellen6rizz6k az egyh|zkozs6g klen6diumainak, iratainak,
anyakcinyveinekbiztons6goselhelyez6s6t,6s azok biztoott int6zkedjenek.
sit6sdt; ahol ez nem megfe1eT6,
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Reformdtus
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33.AZ EPiTESI ALBIZOTTSAG JELENTEStr

4. Akozgyiil6s felk6ri az egyh|zkozs6geket,hogy a misszi6i
munka szemel6tt tart6s6val tcirekedjenekgyulekezeteik
konyvtdri 6s m6s inform6ci6t hordoz6 anyagaiknak feldolgoz6s6ra,tov6bb6 ezekhozz6f6rhet6v6t6tei6re a gyiilekezet tagj ai sz6m6ra.

El6terjeszti:F6nagy Mikl6s

5. A kcizgyiil6sfelk6ri az egyhdzkozs6gekielkipisztorait,
hogy a gyiijtem6nyi k6rd6ivet pontosan,a r6szleteketfigyelembev6ve tcilts6kki.

2. Akozgyiil6s szorgalmazza,6s lehet6s6gszerint t6mogatja is egyh6zi ingatlanaink meg6v6s6t,tatatozhs|t 6s a
sziiks6gesrij 6piiletek 6pit6s6t.

6. A kcizgyiil6sk6ri a lelkip6sztorokat,hogy b6rminem( p6ly6zaiuk iratait az el6ir6soknak megfelel6enlegal6bb 5
6vrg6rrzz6k meg.

3. A krizgyiiL6smegval6sit6sraalkalmasnak tartja a nagykov6csi gyiilekezet benyfjtott templom, par6kia 6s ifjris6gi hdz 6pit6si terv6t. Javasolja, hogy a v6glegesterv
elk6sziilte el6tt hallgass6k meg Nagy B6ia m6rncik, az
6pit6sicsoporttagja javaslat6t.

7. Akozffi6s k6ri a lelkip6sztorokat,hogy barminemii selejtez6skork6szitsenekselejtez6sijegyz6tdnlvet6sazt a Reform6'
sz6m6nakmell6kleteszerintv6gezz6k.
tus Egyh6z2003102.

1. A kcizgyiil6selfogadjaaz 6pit6sijelent6st.

8. A kdzgyfl6s felk6ri a R6day Gytijtem6nyt, hogy a szaktertrletukhc;z taftoz6 gyiijtem6nyi k6rd6sekben legyenek
segits6gul az egyh|zkeriilet gyulekezeteinek.

4. A kcizgy(16sbiztatja az 6pitkez6s ei6tt 61166s a m6r
6pitkez6sbefogott gyiilekezeteket,testiileteket, hogy figyelj6k a lehets6gespillyizatokat 6s tegyenekmeg minden to'liik telhet6t a p|Ly|zati t6mogat6sok elnyer6se
6rdek6ben.

31. MEDTA SS TXF'ONMATIKAIJELENTES

34. SZ/\\,I\[ZS GALO JELENTIoS E

El6terieszti:dr. Szildgyi Sindor

ElSterjeszti: Derzsi GytirgY

1. A k<izgyfl6saz egyh6zkeriiletM6dia 6s Informatikai Bizotts6g6nakbesz6mol6j6telfogadja'

1. Az Egyh6zkeriileti Kcizgyiii6s a Baranyai, B6cs-Kiskuns6ei, Budapest-D6li, Budapest-Eszaki, D6lpesti'
Eszakfesti, Tolnai Egyh6zmegyesz6mvizsg6l6ijelent6seit, sz6mad6saittudom6sul veszi.

2. Akozgy(l6s ktjsztinetet mond az egyhdzmegy6km6di,a6s
informatikai elSad6inakjelent6seik6rt, 6s biztatja 6ket,
hogy a jciv6Aena jelent6sekbennagyobbfigyelmet szenteljenek az egyh|zkozs6gek6s a lelk6szek megjelen6s6nek az eiektronikus m6di5ban.
3. A ktizgy(l6s kcisztinetet mond azoknak az egyh|zkozs6geknel, ahol a hangfelv6telekk6szit6s6t 6s terjeszt6s6t
izivi.igyiiknek tekintik, 6s biztatja azokat a hangfelv6telek archiv6i6s6raCD-n.
4. Akozgyfil6s megbizza az egyln|zkertiLletM6dia 6s Informatikai Bizottsig|t, hogy 6v v6g6ig dolgozzonki javaslatot a vizitilci6s k6rd6iv korszer(sit6s6re.
5. A krizgy(l6s feihatalmazza az egyh6zkeriilet M6dia 6s
Informatikai Bizotts|git, hogy minden t6mogat6st adjon
meg a Zsinat 6ltal tervbe vett felm6r6si program v6grehaji6s6hoz az informatikai 6s iigyvitel-g6pesit6sieszkcizrik vonatkoz6s6ban.
32. EGYHAZZENEi JELtrNTES
El6terieszti: dr. Ddvid Istvin

2. Az eddigi gyakorlati tapasztalatokalapj6n azEgyh6zkeriileti Kcizgy(I6ssztiks6gesnektartj a tov6bbi sz6mviteli
tov6bbk6pz6sek, konferenci6k megtartdsdt, egyh|zmegyei 6s egyh6zkertiletiszinteken,annak 6rdek6ben,hogy
gazd6lkod6sukazonosgondolkod6ssal6s nem utols6 sorban szabilyszerlen ttjrt6nhess6k'
35. LELKESZI KEPESfTBS HATAI-YBAN TARTASA
ElSterieszti:Simonfi S6ndor
1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertlet Kcizgyiil6se
Cs6nyi Gycirgy (Eszakpest), Saja Zsolt S6ndor
(Itszakpest),Giid<illei Kiroly (Bp'D6I), Lassu G6bor
Eget6 Ferenc (Eszakpest)6s Szenes Ta(Eszakpest),
m6s (Bp-Eszak)lelk6szekk6pesit6s6t5 6vre, azaz 20L1.
november30-ig hat6lyositja, illetve hat6lyban tartja'
36. LELKESZEK MAS KERESO FOGI,ALKOZASANAK
ENGEDELYEZESE
El6terjeszti:Simonfi Sdndor

1. Az Egyh6zkeruletiKtizgyiil6s a jelent6st elfogadja
2. Az Esyh|zkeriileti Krizgyiil6s megkciszciniaz egyhLzzene
teriilet6n, a k6ntork6pz6sbenszolg6latotteljesit6t munk6j6t 6s hangsrilyozni kivdnja a min6s6gi egyhdzzene
fontoss6gdtgyiilekezeteinkben.
3. Az Egyh6zkertileti Kcizgyfil6sfelhivja a figvelmet a gytiLlekezeti 6nekl6s, a k6rus- 6s orgonakultrira, valamint a
nemzetkdzi6s K6rp6t-medenceizeneikapcsolatok6pol5s6nak sztiks6gess6g6re.
4. AzEgyhilzkertileti Kozgyfil6s nyomat6kosan felhivja a figyelmet szellemi 6s t6rgyi 6rt6keink meg6v6s6nak,a
megfelel6szakmai v6lem6nyekkik6r6s6nek 6s elfogad6s6nak sziiks6gess696re.

1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriiiet Ktizgyiil6se
Liter 6ty Zoltdn beosztottlelk,5sznekvisszamen6hat6llyal
enged6lyezia KGRE HTK Gyakorlati Tansz6k6nr6szid6s
tandrseg6di fo glalkoztatils6t 2006. augusztus31-ig.
2. ADuname[6ki Reform6tusEgyh6zkerLletKrizgytil6sefelhivja a kebelbelilelk6szekfigyelm6tarra, hogyaz 1994.6vi II. tv.
39. $. szerinti enged6ll'ta m6s foglalkoz6s(v6llalkoz6s.stb.)
megkezd6seel6tt kot elesekbeszerezni.Felhivja az egyltSzme'
gy6k figyelm6t, hogy az illet6kes presbit6rium hal6rozata
alapj6n ezekbenaz igyekben az alkotm6ny szetintazegyh|zmegyei tan6cs is jogosult 6rv6nyesdrjnt6st hozm az 1994'
6vi II. tv. 99. $ (4) bekezd6sealapj6n. Az Egyh6zkeriileti
Kcizgyiil6sfe\hatalmazzaa piispciktit,hogy az egyh6zkeriibenyirjtott k6relmek i.igy6ben- az esIethezenged6iyez6sre
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Reformdtus
Egyhdzkerrileti
Kozlem6ryek
IJ
peres-gondnoki 6rtekezlet javaslatdra, az egyh6zkeriilet
testiilet6nek egyet6rt6s6tfelt6teiezetten- dcintscin.
Az eibir61t k6relmeket a puspcikkdteles meger6sit6srea legkrizelebbi egyh6zkeriileti kc;zgyii16svagy egyh6zkertrletitan6cs
el6 beterjeszteni.

3S. EGYHAZKOZSEGtrK HATARAINAK MODOSiTASA
El6terjeszti:Simonfi S6ndor
1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet a Budapest-D6li
Reform6tusEgyh6zmegyeszab6lyrrendelet6nek
m6dosit6sdt,
amely az egyh{zk;izs6gekhatdrair6l rendelkezik, j6v6hagya.

37. A BUDAPEST.ESZAKI EGYHAZMEGYE SZABALYRENDELETNNPX JOVAHAGYASA

39. EG\TIAZMEGYEI SZAVAZI$I SZAMERTEK VALTOZASA

El6terjeszti:Simonfi Sdndor

El6terieszti:Simonfi S6ndor

1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kozgy(l6se a
' ;
Budapest-Eszaki
Reform6tusEgyh6zmegyeszab6lyrendeiet6t, amely az egyhS.zmegyei
ingatlanok kezel6s6roll6s az
rendelkezik,j6v6hagyja.
eredm6nyfelhaszn6l6s616l

1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhfzkerulet Kdzgyiii6se a
Budapest-D6liReform6tus Egyh6zrnegyeszavazattsz6m6rL,6kv|ltoz{sdt tudomdsul veszi.A megalakult misszi6i egyhdzkcizs6gek
61et6re6s szolgrilat6raIsten 61d6s6tkiv6nja.

ADATOK
trGYHAZMBGYEI
ADATSZOLGALTA|AS

DATUMA: 2006. NOVEMBER

BARANYA
U.I UNIYNNSZOLGAL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
7.

Iv6n G6zatAvozoLtV<ircismartr6l(HO) a Dun6ntillra
Nagy ?lt6n Csaba- Tiszdninnenr6lSelly6re
FodorAkos 6s feles6ge- Magi6dr6l Vajszi6ra
Horvdth Anik6 - Tisz6ntrilr6l - cig6nymisszi6
Ga6l Mariann - Tisz6ntrilr6l hitoktat6k6nt P6cs-Belv6rosba
Kiss Gycingyi- bo. ip. P6cs-Kertvdros
Y6gh Barna - Seliy6r6lbo. Ip. Kistdtfalu-Ujpetrere
BereczkyOrs - Bp-Pozsonyiritr6l Kelet-Orm6ns6gba

SZULETETT:
Kende- F6nyesEndre zsibriki lelk6sz 4. gyermeke

7.
8.
9.

Csatai Vikt6ria - R6ckev6re bo. lp.
Pet6 Vikt6ria -. Kiskunlach6zdrabo. lp
PAI'l'am6s 6s P6l thm6sn6 Szolnokr6l Kaidacsra

SZUI,ETETT:
1.
2.
3.
4.
5.

Krisztina - Szalkay L6szl6 szigetszentmikl6si lelk6sz 3. gyermeke
K6roly - Harmathy Andr6s szigetszentmikl6si ieik6sz 4. gyermeke
Bogldrka - Veres P6ter monori bo.lelk6sz gyermeke
Emese Csenge - P6l Tam6s 6s P6l Tam6sn6 szolnoki lelk6szek
gyermeke
Jrinos Barnab6s - Kir6ly Jdnos rdckevei bo.lp. gyermeke

NYUGDIJBAMENT:
Hamar Istvdn - Szolnokr6l

ESZAKPEST
0.1snrvnNSZoLGAL:

Fukk L6r6nt- Hern6dkakr6l
Veresegyh6z6ra
NyilasZoltdn- Szokolydr6l
Pomrizra
BaloghTam6s- Bp-R6koshegyr6l
Gcjdoll6re
(id6sgondozds)
CsukaEszter- V6c-Als6vrirosb6l
vil6gi6116sba

NYUGDIJBAMENT:
B6ka Andrds - Ujpetre

1.
2.
3.
4.

BACS-KISKUNSAG

NYUGDiJBAMENT:
PapL6szl6n6-Pomiz

SZULETETT:

Merse Zal6n - SiposAjtony Levente soltvadkerti lelk6sz
5. gyermeke

TOLNA

BUDAPEST_ DEL

NYUGD1JBAMENT:
- Fels6ny6kr6i
1. NagyJ6nosn6(Dem6n6
MiksaZsuzsanna)
2. P6l6cziK6roly - Medin6r6l

NYUGDIJBAMENT:
Kis6rdi Dezs6- Csepel-Kir6lyerd6

SZULETETT:
K6roly- L6rincziK6roly simontornyailelk6szels6gyermeke

BUDAPEST. NSZET<

VERTESALJA

U.I HSI,YPN SZOLGAL:
Hamar Jrilia - Csepelr6lRdkoshegyre

0j egyhdzmcgyei gondnok.
Keresztes S6ndor, bicskei f6gondnok

NYUGDIJBAMENT:
1. T6th Kdsa Istvdn - Bp-Pestrijhelyr6l
2. Fodorn6Kov6ts M6rta - Bp-K6Ivin t6rr61
3. Tam6sBertalan - Bp-Sk6t misszi6b6l
DELPEST
UJ HPT,YPN SZOLGAL:
1. Harmathy Andr6s - az rijonnan megalakult Szigetszentmikl6sUjv6rosi Egyh6zkiizs6gben
2. Lakatos Enik6 - Mak6d - beosztottlelk6szb6lmegv6iasztott
3. Szildgyin6 Szem6'l<
Andrea - (kor6bban Vajszl6n)- Ork6nybe
mint helyetteslelk6sz
4. Hajdri Ferencbo.lp- Kiskunlach6z6r6lTiszdninnenre
5. Kis Gergely Mdrton - Nagyk6rcisrol Tisz6ninnenre
6. V6gh Mikl6s - Dun6nt(lr6l Szolnokra

TJ.IHpI,vpN SZoLGAL:
1. Zsirka L6szl6 - Ercsib6l Tabaidra
2. KardosAbel - Lovasber6nyb6lSukor6ra
3. Hajdri SzabolcsKopp6ny- Tiszak6csk6r6lLovasber6nybe
4. Orsz6ghIstv6n - P6tka - helyetteslelk6szb6lmegv6lasztott
5. Maruczdn Attila - Aba - helyettes lelk6szb6l megv6lasztott
6. Darvas-TandcsErik -Alcsritr6l Ercsibe
7. Burj6n Zsolt - K6poln6sny6kre

ELHUNYT NYUGDI JAS LELKIPASZTOROK:
f
f
t
f

VririisBenS- Dunaharaszti
L6n6rt Ldsz\6 - UIl6
Apostol P6ln6 GdnczyKl6ra
K6hegyi Istv6n - D6ipest

| [.
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oz oldbbi
(o PijspokiHivotoligozol6s6vol)
Az Opel Tormdsi f5dlldsriegyh6zidolgoz6kr6sz6re
ton6roi
iskol6k
pl.
oz
egyhozi
ny0itio.Ezeketo kedvezm6nyeket
kedvezm6nyeket
is ig6nybevehetik.
vogy egy6bolkolmozottqi
keresse:
B5vebbinform6ci6k6ri

AnpAo ZOTTAN6rt6kesir6sivezet6t
FRUTTUS
teh06/ 76/ 5O29OO,e-moil:f ruttus.orpod@tormosi.hu
Gteldrokrovonotkoznok.
od6volcsokkentett
o regisztr6ci6s
A kedvezm6nyek
gy6rtmany

modell

kedvezm6ny

Agila

2Y"

Corsa
Tigra

4"/o

Meriva

4"/"

1"/"

AO/

Astra Classic ll
Opel

gy6rtm6ny

Astra
Zatira
Vectra

5"/"

Signum
Combo

6"/"
6"k

Vivaro

6"h
kedvezm6ny

modell

Spark
Aveo

Chevrolet

gy6rtmany

Lacetti
Tacuma

6Y"
7"/"

O"/"

8"k

3"h
3"k

8"/"
9Y"

Captiva

9"h

modell

lizingesv6sdrl6s

k6szo6nzesv6s6116s

Epica

Swift"

1"/"

4o/o

kedvezm6ny
5Y"

sx4---

5"/"
5Y"

Jimny

5"/"

Grand Vitara

5t/"

lgnis-'
Suzuki

5"k
6"4

* GLX CD felszerelts6gt6l
*" GLXAC CD felszerelts6gt6l
*** GLX felszereits6gt6l

ToZIEVTruYTT
ECYHAZKERULETI
DUNAMELITrcNETONMATUS
lapia
hivatalos
let
s Egyhlzker0
l6kiReformitu
a Dunamel
DRESzdkhdza
Szerkeszt6s€,9:
RidayuLca28.
| 092 BudapesL,
36-l -2180-753
Telefon:
Fax:36- I -2 I 80-903
matav.hu
e-mail:ph@mredmek.
zt6: Yarga L|szl6 f6iegyz6
Felel6sszerkes
lelk6sz
Enik6piispokikriliigyititk6r,BolcsfoldiAndrds
Regdczy-Nagy
szerkeszt6:
Kdszrlltaz OPENART nYomd6ban
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DUNAMELLEK
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K6zlem6nyek
Dunamell6kiReform{tusEgyhtukerfileti

NAna pCIIntrka6ffiennfte?
a kozj6
Rrividen azt mondhatjuk, hogy a kcizciss6g,
szolg|Iata. Teh6t a politik6nak nem lehet legitim
c6lja egyesekvagy egyes csoportok rizleti 6rdekeinek maxim6lis profitjdnak kiszolg6l6sa.Az
6llamnak mint a kcizj6szervezettk6pvisel6j6nek 6ppen hogy a kiegyen-

sirlyoz6sa feladata, az istenk6piis6gb6l szdrrnaz6 emberi
m6lt6s6gnak legal5bb elemi szinten tort6n6 biztosit6sa. S ezt a feladat6t
szab|lyozdssal 6s korl6toz6ssal 6ri, 6rheti
el. El6liatiasodik az
ernberi vll{g, ha az
emberek helyzet6t a
t6hebeli er6viszonvok
hatArozzitkmeg csup6n!
Ma MagyarorszS,gon
elk6peszt5enembertelen gondolatok 6s c6lok
megval6sit6s6ra trirnek
egyes politikai er6k. Priv atiz |lt e96szs6 gbiztosit 6st
6s oktat6s iigyet akarnak,
amelyek v6gletesen 6s v6gzete-

gathat, amely 6s akik az emberek 6s a ktizoss6g
szolgilatflt akarj6k megval6sitani. S mindezt az
rirrik isteni-erkrilcsi rend. s nem a profit maxim6lis
flrgyelembev6tel6vel. Az, amll ma n6lunk
korm6nyzati politik6nak hivnak, 6rdekcsoportidikt6tum, amelyre m6g
azok sem szavaztak, akik egy
6ve ezt a korm6nyt akart6k!

Eg6sz nernzeti, l6tiink is
kock6n forog. Ugy 6ltal6ban a magyarsrig 80%6nak semmilyenj6t sem
ig6r a korl6tlan szabad
piac globalizilci6s vll6ga. Hazugs6gb6l,korrupci6b61 6s foiyton
ncivekv6 ad6pr6sb6l
nem szriletheLvvdgz6
6s kiegyensulyozottkcizciss6g.
A kereszty6ns6gnem
ellens6ge az egy6nnek,
s6t, m6g a haszonnak
sem. Viszont ellenezi azt a
vilSgot, amelyben ember embernek farkasa, s nincs az Isten teremt6 gondolatak6 nt l6tez6

lelki-szellemi (identit6s-) otthona az
sen kett6szakitj6k a t6rsadalmat
egy6nnek6s a kcizriss6geknek.
6s a nemzeti szolidarit6s ktiz<iss6g
A politika fontos feladata a helyimAr amirgy is, megrendiilt pill6reit
Kdzdss69ben
nemzeti 6rdekek k6pviselete. Nem
izlett6 ziillesztik. A modern, neolibepolitika, hanem kiszolg6l6saz er6sek
r6lis politika piacc6,mindent elad6v6
akarja tenni a vil6got. Az isteni parancsot,a feleba- kegyeit keres6magatart6s!
Kedves Testv6rek! Ki-ki a maga hely6n magyar6ti szeretetets a ktizoss6gi-nemzeti 6Idozatk6szs6get 6rtelmetlennek nyilvfnitva. S az 6letet al6renrhzza meg embert6rsainak, honfit6rsainak, hogy
imm6r ut6daik sorsa is kock6n forog! Legyrink s6
delve az egy6ni haszonnak.
Nem szabaderre az irtra l6pmink, most ez a trjbb- 6s kov6sz,hiszen ez akereszty6n ktiteless6giink!
s6gszLmLraa nyomor, s6t, ahaI|hitja! Kereszty6n
dr. Tdhdczhi Ld.szl6
ember csak olyan politik6t 6s politikusokat t6mo-
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Esemdnyek a teoldgid'n
a II. fdldubenz

AZ F.LM, ULTIDoSZAK
NEHANY FONTOSESEMENYE

Az exhort6ci6ut6ni ktizris eb6drea krivetkez6szetvezetek 6s gyiilekezetekhivt6k meg a teol6gus didks6got 6s
tandraikat, a keriilet doigoz6it.Egyhdzherlilet,Ohurneni'
hus Tandcs, Kecshem\ti egyhdzkr)zsdg,Ddlpesti egyhd'z'
megye, Teot6gia, Ki spe st'K6zponti egy hd.zhdzs69, Ki shun'
e, Vdrtesal'
halasi egyhizhdzsdg, E szakpesti egyhd'zmegy
j ai egyhazmegye, Bd.cs-Kishunsagi egyhdzmegye, Tolnai
egyhdzmegye, B ud apest-E szaki egyhdzmegye

a 2006.novemberiktjzey6l6s 6ta 2007. janu6r 22'6n, milre|
us 14-6n6s 6prilis 23-in volt esperesi-gondnoki6rtekeziet,
janu6124-6ntan6cstil6s
ianuar 8-6n volt a szok6sos6v eleji kerirleti lelk6sztal6lkoz6
az idei tan6wel finansziroz6siokok miatt sajnosmegsziinik
a Szabadsz6ll6siE gyh6zkcizs6gfenntart6s6ban l6v6 Sz6sz
K6roly Reform6tusAlapfokf Miiv6szetoktat6si Int6zm6ny
Yeresegyhilziln viszont az egyhdzkozs6g6tvette az illIami
6ltal6nosiskol6t
2007.februar 26 - m6rcius 2 kciztittvolt a legut6bbiegyhizkeruleti lelk6sztov6bbk6pz6s,kisgyiilekezetek-sz6rv6nygyrilekezetekt6m6ban
il6rcius 31-6n6tadt6k a fehijitott mittahSzi lelk6sziidiil6t
ilprilis 26-27.Gener6lis Konvent elntiks6giu16svolt, amelyet ezrittal Dunamell6k l6tott vend6girl
m6jus 8-9-6nnemzetkcizikonferenci6t szervezetta KRE 6s
aYale EgyetemJonathan Edwards amerikai reform6tus teol6gusr6l az egyhilzkerii'let sz6kh6z6ban

A m6sodik f6l6vben a teologidn ei6ad6s sorozatot szervezttink PARBESZELGETES cimmel, melv lelk6szek
hilzassilgfu6l sz6it. Tctbb gyakorl6 lelk6szt (vagv t6rsaikat) hiv-tunk meg, akik 6szint'6nbesz6ltek a hallgat6k
el6[t megismerked6suk,a kdztjsszolg6lat,az id6'beoszt6s
neh6zs6geir61,a konfliktusokr6l, v6ls6gokrol, m6sfel6'l
is, s v6laszoltak a feltett k6rd6sekre.
rircimeikro'I
Szahivta meg a teoi6giaiifjris6g,besz6lget6sre
Tcjbbszcir
egvdi6ks6ggal
a
tijltdtt
t<ibb
est6t
piisprtkctt,
aki
Istv6n
b6
h6zunk, keriilettink hely zet'6t&, gondjair6l besz6lgetve'
Kiiltin is besz6lt a n6i lelk6szs6grreka teol6gushallgat6kat
is 6rint6 gondjair6l a teol6g6kkal.

AMIRoL EL6RE TUDUNK

Az egyhilzkeriileti sz6kh6z 6ltal feliigveit koll6 giumban
tak6 ,,kuts6s"(nem teol6gus)haligat6k sz6m6ta a teol6gia spiritu6lisa szervezetth6Lf6est6nk6nt ,,Otthon 616fat", melyek fele bibiia6ra, m6sik r6szi.ikpedig besz6lge6g6pit6 alkalom volt.
t6s, jilt6k, egy6b kciz<iss

egyh6zkeriiletiinkidei konfirmandus-tal6lkoz6jaokt6ber
6"-Anlesz, vend6gl6t6k: a Bp-Kispest-R6zsa-t6ri6s a
Kispest-KtizpontigYiilekezet
hdrimnapos Ravasz L6szl6-eml6krinneps6glesz szeptember 28-30.krjzcitt (eml6kszoba-avat6sKecskem6ten,konferencia Budapesten6s Le6nfalun eml6k-istentisztelet)
november tr-g.ktiz<;tt tervezzik a kcivetkez6egyh6zkeriiM6tr ahizSn
leti lelk6sztov6bbk6pz6st
az 6sziktizgyiil6snovember 15-16-6nlesz Budapesten

A Zsinati lfjris6gi Iroda munkat6rsai k6t izben is megl6togatt6k a ieol6gi6t, n6pszertisitvea ny6ri s6rospataki
Csilla gpont ifj tis6gi taI6lkoz5t.
NvAnoN TOBB LEHET6sfc rs vAN A TEoLOGUSoK
PROGRAMJAIBAVALO BEKAPCSOL6DASRA:
'

A Csillagpont reform6tus ifj(rs6gi tal6lkoz6n a SeNxsorarpnpr uiemeltetik a teol6gusok,hasonl6ana Miiv6szetek
Vcilgye programj6n is. Ezt megel6z6en a SAKKSETATER
,6siirei, i t,;ttti Kirchentag-on,mint egyh6zunkhivatalos programja. A s.qxxsftqrnnn6l b6vebbena:
csillag.rbformatus.hu honlaponlehet megtudni'

'

Augusztus utols6 het6ben keriil sor Balatonsz6rsz6na
h6tre, amelyrefels6egyetemista-f6iskol6s
hag"yom6nyos
j6r6
v6rnak' B6vebb
fiatalokat
int6zm6nyekbe
okiat6si
inform6ci6 az egyetemi gyulekezethonlapj6n'

Absezih az lfjis1'gi Bizottsd'g

Monoszl6i Ielh6sztoudbbhdPzes

Teol6gusoktald'Ihoz6ja a pilsp6hkel

'
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TEOLOGUSNAPOKES EGYEB
EVBEN
ALKALMAK A 2OO6I2OO7-ES
Az elmirlt tanulm6nyi 6vben 20 teol6gusnapot szerveztiink,
melyek krjztjtt tribbf6le miifaj is volt. Tcibbnyire egy napra
sz6ltak, de volt tcibb eg6szh6tv6g6s 6s h6tktjzi evang6liz6ci6
is. Legt<ibbetid6n is a D6lpesti egyhizmegy6ben voltunk:
Ocsa,Vecs6s,Als6n6medi, Pilis, Dunaharaszti, J6szber6ny
egyh6zkozs6geiben. Budapesten.k6tszer voltunk: R6koscsab6n 6s Kiils6-J6zsefv6rosban,Eszakpesten:V6charty6n Erd6kertes, P6cel, 6rbottyin reform6tusain6l j6rtunk,
B6cs-KiskunbanTiszak6csk6n,Izs6kon 6s Kecskem6ten,keriiletiink<in kiviil: Encsencsen(TT) 6s Dadon (DT) riton. Barany6ban Szigetv6r kcirny6k6t j6rtuk be. Hat6ron tril j6rtunk: D6lvid6ken (Horvdtorczhg), Erd6lyben (Nagyv6rad,
Gyulafeh6rv6r6skrirny6ke,Zllah),I(ary6ta1ia(Tivadarfalva
6s kcirny6ke), Felvid6k (Beru6t6n 6pit6t6borban). K6t nagyobb tanulminyi kir6ndul6sunk volt: okt6berben G<inc-Vizsolybal6togattunk, febru6rban pedig Izraelben j6rhattunk.
Foly'tat6dott az Agoston S6ndor Alapitvdny tev6kenys6ge,
mely teol6gusok hat6ron trili ritjait t6mogatja. Az Alapitv6ny segit a hat6ron triliaknak lelki 6s fizikai m6don, gytilekezeti kapcsolatok6pol5sa,segit6ser6v6n. Bekapcsol6dtunk
6pit6t6bor-jelleggel az erd6lyi 6s felvid6ki templomok meg6v6si programjdba,t6mogatjuk a zilahi reform6tus 6rvah6zat, nyitunk a Vajdas6g fel6 is. K6t nagyobb alapitv6nyi
megmozdul6sunk is volt. Els6 f6l6vben az erd6lyt sz6r'
vdnygondoz6sr6ln6ztrink meg tcibb rcividfilmet B. Nagy Veronika rendez6jelenl6t6ben,majd besz6lgettiinkis vele.M6sodik f6l6vbena Doboscsal6dkeresett meg benniinket, hogy
az Alapitvilnyra szeretn6k hagyni Dobos K6roly ktinyvhagyatlkilt. M6jusban az egyik exhort6ci6n megeml6keztek a
miszszi6slelk6szr6'1,meghivtuk a csal6d tagjart is, ut6na pedig k<inyw6s6rt tartottunk.
Ezen (rtjaink sor6n sok j6 6lm6nyben volt r6sziink, ahol
egy-egygyr.ilekezet,a krirnyezete,az ott szolg6l6lelk6szek
kririilm6nyeit, szolg6latukat ismerhettrik meg. Mindig nagy
rirrjm a gyiilekezet tagokkal val6 tal6lkoz6s. Egy-egy ilyen
616talillkoz{s sokat formSlhat a teol6gusok szeml6let6n, 16t6sm6dj6n. J6 volt az is, hogy a professzorikar majdnem
minden tagja - van, aki t6bbszdris - elkis6rt minket egy-egy
irtunkra, igehirdet6sselszolg6lva.Van, aki a szervez6sbeis
segitett.A di6kok lelkesenvettek r6szt a teol6gusnapokon6s
sokat is f6radtak 6rtik, az utaz6sokban, kriltjnf6le szolg6laan, r6sztokban, ig6slapok iris|ban, mtisorok <jssze6llit6s6b
v6telben.A szervez6sekkelkiikincisen sokat dolgozott Csd.hai
Ld.szl6V. 6veshallgat6, teol6gusnap felel6s, aki t<jbb6vig v6gezte f.|radhatatlanul ezt a nem kis energia- 6s iddrdfordi
t6ssal j6r6 munk6t. Munk6j6t segitette K6hai Gdza 6s
Szanyi Ferenc teol6gus is.
A teol6gi6n meghonosodottszok6s szerint minden teol6gus volt legal6bb egy alkalommal kisz6ll5son, term6szetesen legtcibbentcibbsz<iris. Hiszen ezek a teol6gus napok
nemcsak a gyrilekezetekjobb megismer6s6t,szolg6latokat
jelentik, hanem azt is, hogy a didkok kis id6re kiszakadnak
a tudom6ny falai kdzr.il,s bepillantanak abba a vil6gban,
ami v6rja 6ket majd a tanulm6nyaik ut6n. Ez6rt kciszcinjrik
meg most is minden meghiv6 gyrilekezetneka vend6gl6t6id6re befogadtakminket, s szes6t, hogy rcividebb-hosszabb
retn6nk is k6rni, hogy nyugodtan hivjanak meg bennrinket
tov6bbra is. B6toritunk mindenkit, hogy 6ljen ezzel e lehet6s6ggel, hiszen kcilcsonrisen6prilhetiink egym6s hit6b61, tapasztalat6b6l. Term6szetesentir0ltink a di6ks6got t6mogat6
adom6nyoknakis, de nem ez6rt megyr.ink,hanem a k<iz<iss6g6rt, egym6smegismer6s6ftrt. Ez6rt b6toritjuk a kisebb gytiIekezeteketis a meghivdsra, szivesen megyi.ink olyan helyre
is, ahol anyagilag nem, de j6 sz6val, agap6val t6mogatnak
minket. V6ltozatlanul nagy segits6gsz6munkra a keriilett6'I a
di6ks6g"nakaj6nd6kozott kisbusz, melyet szinte mindegyik

teol6gusnaponhasznSltunk. Ebben az 6vbenSSOZOO.-tr't-ot
kapott a diriks6g, amit ez(ttal is kciszcinunk,s vegyi.ikhozz6,
hogy ez az osszeg11 teol6gusnaponj<itt tiszsze,hiszen m6s jelleg(i ritjainkon nem kaptunk adom6nyt, a hat6ron trili ritjainkhoz pedig n6mi hozz|jdtulils is szriks6gesvolt.

TEOLoGUSNAPOK ES HETVEGEK A 2OO6/2007-ES
TANEVBEN (iisszesit6s)
I. fil6u
Encsencs_;Nagyv6rad-Sz616siE gyh6zkdzsdg; Ki.ils6-J6zsefv6ros; Ocsa; D6lvid6k (Horv6torsz6g: Csriza, Esz6k,
Hercegszrill6s, Kop6cs, Sepse, Szentl6sz16,Vcircismart);
Vecs6s
Alapitv6nyi nap keret6ben (lieoston Sindor Alapitv6ny)
Zilah (Erd6ly-Partium, I6to gat6s a reform6tus Sw ah6zban),
Izs6k
II. fdl6u
Als6n6medi; R6koscsaba; Schltichtern (N6metorsz6g:
Hoffnung fiir Osteuropa konferencia); ErddkertesV6charty6n, Teol6gush6tv6ge Erd6lyben (Magyarigen 6s a
sz6rv6nywid6k)(Alvinc, Gyulafeh6rvdr, Sz6szsebes, Zalatna,
Magyarlap6d, Marosnagylak, Marosrijv6r, Felvinc, S6rd,
Sz6kelykocs6rd,Vajasd);Tiszak6cske,Orbotty6n, Pilis, Baranya (Szigetv6r 6s kcirny6ke, Kisdobsza, Nagydobsza,
T6tszentgycirgy,Nagypeterd, Nagyv6ty, Szentl6rinc); P6cel;
J6szber6ny; Dunaharaszti; Teol6gus h6tv6ge K6rp6talj6n
(Tivadarfalva, Tiszabrik6ny,P6terfalva); Dad (evang6liz6ci6
n6gy este);
Gimndziumi csend,esnapoh
Ba6r-Madasgimn6zium, Mi Aty6nk imakert
Kecskem6t, Mi Aty6nk imakert + Aldoz6csr.it<irtcikicsendesnap(17 f5 segits6g6vel)
Tanulm d.nvi hir d.ndu I d.so h
Gcinc-Vizsoly
Tzrael (44 fA
Osszesentehit20 teol6gusnapvoltaz eg6sz6vben,k6t alapitv6nyi kisz6ll6s 6s k6t gimn6ziumi megmozdul5s.K6t tanulm6nyi utat szerveztrink, az els6t a reform6tus vid6kekre:
a mdsodikban Isten kegyelm6b6l elSzerencs-Grinc-Vizsoly,
juthattunk a Szentftiidre, az egyhilzkerulet 6s az egyetemt66im6nyelett minden di6knak.
mogatdsival,an-rirneghat6roz6
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Kozlem6nyek
. Dunamell6ki
Egyhdzkertileti
Reformdtus

A fefuj itott m dtr ah d,zi leonferenc i,aledzpont d,ta d d'sa
Vir6gvas6rnap el6tti szombaton keriilt sor orsz6grrnk
tegsz"efl r6sz6n fekv6, kor6bbi lelk6sziidul6, frjabban konfeienciakdzpont gener6lis felirjit6s utAni 6t'ades6ra'
A felrijitott epUiet irj bej6rata el6tt Yarga L{szl6, a
Dunamell6ki E gyh6zkenil et f6jegyz6ie kdszonttitte az egy
begyiilteket, *uia u 89. zsolt6r csendrilt fel' Szab6 Istv6n
pti"."p.;f.felszentel6 imdds6ga ut6n keriilt- sor az 6pulet f6'beiaritat z\16 nemzetiszinii szalag |tvlgilshta, ezalat't' a
evulekezet a 25. zsolt|rt 6nekelte.
'"Ezt
kcivet6enaz 6pdlet megnagyobbitisa 6ltal nyert konfeahol a 90' zsoltilt
renciaterembevonult fel a n6pes kcizciss6g,
M6zes
el6nekl6seut6n Szab6Istvdn puspcika2M6z 3' r6sz6b61,
tcirt6netekapcs6n az elmirl6r6l 6s azijr6l besz6lt'
elhiv6sa
im6ds6g ut6n Varga L6szl6 f6jegyz6 foglalta osszea hAz
tort6net6t, 6s sz6molt be a felirjit6s munk6latair6l'
terve volt a MRE Zsinati vezet6s6nekaz
Evek 6ta hh(rz6d6
i.idiil6 fehijit5sa. A Dunamell6ki Egyh6zkeruletrink vezet6se
tcibbszoriett aj6nlatot atra, hogy ha t6mogat6st kap . a
fehijit6shoz akkor a keriilet 6tveszi az iidul6 iizemeltet6s6t.
A zsinattal va16 megegyez6s szerint a Dunamell6ki
Egyh6zkernlet v6llalta iz iidiil6 fehijit6s6t, 70 6vre pedig a
feiinta:tilsilt, iizemeltet6s6t, aZsinat pedig 100 milli6 Ft-ot
biztositott a feiirjit6shoz'
A tervekben m6r szerepelt az 6prilet megnagyobbitdsa,
amely alaptenilet6ben nem v6ltozott, de egy emelettel,
t nrri*( konyh6val,konferenciateremmelb6vult' Lehet6s6g

Az ildiil6 d.taddsd.nah tinnePsdge

A md,trahd,zi iidiilf
mfiltja 6s ielene
Az AtnoAsxon pllroNote

Vencn LAszr'6 FOJEGYZO

sz6l6 rdsz Berzdtei Ldszl6 lelhipd'sztorna'h a
A miltr6l
DMREK levdltdrd'b an tald'that6 felj egyzdseib6l 6s el6 add.
saib6t udlogatott 6sszed.llitd's.
Az Udril6 trirt6nete az 1930-as 6vek elej6n kezd6dik' Abban az
id6'ben a magyar reform6tus egyhilzban mozgalom indult a kdz6niskol6s tanul6 ifj(rs6g k<ir6ben, az :6n' ,d'id'h sdfd'rs6'gi" mozguio*. Epp"tt u,,olt u c61ja,hogy az osszegyllt adom6nyokb6l,
imelyet LLti z tiUe"t"n 6llapitottak meg, abban az id6ben az
,r"- ti. p6nz volt - 6s a di6kok ezt az wzsortnap6nziikb6l taka-,
ritott6k tissze, m6r akinek volt uzsonna p6nze 6s ebb6' az oszszegb6Iszerettek volna a r6szorul6, beteg di6kok sz6m6ra iidiiI6t venni, iidtil6t 6Piteni
juA mozgalom igen nagy sikerrel j|tt' 6s m6r 1937'ben oda
iehetett
m6r
amib61
az
tisszeg,
az
tott a dolog, hogy cisszegyiilt

lesz ifjirs6gi sz61l6skialakit6s6ra is.
el a rombol6s,majd az6pit6s'
2006.aulrsztus 6-6nkezd6dcitt
A n6gy hai6rol6 f6fal 6s akoz6ps6 szetkezeLi,f6falkiv6tel6vel
mindtnt kibontottunk, minden nyil6sz|t6t kicser6ltunk'
H6rom 6s f61rij fcid6mkeriilt a falakra. Kialakultak a kisebb,
de el6teret, zuianyz6t 6s WC-t is magukba foglal6 lak6egy'
s6gek, szob6k,k6t, h6rom 6gyasak.Nagyobb i6tsz6mir csal5doira gondolvattibb helyen a szob6kkoz6 tett p6rn6zott ajt6k
k6t lakr6sz iq' $ test k9"vh-u
-.gny.jt6t6nul cisszekapcsolhat6
netleit egy fj IIACCP szabv6nlnaak-megfelel6konvha kertilt
kiiakit6iia. Mittd"tt berendez6sirj. Egvediil az eb6dJ6maradt
a r6gi teriilet6vel, d.eirj kiszolg6l6sireld!e|. Tcirekedtiinkana,
lehet6legmindent
a r6gib61,-de
hogi min6l tdbbet6rizzi.jLnkmeg
njiisunk fe7.A f6jegyz6kciszcinetetmondott a kivitelez6st levez6nyI66pit6svezei6hnek,s minden dolgoz6nak,akik munk6jukkal segitett6k az udril6 megfjul6s6t.
V6gtil b'izonys6gotteszekr6la, hogy minden szorgalmas,6s
j6 szind6kri *nttk6.k6, munk6ja hi6baval6-lett volna, ha
isten nem kiinytiriil rajtunk 6s ad olyan telet, hogy v6gig
lehetett dolgozni, 6s adott olyan kegyelmet 6s segits6get,
amellvel ujbZl meeertettrik 6s 6t6ltiik azlge igazsi46t:
'Hi ar li* t"* 6piti a hilzat,1ni6hadolgoznakazon annak
6pit6ll" ZsolL.727:1.
Amiltrahilzi iidiil6 szeretettel v6rja a pi'henni v6gy6kat, 6s
a konferenciSkr6sztvev6ita meg(rjult hajl6kba'
BtilcsfdldiAndrds

A felil,jitott md.trahdzi konferenciah6zpont
gondolkodni valamilyen rnegolddson.el 9l?6 udijltit Szabo lstian ifiritagi lelk6sz, k6s6'bbiclevelandi lelkip6sztor M6trafiireden v6s6ro1ta meg, azonban hamarosan kideriilt, hogy ez nem
alkalmas hely a konferenci6z6sra. Szab6 Istv6n ekkor elgondolta, hogy egy Lsendes helyet kellene keresni, ahol az lf|6s6g ,,az
"gy rr-it tZg.t dologgal" foglalkozhatna. Egy gyalogtirra alkalniival jutottak el erre a helyre, amiL Nagylapd't- tet6neh neveztek. Szab6 Istv6n szerette volna megnyerni a konventi elnoks6get,hogy ezt a teriiletet szerezz6kmeg. Ravasz piisp6k rir
elvileg beleegyez6slt adta, de azt mondta, hogy maga is szeretn6 l6tni ezt a heiyet.
1938-ban Ravasz piisptik it egy viziL6ci6 alkalm6val ell6to'
az akkori r6sztve'
gatott
-v&. M6trah6z6va,6s ahogy a szemtanr.ik,
jritt
ezt elmondt5k, ragyog6 napsrit6sben, szlkt6z6 h6ban
6s
ezt
ide6rt
amikor
gyalogosan,
s
piispdk irr a Sport s26116t61,
a gyiinyiirf kil6t6st megl6tta, elragadtatva kieltott fel: ez val6ban csod6latosl
Ez al6togat6s el is dcintotte, hogy ide fognak iidiil6t 6piteni' ha
azTJr is 6piti majd ezt ah6zat. Mert bizony voltak neh6zs6gek'Az
els6 neh6zs6g az volt, hogy ez a teriilet Gyiingytis v6ros tulajdona
volt. Gydngylsr6'l tudni kell, hogy szin r6mai katolikus vid6k'
Ezen a vidZken nem (gy van, mint az Alfiildcin Ezen a vid6ken
nem rigy tekintenek a reform6tusokra, mint az Alfrjldrin 6s a re'
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' J
. Dunamelldki
Kozlem6nyek
Reformdtus
Egyhdzkeriileti
form6tusok lakta vid6ken. Egy kedves ideggy6gy6sz f6orvos bar6tunk, aki szociol6giai felm6r6sekkel is foglalkozik, kb. 20 6wel
ezel6tt Gycingytissolymoson100 csal6dnak adott k6rd6ivet, amelyben tribbek kcizrittilyen k6rd6s is volt: hozz6adn6-e a l5.ny6t cig6nyhoz, zsid6hoz, reform6tushoz? Olyan v6lasz tcibb is volt, hogy hoz'
zladn| a l6ny6t cig6nyhoz is, zsid6hoz is, de olyan v6lasz egy sem,
hogy reform6tushoz adn6. Ezt jellemz6 volt. Ezen a vid6ken a reform6tus embert semminek nem tekintett6k. Berz6tei L6szl6 v1a,
hogy 6 a saj6t fiil6vel hallotta, amikor egy r6mai katolikus k6pl6n
a h6borri ut6ni id6ilrbena polg6ri iskol6ban, azt mondta, hogy a 16mai katolikus erylnilz minden megkeresztelt embert a saj6t kebel6ben l6v6nek tart mindaddig, amig a konfirm6ci6ban el nem adja
test6t 6s lelk6t a sdt6nnak.
. Ebben a helyzetben szinte 6rthetetlen hogy 1917 ut6n dr. Kuti
Arp6d, egy reform6tus ember keri.iLlta polgdrmesteri sz6kbe, aki
maga mell6 szint6n egy gycingytisi reform6tus embert, a reform6tus egyhdz f6gondnok6t, Dezs6 D6nest v6lasztotta m(szaki tan6csosnak. Ez ak6t ember v6llalta azt 1938-ban Ravasz L6szl6k6r6'
s6re, hogy megoldja, hory ezt a teriiletet,a gycingycisiv6rosi tandcs
6tengedje a reform6tus egyhizr6sz6re. Ugy tettek, hogy a k6zgyiil6s tdrgysorozatdban utols6nak hagp't6k a reform6tus egyh6zk6r6'
s6t, 6s a v6g6n, amikor mar mindenki nagyon sietett eb6delni, f6radt is volt, unt6k a sok t6rgysorozatot, akkor dobt6k be a kciztudatba, 6s miel6tt b6rki mag{hoz t6rhetett volna,hat6rozatraemel'
t6k, hogy a reform6tus egyh6z megkapja ezt a teri.iletet. Es ami a
legnagyobb dolog volt, megkaptuk hozz6 aviz-iogot is, mert hiszen
viz n6lkdl nem lehet 6piteni.
Mint m6r emlitetttik, a,,s6f6rs6gi" mozgalom fill6rjeib6l 6piilt
a m 6tr ahilzi di6kiidiil6.
A s6fdrs6gi p6nzek nagy 1endiilet6b61 (jabb tervek sziilettek.
A kor6bban emlitett Szab6 Istv6n k6sobbi clevelandi lelk6sz akkor ifjirs6gi misszi6i lelk6sz -, dr. Ravasz L6szl6 prisptik, dr.
Kiss J6zsefkonventi tandcsos 6s dr. EnyedyAndor t6mogat6s6val az Egyetemes Konvent krjlcscint aj6nlott fel egy a Mdtra'
ftiredin6l a c6lnak jobban megfelel6, nagyobb iidril6 fel6pit6s6re.
Atervek 1939 nyar6n elk6sziiltek.
1939. augusztus 29-6n a konventi bizotts6g a terveket 6tvizsg6lta, 6s :6gyhatirozoLt, hogy a Gytingycis vdroshoz t'artoz6 mdtrah6zaiktirzetben az rin. Nagylapdt-tet6n 580 m magass6gban
kiv6nj a fel6pittetni klimatikus gy6gyridiirl6L6nt k6temeletes diekiidiil6j6t. K6t nap mfilva azonban kittirt a II. vil6gh6borrl'
A sz6nd6k azonban nem maradt abba. Isten kegyelme a nemes sz6nd6kot, sokak hft6g6t rigy meg6ldotta, hogy 1940.jfni.
us 29-6n a M6tudn6zai Reform6tus Diektdlil6i Ravasz L6szl6
piisprik ir szolg|lat6val felavathatt6k. Textusa a Zsolt' l2tlb
volt: ,,,\z Ur a te 6rny6kod". Ezzelkezdte:,,,A'vil6gon az els6 iidii16az 6rny,6kvolt."
Az ndiil6 a II. vil6gh6borf folyam6n - miut6n a front 8 h6tig
6llt M6trafiired-Gycingycis t6rs6g6ben, 6s az ridril6 a visszavonu16n6metek telefonkdzpontja volt - teljesen ki6gett, tcinkrement.
Az tidiil6t a h6borf utdn a Magyar Nemzeti Bank nagy6rt6knek sz6mit6 iisszeggel meg akarta v6s6rolni, de dr. Enyedy Andor piispdk a ktivetkez6 szavakkal szavaztatla le az el6nycis
aj6nlatot: ,,.4.2ridtil6t a hit 6s szeretet 6pitette fel, a gyflcilet Ierombolta, azt ism6t a hitnek 6s szeretetnek kell rijra 6pitenie."
1947. 6prilis 20-6n megbizz6k Berz6tei L6szl6 gytingy<isi beosztott lelk6szt a Di6kiidiil6 rijj66pit6s6nek ellen6rz6s6vel 6s a
munk6k feliigyelet6vel, valamint az tidtil6shez sztiks6ges teend(ft el6k6szit6,s6vel.Az ridiil6 1947. jirnius 3-ai dr. Ravasz L6sz16piispdk 6s a konventi elnciks6g r6szv6tel6vel ttirt6n6 fela.vat6si rinneps6g ut6n - rijra szolgdlatba 16p. Berz6tej'L6szl6 megbizdstkap az iidii16 vezet6s6re. Hatalmas munka indul, amelynek
kapcs6n felmerril aterv az iidril6 eg6sz 6vben val6 tizemeltet6s6re. Berz6tei L6szl6t az tidril6 igazgat6 lelk6sz6v6 nevezik ki.
Az 6bred6s hatalmas ereje M6trahdz6t az ifjfs6gi 6bred6s
egyik kiizpontj6v| teszi. Az tidi.iLl6kicsinynek bizonyul. Tervek
k6sziilnek a tov6bbi fejleszt6sre. 1948-ban elkezd6dik egy az el'
s6 h6z tiik<irk6pek6nt megval6sul6 b6vit6s, akkor t6glajegyeket
v6s6roltunk 6s 6rusitottunk a gydlekezetekben a b6vit6s fedezet6re. A s6trakban tilboroz6 di6kok, teol6gusok pedig saj6t munk6jukkal vettek, vettiink r6szt az 6pit6sben. A sv6jci reform6tus
egyh6z, a sv6jci Vtirtis Kereszt, azEgyhdzak Vil6gtan6csaUjj6'

6pit6si Oszt6lya Pap L6szl6 Bp-i Teol6giai d6krin krizbej6r6s6ra
6s krizvetit6s6vel komolS' 6lelmiszer-seg6llyel, egy tonn6s csukott furgon aut6 aj6nd6kozils6val,20-20.000 sv6jci frank iidril6si seg6llyel, majd 6pitkez6si seg6llyel 6ri5si lendriletet ad az
i.idr.il6kihaszn|lSs6ra 6s tov5.bbfejleszt6s6re, a m6sodik szdrny
6pit6s6re.
Megism6tl6d<itt a m6trafi.iredi must6rmag csod6ja: az iidiil6
kicsi lett. Nem volt el6g az 50 szem6lyes 6ptilet. Az 6bred6s idej6n a di6kokban nagy volt a lelki 6hs6g Isten ig6je ut6n, sz6z6val jelentkeztek a konferenci6kra. A probl6m6ra tal6ltak megoldAst. Az iidiil6hdz tavtozott egy-k6t holdas teriilet, ebben egy
sz6p nagy r6t. Csod6latos r6t volt, tele nciv6nyritkasiggal. Ezt a
r6tet jelcilt6k ki a konferenctdz6 ifjis{g szimdra, azoknak, akik'
nek nem jutott hely az tidiil6 6piilet6ben. Sv6jcb6l hatalmas, 50
szem6lyes volt t6bori s6trakat kiildtek. Egyet az r.idiil6 6piilete
mell6 vertek fel, ez volt a l6nyok6, kett6t pedig ide, a r6tre telepitettek. Az egyik volt a konyha, ott f6ztek, a m6sik pedig a fi:6kr6sz6re h6l6 6s eb6d16.Az 6gyak mellett padok voltak, itt 6tkeztek, 6s rossz id6 eset6n az el6ad6sokat is itt tartott6k. A r6t
kcizep6n volt egy csod6latos, form6s tcilgy, mellette egy szikla.
Erre a szikl6ra 6lltak fel az el6ad6k, 6s a fifrk ktir6je telepedve,
ki 6llva, ki iilve hallgatt6k. 1949-L6l est6nk6nt t6bortrizet raktak, 6hitatot tartottak, zsolt6rokat 6nekeltek. Innen nevezt6k el
a fttet Zsolt{rosnak.
Minden megvolt a Zsolt6roson, csak viz nem. Azt nem lehetett
ott fakasztani . Yizet az tidULl6m6g 1939-to1a 'Gycikeresforr6sb6l
kapta, a vizvezet6knek az ridiil6 el6tt volt egy kiiltin csapja. Innen
cjntrizt6k a kert vir6gait. Csak innen kaphatott a Zsolt6ros vizet,
iv6shoz, f6z6shez,mosakod6shoz.
Kecskem6troll 1949-ben az akkori ifjris6gi lelk6sz Ulakcsai
Antal szervez6s6benkrizel 100 f6s le6ny-t6bor vert s6trat a Zsolt6roson. B6reltek Abas6ron egy csacsifogatot, amelyen eg6sz
nap sz6llitott6k a vizet az ndnl&61 a Zsolt6rosig. A csacsinak
Csilla volt a neve - 6s most eln6z6st k6rek mindenkitol, de
6szint6n megrendtllve sz6 szerint szeretn6m id6zni Berz6tei
L6szl6 el6ad6s6t, amelynek szcivegeg6pelve megtal6lhat6 a lev6lt6rban - ,,Lz a kis di6k pedig, aki eg6sznap vezette a csacsit odavissza: Varga Laci volt. A 12 6ves kecskem6ti kisfi(r itt hatdtozta
el, hogy 6 is lelk6sz lesz. Ugy lett, ma Kecskem6ten lelk6sz. Amikor valahol alkalma van, mindig elmondja, hogy engem az Isten
a szam6r mell61 hivott eI szolg6latra." Es ez val6ban igy volt. AI<kor m6r m6sodszor voltam M6trah6z6n, el6sztir 1948-ban a Di6kridiil6ben 12 6vesen itt jelentettem ki, hogy elfogadom Megv6lt6mnak J6zus Krisztust, majd a kcivetkez6 6vben m6r ,,szolg6ltam" a kecskem6ti l6nyt6bort csacsi-fogatosk6nt.
1950 nyar6n volt az utols6 ifjrls6gi konferenci6z6sra lehet6s6g
itt az iidiil6'ben 6s a s6trakban. 1951-ben a m6t ftg6ta jelentkez6
politikai v6ltoz6sok nyom6s6ra annak 6rdek6ben, hogy megmaradhasson az iidril6, Ielk6szi.idril6v6 alakul 6t.
1951-re teljesen etk6szr,ila m6sodik sz6rny modernebb felszerel6ssel, nagy eb6dl6vel, t6rsalg6val, t6gas lelk6szlak6ssal,
hogy az 1948-ban v6glegesitett lelk6sz n6pesed6csal6dja r6sz6re megfelel6 otthont nyrijtson. Az,6pitkez6st anyaghi6ny nehezitette, de csod6k sorozat6n keresztril Isten hatalma 6s dics6s6ge
minden neh6zs6get legy6zott. Ilyen csod6k sorozat6n keresztril
menekiilt meg az int6zm6ny a h6romszori,,6llamosit6si" v,6gz6s
6s sz6nd6k el6'lis.
Az iidiil6 nem csak gy6gyiidiil6, b6r sokak sz|mdra nyirjtott
gy6gyul6si lehet6s6get is, hanem fontos egyh6zi konferenci6k
szintere is. T<irt6nelmi esem6nyek,tal6lkoz6sok, megbesz6l6sek
folytak a megszentelt falak ktizijtt.
Berzltei L6szl6 1955. m6rcius 20-6n a gycingydsi gyiilekezet
lelkip6sztori szolg|lata miatt megvdlTk az int6zm6ny hivatalos
vezet6s6r6.,6shely6t Bertalan Eszter volt diakonissza, aK6szegi Gyermekotthon vezet6je veszi 6t.
1955-i6'la Reform6tus Kcizalap,majd a Zsinat t6mogatds6val
folyik tovdbb a munka 6ld6sokkal, f6leg lelk6szcsal6dok 6s egylnSzi alkalmazottak iidiiltet6s6vel. A lelk6szi szolg6latokat 1960ig m6g a gyringycisi egyh|z lelk6szei v6gzlk, majd a beutalt vend6g lelk6szek l6tj6k el. Az igazgat|s ktizponti ir6nyit6s al6 keriilt, 6s azintlzetet aZsinat Szeretetszolg6lati Oszt6lya ir6nyitotta 2006. dprilis 30-ig.
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33. A KOZGY(iL6S MEGNYITASA
El6terjeszt6:dr. Nagy Sindor f6gondnok
A Dunamell6ki Egyh6zkert.rletKcizgyfil6s6telndkt6rsammal
egyet6rt6sbenmegnyitom.Tisztelettel 6s szeretettelkoszcint6m aKiizgyiil6s alkot6 6s tan6cskoz6sijogri tagjait, el6ad6it, vend6geinket. Mindenekel6tt kciszcincimptispcik rir igeoi'
vas6s6t6i egytitt, veliink, 6rtiink elmondott im6ds6g6t'
Miel6tt bemutatn6m a kcizgyiil6snapirendi pontjait, engedjenekmegn6hdny egyszerl'gondolatot.M6jus 2. van. Lef,etettennem gondolni arra, hogy tegnap m6jus L. volt 6s arra, hogy pontosan 62 6vvel ezel6tt volt az rin. els6 szabad
mdjus elseje.
mennyire volt szabad, ezt mt' akik a kort v6gig6ltiik,
tiogy
-akkor
gyermekk6nt 6s ma mir 6sz-szak6lhi fein6ttak6r
k6nt, ak6r p"dig b"kap.sol6dtunk ebbea folyamatba,i6tjuk,
ekkor szabadult el az a dilettantizmus, az ahaz'tgs6g, az a
felel6tlens6g, az a gyok6rtelens6g,amelynek a gyum<ilcseit
m6g ma is essztik.Es hogy milyen ez ma? Augusztus 20-6n
l6tiuk azt, hogy az oda nem figyel6s, a felel6tlens6g,a dol'
gok kcinnyenvev6sehogyan,vezet elementdris z1rzavatta,
Emberi 6lltek elveszt6s6re.Es most, ha megcsin6ljuk a ieltilrt, egy gyermek majdnem meghalt, n6gyen befordultak a
Dun6ba, egyikiik bele is fulladt, mert n6gy t6rs6val egyiitt
rigy ment kenuzni, hogy nemhogyegyikrik sem tudott tiszni,
di-ment6mell6nyiik sem volt. J6, hogy h6rmat kciztiliik m6g
ki tudtak menteni. Elszabadult egy kcitcittl6gg<imbis, ez6rt
tribben megs6rtltek, s6t, egy repnl6g6p majdnem beszaladt
az erd&te.
Furcsa leitdr, egy kicsit mutatj a azt a zavatt, azt a tanilcstalans6got,bizonytalans6got6s felel6tlens6get,amely 6lland6sultan ktiriilvesz bennunket.
Azok kciziil, akik 62 6ve nagy lelkesed6ssel fogadt6k a
,,szabad"m6jus elsej6t, bizonyilra n6melyek arra is gondoilak, hogy mi lesz azokkal, akik nem tgyanazzal a lelkesed6sselfogadt6k a hatalmas v6ltoz6st.
Most 6het Isten irSnti h6l6val dlljunk meg itt ebben a
sz6p, gycinyor'&intlzm6nyben 6s mondjunk kcisztinetet
milda;;knak, akik vagy m6g 6lnek vagy nem 6lnek m6r, de
htis6ggel,kitart6an helyt 6lltak az eltelt 6vtizedekben.Igaz6n meg6rdemeln6nekegy 1 perces n6ma fel6ll6st. Al<ik
mindezekkcizbena magukkal hozott, Istento'lkapott aj6ndi;
kokkal j6l b6ntak. ifs az6rt is 6ppen ma, mert a k<izgyiil6sf6
t6m6ja az int6zm,6nyi besz6mol6, kcilts6gvetls' z6tsz6mad.6s,azaz olyan reform6tus kereszty6n int6zm6nyekr6'1van
sz6,amelyekneka l6t6t 62 6wel ezel6tt nagyon sokan elk6p'
tartott6k,,m4jd"2007'ben.
zelhetetlennek
Istennek legyen h6la az 0 kimondhatatlan aj6nd6kai6rt
6s az6rt a rengeteg lehet6s6g6rt, amelyet nekr.ink ad ma
a26fi, hogy az evang6liumot hirdessuk 6s mindazt, ami a
Szentir6stanit6sa, eiegendShat6sfokkal terjessztik.
Manapsdg egyh6zunkbansok helyen van : itt is elmondom - olyan infrastruktur6lis lehet6s6g,amely K6roli G6sp6r kor6ban m6g elk6pzelhetetlenvolt. Csak p6ldak6nt emiitem, 6ppen itt van n6lam egy DVD, a Britannica
Hungarica Vil6genciklop6di6ia. Egyetlenegy kis lemezen
150 ;i[i6 karakterrel 76.500 sz6cikk talSlhat6! Folvtathatn6m a tartalomra jellemz6 lelt6rt. Gyakorlatilag majdnem
minden ismeret rtividen itt van, amit a mai emberi tud6s felhalmozott, s6t nemcsak a mai, hanem ami a tcirt6nelemfolyamdn l6trejcitt.Sz6mosilyen 6ri6si lehet6s6gunkvan arra,
hogy felk6sziiljnnk 6s Isten orsz6g6nakpolg6raik6nt embert6rsainkat megkcizelitsiik.Int6zm6nyeink munk6ja erre taA mai
nfs6gt6tel, de ezzel m6g nem lehettink megel6gedve.
A

m6rleg segitsenbenniinket arra, hogy holnap egy fokkai enn61is jobban csin6ljuk!
Ezen gondolatokutrin bemutatom a kdzgyffl6st6rgysorozat6t, amelyet mindenki megkapott 6s 6ttekintett. K6rdezem, hogy van-e vaiakinek javaslata vagy inditv6nya a mai
K6rtem elntikt6rsamat, hogy
napirenddel cisszefigg6sben?
"Egyebek" tlrgysorozati pont kozt a L6nchid R6di6r6l
az
majd n6h6ny sz6t sz6lhassak.
6. iJJ ALKOTOTAGOK ESKUTETELE
El6teieszt6: Varga Lirszl| f6jegyz6
A krizgyfil6s megd.Ilapitja,hogy Abrahdm Ferencn6
(Eszakpest) 6s Erdei Erzs6bet (Bp-Eszak) 6ltal6nos iskolai ktjlgy(16si k6pvisel6 az eskut letette. Eletiikre, szolg6latukra Isten 6ldds6t k6ri.

7. SEGEDLELK6'SZ ES VA],LASTANAR ESKUTETELE
El6Lefieszt6: Varga L5'szl6 f6jegyz6
1. A kc;zgyiil6smeg6llapitja, hogy R6mes Ren6ta a seg6d'
lelk6szi lskiit letette. A k<jzgyiil6sszeretettel kcisztjnti 6t,
6let6re, szoIg|latlra Isten 61d6s6tk6ri.
2. Akozgyiil6smeg6llapitja,hogy K6d6r Ferenc a vall6stan6ri eskiit letette. A kcizgyiil6s szeretettel koszcinti 6t, 6let6'
re, szolg|lat|ra Isten 6ld6s6t k6ri.

8. PUSPOKIJELENTES
El5terieszt6:dr. Szab6 Istv6n pr.ispcik
Zsinatunk m6g az elmritt 6v elej6n hatirozott aw6l,hogy az
idei esztend6a k6zriss6g6pit6s6ve legyen egyhdzunkban.
6szint6n meg kell vallanom, egy6ltal6n nem kedvelem, ha
egyh6zunkbanvagy b6rhol m6sutt valamilyen cim alatt hatSrczz|k meg egy-egyesztend6programjait 6s teend6it,hiszen
ha a program j6, csak az6rLlehet az, mert 6rt6ke vagy id6t6116s6gi ok6n evidens.Az egyh|zunk Sltal kor6bban meghat6"orolt 6rr". programok is mind-mind egy-egyevidenci6ra vonatkoztak. Azt is meg kell vallanom azonban, hogy kor6bbi
tart6zkod6somatmostan6banegyre tudatosabbanadom fel,
mert be kell l6tnom, hogy ma mAr az evidenci6kr6l is sz6lnunk kell, s6t, egyre ink6bb csak az evidenci6kr6l keil sz61nunk. Egy oiyan vil6gba 6rkeztiink, melyben az egy6rtelmii
6s maradand6 val6s6gok(r6gen ezekettranszcendent6l6knak
nevezt6k a frloz6fusok, vagyis egyetemes,minden vonatkoz6st meghalad661land66rt6keknek), sorra'rendre vesznek el,
nem vesznekel, hamennekk6rba.VaI6j6ban,term6szetesen,
nem mi maradunk el t6'iuk. Az az elveszit6,felmorzsol6 er6,
mely az eg6szt6rsadalmat Sthatja, mintha-mintha egyh6zunknak is egyre nagyobb k6r6ra lenne'
Az elmirlt esztend5utols6 keriileti kcizgyiil6s6nm6r n6h6ny
sz6bansz6ltam arr6! ajellegzetess6gr6l,mely szerint gyiile'
kezeteinketk6t nagy csoportbaiehet sorolni: az egyikbetartoznak azok a gyulekezetek,amelyek int6zm6nyeketis fenn'
tartanak, igy pl. iskol6t, vagy szoci6lis otthont, vagy m6s
szervezetet.A m6sik csoportba azok a gyiilekezetek tartoz-
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nak, amelyek - ha m6r e kifejez6ssel 6hink - egyszerii gyiilekezet-fenntart6k. M6ra egyre elkenilhetetlenebb6 v6lt e
k6t kctr egym6shozva16 kcizelit6se (vagy annak megakad6Iyoz|sa, hogy elszakadjanak egym6st6l), 6s a kciz<jttiik val6
egyiittmfikrid6s, illetve szolidarit6s tov6bb m6lyit6se. Nyilv6nval6, hogy ebben minden egyh6zlorm6nyzati testuletnek jelent6s szerepet kell v6llalnia. Igy egyh6zkeriilettink
sem kertilheti el, hogy ne tegyen rijra meg rijra l6p6seket a
kcizelit6sben.Az6rt is v6lik ez egyre stirget6bb6, mert a nyilv6nval6 6rt6keit elveszteget6vil6gunkban egyre nagyobb a
kis6rt6s arra is, hogy ki-ki a legsziikebbkcirrevonja azt ateriiletet, ahol m6g valamilyen 6rt6ket, tart6ss6got,6rtelmess6get meg6rizhet. Am 6ppen az elmrilt egy-m6sf6l esztend6
magyar politikatcirt6nete bizonyitja, hogy illirzi6, s6t lehetetvisszaIen is kicsiny 6s cinmag6banv6dtelen k<izciss6gekbe
z|rni, s aztSn azokban menteni, ami menthet6. Min6l izo151tabb egy ktizdss6g,ann6l ktinnyebben esik {Ldozatul az 6rt6kveszit6s mindenen 6tghzol6 rettenetes 6radat6nak. Hi6ba v6di magdt egy-egygytilekezet is magas 6s er6s g6takkal,
j6l szewezett belsS kcizriss6ggel,ha csak tjnkcir6t v6delmezi,
m6shonnant6mad 16.az 6r, mint ahonnan v6rja.
A Bibliaolvas6 Ka)auz szerint ezekbena hetekben a Jelen6sek
Kcinyv6t olvassuk. Erre a h6tre esik a kcinlw elej6r61az ah6t
Iev6l, melyeket a gyulekezetek Ura dikt6l a patmoszi sz6miizet6sben l6v6 J6nosnak. Az egyh6ztoth6net sor6n sokf6le
magyatilzat sziiletett mar, hogy mik6ppen kell e leveleket 6rtelmezniink. Vannak tud6sok, akik h6t magdban 6U6 gytilekezetetl6tnak itt, s rigy 6rtelmezik a leveleket, hogy azok
egy-egykcizriss6getmutatnak be a maguk saj6tos probl6m6ival. Erre bizonyit6kul azthozzAk fel, hogy a levelekben
olyan szimb6lumok 6s kifejez6sek is 6llnak, melyeket csak
az adott, cimzett krizriss6g 6rthetett. M6sok szerint - igy
p6ld6ul a m6ltatlanul elfelejtett kitfin6 biblikus, Johannus
Bengel apokaliptikus elgondol6saszerint - a h6t Iev6l az
anyaszentegyh|z h6t korszak6t mutatja be. Megint m6sok
ink6bb arra hajlanak, hogy h6t olyan tipust l6ssanak a h6t gytilekezetben, amelyek az anyaszentegyhilz eg6szfcildi tcirt6net6t
rilland6an v6gigkis6rik. Ezt az egzegetikai vit6t nem lehet eldcinteni, s nem is c61om,hogy erre kis6rletet tegyek. Azt azonban feltetleniil megkell jegyezni,hogy a leveleknem csak a cimzett gyiilekezetnek sz6lnak, hiszen mindegyik azzal fejez6dik
be,hogy,,akinekvan frile, hallja, mit mond a L6lek a gyr.ilekezeteknek." Ez a ttibbessz6mi utal6s azt jelenti, hogy ezek a levelek kcirlevelek, s mint ilyenek kerdltek a Jelen6sek Ktinyve elej6re, mely kcinyvet egy6bk6nt nyilv6nval6an mindenki szdmilra
is irta az apostol.A kriztiss6g6pit6sszempontj6b6lteh6t l6tni
kell, hogy noha mindegyik gyri{ekezet mutat valamilyen hi6nyoss6got,mindegyik kap biztat6st 6s ig6retet is - 6s egyszerre
is kapja azt mindegyik. Sorban igy 6lanak el6ttiink azef6zusi
gyiiLlekezet
elhagyta az els6szeretetet(Jel2.Q, a szmirnai gyrilekezetf6lelmek kcizcitt6l (2.10),a pergamonihelyet engedetta
hamis tanit6snak (2.1.4),a thiathirai gyiilekezetnem 6llja meg
a hiis6g pr6b6jdt (2.20), a szrirdiszi liltszat 6letet 61 (3.1), a
frladelfrai g1'rilekezetengyenges6gvett er6t (3.8), a laodiceai pedig igen modern alakzat, mert hogy langymeleg (3.14). Am
mindegyik gyii'lekezetkap ig6retet is: Ef6zus, ha gy6z,enni kap
az 61ettdjfu6l (2.7), Szmirna: az 6let koron6j6t kapja (2.10),
Pergamon: az ebejtett mann6t 6s a nev6t visel6 feh6r ktivet
(2.17),Thiathira gy6zelmetvehet a pog6nyokgn(2.26),Szardrsz
feh6r ruh6ba riltcizhet(3.5),Filadelfia oszlopp6lesz Isten templomdban (3.12), Laodicea pedig: egyiitt uralkodhat megv6lt6
Urdval (3.2I). Ez a nivid felsoroldsis j6I mutatja, hogy egy-egy
gyii{ekezetgondjaa m6sik6nakis gondja,6s egyik-egyikgy6zelme a kibbinek is gy6zelme. Azok a szorit6 sziiks6gek, amelyek
egyhilzi 6letr.inketkis6rik, azok a kiizdelmek, amelyeket az egyh6z k<izciss6geiben
meg kell harcolnunk, mindannyiunk sztiks6gei 6s harcai. Es azok az circim<ik,gy1zelmek,eredm6nyek, amelyek egy-egykcizciss6g6i,egyfttal mindannyiunk6i is. Segitsen
bennrinketa Jelen6sekKcinyv6nekolvas6saennek a kcizciss6gnek a megtanul6sfua6s teljes meg616s6re.

Ebben a f6nyben 6rdemesrijra sz5lani arr6l, amit az el6bbiekben m6r jeleztem,hogy b6r m6s tipusri egy int6zm6ny-fenntarto gytiLlekezet
f.6radoz6sa,6smegint m6s jellegii egy cinmaga
fenntart6s66rtknzd6 gyi.rlekezetiigye, a kett6 val6j6bancisszetartozik. Most, amikor Magyarorsz6gon megkezd6dott az
eg6szs6giigy6s a kcizoktat6srigynevezett,,reformja",6s annak
sirlyoshat6sait az oktat6si 6s szoci6lisint6zm6nyeketfenntarta egyhilzi kcizriss6gekbenis egyre k6rt6konyabb er6vel l6tjuk
bels6 szolidarit6sunkat
meglelenni, m6g ink6bb sztlLks6ges
meger6siteni.Ami az orszdgospolitika vtlilgilt illeti, eleinte hitetlenkedve,mostan6banviszont egyte riadtabban n6zziik, milyen elsz6nter6velfolyik a szociSlisszf6rasz6tbont6sa6skitiresit6se.Egyel6re6s els6sorbanmost ak6zgy6gyiszat vil6g6b6l
6rkeznek nyomaszt6hirek, 6m ezek mit nem miniszt6riumi
sajt6t6j6koztat6k 6s korm6nyrendeletek vagy parlamenti vit6k
visszhangjai,hanem a drasztikus elvon6soknakkiszolg6ltatott
emberek
helyi kcizciss6gek
6s a v6ltoz6sokatmegszenved6beteg
k6ts6gbeesettjelz6sei.S hozz6teszemrcigtrin,az el6ttiink lev6
nydron minden bizonnyal ugyanezfog bektivetkeznia kcizoktat6s vil6gdban is. Hogy mik6pp komment6ljuk mindezt, szinte
m5r l6nyegtelenis. Aki akarja, nevezhetie folyamatokat rigy is,
hogy ebbenmegyv6gbea modernkon (azazl9. sz6zadigondoskod6) 6llam lebont6sa,de tegye hozz{ rriglin, hogy ez bizony
magdval r6nthatja az orczilgotis. Nevezheti ezt b6rki reform
rirv6n folytatott rubl6gazdilkod6snak is, de rcigtcin hozz6 keII
tennie, hogy enn6l m6r csak aziaszt6bb, ahogyana magyar lakoss6gm6r-mdr hal6los fogyaszt6siidiotizmusba sullyed. Egy
minap kcizz6tett statisztika szerint az egy f&e jut6 mag6nad6ss6gma 6ppena hatszorosaa hat 6wel ezel6ttinek.Mintha
az orczig klfosztilsilra szervez6dcitter6k k6szs6gesszcivets6gest
tal6ln6nak az cinmaga6s gyermekei,s6t unok6i kisemmiz6s6a csal6dok,a saj6t csal6djuk
re, vagyis a teljes 6letkcizciss6gek,
elad6sitds6ra k6sz lakoss6gban. Ehhez k6szs6geshttelez1uzsor6st minden fogyaszt6siszent6ly bej6rat6nal tal6lni. Aki
pedig akarja, nevezheti e folyamatokat annak is, hogy itt a
menthet6 ment6sefolyik, 6m hozz|keII tennie rdgtcin,hogy a
magyar politikai oszt6ly jelenleg nem alkalmas annak megfogalmazishra sem,hogy mi az, amit menteni kell, merthogy ar16l sem tud fogalmat alkotni, hogy nevezrink orsz6gtrakegy6ltal6n. Mindezek,ha akarjuk, ha nem, 6thaij6k egyh6zunkatis,
s mindenekel6tt ott, ahol kcizp6nzekb6lfinanszirozott, ktjzfeladatot ell6t6 int6zm6nyeink vannak.
Mai krizgyfiI6sr.inkcjnazoknak az int,6zm6nyeknekaz iigyeit
t6rgyaljuk, amelyek fenntart6ja egyh6zkenilettink. Ezek
csak tcired6k6t teszik ki kenilettinkben miikridl tnt,6zm6nyeknek. M6gis arra k6rem kcizgytil6stink minden alkot6
tag16t,hogy azzal a gondoss6ggal6s alaposs6ggal tfu gy alja
ezeket a jelent6seket, hogy bennrik az risszestcibbi egyh6zkcizs6gi,egyh6zmegyei,vagy 6ppen alapitv6nyi fenntart6sir
int6zm6nyiink sors6t is tdrgyaljuk. S ehhez hadd ajAnljam
Sik S6ndor Te Deum-6nak egyik igen meggondolkodtat6,
sz6p sor6t, melyben a k<ilt6 kor6nak neh6z helyzet6re utalva mondja:
,,Hogy a str6hhal sirni j6l esett,Es nem neuettenrminden
neuet6uel,Hd.la legyen."
Mintha val6ban csak sirni volna okunk, a sir6kkal egyiitt
sirni. S ha van okunk olykor nevetni 6s h6l6t adni is, hiszen
Isten megsegitett 6s meg6ldott minket sok neh6z krizdelmiinkben, az orsz{got sz6trabl6 ziilleszt6st l6tva m6giscsak
azt kell mondanunk: nem nevethetr.ink minden nevet6vel.
M6g egyh6zunkban sem, ahol - f6jdalom! - megeshet,hogy
a cinikus hanyags6gpimaszul belevigyoroghata verejt6kez6
aggodalomarc6ba.Sapienti sat!
F6tiszteletit Egyhd.zhertiletiKcizgyiil4s!
Jelent6sem m6sodik szakasz6ban n6h6ny, az el6z6 kozgyiil6s 6ta bekcivetkezett fejlem6nyr6l 6s m6g n6h6ny el6ttr.ink
6116feladatr6l szeretn6k sz61ni.Mindenekel6tt eml6keztetek
minden kcizgyiil6si tagot awa,hogy az el6ttiink l6v6 jelent6seket a m6r kialakult rendben fogjuk t6rgyalni. Vagyis miutln azokaLmindenki k6zhez kaphatta mi4 azt k6rem, hogy
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a hat6rozatokismertet6seut6n vitassuk meg a jelent6seket,
s csak abban az esetben tegyiink 6szrev6telt, hozzilsz6lilst,
javaslatot,ha az val6ban 6rdemben6rinti ajelent6seket.Ezt
el6segitend6,6s semmikk6ppen sem a vita irtj6t elzirand6,
hadd tegyek most n6h6ny 6ltal6nos megjegyz6st.
AHittudom6nyi Kar 6let6r& sz6l6jelent6sbenarr6l olvasha'
a megszokottndlkevesebb
tunk, hogy 2OO7szeptember6ben
hallgat6 kezdi majd meg az els6 6vfolyamot.B6k6si S6ndor
d6k6n rir ennek tcibb ok6t is felsorolja. Ehhez csak annyit
szeretn6khozz6f"6zn\hogy amikor neh6z vagy 6ppens6ggel
lehetetlen az alkalmas jelentkez6Aetkiv6lasztani, m6g na'
gyobbcisszetart6sra6s odafigyel6srevan sziiks6grink,hogy
a kev6s sz6mi di6k a 6. 6v v6g6n - emberileg sz6lva - val6ban lelkip6sztori szolg6latra klszen 6s alkalmasan keriiljcin
ki gyrilekezeteinkbe.Ugyanakkor igyekeznrink kell, hogy fiataljaink ktir6ben nyilv6nval6v6 v6lj6k a lelkip6sztori hivat6s m6lt6s6ga6s m6lys6gesensz6p 6rtelme. Ezt bemutatni
nem kdnnyii. H6l6s vagyok Istennek, hogy a kordbbi 6vekben divatoss6lett,,pap-szapul6s"kezd eltiinni. S az6rt is h616svagyok Istennek, hogy ennek hely6t egy igen tiszteletre
m6lt6 ig6nyess6gveszi 6t. S ebben var' az igazi neh6zs6g.
Igen, lelkipAsztorainknak szembesrilnitik kell azzal, hogy
egyhSzunktagjai, s6t, a kivi.il6ll6k is egyre trjbbet vdrnak t6s legkeliik, de nem a szervez6s6s gyulekezet-menedzsel6s,
v6sb6 az rinadminisztr6l6s teriilet6n, hanem azon a t6ten,
amit pl. a M6sodik Helv6t Hitvall6s is pontosan meghat6roz, hogy mi is a teend6je egy lelkip6sztornak. Ne f6ijtink
egyhilztagSainkig6nyess6g6t&, ne vegytik trilz6 kritik6nak,
ha tartalmas igehirdet6st,igyekv6 p6sztori munk6t, eleven
testv6ri kapcsolatotv6rnak lelkip6sztorukt6l - m6g ha sokszor
ezt nem tudj6k is igy megfogalmazni.Csak rem6nyemettudom
kifejezni, hogy az rin. gyakorlati 6v beiktat6s|val az erre val6
felk6szit6sm6lyebb 6s alaposabblesz. D6k6n frnak nem volt
tiszte,ez6rt nem is sz6lt r6la, de nekem meg kell emlitenem azt
is, hogy a leg6ci6sszolgillatigen jelent6s tal6lkoz6si lehet6s6g
a lelk6sz szakoshallgat6 6s a gyulekezetkdzott. Ennek lefoly6s6bana gyulekezetlelkip6sztordnak eminens szerepevan. Ha
teh6t arr6l hallok, hogy egy lelkip6sztor nem tudja (akarja) a
leg6tust 6jszak|ta elszSll6solni,s igy annak k6tszer is utaznia
kell leg6ci6shely6re,vagy ha a lelkip6sztor nem tudja (akarja)
eb6dremeghivni a Hittudom6nyi Kar kiilddtt6t, akkor bizony
van m6g kiv6nni val6 ezen a t6ren. A Hittudom6nyi Kar 61et6jelent6s kit6r olyan irj kezdem6nyez6sekre
is, mint pl.
161s2616
egy egyhdzm'lv6szeti rnt6zet fel6llit6sa, illetve egy szakkoll6gium l6tesit6se.Mindegyikben messzemen6ent6mogatjuk a Hit'
tudom6nyi Kart 6s felaj6nljuk segits6gtinket.Ktiirjnciseni.s a
szakkoll6giumtekintet6ben.

0nmag6ban is elgondolkodtat6,hogy a R6day Gyiijtem6ny
p6ld6s alaposs6grijelent6se egy olyan int6zm6ny-egyiittesiink 6let6t mutatja be, mely az elmrilt esztend6kbena leg'
tcibbv6rvesztes6getszenvedte.A magyar politikai elit krjzcinyciss6gemindaz ir6nt, amire a kultirra meg6rz6s6re6s tov6bbvitel6rel6tesiilt int6zm6nyek,vagyis a lev6ltdrak, mrizeumok 6s gyiijtem6nyek hivatottak, a R6day Gyiijtem6ny
6let6benis sok-sokneh6zs6getokozott. Ezek k<iziilnemcsak
azt kell kiemelnunk, hogy sok sz6pterv maradt megval6su'
latlan, hanem azt is, hogy az anyagiak hi6nya a szem6lyifelt6telek biztosit6s6t is vesz6lyezteti.Kriszcineta gyiijtem6ny
minden dolgoz6j6nak,hogy ilyen kcirilm6nyek kcizdttis f6radhatatlanul munk6lkodnak minden 6rt6k meg&z6s6ben.
Orcjmmel olvashatjuk u, "gy"tu-i 6s f6iskolai gyiilekezet
besz6mol6j6t,amely azt mutatja, hogy a n6h6ny 6wel ez'
el6tt ugyancsak szfikos keretek kcizcitt miikcid6 egyetemi
gyulekezet6letekib6viilt, 6s sok6gritev6kenys6gep6lda6rt6kii mindenki sz|mira. Azt kiv6njuk, hogy e misszi6t6l hamarosan arr6l kapjunk jelent6st,hogy szriks6ges6s lehets6ges m6s egyetemihelyekenis.meginditani ezt a szolg6latot.
Az iskol6inkft\ s2616tcimcir jelent6s ugyancsak bemutatja,
krizd azid6n 100 esztend6sBa6rhogy milyen neh6zs6gekkel
Madas Altal6nos Iskola 6s Gimn6zium, illetve a Gyokcissy
End.re6voda. Az elmrilt hetekben a Zsinaton tartott orsz6gos
esperes-gondnoki6rtekezleten nyugtalanit6 hireket hallottunk arr6l, hogy a kcizoktat6sreformja mdr nem csak a kis
l6tsz|mi iskol6kat fenyegeti, hanem bizony, a tobbsz|z f6s
oktat6si int6zm6nyek6let6t is meg fogja keseriteni.Ez6rt is
rinihink, hogy a jeient6sb6lkitetszik: mindenneh6zs6gellen6re olyan minSs6gimunka folyik ezekbenaz int6zm6nyekben,
amely biztat6st 6s alapot ad arra n6zve,hogy minden er6vel
v6deimezziik 6s segitsrik iskol6inkat. E helyr6l is Isten 61d6s6t k6rjrik a 100 esztend6sBa6r-Madasra.
Endre Lelkigondoz6i6s SzupervizoriInt6zet jeA Gycikcissy
lent6se egy nemr6gibenindult, fiatal int6zet tev6kenys6g6t
mutatja be, amely keresi hely6t egyh6zunkban,de ugyanakkor m6r l6nyeg6benki6pitette azokat a keretei.t, amelyek el'
s6sorban lelkipSsztorainknak biztositanak folyamatos tov6bbk6pz6silehet6s6getn6h6ny speci6listeruleten. Ide tartozik, hogy tcibbszcjrsz6ltam m6r a lelkip6sztorok tov6bb'
k6pz6s6r6.is, amely rem6nyeink szerint a megsziilet6zsina'
ti trirv6nyhezfog igazodni,6,sez6rt a m6jusi zsinatig m6g ttirelmet k6rek minden 6rintett61.Akkor - rem6lhet6leg m egszriletnek az 6ltal6nos ir6lyelvek.

E gyh6zkerilletiink sz6kh|z|nak jelent6se a m6r befejezett
fehijit6si munk6kr6i 6s n6h6ny proviz6rikus tervr6l s261.A
R6day utca 28. 6piilettcimbjemostani 6pitett 6llapotdbanmondhatni - teljesenmegiijult. N6h6ny apr6 munka maradt
m6g h6tra, 6s egy olyan terv, meiy tal6n m6r a kcivetkez6
ciklus feladata lesz, nevezetesena h6ts6 koll6giumi sz6rny
kib6vit6se m6g egy megemelt szinttel. Illesse ktisztjnet
mindazokat, akik ebben sziinteleniil f 6r adoztak.
Legv6g6remaradt nagy tircimiink,a M6trah6zi Lelk6sziidti16 felt;jitilsfu6l sz6l6 besz6mol6. Nem akarom Yarga Liszl6
f6je7yz6rirt6l elvenni a sz6t, mindcisszeannyit szeretn6k
A Nagyk6rcisi Tanit6k6pz6 Fdiskol6r6l s2616jeleni6sb6l j6l
megjegyezni,hogy igen h6l6s vagyok Istennek, hogy n6h6ny
l6that6, hogy mik6ppen friggenek6sszeazreg6szorszdgott66wei ezelSttnem hagytuk annyiban, hogy a M6trah6zi Lel'
z6 reformok 6s egy-egy fels6fokir k6pz6rnt6zet val6s6ga. A
F6iskolad6k6nja egyr6sztjelzi, hogy mennyi bizonytalans6- k6sziidiil6 megsz(njcin,hanem v6llaltuk annak mtikodtet6s6t 6s fehijit6s6t. Szolg6ljonminden lelkip6sztornak, gyrilegot hoz mag6val a fels6oktat6sitcirv6nyfolyamatos6talakikezeLi,egyh6zmegyeiktizciss6gnek6s,odai6togat6nakva16t6sa, amelyb6l csak egy koncepci6olvashat6 ki: v6ltoztatni
ban lelki feliidiil6sre,6s megrijul6sra.Es ezirtonis szeretn6k
kell
szrintelen.S l6that6, hogy ektizbenmennyi er6fe-szit6st
tenni a megl6v6j6 szerkezetekmeg6rz6s66rt.Orvendetes, kciszcinetetmondani egyh6zkeriilefink f6jegyz6j'6nekaz6rt a
f6radhatatlan munk66rt, amely nagym6rt6kbenel5segitette
hogy a f6iskol5nkon hailgat6i l'6tszdm megszil6rdult, ugyana lelk6sziidril6teljes megfjulds6t.
akkor nagy gond, hogy a v6gzett hallgat6k szLmLra egyre
nagyobbprobl6mdt okozelhelyezked6suk.T6mogatjuk a F6- (Fdtiszteletii EgyhazkerilIet i Kdzgyiild s!
/Befejez6stil engedtess6kmeg n6h6ny rdvid megjegyz6s.Egy
iskola 6piilet6nek b6vit6s6t, mely mdr r6,g6taesed6kesvolt.
kor6bbi krizgyiil6stinktinig6retet tettem arra, hogy nein fogok tov6bb lament6lni azokt6l a fegyelmezetlens6gekr6l,
I\tt6r6t tartva, ehely't kell arr6l tAj6koztatnom Kdzgyiil6srinket, hogy a Protest6ns Ktizmfivel6d6si 6s Tanulmdnyi Alapitv6ny kurat6rtuma azzal kereste meg keruletiinket, hogy a
Budapesten,az Ecitvrjsutc6ban 16v6koll6giumban ktizciser6'
vel inditsunk szakkoll6giumi k6pz6st. Rem6lem, t<ibbi egyh6zkeriiletr.inkis meg6rti e kezdem6nyez6sfontoss6g6't,6saz
evang6likustestv6rekkel ktiztjsenmagas szinvonalonbiztosithatunk k6pz6st a jcivend6protest6ns 6rteimis6ge szdmdta.
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amelyek az anyagiak ter6n mutatkoznak. Igy csak szilrazon
t|j6koztatom krizgyiil6siinket, hogy a lelkip6sztorok nyugdijint6zeti befizet6seitekintet6ben teljes kcirii 6tvizsg6l6s
ment v6gbe - tal6n egyh6zunk tcirt6net6ben elSszcir*, 6s
senki nem fog csoddlkozni, ha hozzilteszem: meglehet6sen
szomorir, mi tcibb, sokkol6 eredm6nnyel. Az el6ttr.ink 6116
m6jusi Zsinat szigorf szankci6kat kiv6n bevezetni a fegyelmezetlens6gekfelsz6mol6shra. Hozzilteszem:6n mindegyik
javaslatot teljes kciriien t6mogatni fogom, 6s valamennyit
meg fogom szavaznt.Hogy a magunk kcir6ben el6segitsuk a
tiszt{zilst, tov6bb imm6r nem folytatunk e k6rd6sbenlelki
besz6lget6seket,
6s nem tov6bbitunk senki fel6 kedves kcinyrirg6seket,hanem minden olyan j6rand6s6got,melyet egyh6zkenilettink utal ki lelkipdsztorainknak, eleve rigy fogunk tov6bbitani, hogy abb6l kcizponti b6rsz6mfejt6sut6n
mi magunk kiildjiik el a Nyugdijint6zetnek a lelkip6sztorokra h6rul6 befizetni val6t.

zek meg arr6l, hogy az Eur6pai Uni6 fejleszt6sialapj6b6ltal6n az egyhLzi kcizciss6gek
is r6szesedhetnek.Ehhez term6szetesenmindenkinek meg kell tanulnia azt a m(-nyelvet,
melyet a p6lydzatok kit<ilt6s6n6l kell figyelembe venni. A
mirltkori orszdgosesperes-gondnoki6rtekezleten hallhattunk er6l egy besz6mol6t,s azt hallgatv6n l6tom6som trimadt. Mikrizben ott a Zsinati sz6khilzban az EU szakzsargonj6t tanulgattuk, akcjzbena Szentl6lek l6bujjhegyre 6llva
sz6phalkan elosontkciziiliink. Bizony,ha p6ly6zunk majd, el
kell felejtenunk olyan kifejez6seket,hogy egyh6z, misszi6,
kcizciss6g,szolg|lat, s helyette marad a btivris var6zsige: projekt, s mi mindannyian projekt-menedzsereklesztink. De
k6rlek benneteket,ti az6rt legyetek vid6mabbak, mint ptisprik<itcik,
hiszen a Szentl6leknagyszerii hatalma az is, hogy
O minden nyelven tud sz6lni,tal6n m6g a projektek nyelv6n
is. Adja isten, hogy igy legyen! (De az6rt a Hitvall6st ne irjuk 6t projektform6tumba!)

Nem tisztem, hogy r6szletesensz6ljak n6h6ny fblyamatban
lev6 fegyelmi rigyr61.MSsr6szt az6rt sem teszem ezt, mert
azok feltehet6en m6sodfokra is el6rkeznek majd, 6s e hely'r'61
sem kiv6nom az eljfu6 bir6i tan6csokat befolydsolni.A mdr
lez6rt iigyek kapcs6n azonban elmondhatom,hogy mindenk6ppen szi.iks6gesnekl6tszik az egyhdzmegy6k6s egyh6zkeriiletrink bir6s6gaitagjainak tov6bbk6pz6se,ez6rt m6jus kcizep6reegybeis hivtuk a bir6s6goktagjait, hogy ezeketa 16gi, m6r lez6rt eseteket kcizcisenelemezzr.ik.
Az6rt van erre
szriks6g,mert tcibbbir6s6gi it6letb6l az tetszlk ki, hogy bir6ink nem minden esetben6rz6kelik, hogy egy-egyelj6r6sban
vagy perben nem 6gy kell egy6ni tigyeket eldcintenir.ik,hogy
azokbanpuszt6n egy panaszos6s egy panaszlott 6llna egymdssal szemben,s a bir6i d<jnt6scsak az 6 viszonyukat rendezn6. Hanem minden ilyen tigyben egy-egy egyhizkozslg
vagy 6ppen eg6szegyh|zunk j6 hire 6s kcizb6kess6ge
is kock6n forog. Annak is hangot kell adnom, hogy a bir6sdgi eljfuilst 6n magam mindig v6gs6esetnektekintem, 6s rendkivi.il szomorir vagyok, ha mdr id6ig fajulnak a dolgok. M6g
szomor(rbbvagyok, ha egy-egy eljSr6s sor6n azt 16ttam,
hogy egy-egyegyh6ztagunk vagy 6ppen lelkip6sztorunk a
legkisebbjel6t sem mutatta semmilyen erkcilcsibelSt6snak,
hanem a paragrafusokrengeteg6bevette be mag6t, 6s elj6r6s-jogi t6telekkel kezdett pack|zdsba. Jussolt, noha az
rgazsilg egy6rtelmii volt. Egyedril az nyugtat meg ilyenkor,
ha ez ugyan megnyugv6s,hogyaz egyh|zi bir6s6gi elj6r6sok
dcint6tctbbs6g6b61
mindig kitetszik az is, hogy azokban bizony jellemr6l 6s erkcilcsr6lis sz6 volt (pontosabbanjellemtelens6gr6l6s erkcilcstelens6gr6l).
Teh6t ha ilyen valaki egy
esetet megriszott, vagy net6n paragrafus-r6g6ssalelh6ritott, nemsokfua :6jra bir6s6g el6tt tal6lta mag|t - jellemtelens6ge 6s erkcilcstelens6geok6n. Testv6iek, nem kellene
ezeknekigy lenniuk!

F6tiszteletii Egyhdzherileti Kdzgyiil1s!
Orcimmeljelentem, hogy ez 6v 6sz6neml6kkonferenciAttartunk Egyh6zkeniletiink egykori pr.ispcik6nek,Ravasz L6szl6nak sziilet6s6nek125. 6vfordul6j6n.A h6romnaposeml6kunneps6genlehet6s6gunklesz minden ir6nyrian dttekinteni
a kiv6l6 igehirdet6 6s egyh6zkorm6nyz66let6t 6s munk6ss6g|t. Szerctebtelbiztatok mindenkit, hogy szeptember utols6
h6tv6g6j6ttegye szabadd6,hogy ak6r Kecskem6ten,a Ravasz eml6kszobaavatdsakor, ak6r itt, Budapesten,az eml6kkonferenci6n, vagy ak6r Le{nyfalun a h6laad6 istentiszteleten r6szt tudjon venni. Ravasz Lilszl6 Erd6ly sziildtte
volt 6s Tlcianonut6n Dunamell6k pr.ispcike
lett. Ha 6letritj6t
v6gigtekintjiik a magyar tcirt6nelem ment6n, csak azt 6rezhetjr.ik,hogy sokkal nehezebb,bonyolultabb,k6ts6gesebb6s
tra gikus abb id6'l<b
en v 6gezteigehirdet6i 6s egyh6zkorm6nyz6r szolgillat6t, mint amelyben mi vagyunk most, s m6gis
szavai6s dcint6sei(m6ga tragikusak is!) sokkal er6sebbegy6rtelmiis6ggel 6llnak most el6ttr.ink, mint b6rmelyiktink6 az
elmirlt n6hdny 6vrinkben vagy 6vtizedtinkben. SzabadIstennek h6l6t adnunk 6let66rt,6smindaz6rt, amit 6rajta keresztr.il elv6gzett egyh6zunkban. Befejez6sr.ilhallgassuk meg,
mik6ppen sz6lt6 egykor a kcizciss6g6pit6st6.,
eg6szenpontosan annak egyetlen iehets6gesalapjdr6l 6s c6lj6r6l. ,,Az6rt
teh6t nagy-nagybizonyoss6ggalrirvendezeka Krisztusban,
aki nekem mind 6letemben,mind hal6lombanlegf6'bbnyeres6gem,6s akinek testest6l-lelkest61
tulajdona vagyok. Mig e
fcildrinj6rok, sokat botlom, sokszorel is esem,de nem veszitem el azt a szovets6get,amit Isten cirrjkt6'1.
fogva kdtcitt
azokkal, akiket elhivott. Van kegyelem,van.bocs6nat,van
rijrakezd6s6s van el nem filtad6 segedelem.Eppen a gyrilekezet az, amelyikkel egyritt 6lve megtapasztalom, hogy miIyen tisztit6 er6 a biinvali6s 6s milyen val6sdg a biinbocs6nat. Eppen a gyr.ilekezetben
birok egy csom6testv6rt, mindannyian a segit6m 6s p6sztorom, mindegyiknek keze 6s
im6ds6ga,jelenl6te 6s segedelmefelfel6 emel. Nem azt mondom, hogy j6nak csak az egyh{zban lehet lenni, s egyh6zon
kivr.ilgonoszminden l6lek, hanem azt mondom,hogy az egyh{z egylelki kcizciss6g,
amelynek eg6szenp6ratlan 6ld6sa6s
dics6s6gevan. Egy ember meg6lhet egyediil is egy barlangban vagy egy k6szikl6n, de nem fogja tudni, mi a t6rs, mi a
kcizciss6g,
mi a testv6r. Egy ember tehet j6t risztcinb6'1
6s hitetlenr.il,6ppen rigy, mint ahogy megsimogathategy gyermekarcot vagy megcs6kolhatjaegy tireg asszonykez6t, de
eg6szenm6s 6rz6s,ha tudja, hogy az a gyermekarcaz 6 gyermeke 6s az az oregasszonyik6z az 6desanyj6naka keze.A
gyr.ilekezetbenaz6rt 6hink, hogy egym6snak cirtiljtink, s egym6son keresztril Isten jelenl6t6nek cirvendezzink.Az6rt a
gyi.ilekezeti6let minden tdr6se,gyarl6s6ga,biinris volta mellett is k6pe 6s ig6rete az tjrrik ridvriss6gnek,ahol mindny6jan
teljesenbirjuk 6s <ircimmelhordozzukegym6st,mindny6junkat teljesen 6s circimmelhordoz Krisztus 6s mi semmi egyebet nem reszrinkcsak ezt a kett6t 6rezzik 6s ennek cirvendezrink. A F6 cirvend a tagoknak, a tagok a F6nek, 6s a F6ben
egymdsnak." (Legyen vil6goss6g, L 2ll-212)

Hadd sz6ljake helyen egy olyan tig1z61is, amely ugyan nem r.itkcjzik semmilyen szab6lyba, m6gis igen kellemetlen a sz6munkra. Nemr6giben t|j6koztatist kaptunk az Oktatisr.igyi
Miniszt6riumt6l, hogy a Parlament altai elfogadott kcilts6gvet6s 6rtelm6benmekkora risszegetkap Egyh6zunk rekonstrukci6st6mogat6sk6nt.Ez az osszeg- csak jelz6sk6nt mondom!
- m6r eleny6sz6tcired6kea korSbbi t6mogatdsoknak.Am a
Iev6l 6rtelm6benm6g erre sem sz6mithatunk teljes m6rt6kben, mert egyes gytilekezetek kiil<jnbriz6politikai csatorn6kon kereszti.il el6rt6k, hogy egyh6zunk nem dcinthet szabadon e t6mogat6sfelhaszn616s6r61,
hanem a politikai f6-okosok javaslata szerint 6k lesznek a kedvezm6nyezettek.A
meglep6nem csak aztvolt, hogy e gyiilekezetekvagy p6rtfog6ik kiv5l6an sz6t 6rtettek a mostani korm6nyzattal, amely
egy6bk6nthosszriideje nem folytat 6rdemi t6rgyal6sokat az
egyh6zakkal,hanem az is, hogy a kedvezm6nyezettgytilekezetek tcibbs6gesoha nem adott be t6mogat6si k6relmet egyh|zmegy|hez 6s egyh6zkertilethez. Ennek sem kellene igy
lennie, Testv6rek!
S ha m6r a p6nzn6l tartunk, egyetlen sz6val hadd eml6kez-
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Reformdtus
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HATAROZATOK
9. A PUSPOKI JELENTESH EZ FUZ6D 6 IIATAROZATOK
El6terieszt6: Varga Lfrszl6 f6jegyz6
1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh5zkeriileti Ktizgyiil6sa
ptispciki j elent6st megkciszcini, azt j egy z6konyv6hez csatolja 6s megkrildi a kebelbeli egyhizkozs6geknek.

annak 6rdek6bentesz, hogy az igen megcsappantanyagi forrSsok ellen6re is a t6rsadalmunkban igen sztiks6ges kultrira meg6riztess6k,6s megbecsriltmaradjon.
10. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriileti Kcizgyiil6s
elismeri a GycikcissyInt6zet munk6j6t, ktiszcini a lelk6sz-tov6bbk6pz6si szabSlyrendelethezkiildcitt hozz6'
sz6l6sokat.Az 6szi kcizgyfiI6sel6 keli terjeszteni a IeIz6s kidolgozotL szab|lyrendelet6t. Addi g
k6sztov6bbk6p
is a m6r meghirdetett programok szerint kell folytatni a
megkezdettmunk6t.

2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenileti Kcizgyfl6s
felhivja a kebelbeli egyhSzkozs6gek figyeim6t, hogy
mind az int6zm6nyekkelrendelkez6,mind pedig ilyeneket fenn nem tart6 egyhAzkozs6gektestv6ri kozciss6gben
11. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriileti Kcizgyiil6s
hordozz|k egym6s terh6t, megbecsrilve6s segitve egycircimmel6s Isten irSnti h516valveszi tudom6sul a mdtram6s szolg6lat|t, ezzelis er6sitve a keriilet egyh6zkcizs6Az
h6zi volt lelk6szndiil6felirjit6si munk6inak befejez6s6t.
geinekkciztiss6g6t,
meg6rtve6s elfogadva,6s megbecstilott kialakitott konferenciakcizponttov6bbra is az 6vek 6ta
ve egym6sIstent6l kapott feladatait, szolg6latait.
megszokottrendben v64a a pihenni 6s a tanulni vdgy6lelkip6sztorokat,presbitereket, egyhilzmegyei6s gytiekezeti
3. A Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkeriileti Ktizgyiil6s
konferenci6kat.
kifejezi agg6d6felel5ss6g6tt6rsadalmunk sok nyomorir'
shga,a kisz6mithatatlan, kapkod6 6s bizonytalansdgot
12. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenileti Kcizgyfl6s
okoz6 korm6nyzati int6,zked6sek6rthetetlen 6s sokszor
tudom6sul veszi, hogy a pontosj6rul6kfizet6si rend 6rrombol6st okoz6tendenci6i miatt. Ezek fenyegetik egydek6ben,valamint az egyesgyiiiekezetekadminisztr6cih6zunk ki6prilt int6zmlnyrendszer6t is. Az orsz6got
6j6nak megkrinnyit6se6rdek6benaz egyh|zketiilet Gazsz6trabI6zrill6st l6tva a kegyelmes 6s irgalmas Istenhez
das6giHivatala sz6mfejti6s kiildi ki a hittan6radijakat,
foh6szkodik,bcilcs,meggondolt6s n6p66rt, nemzet66rt
valamint a misszi6i t6mogat6sban r6szesiilS egyhdzkozfelei6s vezet6k6rt. KcilcseyHimnusz6nak 8. vers6vel kcis6gekielk6szi dijlev6i kieg6szit6s6t,kcizvetlenula szolnyrirgtrnk: ,,Sz6ndmeg Isten a magyart, kit v6szek h6g6iatot v6,gz6knek.Ugyanakkor ism6telten felhivja a finy6nak, Ny(jts fel6je v6d6'harttenger6n kinjdnak...".
gyelmet a pontos nyugdijj6rul6k-fizet6sirend (mind a
szem6lyi, mind a fenntart6i r6sz) betart6s6ra. Ez egy4. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkertileti Kcizgytil6s
r6szt minden lelk6sz 6s gyrilekezetsaj6t 6rdeke,de egyk6ri a kebelbeli gyulekezeteket,lelkip6sztorokat a jdv6
is.
ben kcizcisszolg6latunk6s felel6ss6gr.ink
Ielk6sz nemzed6k66rtval6 ktinycirg6sre6s a gyakorlati
tanit6s, nevel6s komolyan v6tel6re, mind a leg6ci6k,
13. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeri.iletiKcizgytil6st6mind pedig a 6. gyakorlati 6v alatt. Fogadj6k a fiatalomogatja az egyhhzmegyei6s egyh6zkeriileti bir6s6goktagkat rgaz testv6ri sziwel, nyitott otthonnal, hogy tal6ljainak t6j6koztat6jellegii tov6bbk6pz6s6taz egys6gesbir6kozhassanak a gyakorlatban is a lelkip6sztori 6lettel,
s6gi elj6r6sok 6rdek6ben,hisz egy-egy fegyelmi iigyben
csal6dokkal.Ugyanakkor k6ri az 6szintev6lem6nyjelz6egy-egyegyh{zkozs6grink,vagy 6ppen eg6szegyh6zunkj6
s6t, leir6s6t a HTK vezet6s6nek a szolg6l6 teol6gusokforog kock6n.
hire 6s ktizb6kess6ge
16I.A HTK oktat6i kar6t pedig szeretettel6s bizaiommal
k6ri, hogy a tudom6ny mellett igyekezzen gyakorlati 6s
14. A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkertileti Ktizgyiil6snem
hitbeli felel6ss6getis munk6lni a fiatalokban.
tartja elfogadhat6nak,hogy egyeslelkip6sztorok, egyhdzkcizs6gekaz egyh|zmegy6k 6s a keriilet megkeriil6s6vel
5. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriileti KtizgyfiI6s
fordulnak, politihai befoly6ssalbir6k felhaszn:il6s6val,6pi
felhivja a lelkip6sztorok figyelm6t a II. Helv6t Hitvall6s
t6si vagy 6ppen m6s seg6lyek6rtaz lllamhoz. Ezzel a toltIelkip6sztorokra vonatkoz6 t6tel6re. K6ri, hogy mindanybi gyrilekezetp6nz6b6,vesznekel, mert ezeka,j6 sziv(nek
nyian igyekezzenek ig6nyes, tartalmas igehirdet6sre,
tfin6 adakoz6k",nem kiiltjn forr6sb6l, hanem az egyhilzat
p6sztori munk6ra 6s a testv6ri kapcsoiatok6pol6s6rAa
tesznek kiv6teleket, nagyon sokmegillet6 e116tm6nyb61
gyrilekezetekben.
szor tetten 6rhet6 politikai c61lal.
6. A Dunamell6ki Reform6tusEgyhSzkeruletiKcizgyiil6st615. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriileti Kcizgyiil6s
mogatja a HTK d6k6nj6nak az Egyh6zmiiv6szeti Int6cirtjmmel er6siti meg az egyh|zkerulet vezet6s6nekazon
zet, 6s a sz6khilz intern6tus6n beltili szakkoll6gium
125 6ves sziilet6terv6t, hogy Ravasz L6szI6 pr.iLspciktink
megszervez6s6t.
30-6nh6rom
si 6vfordul6j6nszeptember28-An,29-6n,6s
naposrendezv6nyenad h6i6t 6let66rt 6s eml6kezik meg
7. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriileti Kcizgyiil6st6szolg61atfu67.
mogatja az egyh|zkeriilet 6s a miik<idtet6 alapitv6ny krizritti egyiittmfikrid6st az Ecitv<jsutcai Protest6ns Szak16. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeruleti Ktizgyfl6s
koll6gium ugy6ben. Az egytittmiiktid6s kidolgozilsdval
javasolja a MRE Zsrnat|nak, hogy az augusztus 29-6t
6s az elk6szitend6szerz6d6sel6k6szit6s6velmegbizza az
megel6z6vas6rnap legyen az eg6sznemzet6rt tartand6
Elnriks6get.
im6ds69vas6rnapja.
8. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriileti Kiizgy(l6s
elismeri a Nagyk6rcisi TK munk6j 6t, timogatja a b6vi'
10. JELENTfrS IZ EGYHAZKERULETI TANACS MUNint6zm6nyek
t6st, 6s k6ri a kebelbeli egyh6zkcizs6gek,
xA;Anol
segits6g6t az otLv 6gzett haII gat6k elhelyez6s6ben.
9. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeruleti Kc;zgyiii6s
elismeri a R6day Gyiijtem6ny komoly er6feszit6s6t,amit

El6terJeszt6: Varga Ldszl6

f6jegyz6
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A Dunameil6ki Reform6tus Egyh6zkeriileti Tan6cs
2007. janu6r 24-6n tartott iil6st.
Ezen az ul6sen a ptispdk ir t|j6kozhat6sa ut6n Szab6
R6bert seg6dlelk6szletette a seg6dlelk6szieskiit, majd a
tan6cs meghallgatta a Gazdas6gi Bizottsdg jelent6s6t'
elfogadta az egyh6zkenilet 2007. 6vi kcilts6gvet6s6t,a
Piisp<iki Hivatal, a Gy<ik<issyEndre Lelkigondoz6i 6s
Szupervizori Int6zet 6s a M6trah 6zi Lelk6szidtil6 kdlts6gvet6s6t;felhivta a Baranyai, V6rtesaljai 6s Tolnai
E gyh6zmegy 6ket az LSZA-hoz b efizetett saj6t er6 ncivel6s6re. Kimondta, hogy 2008-t6l lelk6szi javadalom-kieg6szit6t6mogat6sban kiz|r6lag a misszi6i egyhilzkozs6gek kateg6ri6j6ban szolg6l6 gyulekezeteket t6mogatja; visszavontaa 2006.janu6r 30-i 9/1/3 hat|rozatilt, az
Eur6pai R6di6val kapcsolatban; ryegbizta Bereczky Iidik6 hark6nyi lelkip6sztort 6s az Agoston S6ndorAlapitv6nyt, hogy vegy6k fel egym6ssala kapcsolatot,6s dolgozzanakki javaslatot a d6lvid6ki 6rvizk6rosultak jav66s m6g fel nem haszn6lt adom6nyokc6lba
ra <isszegyiilt,
juttat6s6ra; javasolta az az ,,Ev lgehirdet6je Dij" megalapit6s6t; tudom6sul vette Simonfi S6ndor esperesrir
bejelent6s6t,hogy az Iskolaiigyi Szervezet2007. m6rcinem kap elhelyez6sta L6nyay Utcai Reform6tus
us 1-t6'1
Gimn6ziumban;elfogadtaa 2007.6vi gyiilekezeLi6pit6si seg6lyekeloszt6sSt;enged6lyezteLiter6ty Zolt|nbeosztott lelkip6sztornak a KRE HTK tansz6k6nr6szid6s
tan6rseg6difoglalkoztat6s6t2007. augusztus3f ig.

1. A Dunamell6ki ReformStus Egyh6zkenileti Kcizgyiil6sa
sz6l6 jelent6st j6v6ha200?. janu6r 24-i tan6csr.ii6sr6'l
gy6an tudom6sul veszi.
1.2. SZI.N]VIZSGALOI JELENTES
EI6terJeszt6:Derzsi Gyiirgy sz|mvizsg|l6

14. DIAKoNIAI BIZOTTSAG JELENTfSE AZ LSZA-ROL
El6terjeszt6:Derencs6nyi Zsuzsanna bizotts6gi elntik
1) Ak<izgyiil6snek,hogy a LSZA 2006. iui zd.r6 szd'rnad.d'srit a kcivetkez6 sz|madatok alapj6n elfogadja:

Tolna:
V6rtesalja:

L.749.700,945.676,970.000,1.000.000,-

0ssresen:

4.665.376,-

Baranyai

gyiilekezetekt6l:
lelk6szekt6l:

Egyh6zkerr.iietit6mogat6s:
Osszesen kifizetve:

9.550.424,14.215.800,-

2) Akozeyiil6s a kcivetkez6LSZA hdltsiguetisr 6ilapitja
meg 2007-es6ure:
Baranya:
Tolna:
V6rtesalja:

6sszesen:

5.634.000,4.380.000,4.680.000,180.000,14.874.000,-

15. EGYHAZKERULETI BIRO ESKUTETELE
1. A krizgyiil6s meg6llapitja, hogy dr. Kenyeres Tibor
egyh6zkeri.iletibir6 az eskiit ietette. Elet6re, szolgSlat6ra Isten 6ld6s6t k6ri.
16. JELENTf S E NNN HITTUDOMATIYI KARAROL

1. Az Egyh6zkeriileti Kdzgyfil6sa Sz6mvizsg6l6Bizotts6g
jelent6s6tj6v6hagyja6s elfogadja.

El6tetjeszt6: dr. B6k6si S6ndor d6kdn

2007. EVI

1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyfl6se
elfogadjaa KRE Hittudom6nyi Kara d6k6nj6nakjelent6s6t.

1/a.A Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkerulet Kcizgy(l6seaz
egyhilzmegy6k2007. kcilts6gvet6seitj6v6hagyja'

2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Krizgyiil6se
szorgalmazza egy a 21.. szilzad kihiv6sainak megfelel6
i lzdphialakttdsrif. E munka megteol6gus-lelkipd.sztor
kezd6s6refelk6ri a HTK-I 6s az egyhilzkeruieti misszi6i 6s tanulmdnyi bizotts6got.

I3.EGYHAZKERULETI
KOLTSEGVETESEI

INTEZMENYEINK

E}6terieszt6:Varga L6szl6 f6jegyz6

1/b. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet Kcizgyiil6sea
Ba6r-MadasReform6tus Gimn6zium 6s Altal6nos Iskola
bev6teli381 836 e Ft 6s kiad6si
2007.6vi krilts6gvet6s6t
381 836 e Ft <isszeggelj6v6hagyja.
1/c. A Dunamell6ki Reform6tus EgyhSzkerr,iletKcizgy(l6sea
GyrikrissyEndre Ovoda 2007. 6w kcilts6gvet6s6tbev6teli
21 100 e Ft 6s kiad6si 21 100 e Ft cisszeggelj6v6hagyja.
1/d.A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerii'let Kdzgyiil6sea
R6day Gydjtem6ny 2007. 6i kcilts6gvet6s6tbev6teli 64
j6v6hagyja.
373 e Ft 6s kiad5si 64 373 e Ft. cisszeggel
1/e. A Dunameli6ki Reform6tus EgyhSzkerr.iletKtizgyiil6sea
Budapesti Reform6tus Egyetemi 6s F6iskolai Gyiilekezet
2007.6i ktilts6gvet6s6tbev6teli L 745 e Ft 6s kiad6s: 1
745 e Ft. dsszeggelj6v6hagyja.
1/f. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeri:let Kcizgyril6sea
Tahi Konferenciatelep2007. 6vLkcilts6gvet6s6tbev6teli 33
687 e Ft 6s kiad6si 33 687 e Ft. cisszeggelj6v6hagyla.

3. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyiil6se
felhalalmazza az Egyh|zkertilet vezet6s6g6t, hogy a
Hittudom6nyi Kar koll6gium6t szahkoll1giummdalahitsa d,t,amelynek fel6pit6s6t6s mtikctd6s6th6rom tanulm6nyterr.ileten, szaktan6rok bevon6s6val dolgozza
teremtsen
ki, 6s a 2008-asesztend66szi szemeszter6tfl'
m6dot annak beindit6s6ra.
17. JELENTPS A TNP-TFK MUNKAJAROL
ET6terieszt6:dr. Nagy Istv6n d6k6n
1. Az Egyh6zkeriileti Kozgyiills a KRE-TFK miik,iid6s6r6'1
sz616jelent6st elfogadja.
2. Akozgyiil6s tudom6sul veszi, hogy a F6iskolai Kar kcjszcinet6tfejezi ki az egyh|zkeriletnek az 6pitkez6shez
nyirjtott tdmogat6s66rt 6s a kcivetkez6 6vben is k6ri a
segits6getaz 6pitkez6sbefejez6s6hez.
3. A krizgyiil6s az el6terjeszt6 javaslata aiapj6n k6rt az
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Kozle
Egyhdzkeriileti
Reformdtus
Dunamell€ki
egyh6zkeriilet elnciks6g6t,hogy a fels6oktat6si tcirv6ny
vilItozisa k<ivetkezt6ben a felv6teli elj6r6sokn6l fokozott figyelmet tanrisitson a felveend6'kl6tsz6m6nak
megdllapit6s6n6l.

'

A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkeriiletKtizgy(l6sea
sz6kh|zr6l sz6l6jelent6st elfogadja.

23. JELENTE S A MATRAUIZT TSTKE SZUDUL6R6L
El6terjeszt6 Varga L6,szl6 fSjegyz6

18. JELENTE S A RADAY CY6.ItPiT,t PNY MUNKAJANOi,
El6terjeszt6: dr. Bereez Agttes igazgat6

1. Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkertilet Krizgyiii6sea
M|trah|zi Lelk6sziidtil6ril sz6l6 jelent6st elfogadja.

1. Az Egyh6zkenileti Kozgyiil6s megk<iszcinia R6day
Gyiijtem6nyr& k6szitett r6szletes 6s pontos jelent6st,
6s azt elfogadja.

2. Az egyh|zkeriileti k<izgyfl6s megkdszciniYarya Lilszl6
f6jegyz6 :6rnak az ndtil5 fehijit6s6val j6r6 ttibbletterhek
hordoz6s6t.

I.9.JELENTES AZ EGYETEMI LELK]9SZI SZOLGAI"{TROL

3. A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkeriilet Kcizgy(l6sea
tet6t6r be6pit6s6nek,valamint a homlokzat feltijit6s6nak, az 6pulet kdrny6ke rendez6s6n6lfelmerult plusz
k<ilts6g6ta krilts6gvet6sm6dosit6sasor6n be6pitenirendeli el.

El6terieszt6:Edes Arprid lelk6sz
'

'

'

Az Egyhilzkeriileti Kcizgyiil6s koszcinettelveszi tudom6sul az egyetemi lelk6szi jelent6st, Isten Szentlelk6nek
5Lld5s6tk6rve az Egyetemi Gyiilekezetbenfoly6 szoig6Iatra.
Az Egyhdzkenileti Kcizgyfl6s Isten ir6nti h6lSval veszi
az egyetemtmisszi6 tigy6ben tett el6rel6p6seket,6s tov6bbi t6mogat6s|r6I biztositja a Budapesti Reform6tus
Egyetemi6s F6iskolai Gyiilekezethezkapcsol6d6egyetemi misszi6imunkSt.
Az egyhilzkertilet ktizgyfl6se a tavalyihoz hasonl6an hivatalos egyetemi 6vkezd6istentiszteletnek nyilv6nitja a
szeptember12-ei, nyit6 egyetemi istentiszteletet a Budapesten nem egyhdzrfels6oktat6sban tanul6 di6kok 6s az
ott tanit6 oktat6k szimdlra. Valamint felk6ri az einciks6get, hogy lev6lben k6rje a kebelbeli gyiilekezetekheztattoz6, f6virosban tanit6 egyetemi 6s f6iskolai oktat6kat,
hogy a szeptember 1.2'ei,6vkezd6istentiszteletet tisztelj6k meg jelenl6tukkel, hogy kcizcisim6ds6ggal 6s Szentl6lek6rt val6 kcinycirg6sselkezdhesstik az irj tan6vet.

20. JELENTES A DUNAMELLtrKI REFORMATUS EGY.
HAZKERULET OKTI$ASI INTEZMENYEIR6L
El6terjeszt6:dr. Madardsz Imr6n6 iskolar.igyitanAcsos
I. BaSr-Madas Reform6tus Gimn6zium Altal6nos Iskola
6s Di6kotthon
1. Aktizgyiil6s a jelent6st elfogadja.
2. Akozgyiil6s azUr Isten 6ld6s6t k6ri a 100 6ve alapitott
Ba6r-Madas Gimndzium tov6bbi munk6j6ra.

4. A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkert'iletKcizgyiil6sea
Ielk6szi szolg6latokhetes v6lt6sban tcirt6n6 elv6gz6s6'
nek megold6s6tt6mogatja.
25. NAGYK6ROSI INGATI,AN ELFOGADASA
El6terieszt6: dr. K6ri Tam6s jogtan6csos
1. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenileti Ktizgyiil6s
kciszcjnettelelfogadja aj6nd6k jogcim6n a nagyk6rosi
0536/15hrsz. alatt felvett ingatlant. Az egyh6zkeriileti
kcizgyfil6s felhatalmazza az egyh|zkeriileti elnijks6get,
hogy az aj6nd6koz6si szerz6d6stal6irja.
26. A DUNAMELLEKI REFORMATUS EGYHAZKERULET SZEKHAZANEN ES KONFERENCIA.KOZPONT.iANeN AT,APITO OKIRATA
El6terieszt6: Varga Lirszl6 f6jegyzS
'

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertileti K<izgyfl6s
az alapit6 okiratot j6v6hagyja.

27. AZ 6V TCEHIRDETESE @AVASZ ll,ASZrq DfJ ALAPfTo IRATA
El6terjeszt6:dr. Szab6 Istv6n ptispcik

21. KRE GYOKOSSYINTfZET 2006, EVI JELENTESE

1. Krizgyiil6s az alapit6 okirat szerint megalapitja az Ev
Igehirdet6seDijat.
2. Az Egyh|zkeriilet, amennyiben a csal6d hozz|j6rul6s6t
megkapja,az Ev Igehirdet6seDijat RavaszL6szl6 Dijnak fogja nevezni.
(az alapit6 okirat szciveg6ti6sd a felhiv6sok kcizcitt)

El6terjeszt6: T6th J6nos rnt6zelvezet6

28. LELKESZI KEPESfTES ruffA],YBAN TARTASA

Endre Reformdtus Ovoda
IL G-vrikcjssy
A kcizgyfiI6sa jelent6st elfogadja.

I. Az Egyh|zkeriileti K6zgyfiI6s a jelent6st elfogadja.
2. Az&gyh6zkeriileti Kcizgyiil6sk6ri a lelk6szeket 6s gyillekezeti tagokat, 6ljenek az intlzet 6ltal kindlt k'6pz6si
lehet6s6gekkel.

El6terjeszt6:dr. Szab6 Istv6n piispcik
'

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet Kcizgyiil6se
Nagy Lenke (Bp-D6l),V6gh Zsuzsanna (Bp-Eszak),
Cserhiti Ldszl6 (Eszakpest)lelk6szek k6pesit6s6t 5
6vre,azaz 2012. m6jus 2-ig hat6lyban tartja.

22. JELENTES A DUNAMELLtKI REFORMATUS EGYHAZKERULET SZEKHAZAROL

FUGGELEK (a 26. hatdrozathoz

El6terjeszt6: Varga L5szl6 f6jegyz6

A Dunamell6ki Reform6tus Eq]'h6zkeriilet Sz6khAz6nak 6s Konferencia-kiiznonti6nak Alapit6 Okirata
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Reformdtus
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1. Az intdzmdny neue:
Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkerr.iletSz6kh6za6s
Konferencia-ktizpontja
2. Riiuiditett ndu:
DRESZKK

.

EGYHAZKERULETIq
(,
TANACSULES
2007.MAJUS 23.

3. Szihhelye:
H-1092 BUDAPEST,R6daYu. 28.
4. Az intdzmdny alapit6ja:
A Dunamell6ki Reform5tus Egyh6zkeriileti Kcizgyiil6s
5. Az intdzmdny
a. Fenntart6ja:
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet
b. Feliigyeleti szerue:
A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet Elnoks6ge
H-1092 BUDAPEST,R6day u . 2 8 .
6. Jogd.IIdsa:
A Magyarorsz6giReform6tus Egyh|z bels6 szab6lyai
szerint iin6ll6 jogi szem6lY
7. Ttpusa:
Egyhdzi int6zm6ny
8. Kdltsdguetisi gazdd'Ikod0'si formdi a:
A Magyarorsz6giReform6tus Egyh6z Tcirv6nyeszerint sza'
b6lyozott rendben a Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkertlet Kozgy6l6seva gy Tan6csa 6ltal j 6vdhagyott kcilts6gvet6s
alapj6n gazd6lkodik.V5llalkoz6si tev6kenys6geta fenntart6
6ltal meghat6r ozott kcirben folytathat.
9. Alapteuihenysdge is szahfeladatai:
a. KezelSjea sz6khely6nI6v6 368401L6s a 36846/l HRSZ
i.ngatlannak
b. Mfik<idtetia sz6khely6nl6v6 fels6oktat6sikoll6giumot
c. Fenntart6ja 6s miikrjdtet6jea konferenci6k6s m6s ren'
dezv6nyekmegtart5s6ra alkalmas diszteremnek6s kihelyis6geknek
szo19616
d. A tanit6s n6lkuli id6ben kezeli a Hittudomdnyi Kar
tantermett
e. Fenntartja 6s miikodteti a sz6khely6nl6v66ttermet 6s
a 600 adagoskonyh6t
f. Fenntartja 6s miikcjdteti a Gyongyijs-M6trah6za7162
HRSZ alatt l6v6 konferencia-kozpontot,konyh6t 6s 6ttermet.
10.TEAOR szdm 6s teudhenys4geh:
c|1 a1
egyh|zr tev6kenys6g
mSshovanem sorolt egy6bkiizciss6gi,
91.33
tdrsadalmi tev6kenys6g
sz6llodaiszolgSltatSs
55.10
ifi irs6gi turistasz6116s-szoIg6itat6s
5. .2 L
kempingszolg6ltat6s
55.22
KE OQ
diSkotthoni 6s egy6bsz6ll6sszolg6ltat6s
6tkez6helyivend6g16t5s
55.30
munkahelyi6tkezbet6s
koz6tkeztet6s
55.52
ingatlan b6rbead6s
70.20
ineatlankezel6s
70.32
11. Az intdzmdny hdpuiselete, vezetdjdneh hineuezdsi
rend.je:
a. Az int'6zm6nyt az igazgat6 vezeti 6s k6pviseli
b. Azigazgat6t a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet
Elnciks6genevezi ki 6s gyakoroljafeiette a munk6ltat6i
jogokat

F6coNoNoxI

MEcNYIT6

A Dunamell6ki Egyh6zkeriilet mai tan6csiil6s6t elntikt6rsammal egyet6rt6sben megnyitom. Tisztelettel 6s szeretettel
koszcintcim a tan6csril6s alkot6 6s tan6cskozdsi jogit tagjait,
el6ad6it, vend6geinket. Mindenekel6tt kciszdncimpiispcik irr
igeolvas6sdt 6s egyiitt veliink, 6rttink elmondott im6ds6g6t.
hogy ma els6sorban a
kivil6gtik,
A napirend-tewezetb{.
2007. 6i egyh6zkeruleti kcilts6gvet6siinket kell kiigazitanunk
a mirlt 6i z|tsz6mad6s sor6n igazolt maradvdnycisszegek be6pit6s6ve1. Mert vannak ilyen maradv6nyaink, ami6rt mondjunk mindenek el6tt h6l6t Gondvisel6 Isteniinknek, Aki elt6voztatott t6liink minden olyan el6re nem l6that6 katasztr6fa'
vagy v6is6ghelyzetet, amely alapjaiban rengette volna meg es
boritotta volna fel a 2006. 6vi krilts6gvet6seinket' Kcisztinet j6r
azoknak is, akik iigyeltek arra, hogy ne kciitsiink el minden tartal6kot az utols6 fi116rig, ne legyunk rossz gazddk vagy 6ppen
hitvdny szolg6k e teki.ntetben sem.
Sajnos, sziikebb vildgunk, Magyarorsz6g kcilts6ggazd6lkod6s6161ugyanez nem mondhat6 eI. S itt nem tcjltcim az id6t annak
ecsetel6s6vel, mik6nt is lehet sz6z'meg ezermilliSrdokat ktjlteni olyan teriiletekre, amelyek a befektet6st soha sem foglik az
orsz6g kassz6j6ba visszajuttatni, EzL mindnydjan ismerjirk, s
napr61-napra 6s egyre ink6bb magunkon, csal5dunkon |rezzik
ennek a kdnnyelmfi 6s szakrirteiem n6lkiili sok 6ves int6zked6ssorozatnak k6ros kcjvetkezm6nyeit. Az ASz, KSH, P6nziigyminiszt6rium, stb. kcizz6tett jelent6seiben 6s kimutatdsaiban ma
m6r az internet segits6g6vel szinte brirki birtokdba juthat ezeknek az informdci6knak, az ad6ss6g6llom6nprak, azoknak az
6vr6l-6we ism6tl6d6 viss zafizet6sikotelezetts6geknek, amelyek
n6lkul napjainkban eddig soha nem tapasztalt felvir6gz6sban
is r6szrink iehetett volna.
Amire most t6telesen felhivom a figyelmet, az a jelenkori f6v6rosi cinbecsap6s, amely m6g egy lap5ttal r{tesz ezekre a
folyamatckra, s akadSlyozza azt a tiszt6nl6t5,st, amely n6Ikiil egy re6lis kil6bol6si folyamat eI sem indithat6. T\djuk,
hogy a 4. metr6-vona1 kb. 450 Mrd Ft-ba fog keriilni. Ha
igaz, ennek nagy r6sz6t az EU't6mogatSsok fedezik. Ha igazalhat6, hogy n6h6ny 6ven belill ez a rdfotdit6s megt6riil,
m6g hasznos is lehetne. Van azonban egy btikken6, melyre a
N6pszabadsdg f. h6 21-i cikke (,,K6tsz|zmlIli6rd forintos
hivta fei a figyelmet. Az ritgonsz|mla a budapestieknek")
dolatlanul, brut6lis 6s barb6r m6don el6t6szitett(?), kb' k6t
6vig tart6 f6v6rosi kozleked6si korl6toz6sok, k6osz miatt
mintegy 6vi 200 Mrd-os vesztes6g keletkezik, amelynek finansziroz6i a k6rvallott 150-200 ezer aut6, enn6l csak tobb
aut6s 6s mintegy 300 ezer kcjzleked6 polg6r, v6llalkoz6sok, s
a kozvetetten sirjtott egy6b int6zm6nyek. Ezk6L 6v alatt 400
Mrd Ft, mely majdnem egyezik a metr6-6pit6s teljes r6fordit6s6val. Igen 6m, de erre m6r nincs EU-tdmogat6s, igy sok'
szorosa a metr6-6pit6s hazai cinr6szrinek. S ez a grdtrszhozzhtdrul|s semmif6le KSH kimutat6sban, GDP-ben stb' nem
jelenik meg, azaz l6thatat1an, rejtett marad. Csoda-e, ha az
orsz6gok gazdas|gt mutat6it tekintve a leghdts6 sorban kullogunk? H6t ha m6g a val6di mutat6kat is lStn6nk!
N61unk, egyh6zunkban azonban ne igy legyen! Tisztess6ges,
6ll6tsz6. krjvetkezetes, korrekt, de mindenkor igazs6gos 6s em'
bers6ges p6nzigyt, gazdasilg;'tev6kenys6grink 6s ezek adatai
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mutass6kbe, igazolj6k,hogy Isten n6pe nincs al6vetvealantas
6s muland6 politikai divatoknak. Krisztus atyjafiai kciztittm6g
ap6nz is megszentel6dhet,szentel6djtinis meg! S testv6rk6nt
diintsiink akkor is, amikor lehet6s6geink,mint manaps6gis,
nagyon kim6rtek, korl6tozottak; nem n6zv6n a magunk haszn6t, hanem a m6sok6tis, s mindenek el6tt Istentink sz{nd6kdt,
Akinek akez6b& szilrmazlk minden j6 adom6ny 6s tcik6letes
aj6nd6k!
Ezekkel a gondolatokkalindulva bemutatom a mai t6rgysorozatot.
HATAROZATOK:
6. AZ EGYH.PX.KERULETIKOLTS EGVETE S M ODOSjTASE

1 . Dunamell6ki ReformdtusEgyh6zkeriiletTan6cstil6seaz
egyh6zkeriilet2O0T.6viktilts6gvet6s6t3 032 387 281 Fi
m6dositja.
bev6teii 6s 3 032 387 281 Ft kiad6si cisszegre
2 . Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriilet Tan6csiil6se a
Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerilet Sz6kh6z6nak
krilts6gvet6s6t85 095 421
6s Konferencia-kcizpontj6nak
m6dositja.
Ft bev6teli 6s 85 095 421 Ft kiad6si cisszegre
a
Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerdiet Tan6csiiLl6se
kcilts6gvet6s6t
203 966 661
Miltuahilzt Konferencia-kcizpont
m6dositja.
Ft bev6teli6s 203 966 661 Ft kiad6si ciszszegre

EGYHAZMtrGYEIADATOK
OAIUII{: 2007.MAJUS
ADATSZOLCIT-TATAS
BARA}IYA

DfLPEST

6; spr,vpNsZoLGAr:

U.THPIYEN SZOLGAL:
beo.Ielk6sz
1. KirschAttila - Cegl6d-Nagytemplomba
teljes6lldsriKRE HTK oktat6
2. PapFerenc- Nagyk6rrisr6l
3. Benk6n6Dank6LilIa - megyeibeo.Ielk6sz

Kov6cs L6szl6 - Haj6s-Cs6szdrtiilt6s-Nemesn6dudvarr6l
Old-Beremendrekis. beo.lp.

SZULETETT:
Dorka - R6cz-VekerdiJ6nos lp. 3. gyermeke

SZULETETT:
1. Tiinde- SzalkayL6szl66sVill6nyi Csilla (Szigetszentmikl6s)
4. gyermeke

BUDAPEST - DEL
U.I HELYNN SZOLGAL:
1. B6csaiG6bor-k6rh6zlelk6szi beoszt6s6tmegtartvabeo.lelk6sz
a Farkasr6ti pr6dik6l66llom6son (Bp-Ktils6-Kelenfrild)
2. Murai M6rta - Bp-Bud6r6l rend. 6llom6nyba
3. Moln6r P6ter - Bp-Bud6ra kisegit6 seg6dlelk6szk6nt
4. Czrivekn6Bartha Kl6ra - kis.beo.lp. - Bp-Gazdagr6t
5. Nagy Lenke - rendelkez6si 6llom6nyba
SZULETETT:
1. D6nes- Siba Bal6zs 6s Rohn Hilda 2. gyermeke
2. Elza Ir6ne - Liter6ty Zolthn r5sZsuzsanna 2. gyermeke
I{YIJGDiJBAMENT:
Gyiilv6szi Irma - Bp-Kiils6-Kelenfcild
(Farkas16ti pr6dik6166IIom6s)

nszexpnsr
TJ.IunIyBN SZOLGAL:
1. TtrrbuczP6ter- Csabdir6lSzokoly6ra
2. GottfriedRich6rd- Alapr6l Di6sjen6re
NYUGDIJBAMENT:
Htircimp6Gergely- Di6sjen6r6l
SZULETETT:
Tam6stahit6tfaluilp. harmadikgyermeke
7. Zs6fia- Sz6n6si
2. Bende
' Barnab6s GergelyFerenc 6s G.n6 Moln6r Livia
harmadik gvermeke

TOLNA
BUDAPEST - ESZEX

U; uplvpN SZoLGAL:

1. Benke Kata (Papp Katalin ) - kis.beoIp. K6poszt6smeg'yerre
2. Tfencs6nyi Ldszl6 - Tisz6ntirlr6l Bp-Pestrijhelyre
3. Szab6 Lajos helyettes lelk6szk6nt az 6j Bp-R6koskeresztriri
Misszi6i Ek-ben
4. SzenesTam6s - rend. 6II.-b6l egyh|zmegyei beo. Ielk6sz
5. Bal6ssyAndr6s- Pomdzr6lBp-Tdrdk6rre
SZULETETT:
1. Zsuzsanna- Bir6 Botond (M6ty6sf,iild) els6 gyermeke
2. L6szl6 Lehel - Z6mb6 Andr6s 6s Ivanics Hajnalka
(K6poszt6smegyer)
4. gyermeke
3. Viola - Nemes Csaba(Erd6lyi Gyiilekezet)2. gyermeke
4. IIka Hanna - Kasz6 Gyula 6s Kov6cs Karola 3. gyermeke
NYUGDiJBAMENT:
1. Czanik P6ber- Bp-Trirdk6r
2. Dr. Lad6nyi S6ndor- teol6giaiprofesszor
3. Gimesi J6nosnti- Bp-Rdkospalota-Ujvd:ros
ELHUNYT:
Kiss Domokos- R6kospalota-Uj.v5rosilelk6sz

UJ HBIYNN SZOLGAL:
1. P6l Tam6sn6- Kajdacs- beosztotbb6lmegv6lasztottlelk6sz
2. Feh6r S6ndor- Baranya megy6b6lFels6ny6kre
SZULETETT:
L. M6zes EI6d - L6rinczi K6roly simontornyai lelk6sz gyermeke
2. Bulcsri - Feh6r S6ndor fels6ny6ki lelk6sz 2. gyermeke

vpntrsar,.re
SZULETETT:
lelk6sz
Anna - Hegediisn6Erd6diJudit s6rszentmikl6si
7. gyermeke

ELHUI.JYT NYUGD1JAS LELKIPASZTOROK:
t Andor L6szl6 - volt mak6di lelk6sz
f Dr. Buday P6ter - volt Bp-B6kdsmegyerilelk6sz
t Dr. Kiss J6nos - Cegl6d-Nagytemplom
f Dr. P6sztor J6nos - teol6giai professzor,volt budafoki ielk6sz
t Papp Gyula - volt zsinati oszt6lyvezet6
f Gyiilv6szi Barnab6sn6 - volt budapesti lelk6sz

csatolt, bels6 z6rt,6s jelig6vel feliratozott borit6kban aiei.6srrkkal adnak t6mogat6 nyilatkozatot, tov6bb6 igazol6st arr6l, hogy
az 6ltaluk aj6nlott igehirdet6s val6ban elhangzott. Ugyanitt
kozlik az igehirdet6 nev6t is.
A p6ly6zatok elbir6l6s6ra a Dunamell6ki Egyh6zkeriilet dttagri
bir6l6 bizotts6got 6llit. A bir616 bizottsdg tagja a KRE Hittudom6nyi Kar6nak mindenkori homiletika tan6ra 6s rendszeres teol6giai tan6ra, tov6bb a Dunamell6ki Egyh6zkeriilet piisprike,
valamint a KRE Bcilcs6szettudom6nyi Kara Magyar Nyelv6szeti Tansz6k6nek egy deleg6lt tandra, 6s valamelyik egyh6zkeriileti reform6tus gimn6zium deleg6lt irodalomtan6ra.
A bir6l6 bizotts69 szavazatttjbbs6ggel it6li oda a dijat.
A dij 6taddsakor a KRE Hittudom6nyi Kar6nak homiletika ta-

AZfr.VIGEHIRDETESEDiJ
ALAPITO OKIRATA
EGYOTTAL FELHIVAS JAVASLATTETELRE:
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet 2007. m6jus 2'6n tafiotL
dijat alapitott,"A.z 6v igehirk6zgyfl6s6n a 2007| 27 . sz. hat|rozat|val
megdet6se" n6ven. Megjegyz6s: Amennyiben a csal6dhozz6j6rul6sit
nyerhetjiik, a dij neve Ravasz L6szI6 dij lehet.
Ktizgyiil6s
A dij alapit6s6val 6s adom6nyozdsdval azBgyh{zkerileti
azt a meggy6z6d,6s6t felezi ki, hogy a biblikus 6s korszer( igehirdet6s,
mind pedig a
amely megfelel mind a teol6giai krit6riumoknak,
kiv6nalmaknak, els6renden j6ru1 hozz{ az Anya'
homiletikairetorikai
szentegyhlz J6zus Krisztusr6l vai6 bizonys6gt6tel6hez, az 616 hiL 6b'
reszt6s6bez 6s tdpl6l6s6hoz, valamint az egyh 6z 6pit6s6hez. Adij eg)'1-1t'
tal szer6ny jutalmazisa azon igehirdet6tnek, akik sziintelemil faradoznak azon, hogy istentiszteleteinken 6s m6s alkalmakkor a j6l meg6rtett
szentir6si iizenetet szivig 6s 6rtelemig hato m6don tolm6csoij 6k' Az egyhdzkeriilet a dijazott igehirdet6s kozz6t6tel6vel 6rv6nyes p6id6t kiv6n
adni valamennyi
'

ndra m6ltatja a dijazott igehirdet6st.

igehirdet6 nemzed6k sz6m6ra'

,,Az 6v igehirdet6se" dij egy 6vben egyszer adhat6 ki, a
6szi egyh{zkeriileti
Reform6tus Egyh6zkeriileti
Dunamell6ki
kozgyiil6s6n.
,,Az 6v igehirdet6se" dij nem oszthat6 meg.
,,Az 6v igehirdet6se"dij 6rt6ke nett6 200 000,- azazkett6szAzezer

'
'
'

'

'
'
'
'

'

forint.
A dijazott igehirdet6st a Dunamell6ki Egyhdzkeriilet saj6t kdlts6g6n a ,,Dunamell6k" c. egyh6zkeriileti hivataios lap mell6kletemegkiildi a Dunamell6ki
k6nt kinyomtatja, 6s kiiltinnyomatk6nt
Egyhdzkeriilet gyiilekezeteinek, tov6bb6 kozz6teszi az egyh|zke'
ri.ilet honlapjdn, 6s elj6r annak 6rdek6ben, hogy a Reform6tus
Egylnhz c. havi lapban is megjelenjen.
A dij 6s a dijazott igehirdet6s megjelentet6s6nek k<ilts6geir61az
egyh6zkeriilet minden esztend6'ben saj6t ktilts6gvet6s6ben gondoskodik.
,,Az ,6v igehirdet6se" dijra b6rmely a kiir6s szerint meghat6rozott
id6szakban magyar nyelven elhangzott igehirdet6s ajdnlhai6.
Az aj6nlott igehirdet6s bekiild6si hatdrnapja minden esztend6
szeptember 15.
A dijra olyan igehirdet6seket lehet ajdnlani, amelyek a bekiild6si hat6rnap eI6tLr egyt.dzi 6vben hangzottak el.
Az aj6nlott igehirdet6st (k6t p6ld6nyban, A"/4-es lapon, kett6s
sorkdzzel 96pelve) p6Iydzati form6ban, jeiig6vel ell6tott z6rtbo'
rit6kban kell megkrildeni a Dunamell6ki Egyh6zkeriilet Piispciki Hivatal6ba (1092 Bp. R6day u. 28). A borit6kon fel keII tiintetni ,,Az 6v igehirdet6se" megnevez6st is.
jogo,Az 6v igehirdet6se" dijra legal6bb tiz reform6tus egyh6ztag
sult egyiittes aj6nl6st tenni, akik a bekrild<jtt igehirdet6s mei16

N6pmozgalmi adatok a Dunarnell6ki Reform6tus Egyh6zkeriiletben
2006-ban
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született néktek a Megtartó, ki az ÚR KRISZTUS

.

Lukács 2, 11

Karácsonyváró adventben
vagyunk?? Nem véletlen a
két kérdõjel. Valóban karácsonyváró a 2007-es advent?
Azonnal felelünk rá: sajnos a világban nem! Mert
már advent elõtt egy hónappal megjelentek a karácsonyi díszek, advent elõtt már
a kirakatok, a reklámok
egész másról beszéltek, nem
az advent lényegérõl. Sajnos
ennek semmi köze az adventhez!
Egy gazdasági elemzõtõl
olvastam a következõ kérdést: meddig tart a karácsony? A következõkben szabadon idézek gondolataiból. Az idei karácsony 7 évig
tart, 84 hónapig, ugyanis az egyik bank reklámja szerint, boldog lesz a karácsony, mert már 15 951, Ft
havi törlesztésért fel lehet venni 800 000, Ft-ot, és
mindent meg lehet venni, ami kell a karácsonyhoz!
Ilyen hosszú és emlékezetes lesz az idei karácsony,
mert a törlesztõrészlet 84 hónapig emlékeztet majd
2007 karácsonyára!! Eddig az idézett ironikus, de nagyon is igaz gondolat.
Ugye, mennyire igaza van! Hova, merre megy ez a
pénztõl hajtott, némelyeknek óriási, soha nem látott
gazdagságot és ugyanakkor sokaknak a nyomort hozó rendszer, társadalom. Hova lett, kérdezi a gazdasági szakember, a karácsony, melynek alapját egy hajléktalan, majd politikai menekült család megszületett gyermeke által hozott üzenet jelenti? Ismétlem,
ezt egy gazdasági szakelemzõ kérdezi!!
De kérdezzük mi is! Hova lett a karácsony üzenete
ebben a világban?
Ám kedves olvasó! Lelkipásztor, presbiter, gondnok
testvérem, megkérdezed-e Önmagadtól is, hova lett a

karácsony üzenete számodra?!
Mert a betlehemi angyalok
üzenete nem a kölcsönbõl erején felül ajándékozó, 84 hónapig adósságot nyögõ karácsonyt ünneplõ emberrõl szól!
Ezt mi jól tudjuk. De szól neki,
neked, nekem, mindannyiunknak arról, aki Megtartó
Úr Krisztus! Amint minden
keresztyének hitvallásában
valljuk: hiszek
Jézus
Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában, a mi URUNKBAN!...
A karácsony a mindenek
Urának születését hirdeti! Te valóban Uradnak vallod
Õt? Az Õ megbízásából hirdeted az Igét? Szolgáltatod
ki a sákramentumot? Vagy már belefáradtál, beleszürkültél és -szûkültél az egészbe, és a te karácsonyod még csak nem is az ajándékozásról szól? Hanem
ami még ennél is rosszabb, a fárasztó, kimerítõ, ünnepinek semmiképpen nem mondható három, sõt az
idén még ráadásul négy naptári piros-betûs napról?
Kedves testvérem! Nekünk Megtartónk született,
ki az ÚR KRISZTUS! Ünnepben és hétköznap, szegénységben és gazdagságban, erõben, egészségben és
gyászban és betegségben, szolgálatban megfáradva:
Õ a Megtartó ÚR! Õt hirdesd, de ne csak hirdesd,
hanem halld a szelíd, csendes szavát, a szívedben a
Szentlélek súgja, te pedig boldogan valld, kiáltsd bele, az igazi advent és karácsony nélküli világba:
Született néktek a Megtartó, ki az Úr Krisztus
2007-ben is és lesz örökkön örökké! Ámen!
Varga László
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AZ ELMÚLT IDÕSZAK
NÉHÁNY FONTOS ESEMÉNYE


a 2007. májusi közgyûlés óta május 23-án, szeptember
26-án és november 14-én volt esperesi-gondnoki értekezlet, május 23-án tanácsülés



a koreai református egyház küldöttsége járt az egyházkerületi székházban valamint Baranyában



székházunkban tartotta nemzetközi konferenciáját a
Lausanne-i Egyesület (evangélikál egyházak missziós
testülete) június 16-22 között



szeptember 28-30 között tartottuk Ravasz László püspök
születésének 125. évfordulója alkalmából egyházkerületi
megemlékezéseinket (az ez alkalomból megjelent Te csak
hang vagy
címû prédikációskötet kapható a Ráday
Könyvesházban)



október 5-én egyházkerületi nyugdíjas lelkésztalálkozónk volt



novemberben kötet jelent meg egyházkerületünk kiadásában Kelt mint fent címmel a megújulási mozgalomról



2007. november 5-9 között volt a Mátraházán egyházkerületi lelkésztovábbképzés, Kiscsoportok a gyülekezetekben témában, valamint elindult az évi havonta 1 napos
mûhelycsoport jellegû továbbképzés

Élet a teológián
Közös ebédek: A teológián a 2007/2008-as tanév elsõ félévében a következõ szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni ebéden:
Budapest-Déli Egyházmegye, Szabó Gábor vállalkozó, Protestáns Téka újság (halászlé), Egyházkerület, Teológia, Vértesaljai Egyházmegye, Tolnai Egyházmegye, spirituális (zsíros kenyér), Baranyai Egyházmegye, Magyar Bibliatársulat
Alapítvány, diákság

Halászlé ebéd a teológia udvarán
Otthonórák: Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó külsõs (nem teológus) hallgatók számára a
teológia spirituálisa szervezett hétfõ esténként Otthonórákat, melyek fele bibliaóra, másik részük pedig beszélgetés, játék, egyéb közösségépítõ alkalom volt.
TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK
A 2007/2008-AS TANÉV ELSÕ FELÉBEN:

Ravasz László kiállítás Kecskeméten

AMIRÕL ELÕRE TUDUNK


2008 a Biblia éve lesz



szokásos egyházkerületi lelkészértekezletünket 2008.
január 7-én tartjuk



a következõ egyházkerületi lelkésztovábbképzés 2008 februárjában lesz Monoszlón, a nagy érdeklõdés miatt az õszi
ismétléseképpen, az ezt követõ áprilisban lesz Lelkésznõként szolgálni címmel (nem csak nõi lelkészeknek)

Az elmúlt félévben több teológusnapot szerveztünk, szeptember közepén voltunk építõtáborban a felvidéki Rudnán,
mely során az ott lévõ 100 éves templom felújításán dolgoztunk; hétvégén pedig több gyülekezetben prédikáltunk (Körös, Jólész, Berzéte, Rudna). Szomód, Tata (Dunántúl);
Nürnbergi Református Gyülekezet; Pilis (evangélizáció
három estén + vasárnapi prédikáció); Rákos (Kárpátalja) +
ifjúsági alkalom (Mezõvári), Rudna (részvétel a 100 éves
ünnepségen, nemzeti zászló átadása, szolgálatok 3 gyülekezetben); Léva (Felvidék) + iskolai csendesnap és konfirmációi óra; Baracska (börtön); Ócsa; Helvécia (Ballószög).
Meghívást kaptunk még teológus evangélizációra, melybõl
több estét tartottak hallgatók Százhalombattán és Mátyásföldön. Ezen kívül alapítványi támogatással látogattuk meg a
tusnádfürdõi (Székelyföld) gyermekotthont (adományok eljuttatása), valamint részt vettünk a steinaui hittanos napon,
melynek témája a könyörületesség volt, melyen megemlékeztek a magyar származású Szent Erzsébetrõl is. (Steinau, Németország)
Tanulmányi kirándulást szerveztünk Recskre, az ottani
emlékhely (koszorúzásra is sor került a nevekkel teli emlékmûnél) és környéke meglátogatására. (Sirok vára,
Parádfürdõ, Mátraháza).
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Teológusok Nürnbergben

Teológusok a tusnádfürdõi gyermekotthonban
RÖVID VISSZATEKINTÉS
A NYÁRI PROGRAMOKRA:
Nyáron több lehetõség is volt a teológusoknak országos programokba való bekapcsolódásra:
A Csillagpont református ifjúsági találkozón a SAKKSÉTATERET üzemeltették a teológusok, hasonlóan a Mûvészetek
Völgye programján is. Ezt megelõzõen a SAKKSÉTATÉR részt
vett a kölni Kirchentagon, mint egyházunk hivatalos programja. A SAKKSÉTATÉR olyan új kezdeményezés, mely során
olyan fiatalokat szólítanak meg, akik kevésbé vagy egyáltalán nem tartoznak az egyházhoz, nyelvezetét, lényegét nem
ismerik. A misszió ilyen új formájának kipróbálása hasznos
lehet a hallgatók számára késõbbi munkájukban.

3

Júliusban szerveztük meg immár ötödik alkalommal a reformáció nevezetesebb helyeit, személyeit, eseményeinek
helyszínét bejáró kirándulásunkat, melyet Reformáció ösvényein címmel, a valdensek és a hugenották, ferencesek
nyomában jártuk végig Olaszországban, Franciaországban
és Németországban. Az út betöltötte hivatását, megismertük az adott térségek reformációban betöltött szerepét,
emellett jó közösséget is élhetünk meg teológusok, vallástanárok és más fiatalok (fõleg a kecskeméti gyülekezetbõl).
Ezen a nyáron is volt két építõtáborunk, mely során
Magyarigenben és környékén (fõleg Sárdon), valamint a felvidéki Rudnán (Rozsnyó mellett) végeztek a teológusok nem
kevés munkával jár szolgálatot. Ezeket a táborokat az Ágoston
Sándor Alapítvány segítette, szervezte és támogatta.
Bölcsföldi András spirituális

A 66-OS

ÚTON

INTERAKTÍV VÁNDORKIÁLLÍTÁS A BIBLIÁRÓL ÉS ÜZENETÉRÕL
Ez a program szervesen kapcsolódik a Biblia évéhez
(2008). Olyan interaktív kiállítást tervezünk, amelynek
hármas célközönsége van. Elsõsorban a gyülekezeti élet
perifériáján lévõket (nem a napi bibliaolvasókat, templomba
járókat) szólítja meg, azokat, akik az egyházhoz lazább
szálakkal kötõdnek. Másrészt a kívülállókat, különbözõ világi programokon lévõket, a teljesen kívülállókat szólíthatja
meg (ezért is a furcsa, a Bibliára nem közvetlenül utaló
cím). Harmadrészt használható református gimnáziumokban is, olyan fiatalok között, akiknek ismeretanyaguk már
van a Szentírásról, de nem élõ, nem élményszerû számukra
a hit. Emellett beilleszthetõ egy-egy gyülekezet ilyen jellegû
missziói programjába is.
A kiállítás tagolása:
A kiállítás három nagyobb részbõl áll: lenne egy informatív
része, amely magáról a Bibliáról ad információkat
(felépítése, keletkezése, könyvei), ezt is kreatív formában
tervezzük (plakátok, kis rendezhetõ könyvtár, eredeti
nyelvek megjelenítése). A második rész a Biblia jelentõségérõl, helyérõl szól, amelyben nagy szerepe lenne a
különbözõ mûvészeti ágaknak (grafika, festészet, szobrászat, irodalom stb.). És harmadszor lenne interaktív
része, mely során különbözõ játékok, ötletek alapján lehetne
elmélyedni a Biblia könyveiben és üzenetében. A tervek
szerint a végén lenne egy a reformáció korát idézõ

nyomdagép is, melyen bibliai lapokat, egy-egy igét vagy a
látogatóknak saját nevük monogramját lehet kinyomtatni.
Kísérõprogramok:
A kiállítást kísérõ programokra is tennénk ajánlást, amelyrõl minden gyülekezet maga dönthet, s ami nem igényel
különösebb anyagi ráfordítást, szellemit és szervezésit
annál inkább.
Ilyen kísérõprogram pl. a Biblia-Marathon (a teljes Biblia
felolvasása egy teremben), Énekes-Marathon (énekeskönyv
végigéneklése) (ezek módszere, technikája ki van dolgozva),
különbözõ vetélkedõk, társasjátékszerû feldolgozások, bibliai
játékok népszerûsítése, könyvvásár, különbözõ bibliai tárgyú
pályázatok kiírása.
A program kölcsönözhetõ lenne, s a Biblia éve során el
lehetne kérni az ország bármely pontjára. Gyülekezetben,
iskolában, intézményben s nagyobb rendezvényeken, sátorban is megvalósítható lesz. Ezen kívül országos programokhoz is csatlakozhatna, mint: REND, Mûvészetek
Völgye, Szigetfesztivál, országos táborok, gimnáziumi
csendesnapok, gyülekezetek éves programjai.
A kiállítás budapesti teológusok és más egyetemisták
ötleteibõl, segítségével és munkájával valósul meg.
Bõvebb információ: Bölcsföldi András,
spiritualisth@freemail.hu

4

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

PÜSPÖKI JELENTÉS
9. PÜSPÖKI JELENTÉS
Elõterjesztõ: dr. Szabó István püspök
A pietizmus korának egyik legjelentõsebb bibliamagyarázója, Johannes Bengel mondja egy helyt az Apostolok Cselekedeteihez írt kommentárjában: In sancta conversatione sine
circuitu agendum de re ipsa, azaz a szent beszélgetésben
minden körülményesség nélkül szükséges magáról a dologról szólni. Bibliaolvasó Kalauzunk szerint a mostani hetekben a korinthusiakhoz írott elsõ levelet olvassuk. Igen elgondolkodtató és mai helyzetünkre nézve is elkötelezõ, hogy
megértsük a levél egyik nagy titkát, majd ennek fényében
Bengel általános érvényû megjegyzését, mely utóbbi különösen nagy feladvány a számunkra. Mi a Korinthusi levél titka? Pál apostol a levelet Krisztus elválasztott szentjeinek írja, a Korinthusban élõ anyaszentegyháznak, és minden gondolatát az üdvösséget nyert keresztyének reménységének jegyében mondja el. Ennek fényében beszél a korinthusi gyülekezet problémáiról is. Ha ezt a megkülönböztetést egyházunk mai helyzetében is érvényesnek tartjuk, márpedig
mint bibliai axiómát érvényesnek kell tartanunk, akkor bizonyos vagyok benne, hogy semmilyen harcunkban nem fogunk elfáradni, semmilyen munkánkban nem fogunk meglankadni, és még sátáni rázatások közepette sem esünk kétségbe, hiszen tudhatjuk, hogy Jézus Krisztusban üdvösséget
nyertünk, és ebben a világban úgy élünk és szolgálunk, mint
akik erre az üdvösségre várakozunk. Nos, ezért és csak ezért
lehet minden beszédünk és beszélgetésünk sancta conversatio, azaz szent, vagy más fordításban lelki beszéd, beszélgetés. Kérem a fõtiszteletû közgyûlést, adjon most bizalmat arra, hogy ezen elõrebocsátott megjegyzések értelmében keressem jelentésemben is az egyenes utat, az egyenes beszédet, mellõzve minden körülményességet, kerülve minden
nem keresztyéni megfontolást, mely félrevihetné gondolatainkat, és elfordíthatna bennünket üdvösségünk reményétõl.
Mindenekelõtt hadd szóljak még egy szót a Korinthusi levélrõl. A levélben újra meg újra visszatérõ szófordulata a haszon szó. Most anélkül, hogy az eredeti görög szavak értelmét taglalnám, csak annyit kell leszögeznünk, hogy ez a haszon, melyrõl az apostol beszél, egyértelmûen Jézus szavának a visszhangja: Mit használ az embernek, ha az egész
világot megnyeri is, de lelkében kárt vall? (Lukács 9:25).
Így kérdezi az apostol is a korinthusiakat: vajon haszonra
gyûltök-e egybe, amikor úrvacsoráztok (1Kor 11:17) ? Vajon
mondhat-e valamit nekik a házasság titkáról, ami a hasznukra volna (7:35) ? Vajon használ-e  vagy szó szerint fordítva: egybehoz-e  valamit bármi is, ha minden szabad
(6:12,10:23)? Vajon van valami hasznom, akár az önfeláldozásból is, ha nincsen meg énbennem a maga hasznát nem
keresõ szeretet (13:3, 5)? Hasznos dolog-e Isten országának
titkairól vitatkozni, ha mindezt úgy tesszük, hogy nem hiszszük a halottak feltámadását (15:32)? Vajon hasznos-e a kegyelmi ajándékokat egymás rovására megkülönböztetni, és
hol az egyiket, hol a másikat felnagyítani (12:7)? Ezért kell
az apostolnak így buzdítania: törekedjetek nagyobb kegyelmi ajándékokra, és ezért lehet ezt így fordítani: törekedjetek
hasznosabb ajándékokra (12:31). Ezek a kifejezések a
Heidelbergi Kátéban is visszhangoznak, hiszen ott meganynyiszor olvassuk egy-egy hittétel magyarázatánál a kérdést:
mi hasznod abból? A Korinthusi levél Krisztus szentjeihez
szól. Ám az apostol  úgy, ahogy Bengel megjegyzi  õszintén és keresetlenül, más kifejezéssel élve kertelés nélkül
szól a gyülekezetnek: igen, legfõképpen akkor, amikor a
megfeszített és feltámadott Krisztust hirdeti nekik, vagy
amikor az isteni szeretet örök titkáról szól, vagy amikor a

szent élet szabályait megállapítja, de akkor is, amikor tévedéseik, tévelygéseik, bûneik, megosztottságaik és méltatlanságuk miatt megfeddi õket, mert ha Úr ítél minket, akkor
nevel, hogy meg ne ítéltessünk a világgal együtt (11:30). Vajon  kérdezem alázattal  él-e ez az apostoli lelkület és beszédmód egyházunkban? Vajon nem jutottunk-e oda, hogy
többet adunk a körülményekre, mint a lényegre, s valamiféle rossz lelkigondozói, vagy még rosszabb esetben politikai,
netán egyházpolitikai megfontolásból mindent meghagyunk
a maga körülményességében, anélkül, hogy magához a dologhoz valaha is elérkeznénk? Arra buzdítom közgyûlésünk
minden tagját, hogy ezzel az apostoli szemléletmóddal szóljunk mai közgyûlésünkön is egyházkerületünk és tágasabban egész református egyházunk minden ügyérõl.
Ma is szükséges néhány szót szólni a református egyházunk egyetemét érintõ közös dolgainkról. Ezek közül kiemelkedik a nyáron Sárospatakon tartott Generális Konvent, mely immár a testvéri közösség folyamatos gyakorlása
mellett elindulhatott azon az úton, hogy közös jogi keretet is
biztosítson a Kárpát-medencei magyar reformátusság számára. Három rövid megjegyzést fûzök a találkozóhoz és az
ott történtekhez. Az elsõ az a többször felvetett, izgalmas
kérdés, hogy vajon mi lesz a nyugat-európai, amerikai és a
világ más tájain szétszórtságban élõ, ám valamilyen szervezett formában mûködõ református testvéreinkkel? Amikor
egységes egyházalkotmányt szeretnénk megalkotni a magyar reformátusok számára, akkor érthetõ és nyilvánvaló,
hogy ez elsõsorban a Kárpát-medencei református egyházakra vonatkozik. Így pl. az USA-ban élõ magyar református
testvéreink ennek bekövetkezte esetén döntés elé fognak kerülni, hiszen õk több nagy amerikai egyház szervezett részeként mûködnek, s nyilván õket ezeknek az egyházaknak a
rendje köti. A másik megjegyzés ahhoz a vitához kapcsolódik, amit néhány egyházjogász felvetése indított el, és amely
szerint egy egységes egyházalkotmány megalkotása azért
ütközik akadályokba, mert ez kvázi új egyház alapítását jelentené. Igyekeztem már az ottani vitában is elmondani,
hogy ez nemcsak egyházjogilag téves szemlélet, hanem közjogilag is az, s mint ilyen, felesleges ijesztgetés. Továbbá  és
ez az utolsó megjegyzésem  a jogalkotás során újra nyilvánvalóvá vált, hogy a Trianon óta eltelt 70-80 esztendei különélés óhatatlanul is olyan szokásokat gyökereztetett meg a
szétszakítottságban élõ egyházunkban, melyeket csak a hitbéli azonosság tudatában hordozhatunk el. Ezeket puszta
törvényhozással vagy új jogi keretek megalkotásával nem
lehet megszüntetni, sõt, egyáltalán az is kérdés, hogy kell-e
egyáltalán erre igyekezni?
Ide tartozik egy szomorú eset is, melyrõl kötelességem az
egyházkerületi közgyûlést tájékoztatni. Egy esztendõvel ezelõtt arról számoltam be, hogy egy egyházi bíróság által lelkipásztori szolgálatából letett, egykori dunamelléki lelkipásztor egyházat alapított Kálvin János Presbiteri Misszió
néven, és ebben református lelkipásztorként tevékenykedik. (Itt a református idézõjelben értendõ!) Sajnos tévedtem,
és a helyzet sokkal súlyosabb annál, mint bárki közülünk
gondolhatta volna. A Kálvin János Presbiteri Missziót
ugyanis sem formálisan, sem jogilag nem ez a volt lelkipásztor alapította, hanem a Horvátországi Magyar Református
Keresztyén Egyház, még 2005-ben, egy Kaposváron kelt bíróságai bejegyzés szerint. A bírósági bejegyzés értelmében a
KJPM ugyan nem egyház, hanem csak egyházi szervezet,
ám az alapító okirat már más mond. Eszerint a KJPM Magyarország egész területén jogosult önálló jogi személyiségû
egyházközségeket alapítani, s mint ilyen már támogatásért
is folyamodott egy helyi önkormányzathoz, s mint ilyen lett
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tulajdonosa az Aranyalkony nyugdíjasház hálózatnak, s próbál egyházi normatívát szerezni. Tehát horvátországi testvéreink mindent összevetve  fõleg ha eltekintünk a paragrafus-rágástól, a jogi rabulisztikától, és Bengel axiómája értelmében magáról a dologról szólunk  egyházat alapítottak.
Ez azért fájdalmas, mert a Dunamelléki Egyházkerület a
legutóbbi idõkig mindig testvéri jobbot nyújtott a horvátországi reformátusoknak, súlyos megosztottságukban barátsággal igyekezett közvetíteni és békíteni, soha nem fordított
hátat szükségeinek, ha kellett, lelkipásztorokat küldött, ha
szükséges volt, az ott szolgálókat bevonta az itthoniak tanulmányi munkájába. Egyszóval az egész ügyet arculcsapásként kell értelmeznünk. Tisztelettel javasolom, hogy egyházkerületünk kérje fel a Magyarországi Református Egyház Zsinatát e fejlemény körülményeinek tisztázására, illetve arra, hogy járjon el annak érdekében, hogy a KJPM bejegyzésének egyházalapításra vonatkozó részét a horvátországi testvérek töröltessék. Azt is jelzem, hogy magam már
írtam levelet ez ügyben Kettõs János szuperintendens úrnak, s kértem, hogy tegye meg ezeket a lépéseket. Válaszában minden eddigi barátságunkat, irántuk való szolgálatunkat és szolidaritásunkat ellenemre fordította, és fejemre is
olvasta. Mintha nem is õ, hanem a kettéhasadt horvátországi reformátusok másik képviselõje, Kettõs János ellenfele,
Lángh Endre püspök írta volna nekem ezt a levelet. Miután
azonban a KJPM Magyarországon országos hatókörrel van bejegyezve, és miután a horvátországi testvérek a dunamelléki
püspöknek fügét mutattak, úgy gondolom, és így is való, hogy
Zsinatunk lépjen ebben az ügyben. Addig pedig javasolom kapcsolatunkat felfüggeszteni.
Hogy a dolgokról továbbra is különösebb körülményesség
nélkül szóljunk, hadd osszak meg a fõtiszteletû közgyûléssel
néhány gondolatot egyházunk múltjának tisztázásáról is. Az
elmúlt 17 esztendõ igen különös és szomorú fejleményeket
mutat abban a tekintetben, hogy miképpen dolgozzuk fel a
kommunista diktatúra éveit. Néhány doktori értekezéstõl,
monográfiától vagy rövid egyháztörténeti tanulmánytól eltekintve inkább csak nyilatkozatok és ellennyilatkozatok születtek a mögöttünk levõ idõszakban. S lám, azóta is él sok-sok
gyanúsítás, vád, és megfordítva, hat a szorongó elhatárolás és
a megjátszott közönyösség. Arról most nem is akarok szólni,
hogy idõnként egyházunk egészét, de fõleg az egyházvezetést támadások érik olyanok részérõl is, akik esetében egyértelmû, hogy ez a kérdést csakis könnyû politikai zsákmányszerzésre használják. Ilyen körülmények között került
sor néhány hete itt, a Ráday Kollégiumban a Doktorok Kollégiuma és a Magyar Tudományos Akadémia rendezésében
Reformátusok a totalitariánus rendszerekben címmel tudományos konferenciára. A konferencián döntõ mód történészek tartottak elõadásokat, s meggyõzõdésem, hogy mindaz,
amit elõtártak, alapos kutatómunkára épült. Az elõadók
igyekeztek is történészi hivatásukhoz méltón minden szentimentalizmustól és moralizálgatástól tartózkodni. Ám a
konferencia végén az összefoglalót tartó Glatz Ferenc történész, számomra legalábbis felfoghatatlan és érthetetlen módon, gyakorlatilag apológiát mondott a Kádár-rendszer mellett. Nem hinném, hogy akik ezt a konferenciát tervbe vették és az elõadókat felkérték, maguk is ezt szerették volna
konklúzióként hallani, hogy például az ügynöki jelentések,
idézem: trimfli ügyek, kitalált marhaságok nevetségesek
azok a dossziék olyan marhaságokat próbáltak megtudni
(ti. a hatóságok), amin csak röhögtem.. De ha lett volna is a
résztvevõk között olyan, aki ezt így szerette volna hallani,
két dolgot mégiscsak le kell szögeznünk. Az egyik az, hogy
ha és amennyiben egyházunk közösségeiben nincs annyi bátorság, vagy inkább hadd mondjam így, keresztyéni tisztesség, hogy a múlttal szembenézzünk, akkor majd a jövõnk fog
szembesíteni a múltunkkal. A pártállam mûködésének iratai elõbb-utóbb hozzáférhetõvé lesznek. A történészek pedig
végezni fogják dolgukat, és ha nem mi, akkor majd gyermekeink vagy unokáink szembesülnek a tényekkel. Továbbá,
ha valaki úgy gondolja, hogy például Ravasz László, Szabó
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Imre, vagy a zsidókat mentõ Bereczky Albert, vagy éppen a
Gestapo által kivégzett, mártírhalált halt ifj. Varga Zsigmond, vagy a kommunisták által kivégzett Gulyás Lajos
méltó fénybe állítása csak azért lehetséges és szükséges,
hogy ennek örvén minden további nélkül  értsd jól: a tények ismerete nélkül  felmentést adjunk azoknak, akik a
kommunizmus idején titkosan és egyházuk ellenére mûködtek együtt egy egyházellenes hatalommal, és mindehhez netán még azt a spekulációt is hozzákapcsolják, hogy egykor
majd emez utóbbiaknak is mártíroknak járó koszorút helyezzük el emléktábláikon, nos, az  úgy gondolom  semmit
sem ért és semmit sem tud. Ez a nivellálás elfogadhatatlan.
Hogy Ravasz Lászlóról tisztességgel szólni csak annak feltétele alapján lehessen, hogy a titkos ügynököket bûnbánat
nélkül felmentjük  ennél erkölcstelenebb alku aligha létezik. Személy szerint én magam a konferencián történteket
komoly kihívásnak tekintem, és arra biztatom egyházunk
felelõs õrállóit  akik a barthi meghatározás szerint nem az
egyházkormányzók, hanem a teológusok! , hogy a következõ idõkben tegyünk meg mindent annak a teológiai álláspontnak a kialakítása érdekében, mely biztosítja, hogy errõl
a kérdésrõl egyházunk immár érvényesen szólhasson. Lám,
a szabály, hogy a szenteknek nem kell a körülményekbe ragadniuk, hanem szólhatnak a dologról magáról, itt is milyen
komoly kérdéseket vet fel velünk szemben. Ha ezt elmulasztjuk, arra fogunk kárhoztatni, hogy az újra meg újra és
apránként elõkerülõ tényeket, eseményeket és személyes
sorsokat kommentáljunk, ahelyett, hogy a dolgokat nevükön
nevezve, a bûnöket nevükön nevezve, kérnénk el a bûnöket
megbocsátani kész Istentõl a feloldozás irgalmát, és kapnánk meg Tõle az õszinte jövõ reménységét.
Különös ellenpontja volt mindennek a szeptemberben tartott Ravasz László emlékünnepség. Örömmel jelentem közgyûlésünknek, hogy hosszas és alapos elõkészületek után
Kecskeméten, aztán itt, Budapesten és végül Leányfalun
három egymást követõ napon sikerült a XX. századi magyar
reformátusság egyik legjelentõsebb alakjának, Ravasz Lászlónak méltó emléket állítanunk. Különösen hálás vagyok
azért, hogy Ravasz László hagyatékából elõkerült egy kéziratos gyûjtemény is, mely idõskori igehirdetéseit tartalmazta, és hogy ez könyv formában is megjelenhetett. Mérhetetlenül sokra tanít bennünket az a tény, hogy Ravasz László
mindig igehirdetõ akart lenni, s akkor is az volt, amikor
megfosztották a szószéktõl. Olyan nagy erkölcsi és szellemi
örökség ez, melynek a mai szabadabb idõkben, a prédikálás
végtelen számú lehetõségének birtokában elkötelezõ módon
kell hatnia valamennyi lelkipásztorunkra és gyülekezeti
munkásunkra. Ravasz ismerte az isteni titkot, mely szerint
az egyház Isten igéjének teremtése (ecclesia est creatura
verbi Dei), és ismerte azt a nagyon terhes, de boldogító szolgálatot is, hogy Isten az Õ igéjét emberi szavak által akarja hirdettetni. Nincs nagyobb örömünk, mint hogy ma erre
minden lehetõségünk megvan. Hadd buzdítsak mindenkit e
helyrõl is, hogy az apostol szavával szólva, amíg idõnk van,
tegyük ezt a jót, ne restüljünk meg újra meg újra igét hirdetni, mert nemcsak az egyház titka, hanem az üdvösség hatalma is abban van elrejtve.
Éppen ezért most is szükségszerû kitérnem az egyházmegyék espereseinek jelentéseire. Anélkül, hogy bármelyikbõl
idéznék, megjegyzem, hallatlanul érdekes, hogy gyülekezeteink hány és miféle kísérletbe és tevékenységbe fogtak és
fognak, hogy missziójukat még hatékonyabban végezzék. Ha
ezt valamiféle absztrakt táblázatba akarnám foglalni, feltehetõen nagyon hamar kifutna tollam alól a papír. Olykor
szinte zavarba ejtõ is a sokféleség. És mindezek mögött jó
dolgok és jó elhatározások rejlenek. Egészen bizonyos, hogy
ahol a gyülekezetek megélénkültek, ott már nemcsak egyegy lelkipásztor lelkesedése mutatható ki, hanem az is, hogy
gyülekezetükért fáradozó presbiterek, gyülekezeti munkások, hitoktatók, diakónusok, ifjúsági vezetõk, tanítók és tanárok építik a gyülekezetet. És ez igen fontos változást mutat A korábbi idõben rendre inkább az mutatkozott, hogy a
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gyülekezetek tagjai nagy elvárásokat fogalmaznak meg lelkipásztoruk iránt (sõt, az egész lelkészcsalád iránt), majd
tapasztalataikat valamiféle különös mérlegen folyamatosan
mérik, és ennek értelmében fejezik ki elégedettségüket vagy
elégedetlenségüket lelkészük iránt. Örömmel jelentem, hogy
ez a helyzet változóban van. Ma inkább a másik véglettõl
kell óvakodnunk, s errõl is hadd szóljak néhány szót. Néhány jelentésbõl, illetve a püspöki látogatásokon folytatott
beszélgetésekbõl, vagy ritkábban a kínossá váló ügyekbõl az
tûnik ki, mintha lelkipásztoraink egy része zavarodottan fogadná ezt a változást. Nem értem, miért. Évtizede még lelkészeink legjobbjai csak megvetéssel tudtak szólni az ún. einMann-System-rõl, vagyis arról, hogy egy gyülekezetben mindent, de valóban mindent a lelkipásztor végez. S hogy milyen
egy gyülekezet, azt abból meg lehetett mondani, hogy milyen
a lelkipásztora. Ez nem volt jó! Ma viszont mintha néhány lelkipásztorunk egyre görcsösebben szorítaná magához ezt az
egészségtelen rendszert, s inkább kiüresíti gyülekezetét, szélnek szórja presbitériumát, elhessegeti a munkára ajánlkozókat, csak ne kelljen velük semmilyen munkát megosztani.
S ha ez mégis jó így (amit nem gondolnék), akkor mi az
oka a fáradtságnak, csüggedésnek, kiégésnek, és sajnos, errõl is szólnunk kell: rettenetes egyéni tragédiáknak, lelkészcsaládok felbomlásának, sõt öngyilkosságoknak? Meghagyom, gyülekezeteink tagjai és presbiterei sem állnak mindig a helyzet magaslatán. Néhány helyen egy-egy presbiter
inkább a földesurat játssza, mintsem szolgatársként viselkedik. Én magam is egyre nehezebben hallgatom és utasítom
el rendre az olykor kitûnõ lelkipásztorok ellen felhozott, teljességgel megalapozatlan panaszkodásokat. De vajon nem
inkább arról kell-e szólnunk, hogy miközben egyházunkban
lassan-lassan kibontakozik a szolgálatok megosztásának jó
és dinamikus rendje, azt mégiscsak akadályozza, hogy a lelkésztestvérek nem fogadják el egymást, talán a kegyességi
különbségek okán, vagy még inkább az egzisztenciális különbségek miatt, vagy olykor  és ez valóban szörnyû lenne
 az erkölcsi felfogásban mutatkozó és egyébként elfogadhatatlan különbségek miatt? Tehetünk-e ebben az ügyben valamit? Nemrégiben egy lelkipásztor tragédiája után egyik
esperesünket súlyos vádak érték, hogy esperesi jelentésében
kemény szavakkal szólt a fegyelmezetlenségeket mutató,
amúgy kétségtelenül érzékeny lelkû lelkipásztor kapcsán. S
mintha ez vezetett volna a tragédiához, sugallta a kritikus.
Ám emlékezzünk Bengel szavaira: lelki közösségben kerülõ
nélkül kell mondani a dolgokat. S ebbõl támad a nagy kérdés: vajon meg tudjuk-e oldani azt a nagy dilemmát, hogy
miközben lelkészeink és egyháztagjaink egy része ténylegesen igen-igen érzékeny és sérülékeny, aközben mégsem mehetünk el szó nélkül az erkölcstelenségek mellett? Meg tudjuk-e oldani a keresztyén életnek azt a nagy feladványát,
hogy szentimentalizmus nélkül gyakoroljuk a szeretetet, éspedig úgy, hogy semmit nem teszünk az igazság rovására?
És megfordítva: vajon mit teszünk akkor, amikor egyértelmû vétkek és fegyelmezésbe esõ eltévelyedések esetén, bírósági tárgyalásakor förtelmes tiszteletlenséggel és pimaszsággal találkozunk némelyek részérõl? Bizony, azt kell mondanom, amit egyébként mindannyian tudunk is, hogy a nyugati civilizáció egyik legsúlyosabb rákfenéje  az evidenciák
felborulása!  átfertõzte egyházunkat is. Vajon  és ez lesz a
jövõ döntõ kérdése!  megadjuk magunkat ennek, beletörõdünk abba, hogy kettõ meg kettõ immár nem négy, a becsület immár nem becsület, a bûn immár nem bûn, az igazság
immár nem igazság, vagy pedig, ahogy káténk mondja: szabad lelkiismeretbõl harcolunk bûn és ördög ellen? Kérjük el
Isten Szentlelkét, az igazság, a teljes kegyelem és a tisztaság Lelkét, aki az újjászülõ szeretet Lelke, hogy az utánunk
következõ nemzedékek ne azt kapják tõlünk örökségbe,
hogy a rosszal szemben csak gyengének, bûn elõtt megadónak, szeretetlennek lehet lenni, hanem azt kapják, amire
bennünket az evangélium kötelezett és amit igaz és tiszta
szívvel megharcoltunk. Ne gyõzettessél meg a gonosztól,
hanem a gonoszt jóval gyõzd meg! (Rm 12,22)

E helyt hadd szóljak arról az esetrõl is, mely miatt magam
több feddést kaptam a lelkésztestvérektõl, gyülekezeti tagoktól, és kívülállóktól is. Örömmel jelentem egyházkerületi közgyûlésünknek, hogy újra megbizonyosodhattam arról,
van értelme lelkipásztorokkal az ige fényében egymás megjobbításáról szólnunk. Csuka Tamás nagytiszteletû úr várbéli szereplésérõl van szó. Minden félreértést elkerülendõ,
nem azért kezdeményeztem vele beszélgetést és tisztázást,
mert a politika megkiabálta õt. Én Szabó Imre unokája vagyok, és ha valamit szívbõl gyûlölök, az az, hogy ír az újság
valamit, mondjuk a Szabad Nép 1950-ben, vagy annak legnépszerûbb utódja 2007-ben, s ennek nyomán megkezdõdik
valakinek a meghurcolása. A nagytiszteletû úr, mint azt beszélgetésünkben be is látta, egyrészt megsértette a parókiális jogot, másrészt pedig köznyilvánosan teológiailag tarthatatlan dolgokat mondott. Örülök, hogy õ ezeket belátta, és
jóvátette. Azt viszont el kell utasítanom, hogy ellene bármiféle fegyelmi eljárás indult volna, és azokat is, akik ezek
után is ezt követelik tõlem. Ha kívülálló rója ezt fel nekem,
nem szólok rá, hiszen nem ismeri egyházunk törvényét. De
hogy lelkipásztorok is sápítozzanak emiatt, azt érthetetlennek tartom. E tárgyban kiadott nyilatkozatom egyértelmûen szól arról, hogy mi történt. Ami ennek sajtóvisszhangját illeti, érdemes megjegyezni, hogy már három hete
olvasható volt egyházkerületünk honlapján, amikor  úgymond véletlenül  felfedezte a sajtó és szárnyra röpítette.
Ha jól emlékszem, éppen akkor érkeztünk a Zuschlag-ügy
második fordulójához.
Idetartozik az is, hogy nyilatkozatom kapcsán egy református lelkipásztor nyílt helyszínrõl üzent nekem. Jóakarói
 vagy az én jóakaróim?  azonnal meg is küldték szereplésnek filmfelvételét, s kérdezgették tõlem, hogy no, most mit
tesz, püspök úr? Erre kettõt tudok mondani. Az egyik a Példabeszédek Könyvében áll, miszerint nem tanácsos a bolonddal szóba állni, mert akkor magunk is bolondokká leszünk. A másik messzebb vezet. Elmúlt közgyûlésünkön
azon példálóztam, hogy méltatlan dolog egyházunkban névtelen leveleket, nyilatkozatokat, írásokat küldözgetni. Örülök, hogy ennek lett némi foganatja. Ám azt nem gondoltam
volna, hogy ez a lelkipásztorunk hirtelen nevet vált, s egyszerre két új néven is mondja a világnak szíve gondolatát.
Az egyik neve: Petõfi Sándor, a másik neve: Szabó Dezsõ. Én
ezt az eljárást nem nevezhetném sem huncutnak, sem fifikásnak, ez inkább csak egyszerû gyávaság. Gyávaságra
nincs törvény. Orvosság viszont van: Jézus Krisztus kegyelme. És az ahhoz való megtérés.
Szeretnék szólni lelkésztovábbképzésünkrõl is. Egyházkerületünk szervezett formában 2006 novemberében indította
meg a továbbképzést. Közgyûlésünkig négy alkalommal
szerveztünk továbbképzést, Monoszlón, Kecskeméten és
Mátraházán, illetve folyamatosan itt, Budapesten 10 hónapos idõtartammal. Eddig 104 lelkipásztor kapcsolódott be a
továbbképzésbe. Egyrészt a programok, másrészt a résztvevõk visszajelzései azt igazolják, hogy érdemes volt ezt a
munkát megkezdenünk, és ezúton is arra kérek mindenkit,
legyen türelemmel, amíg zsinatunk megalkotja a lelkészekrõl szóló egységes törvényt, s ennek részeként szabályozza a
továbbképzés feltételeit. Addig egyházkerületünk határozatai a mérvadók. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik
munkájukkal, a szervezéssel és a programok vezetésével
hozzájárultak ahhoz, hogy lelkipásztoraink felkészülten és
elmélyülten végezhessék valóban nem könnyû szolgálatukat. Nyáron Pápán a Coetuson a lelkészképzésben résztvevõ
teológiai professzorok is javaslatot terjesztettek a zsinat elé,
mely a lelkészképzés és a lelkész minõsítés rendjét célozza
szabályozni. Várható, hogy zsinatunkon nagy viták lesznek
ezekrõl. Én most csak arra biztatom kerületünk zsinati küldötteit, hogy a vitákban mindig tartsák szem elõtt a bibliai
és hitvallási szabályokat, melyek értelmében egyházunk
csak akkor töltheti be rendesen küldetését, ha ezen a szolgálati területen a lehetõ legjobb képzési feltételeket biztosítja.
Azt felettébb sajnálom, hogy a törvényalkotásban most nem

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •
egységesen foglalkozunk az egyházi szolgálattevõkkel, így
pl. a presbiterekkel, diakónusokkal, tanítókkal, gyülekezeti
munkásokkal, hiszen ez óhatatlanul is azt a látszatot keltheti, hogy a lelkipásztorok külön kasztot alkotnak. De mint
talán a korábbiakból kitûnt, ez egyre kevésbé van így, és remélem, hogy a következõ ciklusban zsinatunk ezt a másik
égetõ kérdést is rendezni tudja.
Szeretnék néhány örömrõl is szólni. Hálaadásra adott
okot az elmúlt idõszakban is minden olyan jubileum illetve
ünnep, melyek során akár egy-egy gyülekezet ünnepelt évfordulót, vagy egy-egy intézményünk. Ezeket most nem sorolom fel, hiszen többön nem tudtam részt venni, ám a püspöki jelentéshez mellékelt beszámolóból is látható, hogy magam is jó néhány ilyenen ott lehettem. Nagy öröm volt, ha
egy iskola alapításának 100 éves évfordulóján vagy egy gyülekezet temploma megépítésének 100 vagy 200 éves évfordulóján szabadon ünnepelhetünk. És becsüljük is meg ezt a
drága szabadságot. Ezek a számok abban a tekintetben is elgondolkodtatók, hogy a többi egyházkerülettel összevetve a
miénk még igencsak fiatalka. Tiszántúlon vagy Erdélyben
50 vagy 100 éves évfordulóra nem is gondolnak, hiszen ott 3400 éves évfordulókat szoktak tartani. Mi azonban a török
hódoltság és a kemény ellenreformáció után kerületünkben
sok helyen éppen hogy 200 éve kezdhettük szervezni az életünket. Ezért legyünk jó reménységgel, hogy Isten további
munkára ad lehetõséget a jövõben is, s lesz még mit nekünk
is elvégezni. Csak egyetlen esetet említek, de az szimbolikus
is, és sok reményre adhat okot, nemcsak ott, helyben, hanem
általában is. Hidason az új lelkipásztor vezetésével templom építését határozták el a hidasiak. S mily különös, az
egykori bukovinai székelyek, akik nemzedékek óta már anynyi helyen kerestek maguknak hazát, most a koreai testvérek támogatásával építhetik templomukat. Ez nagyszerû jele annak, hogy Isten ilyen ügyekben soha nem hagy bennünket magunkra.
Örömmel számolok be arról is, hogy egyházkerületünk
székháza több kiemelkedõ konferenciának is helyet adott a
mögöttünk lévõ idõszakban. Ilyen volt például az amerikai
puritanizmus legnagyszerûbb alakjáról, Jonathan Edwardsról tartott nemzetközi konferencia, melynek anyaga hamarosan magyarul is hozzáférhetõ lesz. Megtiszteltetés volt,
hogy a Lausanne-i Konferencia, a keresztyénség egyik legnagyobb világmissziós társasága szintén nálunk tartotta
konferenciáját. Bár nem mindenben értünk velük egyet a
missziós módszerek tekintetében, de akik részt vettek rajta,
bizonnyal újabb missziói elkötelezést nyertek. Örömmel jelentem, hogy végre megjelent az 1956-os Megújulási Mozgalom nyomtatott anyaga, ezt pályázaton nyert támogatás jóvoltából minden gyülekezetünknek meg tudjuk küldeni, és
természetesen közgyûlésünk minden tagja kap belõle egyegy tiszteletpéldányt.
Örömmel számolok be arról, hogy a kormányzattal folytatott hosszú esztendõk óta tartó sokszor igen megalázó tárgyalások a közoktatási intézmények finanszírozása tárgyában fordulóponthoz jutottak. Mint arról legutóbb zsinatunk
elnöke nyilvánosan is beszámolt, a 2006. esztendõ kiegészítõ normatívája tekintetében egyházunk számolt jól, és nem
az oktatási kabinet. Ennek értelmében jelentõs összegû pótlás fog iskoláinkhoz érkezni. De nemcsak akkor van gond,
ha nincs pénz, hanem akkor is, ha van. Zsinatunk egyik fontos feladata lesz, hogy szigorú szankciók mellett ellenõrizze
és betartassa közoktatási intézményeinkkel és fenntartóikkal azt, hogy ez a pénz nem talált pénz, amit bármire el lehet költeni, hanem normatív támogatás, tehát arra kell költeni, amire adták. Remélem, egyházkerületünk iskolafenntartói tökéletesen értik, hogy ez mit jelent.
Több helyt szóltam már arról, hogy a 2008. esztendõ a
Biblia éve lesz. Az országos eseményeket három egyház közösen rendezi: a római katolikus, az evangélikus és a református. Sok szép programterv született már, hogy a kulturális életben, a közoktatásban és egyáltalán magyar lakosság
köztudatában helyet kapjon az a tény, mi Istennek kinyilat-
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koztatását a Szentírásból vesszük. Mint arra majd a missziói jelentésben is utalni fogok, most is megerõsítem azt a kérésemet, hogy a gyülekezetek ebben az esztendõben szervezzenek bibliaiskolákat, és erre kérjenek fel alkalmas elõadókat. Erre nézvést tanáccsal és útbaigazítással mindenkinek
szívesen szolgálunk. Nagyon sok áldás van abból, ha egy-egy
gyülekezetben rendszeresen tanulmányozzák a Bibliát, és
most a következõ esztendõben ehhez sok külsõ segítséget is
kaphatunk. Éljünk vele, hogy áldásokat nyerhessünk.
Röviden még néhány szót püspöki szolgálatomról. A mellékelt beszámoló természetesen nem tartalmazza gyülekezeti szolgálataimat, melyeket igyekszem erõm szerint és gyülekezeti missziói munkatervünk szerint teljesíteni. A beszámolóból most csak két dolgot emelek ki: idõrõl idõre a Duna
Televízióban a Törzsasztal c. mûsorban szerepelek, ami nem
mindig könnyû a számomra. Tudós körben, komoly emberek
között kell megszólaltatnom a magyar keresztyénség álláspontját. Újabban a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság c. mûsorában olvasok fel havonta egyszer egy rövid elmélkedést, és
ez sem könnyû, de hálás vagyok a lehetõségért, sokat tanulok belõle, mert ott nem lehet olyan sokat beszélni, mint egy
püspöki jelentésben. S végül hadd szóljak arról, hogy Pápán
is rendszeresen végzem tanári munkámat, mely olykor itt, a
kerületben megnehezíti az idõpont egyeztetéseket, mert tanítási idõben minden csütörtökön Pápán vagyok. Ám hálás
vagyok Istennek ezért a lehetõségért, és azért is, hogy ebben
a félévben itt, a Károli Egyetem Hittudományi Karán is
tarthatok egy szemináriumot. Bizonyos vagyok benne, hogy
ezt a lehetõséget nemcsak azért kaptam meg Istentõl, hogy
tanítói ambícióimat kielégítsem, hanem azért is, hogy valami mégis gyógyítson a püspöki hivatal adminisztratív terheinek hordozásában. Ezúton kérem mindenki elnézését, ha
gyülekezeti vagy tanítói elfoglaltságaim miatt késedelmesen
fogadtam, levelére késõn válaszoltam, ügyét nem intéztem
azonnal, de bízom abban, hogy soha senkit hanyagsággal
vagy lustasággal meg nem rövidítettem, s cserben nem hagytam. A zsinatunkon történt átalakítás után már nem vállaltam tovább a jogi bizottság felügyeletét, egyedül csak a tanulmányi bizottságot felügyelem. Nem tudtam másképpen kifejezni egyet nem értésemet amiatt, hogy a zsinati bizottságok
új szerepe rendkívüli mértékben korlátozza a zsinat testületének felügyeleti lehetõségeit. Adja Isten, hogy tévedjek.
A mai napon  kivételesen nem a Kálvin téren, hanem a
Nagyvárad téren  régi szép szokás szerint lelkészszentelés
lesz. Hordozzuk imádságban szolgatársainkat, akik egyházmegyéjük véleményezése és javaslata alapján a vocatio
externa folyamatában hivatásuk jelentõs állomásához érkeznek. A magyar református egyház törvényei a felszentelt
lelkipásztort ruházzák fel a lelkipásztort illetõ összes joggal.
De ez nem pusztán jogok fokozatos és kiteljesedõ megszerzését fejezi ki, hanem ennél sokkal mélyebben azt a bizalmat,
hogy az egyház közössége felismerte és elfogadta egy-egy lelkipásztortól az õ belsõ elhívására vonatkozó állítását. Igen,
a lelkészszentelés az a szent aktus, melyben a szolgálatra
elhívó isteni erõ és a külsõ szolgálatban megerõsítõ egyházi votum találkozik a felszentelt szívében és életében. Bizonyára minden jelenlévõ lelkipásztor el tudja mondani,
hogy sok mindent elfelejtett már szolgálati idejébõl, alkalmakat, eseményeket, történéseket. De bizonnyal felszentelésére mindenki emlékszik. Adja Isten, hogy testvéreink
megkapják ma este is Isten Szentlelkének megsegítõ és továbbvivõ erejét.
Az imént szolgálatra kibocsátott és este felszentelendõ lelkipásztor testvéreink mellett áldást kívánunk a nyugállományba vonult testvéreinknek is. Az utóbbi idõszakban vonult nyugdíjba: Gimesi Jánosné, Rákospalota-Újvárosból,
Gyülvészi Irma, Külsõ-Kelenföldrõl, Czanik Péter Törökõrrõl, Ladányi Sándor a Hittudományi Karról, Komlós Attila
rendelkezési állományból, Kövecsi Attila Kölesdrõl és Papp
Vilmos Kõbányáról. Hálásnak köszönjük szolgálatukat, s kívánunk békés és nyugodt nyugdíjas éveket.
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S végül emlékezzünk meg röviden elhunyt szolgatársainkról. Nyugdíjban lévõ lelkésztestvéreink közül a legutóbbi
közgyûlés óta elhunytak: Andor László volt makádi lelkipásztor, Gyülvészi Barnabásné, Papp Gyula volt zsinati osztályvezetõ, dr. Pásztor János ny. teológiai tanár és budafoki
lelkipásztor, dr. Kiss János volt Cegléd-nagytemplomi lelkész, Szenes László volt kosdi lelkész, dr. Adorján József ny.
esperes és fasori lelkipásztor, Antal Zoltán ny. intézeti lelkész, a Baranya megyei Bethánia alkoholmentõ intézet alapítója, Hörömpõ Gergely éppen csak nyugalomba vonult
diósjenõi lelkész. Aktívan szolgáló lelkipásztor társaink közül elhunytak: Kiss Domokos rákospalota-újvárosi lelkész,
hosszú betegség után, Tóth Lajos, a Reformátusok Lapja fõszerkesztõje ugyancsak súlyos betegség után. Váratlanul elhunyt Vikár Béla szigethalmi lelkész, és tragikusan eldobta
magától életét Maczó Zsolt Mihály Jászkarajenõ-Törteli lelkipásztor. Mind a nyugállományú, mind az aktívan szolgáló
lelkipásztor testvéreink emlékét megõrizzük. Isten vigasztalását kérjük szeretteikre, házastársukra, itt maradt árváikra. E helyt engedtessék még meg, hogy egyházkerületünk
közgyûlési tagjának, Arday Janka Zsoltnak gyászát is megemlítsem, aki nemrégiben veszítette el kedves hitvesét. Isten vigasztalja és áldja meg a gyászoló családot.
Hagyomány szerint csak kerületünk halottairól emléke-

zünk meg. Most azonban át kell lépnünk ezen a szokáson, és
néhány szóban emléket kell állítanunk Csiha Kálmán püspök úrnak, aki az elmúlt napokban ment el közülünk  soksok áldott szolgálatot végzett Dunamelléken is, igaz magvetõ volt, elkötelezett igehirdetõ és evangélista. Vajon állít-e
helyébe valakit az Úr, kérdezzük most szomorúan, miközben
hálát is adunk mindazért, amit általa a sacra conversatioban elvégzett a Szentlélek Isten. Legyen emléke áldott!
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés! Jelentésem végére értem, és kérem majd tisztelettel annak elfogadását. Az
elõttünk álló két napban sok munkánk lesz, de ahogyan a
bevezetõben biztatott bennünket az apostoli ige, remélem,
nem hiába, még kevésbé kárral, hanem inkább haszonnal
töltjük ezt a néhány napot. A jövõ héten zsinatunk tartja
ülését, s azon is megannyi munka vár ránk. S aztán, amire
várva-vártunk, belépünk adventbe. De azt kívánom, hogy
ebben az adventünkben is ne maga az idõ, a karácsonyi készülõdés legyen az igazán fontos, hanem az maga, Akire valójában várunk, maga Jézus Krisztus, Aki az adventus, Aki
tehát eljött, és aki mint feltámadott újra eljövendõ lesz, vagyis nemcsak adventus, hanem adventurus is. Legyen az
Övé minden dicsõség most és mindörökké.

EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
6. SEGÉDLELKÉSZEK ÉS VALLÁSTANÁROK ESKÜTÉTELE

7. LELKÉSZI OKLEVELEK ÁTADÁSA

Elõterjesztõ: Varga László fõjegyzõ

Elõterjesztõ: Varga László fõjegyzõ

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megállapítja, hogy Hegyi Gizella Katalin, Kádár Ferenc Dániel és Szabó László a segédlelkészi esküt letette, az I. lelkészképesítõ vizsgáról kiállított oklevelet átvette.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megállapítja, hogy Alföldy-Boruss Dániel Gergely,
Barthos Gergely Áron, Bogyó Judit, Hajdú Bálint
Kadosa, Kiss Georgina Orsolya, Kiss Gyöngyi, Korom Attila Ádám, Szõke Attila Szilárd, Szûcs Balázs
a segédlelkészi esküt letette, a lelkészi oklevelet átvette.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megállapítja, hogy Adamekné Németh Zsófia, Királyné Kiss Csilla, Kránicz Gábor a vallástanári esküt letette.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megállapítja, hogy Benák Krisztián, Fodor Ákos, Kótyuk
Zsolt, Rémes Renáta Andrea a lelkészi oklevelet átvette.
8. AZ ÉV IGEHIRDETÉSE-DÍJ ÁTADÁSA
Laudáció: dr. Nagy István teológiai tanár
Vélemény az Év igehirdetése pályázatról
A Dunamelléki Református Egyházkerület 2007. májusi
közgyûlése határozatot hozott az Év igehirdetése-díj megalapításáról. A pályázat kiírása megtörtént és szabályszerûen meghirdetésre került a Református Egyház hivatalos folyóiratában és a Reformátusok Lapjában. A díj megalakításának elsõrendû célja, hogy jelezze, a prédikáló egyház megbecsüli az igehirdetést. Másodsorban szeretné az igehirdetések színvonalát emelni.
A közzétett határidõig összesen 12 jeligés prédikáció érkezett az egyházkerület Püspöki Hivatalába. Dr. Szabó István
püspök az igehirdetéseket a meghatározott bírálóknak véleménynyilvánításra megküldte. A bíráló bizottság 2007. november 5-én délután 16 órakor összeült az Egyházkerület
Püspöki Hivatalában. A bizottság tagjai kissé csalódottan
vették tudomásul, hogy csupán ilyen kevés számú prédikáció érkezett. Azt is megfogalmaztuk, mindenképpen jó lenne
a díjat kiadni, mert ezzel szeretnénk a lelkészi kart buzdítani a színvonalasabb igehirdetésre.
Azt is el kell még mondani, hogy a díjazásra javasolt prédikáció szerzõjén kívül a többi jeligés boríték felbontatlan
maradt, így az igehirdetõk személye is ismeretlen. A beérkezett prédikációkról általában elmondható, hogy azok színvonala sok kívánnivalót hagy maga után. A nyertes pályázaton
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kívül még egy prédikáció volt teológiailag igazán sokatmondó, de homiletikailag kifogásolható. A legfeltûnõbb hiányossága a prédikációknak a komoly exegézis hiánya, s még ennél is komolyabb hiba, hogy nem textusszerûek. Jó néhány
esetben a textus csak mottóként szerepel. Az is kívánatos
lenne, hogy az igehirdetõk vegyék figyelembe a homiletika
általános szabályait. (Pl: ne gyakorlati bibliamagyarázatot
írjanak, ha prédikációról van szó.) Formailag, stilisztikailag
is találtunk bõségesen hibákat.
Az Év Igehirdetése-díjat egy tartózkodás mellett a bíráló
bizottság egyhangúlag az Ez 19, 1-9 alapján Oroszlán
anya címû prédikációnak ítélte oda, amelynek szerzõje
CSERI KÁLMÁN budapest-pasaréti lelkipásztor.

A prédikáció textusa az ún. nehéz textusok közé tartozik,
amelyrõl ritkán szoktunk  ha egyáltalán szoktunk  beszélni. Dicséretes mindenképpen, hogy a szerzõ vállalkozott erre. Meg is indokolja: Ebben a prófétai könyvben különösen
is sok olyan kép, képes kifejezés és hasonlat van, amit elsõ
olvasásra sok bibliaolvasó nem ért. Nem is érthet, hiszen
ezek a képek magyarázatra szorulnak. Itt is mindenféle
oroszlánokról olvashatunk, amik ráadásul valami miatt pórul jártak, mert egyiket Egyiptomba vitték, a másikat meg
Babilonba, hogy ne hallják ordításukat. A bibliaolvasó kalauz szerint akkor olvastuk Ezékiel könyvét, így az igehirdetõ
segítséget kívánt nyújtani a gyülekezet tagjainak a napi bibliaolvasásukhoz.
A Biblia önmagát magyarázza elv és a kortörténet alapján
világosan megállapítja, hogy Jósiás egyik feleségérõl,
Hamutalról van szó. Õ az oroszlántermészetû anya, aki fiaiból királyt csinált, de nem lehetett ebben sok öröme, hiszen
azok fogságba jutottak, és ott elpusztultak. Nagyon szépen
megfejti a bibliai kép értelmét, és nem esik az allegorizálás
csapdájába. Ez sok igehirdetõnek nagy nyomorúsága és kísértése. Miután tisztázta a textus lényegét, 3 pontban kifejti a mondanivalóját és applikálja.
 Az oroszlánanyának gyakran oroszlánkölykeik lesznek. Itt szól a keresztyén példaadás fontosságáról.
 Nem olyan nehéz oroszlángyermekeket nevelni,
mert mindnyájan oroszlántermészettel születtünk.
 Az a szerencsétlen oroszlántermészetû Hamutal
nem tanult még a személyes tragédiájából sem.
Exegetikailag, homiletikailag egyaránt korrekt a prédikáció. Mintát is ad, miként kell és lehet a textusról és a textusból prédikálni. Az ószövetségi történetet az Újszövetség fényében és szintjén értelmezi, de nem erõltetett módon, hanem a gondolati összefüggéseket és analógiákat jól megtalálva. A prédikáció mûfaját tekintve homília. Terjedelme, felosztása, stílusa példamutató. Aki hallotta ezt a prédikációt,
bizonyára lelki kenyeret kapott. Szeretném még megemlíteni, hogy formailag is kifogástalan.
A bíráló bizottság nevében gratulálok Cseri Kálmán nagytiszteletû úrnak és további szolgálataira és életére Isten áldását kívánom.
10. A PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATI
JAVASLATOK:
Elõterjesztõ: Varga László fõjegyzõ
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
megköszöni dr. Szabó István püspök úr jelentését, azt a
jegyzõkönyvhöz csatolja és a Dunamelléki Közlemények
címû hivatalos lapjában megjelenteti.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
támogatja a Generális Konvent által felvetett kérdés
megoldását, hogy a Kárpát-medencei magyar reformátusság együvé tartozását meg kell jeleníteni. Ez nyilván
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a Trianon elõtti határokon belül élõkre vonatkozik, a
szórvány magyar református egyházak egységesítésében
nem gondolkodhatunk. Ez a kérdés nem jogi egységesítés, hanem hitvallásainkra alapuló testvéri közösség
megjelenítése kell, hogy legyen.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
tiltakozik a Horvátországi Magyar Református Keresztény Egyház Magyarországon mûködõ Kálvin János
Presbiteri Misszió néven bejegyzett szervezetének alapító okiratában azon kitétel ellen, hogy ez a misszió egyházközségeket alapíthat Magyarországon. Ez minden
jogalapot nélkülöz. Kérjük a Magyarországi Református
Egyház Zsinatát, hogy a KJPM bejegyzésének egyházalapítására vonatkozó részét töröltesse az alapító okiratból, ha kell, jogi úton. Amíg a törlés meg nem történik,
addig a Dunamelléki Református Egyházkerület a Horvátországi Magyar Református Keresztény Egyházzal
kapcsolatait felfüggeszti.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kéri az egyház teológusait, hogy behatóan foglalkozzanak teológiai és etikai szempontból a Magyarországi Református Egyház vezetõinek, tisztségviselõinek, lelkipásztorainak a kommunizmus évtizedeiben született teológiai állásfoglalásaival. Az így kialakított teológiai álláspont szerint kell és lehet, személyre vonatkozóan is,
hitelesen szólni.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
megköszöni mindazoknak a munkáját, kutatását, szervezését, akik a szeptemberben megtartott Ravasz László
emléknapok keretében szolgáltak. Külön köszönet illeti
az erre az alkalomra megjelent Te csak hang vagy... címû kiadvány szerkesztõit.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
örömmel nyugtázza az esperesi jelentésekbõl érezhetõ szándékot gyülekezeteink missziójának sokféleképpen történõ
élénkítése érdekében. Külön öröm, hogy egyre több olyan
gyülekezetünk van, ahol már nem csak a lelkipásztor, hanem a presbiter, diakónus, ifi-vezetõ, tanító, tanár építi a
gyülekezetet. A közgyûlés minden egyházközséget biztat a
misszió szélesebb munkatársi körének és ezzel együtt megújuló formáinak kialakítására.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kifejezi egyetértését azokkal a törekvésekkel, amelyek a
szeretetet és rendet, a megértést és a fegyelmet nem állítják szembe egymással. Református teológiánk világosan tanít a bûnnel szembeni keménységre, ugyanakkor a
megtérõ és bûnét bevalló számára hirdetett bocsánatra.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
nyugtázza a megindult szervezett lelkésztovábbképzést.
Szorgalmazza a Magyarországi Református Egyház egészére vonatkozó egységes formáját. Addig is, amíg ez elérhetõ lesz, tovább kell szervezni a kerületen belüli alkalmakat.
Felkéri a Tanulmányi és Misszió Bizottságot, hogy a tavaszi közgyûlésre pontos kreditrendszert dolgozzon ki a továbbképzésekkel kapcsolatban.
9. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
nyugtázza az Egyházkerületi Székház eddigi konferenciaszervezõ tevékenységét, és reményét fejezi ki, hogy
minél több saját vagy mások által szervezett értékes
konferenciának, tudományos ülésszaknak adhat helyet
székházunk.
10. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
örömét fejezi ki mindazon szolgálatokért, amelyben püspöke nem csak a szorosan vett kerületi püspöki feladatait végzi, hanem tudományos és a társadalom szélesebb
rétegeit is elérõ elõadásokkal, közéleti szolgálatokkal is
végzi tanítói szolgálatát.
11. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
felhívja a közoktatási intézmények fenntartóit, hogy a
Magyarországi Református Egyház és a kormányzat közti tárgyalás eredményeként érkezõ kiegészítõ támogatásokat kizárólag oktatási intézményekre és az oktatással
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összefüggõ kiadásokra lehet költeni. Ez az összeg nem
szolgálhat béremelési célt, mivel egyszeri támogatásról
van szó, és nagyon pontos és ellenõrizhetõ elszámolásra
kötelezett.
12. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
felhívja a kebelbeli egyházközségek figyelmét, hogy a
2008. esztendõ a Biblia éve lesz. Kér minden egyházközséget, hogy külön alkalmakat szervezve, hangsúlyozottan foglalkozzanak a Szentírással, mind tartalmi, mind
terjesztési vonatkozásban.
13. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kegyelettel emlékezik az elmúlt idõszakban elhunyt Andor László, Gyülvészi Barnabásné, Papp Gyula, dr. Pásztor János, dr. Kiss János, Szenes László, dr. Adorján József, Antal Zoltán, Hörömpõ Gergely nyugdíjban elhunyt
lelkipásztor testvéreinkre, valamint Kiss Domokos, Tóth
Lajos, Vikár Béla, Maczó Zsolt Mihály aktív szolgálatban
elhunyt testvéreinkre. Emléküket megõrizve Isten vigasztalását kérjük szeretteikre és gondoskodó kegyelmét
az árvákra.
A közgyûlés jegyzõkönyvében is megörökíti dr. Csiha
Kálmán, az Erdélyi Református Egyházkerület nyugalmazott püspökének emlékét, aki nyugdíjas éveiben nagyon sok gyülekezetünkben Istentõl kapott evangelizációs karizmájával szolgált köztünk. Együtt érzõ szeretettel
vagyunk együtt Arday Janka Zsolt közgyûlési tagunk
gyászában, aki hitvesét vesztette el.
14. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
hálásan megköszöni az elmúlt esztendõben nyugalomba
vonult lelkipásztorok szolgálatát: Gimesi Jánosné BudapesRákospalota-Újvárosból, Gyülvészi Irma Budapest-KülsõKelenföldrõl, Czanik Péter Budapest-Törökõrrõl, Ladányi
Sándor a Hittudományi Karról, Komlós Attila rendelkezési
állományból, Kövecsi Attila Kölesdrõl és Papp Vilmos Budapest-Kõbányáról. Mindannyiuknak kíván békés és nyugodt
nyugdíjas éveket.
11. LELKÉSZSZENTELÉSRE BOCSÁTÁSUKAT KÉRÕKRÕL JELENTÉS
Elõterjesztõ: Varga László
A felszentelést kérõ lelkészek:
a Bács-Kiskunsági Egyházmegyébõl:
Csõri-Czinkos Gergõ Tamás, Kiskunhalas
Reibach Gabriella, Szalkszentmárton
Ritter Nándor, Kecskemét
Váradi Péter, Ágasegyháza
a Budapest-Déli Egyházmegyébõl:
Petõ Viktória, Bp-Külsõ-Kelenföld
a Budapest-Északi Egyházmegyébõl:
Hekli Katalin, Bp-Rákospalota-Óváros,
dr. Kaszó Gyula, Bp-Németajkú Egyházközség
a Délpesti Egyházmegyébõl:
Szacsúri-Csatai Viktória, Érd-Parkváros (közben átkerült Északpestre)
az Északpesti Egyházmegyébõl:
Gergely Ferenc Barnabás, Váchartyán
a Vértesaljai Egyházmegyébõl:
Szabó Julianna, Alap
1. Az Egyházkerületi Közgyûlés a tíz lelkész kérelmét elfogadja. A lelkészszentelés idõpontját a mai napon, november 16-án, 18.00 órára tûzi ki, a budapest-nagyvárad téri
templomban.

13. ELÕTERJESZTÉS PEDAGÓGUS DÍJAKRA:

Elõterjesztõ: Hörcsök Imre
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
Szabó Istvánnénak, a Lónyay Utcai Református Gimnázium matematika-fizika szakos tanárának a Benda Kálmán-díjat adományozza.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Gödöllõi Református Líceum és Kollégium tanári karának a Soli Deo Gloria-díjat adományozza.
14. MISSZIÓI JELENTÉS
Elõterjesztõ: dr. Szabó István
1. Az Egyházkerületi Közgyûlés a Missziói Bizottság jelentését elfogadja.
2. Az Egyházkerületi Közgyûlés javasolja, hogy a gyülekezeti missziói munkások képzése és továbbképzése szervezett
formában történjen.
3. Az Egyházkerületi Közgyûlés felhívja a dunamelléki gyülekezetek figyelmét a Zsinat által alapított missziói központ munkájára, és kéri a gyülekezeteket, hogy fogadják a
központ munkatársait missziói napokon.
4. Az Egyházkerületi Közgyûlés javasolja, hogy a lelkipásztorképzésbe és továbbképzésbe a családlátogatás kérdése
és az arra való felkészítés épüljön be.
5. Az Egyházkerületi Közgyûlés támogatja az egyházkerület
által megindítandó internetes portál programjának és mûködtetésének a misszió szempontjai szerint való
Az Egyházkerületi Közgyûlés a MRE Zsinatához fordul,
hogy tegye megfontolás tárgyává egy olyan általános gyülekezeti használatra alkalmas énekeskönyv összeállítását
és megjelentetését, mely a református énekkultúrát tovább erõsítené.
7. Az Egyházkerületi Közgyûlés buzdítja a gyülekezeteket,
hogy a következõ esztendõben, mely a Biblia éve lesz, indítsanak bibliaiskolákat az egyházközségekben.
15. IFJÚSÁGI MISSZIÓI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Böttger Antal
1. Az Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a beszámolót.
2. A jelentésben foglalt 2. pont utólagos tájékoztatás szerint
megvalósult.
3. Egyházkerületünk tartsa fent a jelenleg be nem töltött kerületi ifjúsági lelkészi státusz, minden feltételével, hogy
amennyiben alkalmas személyt találunk e szolgálat betöltésére, az megkezdhesse munkáját!
4. Az Egyházkerületi Közgyûlés továbbra is karolja fel, és lehetõségei szerint támogassa a kerület területén (is) a gyülekezetek javára tevékenykedõ református ifjúsági szervezetek munkáját.
16. TANULMÁNYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: dr. Nagy István
1. Az Egyházkerületi Közgyûlés a tanulmányi jelentést
2006. évrõl elfogadja.
2. Az Egyházkerületi Közgyûlés megbízza a missziói és tanulmányi bizottságot, hogy készítsenek átfogó tervet a
bibliaiskolai munka megvalósítása érdekében.
3. Az Egyházkerületi Közgyûlés elrendeli, hogy a lelkészképzés és a lelkésztovábbképzés tartalmi kérdéseinek meghatározása céljából tanulmányi konferenciát rendezzenek.
Elõadóként javasolja dr. Németh Dávid teológiai professzort
és Alföldy-Boruss Dezsõ lelkipásztort.
4. Az Egyházkerületi Közgyûlés kéri a legátusokat fogadó
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gyülekezetek lelkipásztorait, hogy a libellusokat pontosan
és részletesen töltsék ki, és úgy juttassák vissza a HTK
Dékáni Hivatalába.
5. Az Egyházkerületi Közgyûlés örömmel nyugtázza, hogy a
régóta vajúdó lelkésztovábbképzés megindult és a további
folytatásra reménységgel tekint.
6. Az Egyházkerületi Közgyûlés megbízza a missziói és tanulmányi bizottságait, hogy a Hittudományi Kar tanáraival kezdeményezzen találkozót a lelkészképzés aktuális
kérdéseinek megbeszélése érdekében.

17. ISKOLAÜGYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Hörcsök Imre
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése az
Iskolaügyi Bizottság jelentését elfogadja.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése kiemelten köszönetet mond azoknak a pedagógusnak, akiknek a 2006/2007. tanévi OKTV-n az elsõ húsz helyezett
közé jutott tanítványa. Hat diák a Baár-Madas, kettõ a
kiskunhalasi Szilády Áron gimnázium tanulója.
4. A közgyûlés köszönetét fejezi ki az egyházkerület területén lévõ egyházi fenntartású iskolák vezetõinek és pedagógusainak, hogy az anyagilag megnehezedett körülmények között, és az állam részérõl méltatlanul hátrányosan megkülönböztetõ feltételek ellenére is eredményes és
magas színvonalon folytatják nevelõ-oktató munkájukat.
5. A közgyûlés megköszöni a pedagógusok, gyülekezeti munkások, hittanoktatók, lelkipásztorok nyári hitmélyítõ, cserkész-, napközis és egyéb táborokban végzett munkáját.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése elfogadja az egyházmegyei iskolaügyi jelentések kivonatos
ismertetését.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
testvéri szeretettel kéri a gyülekezeteket (a nem iskolafenntartókat), hogy áldozatvállalásukkal kiemelten segítsék az oktatási intézmények mûködését és fennmaradását.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
támogatja, hogy az anyagi lehetõségek figyelembevételével egyszeri, nem mûködésre használható, kiemelt támogatásban részesüljenek a 2008-ban induló óvodák.
9. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
köszönti a 450 éves Nagykõrösi Református Kollégiumot.
18. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Gazdasági Bizottság jelentését elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése az

egyházkerület 2007. évi költségvetését 3 833 831 878 Ft fedezeti és ugyanilyen összegû kiadási végösszegre módosítja.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Gyökössy Endre Szupervízori Intézet 2007. évi költségvetését 7 299 500 Ft módosítja és felhívja az elnökség, valamint a Tanulmányi Bizottság figyelmét az intézet további mûködésének felülvizsgálatára.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Székház 2007. évi költségvetését 98 595 421 Ft fedezeti
és ugyanennyi szükségleti végösszeggel módosítja.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Mátraházi Konferencia-központ 2007. évi költségvetését
198 916 661 Ft fedezeti és ugyanennyi kiadási végösszeggel módosítja.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
felhívja a Gazdasági Bizottság figyelmét, hogy a 2008. évi
költségvetés elkészítésénél kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy az egyházkerület jelenlegi ciklusát lehetõség szerint teher nélkül kell átadni, beleértve a hitelek
rendezését is.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
felhív minden egyházközségi, missziói, építési segélyt kérõ egyházközséget, hogy kérelmét legkésõbb 2008. január 15-ig küldje be az esperesi hivatalba, az esperesi hivatal pedig 2008. január 30-ig a kérelmeket véleményezve juttassa el a püspöki hivatalba. A határidõk mulasztása jogvesztõ hatályú.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
megbízza a Gazdasági Bizottságot, hogy a Horánszky utcai épület lakásainak kiüresítését végeztesse el. Erre a
célra felhatalmazást ad 100 M Ft felhasználására a hitelkeret terhére. Ennek az összegnek az értékesítésbõl
vagy a felújítási költségvetésbõl kell megtérülnie.
9. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése az
Ervin utcai, a Reformátusok Lapjával közös tulajdonú lakás, valamint a Vérmezõ utcai lakás értékbecslését és eladását elrendeli. A két lakásból befolyó összeg kizárólag a
Ráday 30-ban megüresedõ lakások vásárlására fordítandó.
10. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
a) a Cimbalom utcai nyugdíjas lakások valamint a székházban levõ és a HTK nyugdíjas és aktív professzorok
által használt lakások jelenlegi státuszát érintetlenül
hagyja.
b) a továbbiakban megüresedõ Cimbalom utcai lakás használójának egyszeri 4 M Ft-os belépési díjat kell fizetnie,
mely egyben életfogytig tartó lakáshasználati díj.
c) a jelenleg a székházban a HTK nyugdíjas és aktív professzorai által lakott lakásokat azok megüresedése esetén hivatalos bérleti díj megfizetés feltételével kell átadni a HTK-nak. A bérleti szerzõdést a kerület a HTK-val
köti, a bérlõ kijelölési joga is a HTK-t illeti. Amennyiben
a bérlõkijelölési joggal a HTK nem él, a bérlettel a székház szabadon rendelkezik.
11. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
elrendeli, hogy a 10/ a, b, c határozati pontokban foglaltakat a Cimbalom utcai nyugdíjasház, illetve a székház
szabályrendeletében rögzíteni kell. A szabályrendelet elkészítéséig az esetlegesen megüresedett lakásra már érvényesíteni kell.
12. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése kegyelettel emlékezik Papp Gyula elhunyt lelkipásztorra, aki
lakásának 50 %-át a Mátraházi Konferencia Központra
hagyta. A nt. Papp Gyula lakása értékesítése után befolyó
összeg az egyházkerületet illeti, a mátraházi épület felújítására fordított költség részbeni csökkentésére.
19. SPIRITUÁLIS JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Bölcsföldi András
Az Egyházkerületi Közgyûlés a spirituális jelentését elfogadja.
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28. BIZOTTSÁGI HELY BETÖLTÉSE

Elõterjesztõ: dr. Szilágyi Sándor

Elõterjesztõ: Simonfi Sándor esperes

1. A közgyûlés a Média és Informatikai Bizottság jelentését
elfogadja.
2. A közgyûlés ajánlja az egyházkerületben mindazoknak az
egyházközségeknek és személyeknek, akik az MRE képviseletében szerepelnek valamely rádió- vagy TV mûsorban, hogy a szereplésrõl készítsenek vagy készíttessenek
felvételt CD illetve DVD lemezre és azokat õrizzék meg
legalább 5 évig.
3. A közgyûlés elrendeli az IHM pályázat keretében kapott
informatikai eszközök beiktatását az egyházközség, egyházmegye, egyházkerület vagy egyházi intézmény vagyonleltárába.
4. A közgyûlés megbízza a Média és Informatikai Bizottságot, hogy a jelentés melléklete alapján dolgozzon ki javaslatot az elnökség részére a Biblia évével kapcsolatos média-megjelenésekre és elfogadás esetén annak kidolgozásában aktívan vegyen részt.
5. A közgyûlés megbízza a Média és Informatikai Bizottságot,
hogy dolgozza ki javaslatát a vonatkozó vizitációs kérdõív-lapok módosítására, és azt terjessze be az elnökséghez elfogadásra már a 2008. évi vizitációk idejére.
6. A közgyûlés ajánlja az egyházközségek honlapjait kezelõk
figyelmébe, hogy a honlapokat illik félévente, vagy még
gyakrabban felülvizsgálni és szükség szerint új adatokkal
feltölteni.
7. A közgyûlés javasolja, hogy az informatikai bizottság
2008 elsõ félévében tartson informatikai konferenciát az
egyházközségi honlapok kezelõinek.

Az Egyházkerületi Közgyûlés az Egyházzenei Bizottság
tagjául Kissné dr. Mogyorósi Pálmát megválasztotta.
30. DIAKÓNIAI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Derencsényi Zsuzsanna
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés az
egyházkerületi diakóniai munkáról készített jelentést elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés köszönetet mond a diakóniában végzett munkáért, és Isten
áldását kéri a névtelenül és csendben munkálkodók szolgálatára.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés javasolja a Zsinatnak, hogy bátran emelje fel szavát a világban és hazánkban történõ embertelenségek ellen, és a
Zsinat érje el, hogy az állam tartsa tiszteletben az egyházi intézmények önállóságát, önrendelkezését és keresztyéni mivoltát.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni Derencsényi Zsuzsannának a Schweitzer Albert Otthon vezetésében végzett szolgálatát, kéri további
életére és szolgálatára Isten gazdag áldását.
31. KATECHETIKAI JELENTÉS
Elõterjesztõ: dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta
1. Az Egyházkerületi Közgyûlés a jelentést elfogadja.
2. A gyülekezetek az egyházmegyék koordinálásával (esperes, katechetikai elõadó) helyi stratégiákat alakítsanak
ki a keresztyén nevelés megerõsítésére.
32. GYÛJTEMÉNYI ÉS MÛEMLÉKI JELENTÉS
Elõterjesztõ: dr. Horváth Erzsébet
1. Az Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a gyûjteményi és
mûemléki elõadói jelentést a 2006. évrõl.
2. A közgyûlés felkéri az espereseket, hogy vizitációjuk során ellenõrizzék az egyházközség klenódiumainak, iratainak, anyakönyveinek biztonságos elhelyezését és azok
biztosítását, továbbá az építkezéssel, felújítással kapcsolatos mindennemû iratokat, pénzügyleteket. Ahol ez nem
megfelelõ, ott intézkedjenek.
3. A közgyûlés felkéri a Gyûjteményi és Mûemléki Bizottságot, hogy az egyházkerületnél rendelkezésre álló gyülekezeti nyilvántartást azonosítás és pontosítás végett küldje
meg az egyházközségeknek, amelyek ellenõrizve, kijavítva küldjék azt vissza.
4. A közgyûlés felhívja az egyházközségek figyelmét, hogy
bárminemû pályázatuk iratait legalább 5+1 évig  visszamenõleg  kötelesek megõrizni.
5. A közgyûlés kéri a lelkipásztorokat, hogy bárminemû selejtezéskor készítsenek selejtezési jegyzõkönyvet a Ref.
Egyház 2003/02. számának melléklete szerint.
6. A közgyûlés felkéri a Ráday Gyûjtemény Könyvtárát, Levéltárát és Múzeumát, hogy a szakterületükhöz tartozó
gyûjteményi kérdésekben továbbra is legyenek segítségül
az egyházkerület gyülekezeteinek.
33. MÉDIA ÉS INFORMATIKAI JELENTÉS

34. EGYHÁZZENEI JELENTÉS
Elõterjesztõ: dr. Dávid István
1. Az Egyházkerületi Közgyûlés a jelentést elfogadja.
2. Az Egyházkerületi Közgyûlés felhívja a gyülekezetek figyelmét, hogy
 a lelki megújulást a zenei minõség javításának eszközével is próbálják elérni
 a Zsinat által jóváhagyott hivatalos énekeskönyvet
használják liturgikus alkalmakkor
 a hangszerek védelmének és megõrzésének kérdésében az egyházi és világi elõírások szerint járjanak el.
3. Az Egyházkerületi Közgyûlés megköszöni az egyházmegyei
kórustalálkozókat szervezõ gyülekezetek áldozatos munkáját.
4. Az Egyházkerületi Közgyûlés köszönetet mond a nyári
kántorképzõ tanárainak és vezetõjének a tanfolyam színvonalas lebonyolításáért.
35. ÉPÍTÉSI ALBIZOTTSÁG JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Fónagy Miklós esperes
1. Az Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja az Építési Csoport jelentését.
2. Az Egyházkerületi Közgyûlés javasolja az egyházmegyéknek, hogy készüljön egy öt, vagy akár tíz évre elõre gondolkozó terv a jövõ új építéseirõl és jelentõsebb renoválásairól, hogy a fedezet is elõrelátóan tervezhetõ legyen.
3. Az Egyházkerületi Közgyûlés felhívja az építkezõ gyülekezetek figyelmét az átlátható elszámolás és beszámolás
kötelezettségére.
36. EGYHÁZKERÜLETI SZÁMVEVÕ JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Derzsi György
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1. Az Egyházkerületi Közgyûlés a számvevõi jelentést elfogadja.
2. A Egyházkerületi Közgyûlés a Tolnai Református Egyházmegye kivételével az egyházmegyei zárszámadásokat
tudomásul veszi.
3. Az Egyházkerületi Közgyûlés felkéri az egyházkerület elnökségét, hogy a Tolnai Református Egyházmegye szabályszerû gazdálkodási rendjének helyreállítása érdekében kezdeményezzen intézkedéseket.

41/A. A CSÖMÖR-KEREPES-NAGYTARCSA MISSZIÓI
EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAKULÁSA

37. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA

41/B. AZ ÖRKÉNYI EGYHÁZKÖZSÉG ÁTMINÕSÍTÉSE

Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
Veresné Szûcs Judit (Délpest) lelkész képesítését 5 évre,
azaz 2012. november 30-ig hatályban tartja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
2006. novemberi 35/2006-os számú határozatának Saja
Zsolt Sándor lelkészre vonatkozó részét a mai nappal
megsemmisíti. Nevezettet a rendelkezési állományban lévõk közül töröli.

A Dunamelléki Református Egyházkerület tudomásul veszi
az Örkényi Református Egyházközség missziói egyházközséggé minõsítését és ehhez kapcsolódóan nevének
Örkényi Református Missziói Egyházközségre változását.

38. LELKÉSZEK MÁS KERESÕ FOGLALKOZÁSÁNAK
ENGEDÉLYEZÉSE
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
Literáty Zoltán beosztott lelkésznek és Berta Zsolt lelkipásztornak utólag engedélyezi, hogy lelkészi szolgálatuk
mellett a kérelmükben szereplõ más foglalkozás végezzék.
Egyben felkéri az egyházkerület elnökségét, hogy vizsgálja
ki, miért történt a kérelmezõk részérõl a mulasztás.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése felkéri az egyházkerület elnökségét, hogy adjon ki a
Dunamelléki Egyházkerület területén mûködõ közoktatási intézmények számára tájékoztatást, amely az egyházközségben fõállásban szolgáló lelkészek közoktatási
intézményben való alkalmazásának egyházjogi feltételeit
ismerteti.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése ismételten felhívja a kebelbeli lelkipásztorok figyelmét arra, hogy az 1994. évi II. tv. 39. §. szerinti engedélyt a más
foglalkozás (vállalkozás, stb.) megkezdése elõtt kötelesek
beszerezni. Egyben kinyilvánítja azt is, hogy a következõkben kérelmeket utólag nem engedélyez.
4. Az Egyházkerületi Közgyûlés a 36/2-2007. számú határozatát úgy módosítja, hogy a püspök számára adott felhatalmazás csak az elõzetesen benyújtott kérelmekrõl való
döntésre vonatkozik.
39. A BP-ÉSZAKI EGYHÁZMEGYE SZABÁLYRENDELETÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerület örömmel veszi
tudomásul a Csömör-Kerepes-Nagytarcsa Református Miszsziói Egyházközség megalakulását. Az egyházközség életére
Isten áldását kéri.

42. KÖZÖS TULAJDONBAN LÉVÕ INGATLANOK TOVÁBBI TULAJDONJOGA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A kérdést, kellõ információ hiányában, a Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés nem tudja érdemben elbírálni. Az ingatlanokkal kapcsolatos indokolt és szükséges
engedélyek beszerzéséhez a közgyûlés, kérésre, hozzájárulását fogja adni.
43. LELKÉSZI SZOLIDARITÁSI ALAPÍTVÁNY MEGSZÜNTETÉSE
Elõterjesztõ: dr. Kéri Tamás
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a Református Lelkészek Szolidaritási Alapítványa megszüntetését tudomásul veszi. Megköszöni dr. Kéri Tamás jogtanácsos
négy évi fáradozását a kérdés megoldásában.
44. PAPP GYULA DEZSÕ HAGYATÉKA
Elõterjesztõ: dr. Kéri Tamás jogtanácsos
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Papp Gyula Dezsõ nyugalmazott lelkipásztor hagyatékát
elfogadja. Egyházkerületünk hálatelt szívvel mond köszönetet Urunknak szolgatársunk életéért, hosszú és áldozatos
szolgálatáért és ránk gondolásáért.

FELHÍVÁS!

Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Budapest-Északi Református Egyházmegye Az egyházmegyei ingatlanok kezelésérõl és az eredmény felhasználásáról
szóló szabályrendeletének módosítását jóváhagyja.

MINDEN RENDÛ ÉS RANGÚ
LELKIPÁSZTORNAK FELHÍVJUK A
FIGYELMÉT EGYHÁZALKOTMÁNYUNK
34. § (6) PONTJÁRA, AMELY SZERINT

40. A BP-ÉSZAKI EGYHÁZMEGYE SZABÁLYRENDELETÉNEK JÓVÁHAGYÁSA

TÖRZSKÖNYVI ADATAIK VÁLTOZÁSÁT

Elõterjesztõ: Simonfi Sándor

SZOLGÁLATI ÚTON 15 NAPON BELÜL

A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Budapest-Északi Református Egyházmegye a Szombat félévrõl szóló szabályrendeletének módosítását jóváhagyja.

JELENTENIÜK KELL.
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EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2007. NOVEMBER

BARANYA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Vincze Árpád  a Felvidékrõl Pécsre
2. Varga B. Árpád exmisszus  Vörösmartról (Ho.) Dunántúlra
SZÜLETETT:
1. Janka Rebeka és Áron Ábel  Szabó Judit hidasi lelkésznõ gyermekei
2. Luca Boglárka  Gaál Mariann pécsi lelkésznõ gyermeke
3. Bodony  Gyõrfi Bálint zengõvárkonyi lelkész elsõ gyermeke
4. Barnabás  Hanvay Zoltán túronyi exmisszus második gyermeke
BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HELYEN SZOLGÁL:
Roboz Péter  Kunszentmiklósról Dunántúlra
Murai Márta  rendelkezési állományból Kecskemétre
Vincze István  Kiskunhalasról rendelkezési állományba
Végh Gizella  Kiskunhalasról rendelkezési állományba
Édes Árpád  az Egyetemi Gyülekezetbõl Kiskunhalasra
Ferenczy József  Kecskemétrõl exmisszus lp-ként Kunszentmiklósra

SZÜLETETT:
1. Zsófia Emese  Kerekes Márton kecskeméti kórházlelkész elsõ
gyermeke
2. Magor  Balázs Hajnalka szentkirályi lp. második gyermeke
BUDAPEST  DÉL
ÚJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HELYEN SZOLGÁL:
Hablené Nagy Viktória  Bp-Délrõl Dunántúlra
Temesvári Imre  Kecskemétrõl Csepel-Királyerdõre
Péterffy György  Budaörsrõl Soroksárra
Petõ Viktória  Kiskunlacházáról Külsõ-Kelenföldre
Páskuné Ercse Imola exmisszus  Pestszentlõrinc-Kossuth térre
Lányi Gábor  Budahegyvidékrõl külföldi ösztöndíjra
Barthos Gergely  beosztott lp-ként Budahegyvidékre
Horváth Ákos  Svábhegyrõl rend. állományba
Siba Balázs  zsinati ifjúsági referens

ELHUNYT:
Tóth Lajos  a Reformátusok Lapja mb. szerkesztõje
DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Farkas Levente  Dunántúlról Kiskunlacházára
2. Kovácsné Szilágyi Erzsébet  Cegléd-Felszegrõl intézeti lp.
(Molnár Mária Otthon)
SZÜLETETT:
1. Kata  Morva Ákos pilisi lelkész 3. gyermeke
2. Lara Dorina  Nagy János dunaharaszti b. lelkész gyermeke
3. Mátyás  Sándor Balázs cegléd-felszegi lelkész 4. gyermeke
4. Eszter Zselyke  Andrásiné Tóth Franciska rend. áll. lp. gyermeke
ELHUNYT:
1. Vikár Béla  szigethalmi lelkész
2. Maczó Zsolt  jászkarajenõi lelkész
ÉSZAKPEST
ÚJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

HELYEN SZOLGÁL:
Szacsúri-Csatai Viktória  Ráckevérõl Érd-Parkvárosba
Bogyó Judit  b. lp-ként Budaörsre
Csuka Eszter  rendelkezési állományból Vác-Alsóvárosba
Sziki Judit  Tinnyérõl (b. lp.) rend. áll.-ba
Molnár Sándor  Budaörsrõl külföldi ösztöndíjra
Rémes Renáta  Bp-Külsõ-Kelenföldrõl beosztott lp-ként Budakeszire

SZÜLETETT:
1. Balázs Gábor  Boros Péter és Varga Edina elsõ gyermeke
2. Janka Róza  Donát Jordánka nagyszékelyi lp. gyermeke
3. Anna  Nyilas Zoltán pomázi lelkész harmadik gyermeke
TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Szabó Sándor Péter Madocsáról Bp-Rákospalota-Újvárosba

SZÜLETETT:
1. Perenna  Pecsuk Ottó (Bibliatársulat) kislánya
2. Barnabás Máté  Wisinger Dániel Kispest-Központi lp. elsõ
gyermeke
3. Botond  Péterffy György Soroksári b. lp. elsõ gyermeke

SZÜLETETT:
Boglárka  Fehér Sándor felsõnyéki exmisszus elsõ gyermeke

BUDAPEST  ÉSZAK

VÉRTESALJA

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Sóskuti Zoltán  Külsõ-Kelenföldrõl a Rákoskeresztúri Missziói
Ek-be
2. Szabó Sándor Péter  Madocsáról Rákospalota-Újvárosba
3. Hajdú Bálint Kadosa  b. lp-ként Rákoscsabára
4. Szõke Attila  b. lp-ként Klauzál térre

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Szabó Julianna  Baracs-Kisapostag-Mezõfalváról Alapra
2. Alföldy-Boruss Dániel  beosztott lp-ként Alcsútra

SZÜLETETT:
1. Anna  Nyilas Zoltán és Andrea harmadik gyermeke
2. Ákos  Csenki András zuglói b. lp. gyermeke
3. Sára Krisztina  Pataki András fasori b. lp. elsõ gyermeke
4. Blanka Kata és Gábor Tamás  Hekli Katalin rákospalota-óvárosi b. lp. ikrei
NYUGDÍJBA MENT:
1. Papp Vilmos  Bp-Kõbánya
2. László Magdolna  Bp-Rákoscsaba kis.b. lp.
3. Bíró Ferenc  Bp-Mátyásföld

NYUGDÍJBA MENT:
Kövecsi Attila  kölesdi lelkész

SZÜLETETT:
Merse Csaba  Hajdú Szabolcs Koppány lovasberényi lelkész 2.
gyermeke

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:





Antal Zoltán  volt baranyai lelkész
dr. Adorján József ny. esperes
Hörömpõ Gergely  diósjenõi lelkész
Szenes László  kosdi lelkész
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Konfirmandus-találkozó Kispesten

Õrhelyemre állok címmel rendezett kerületi konfirmandustalálkozót az ifjúsági bizottság szervezésében a Dunamelléki
Egyházkerület. A kétévenkénti találkozónak (a köztes évben
ifjúsági találkozó van) a Kispest-rózsatéri és a Kispest-központi Egyházközség adott helyet. A találkozó a rózsatéri
szép templomban kezdõdött Ablonczy Zsolt  egyik házigazda-lelkész  áhítatával, ami megalapozta az egész nap témáját és menetét. Éneklés és seregszemle után a dunaharaszti
ifi elõadásában láthatták a résztvevõk a Pincebogarak c.
evangéliumi mondanivalójú színdarabot, melyhez Faragó
Csaba fûzött kommentárt (aki a darab létrehozásában is segített), lelkesítve a fiatalokat, hogy érdemes Istennel együtt
küzdeni a gonosz ellen. Ezt követõen  a szigetszentmiklósi
találkozóhoz hasonlóan  rendõri felvezetéssel és zászlók vezetésével vonult át a kb. 260 fiatal a Kispest fõterén álló
templomba. Ott finom pizza ebéd közben lehetett beszélgetni, ismerkedni. Ezt követõen csoportfoglalkozásokat tartottak, ahol a nap témáját s az addig tapasztaltakat mélyítették el. A lelki fegyverzetrõl tartott bemutatót Hajdú Szabolcs Koppány lovasberényi lelkész, aki ma élõ fegyverkovács munkáit is magával hozta. A záróáhítatot Böttger Antal

dunaújvárosi lelkész tartotta, aki összefoglalta a nap üzenetét,
és biztatta a fiatalokat arra, hogy találják meg helyüket Isten
mellett, álljanak õrhelyükre.
B. A.

MÉDIAKÖZPONT DUNAMELLÉKEN
Egyházkerületünk elkötelezte magát az eddiginél határozottabb, elsõsorban a társadalmi missziót szolgáló, mediatizált
internetes tartalomfejlesztésre, aminek jelenleg az elõkészítési
szakaszában járunk. Ennek technikai bázisaként kialakítottuk
a munka végzéséhez szükséges alapvetõ eszközparkkal felszerelt irodát. Arra törekedtünk, hogy az interneten megjelenõ
anyagok készítésén túl ez a bázis minél több, eddig betöltetlen
funkciót is képes legyen ellátni. Ezek közül szeretnék bemutatni néhányat, amelyek új lehetõségeket kínálnak egyházkerületünk lelkészeinek és egyházközségeinek.

IGEHIRDETÉS-TÁR

KÖZPONTI ESEMÉNYEK DOKUMENTÁLÁSA

TECHNIKAI ESZKÖZÖK BIZTOSÍTÁSA

Gondoskodunk arról, hogy egyházkerületünk központi eseményei 
azok jellegének megfelelõ módon  rögzítésre kerüljenek. Ez lehet
írásos beszámoló és fotósorozat, hangfelvétel, videofelvétel. Amenynyiben erre igény mutatkozik, képesek vagyunk ennek kiadványként való megjelentetésére is (könyv, CD, DVD).

Az egyházkerületünkben megrendezésre kerülõ programok lebonyolítását kölcsönözhetõ technikai eszközeinkkel szeretnénk
segíteni:

KÖZPONTI ARCHÍVUM

A digitális felvételi technikák elterjedésének is köszönhetõen
egyre több eseményrõl készül fotó- hang- vagy videofelvétel, a
kapcsolódó írásos anyagok döntõ hányada is számítógépen készül. Ugyanakkor ezeknek az anyagoknak a biztonságos tárolása, rendszerezése és megõrzése többnyire megoldatlan.
A hozzánk eljuttatott egyházmegyei, egyházközségi eseményekrõl szóló beszámolókat, válogatott (!) fotósorozatot, hangfelvételt
vagy videofelvételt  kísérõ dokumentumaival együtt  elhelyezzük
a központi archívumban. Így gondoskodni tudunk azok biztonságos
tárolásáról és megõrzésérõl, valamint segíthetjük az események
iránt érdeklõdõ médiumok szerkesztõit (egyházi lapok, rádió- és tévémûsorok, internetes portálok) munkájukban.
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmet a saját körben megrendezésre kerülõ események tudatos rögzítésére, dokumentálására azok jellegének és az elérhetõ technikai lehetõségek
függvényében. Az eseményekrõl küldött összefoglalókat, beszámolókat elhelyezzük saját médiafelületeinken (egyházkerületi honlap, Parókia portál), illetve felajánljuk a társ-médiumok számára.

A Parókia portállal közösen mûködtetett IGEHIRDETÉS-TÁR
feltöltéséhez várunk lelkészeink által beküldött igehirdetéseket.
Ebben az adatbázisban a tartalmak cím-, igehely- és igehirdetõ
szerinti kategorizálással kerülnek elhelyezésre. Beküldhetõ
írott változatban (.doc, .rtf formátumban), és/vagy digitális
hangfelvételként, csatolva a katalogizáláshoz szükséges adatokat. Kérjük, hogy elsõ körben maximum tíz, válogatott igehirdetés anyagát küldjék lelkipásztoraink.

Prezentáció:
 Hordozható projektor, aktív hangsugárzókkal és 180cm-es
vászonnal
 Mobil hangosítás: Kül- és beltéri hangosításra alkalmas aktív hangsugárzó pár állvánnyal (2x350W), 12 csatornás keverõ és vezeték nélküli mikrofonrendszer 4 db mikrofonnal
A technikai eszközöket térítési díj nélkül biztosítjuk egyházi
események lebonyolításához. Az igénylést írásban (e-mailben)
kérjük bejelenteni, a program ismertetésével. Az eszközök lefoglalása az igénybejelentések sorrendjében valósul meg, amirõl
visszaigazolást küldünk. A kölcsönzés 10.000,-Ft kaució letétele
mellett történik, amit a határidõre, hiánytalanul és tiszta állapotban történõ visszaszállítás esetében teljes egészében visszafizetünk. A berendezések elvesztése vagy megsemmisülése esetén azok pótlása a kölcsönvevõ anyagi felelõsségvállalása mellett történik.
Szeretnénk, ha ezek az új lehetõségek segítenék az egyházkerületünkben folyó munkát, ennek érdekében kérdéseiket, javaslataikat örömmel fogadjuk!
Füle Tamás
DRE Média-Informatika
media@dmrek.hu
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SZILÁGYI SÁNDOR

A média és az informatika helyzete
a Dunamelléken
Legutóbbi közgyûlésünk meghallgatta a Média és Informatikai Bizottság beszámolóját a címben jelzett témákról.
A Bizottság az egyházmegyék beszámolói alapján megállapította, hogy az egyházkerület gyülekezetei és az elektronikus média (helyi rádió és TV mûsorszolgáltatók, beleértve
a kábeltelevíziós stúdiókat) kapcsolata esetleges és alkalomszerû. Sajnálatos, hogy azok az erõfeszítések, amelyek
helyi vagy regionális rádió létrehozatalára irányultak,
nem jártak sikerrel. Ezért elõtérbe került az a lehetõség,
hogy az interneten indítsunk olyan hangos újságot, amelyen keresztül megszólalhat kerületünk egyháztagjaink és
mindenki más felé, akit érdekelnek a kerületi hírek és lelki-szellemi mondanivalója, vagy aki a világhálón böngészik és ráakad erre a honlapra.
Ez a lehetõség azért is fontos, hogy olyan munkatársi gárdát toborozzunk, akik gyakorlatot szereznek a mûsorkészítésben, a stúdió-munkában. Hiába indítanánk akár helyi
rádiómûsort is, ha nincs hozzá szakszerûen szerkesztett és
hitbeli szempontból sem kifogásolható mûsorunk. Sok szakmai fogást kell ehhez megtanulni, nem is szólva a ma elfogadhatónak tekinthetõ mûszaki-minõségi háttérrõl.
A kerületi református mûsor folyamatos készítése hasonlítható a Jézus példázata szerinti toronyépítéshez; fel kell
mérni nemcsak az indítás, hanem a folyamatos fenntartás
humán és materiális feltételeit, beleértve a mûsorkészítõ
csapat továbbképzését, a szerzõi jogdíjak kezelését és a továbbfejlesztés irányait.
Informatikai téren az egyházmegyék jelentése nemcsak az
egyházközségek informatikai felszereltségérõl szólt, hanem arról is, milyen azok  szakmai mûszóval  konnektivitása, azaz kapcsolódásuk az elektronikus hírközlõ hálózatokhoz, a vezetékes és mobil telefonhálózathoz, az
internet világhálóhoz. Ebben a kérdéskörben a kép meglehetõsen vegyes és a vidék elmaradottságát tükrözi. Amíg
a budapesti egyházmegyékben a konnektivitás gyakorlatilag 100%-os, addig vidéken van egyházközség, amelyik vezetékes telefonon is elérhetetlen, nemhogy interneten.

Szerencsére mobilon a lelkipásztorok általában elérhetõk,
de ez nem mindig tekinthetõ hivatalos elérésnek.
Külön figyelmet szentelt a Bizottság annak a 25 egyházközségnek ill. iskolának, amelyekben az Informatikai és
Hírközlési
Minisztérium
pályázata
keretében
eMagyarország internet-elérési pont létesült. Mivel az
internet-hozzáférés fenntartási költségét a minisztérium
csak múlt év végéig vállalta, az egyházközségeknek, iskoláknak  helyenként a lelkipásztornak  kellett ezeket a
költségeket átvállalniuk, ami egyes egyházközségeknél
komoly terhet jelent.
Az egyházkerületben 105 egyházközség létesített saját
honlapot, többségükben a www.parokia.hu portál égisze
alatt. A Bizottság örömmel állapította meg ezek számának
növekedését és frissességük javulását, amit a közgyûlés
elõtt köszönt meg a honlapok önzetlen kezelõinek. Püspök
úr javaslatára 2008 tavaszán sor kerül egy olyan konferenciára, amelyen a honlapok kezelõivel áttekintjük az
aktuális kérdéseket.

A Bizottság javasolta a közgyûlésnek, és utóbbi el is fogadta,
hogy:
 archiválják a médiákban elhangzott vagy megjelenített egyházi szerepléseket,
 vegyék leltárba az IHM pályázat keretében kapott
eszközöket,
 módosítsák a vizitációs kérdõívek kérdéseit,
 a Bizottság kidolgoz javaslatokat a jövõre meghirdetett Biblia éve megjelenítésére a médiába,
 ajánlja a honlapok gyakori frissítését.
A Biblia éve megjelenítésére a Bizottság tagja, Bölcsföldi András nyújtott be javaslatokat. Ezek komoly feladatot
jelentenek a Bizottság számára 2008-ban.

A PÜSPÖKI HIVATAL AZ ALÁBBI EGYHÁZI ELÕFIZETÉSÛ T-MOBILE SZÁMON IS ELÉRHETÕ: 30/560-2935.
EZT A SZÁMOT ELSÕSORBAN EGYHÁZTAGOK HASZNÁLATÁRA SZÁNJUK, EZÉRT A CÍMTÁRBAN
ÉS EGYÉB PUBLIKUS HELYEN NEM ADJUK MEG.

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(dmrek.hu
Felelõs szerkesztõ: Varga László fõjegyzõ
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az OPEN ART nyomdában

2007-BEN AZ ÉV IGEHIRDETÉSE
Cseri Kálmán:

OROSZLÁN ANYA
ALAPIGE: EZ 19,1-9
Te pedig kezdj siratóéneket Izráel fejedelmeirõl, és ezt mondd: Mi volt anyád? Nõstény
oroszlán, oroszlánok között hevert, ifjú oroszlánok között nevelte föl a kölykeit. Nagyra
nevelte egyik kölykét, ifjú oroszlán lett az, megtanult zsákmányt ejteni, és embert is evett.
De népeket hívtak össze ellene, foglyul ejtették vermükben, és megláncolva vitték el
Egyiptom földjére.
Amikor anyja látta, hogy hiába várja, oda lett a reménysége, fogta egy másik kölykét,
és azt tette ifjú oroszlánná. Ez járt-kelt az oroszlánok között, ifjú oroszlánná lett, és megtanult zsákmányt ejteni, és embert is evett. Lerontotta palotáikat, rommá tette városaikat, rettegett az egész ország hangos ordításától.
De összefogtak ellene a környezõ tartományok népei, és kivetették rá hálójukat, foglyul
ejtették vermükben. Láncra verve ketrecbe zárták, és elvitték Babilónia királyához, elvitték a börtönbe, hogy ne hallják többé a hangját Izráel hegyein.

Imádkozzunk!

Igehirdetés

Mennyei Édesatyánk, köszönjük, hogy ilyen egyszerû
gyermeki hittel tárhatjuk eléd gondjainkat, gondolatainkat, kéréseinket.
Megvalljuk, hogy mi is így tapasztaljuk, hogy nagy
homály és sötétség uralkodik körülöttünk, és a bûn
megsokasodik, a szeretet pedig valóban sokakban
meghidegül  olykor bennünk is, Atyánk.
Annál inkább köszönjük, hogy jöhetünk hozzád egy
munkanapnak a végén is, kiönthetjük a szívünket, s
kinyithatjuk a szívünket elõtted, hogy te töltsd meg
azt olyan mennyei kincsekkel, amiket csak tõled kaphatnak a benned hívõk. Látod, hogy magunk sem tudjuk, hogy igazán hiszünk-e, hitnek nevezhetõ-e ez a kicsi bizalom, ami ott van bennünk. De köszönjük, hogy
te a kicsi hitre is nézel, és azt meg tudod erõsíteni.
Kérünk, hogy a nagy homályban és sötétségben ragyogtasd fel a te igédet, sõt veled magaddal hadd találkozzunk itt most Jézus Krisztus, aki a világ világossága vagy. Vedd el a fáradtságunkat, nyitogasd a szemünket, világosítsd meg értelmünket, ajándékozz
meg minket a veled való találkozással.

Sokan olvassuk most Ezékiel könyvét napról napra
bibliaolvasó vezérfonalunk szerint. Ebben a prófétai
könyvben különösen is sok olyan kép, képes kifejezés
és hasonlat van, amit elsõ olvasásra sok bibliaolvasó
nem ért. Nem is érthet, hiszen ezek a képek magyarázatra szorulnak. Itt is mindenféle oroszlánokról olvasunk, amik ráadásul valami miatt pórul jártak, mert
az egyiket Egyiptomba vitték, a másikat meg Babilonba, hogy ne hallják az ordításukat.
Mirõl van itt szó, kikrõl van itt szó, és honnan lehet
ezt tudni pontosan?
Az akkori hallgatóknak és olvasóknak ez egyértelmû
volt, ezeket a jelképeket õk azonnal értették, de ennek
már két és félezer éve, úgyhogy nem csoda, ha számunkra ez nem világos elsõ olvasásra. Viszont minden
ige világosabb lesz, ha megnézzük azokat a párhuzamos helyeket, amikre hivatkozik a Szentírás. A régi fordításban, a Károli Bibliában minden vers, minden mondat alatt kicsi betûkkel és számokkal ott van egy vagy
több bibliai hely megnevezése. Az új fordítás meg azt a
módszert választotta, hogy minden lap alján összesítve
vannak ott ezek. Mindig a jobb alsó sarokban találunk
apró számokat és betûket, és ott van az is, hogy a felette levõ szakasz melyik verséhez kapcsolódnak azok.

Ámen.

Ha valaki veszi a fáradságot és fellapozza ezeket a
helyeket, pl. ebben az esetben egyszerre világossá lesz
számára, hogy kikrõl van itt szó, anélkül, hogy hosszas tanulmányokat kellene végezni.
Szeretném javasolni, hogy aki egy kicsit is alaposabban, igényesebben akarja olvasni a Bibliát, ne sajnálja
a fáradságot, nem kellenek ehhez órák, hogy ezeket az
igéket kikeresse, legfeljebb két vagy három, vagy legtöbbször egy ilyen igét kell kikeresni, és máris az egyik
ige megvilágítja a másikat. Kálvin János mondta: legjobb, ha az ige az igét magyarázza. Ezért is gyûjtsük a
párhuzamos helyeket, tegyük egymás mellé ezeket, és
egyiktõl a másik világosságot kap.
Oda van írva mindegyik bibliafordításban, hogy
2Királyok 23. Ebben a fejezetben van szó a kicsi Júda
országának utolsó királyairól. Az utolsó istenfélõ király
egy bizonyos Jósiás nevû uralkodó volt, akirõl rendkívül szép dolgokat mond Isten igéje. Csak egy mondatot
olvasok a 2Királyok 23-ból: Nem volt hozzá hasonló király õelõtte, aki úgy megtért volna az Úrhoz teljes szívével, teljes lelkével és teljes erejével, egészen a Mózes
törvénye szerint; és utána sem támadt hozzá hasonló.
Ez volt Jósiás. Megtisztította a bálványszobroktól
az országot, megtisztította az istentiszteletet, mert
mindenekelõtt megtisztította Isten az õ szívét és gondolatait. Nagy lelki, hitbeli reformáció kísérte az õ
uralkodását, és ezzel mindig együtt szokott járni sok
társadalmi probléma megoldódása is, sõt nagyon
gyakran még gazdasági fellendülés is.
Itt is ez volt a helyzet. Jósiás azonban egy szerencsétlen háborúban meghalt, és akkor lépett a porondra az õ egyik felesége. Királyoknak több feleségük is
kellett, hogy legyen, mert az adta a rangot, hogy kinek
hány van, és neki is volt egy Hamutál nevû felesége,
akire valóban illik az, amit Ezékiel így fogalmaz:
oroszlántermészetû anya volt. Ez a Hamutál azonnal
elintézte, hogy az egyik fia, Joakház legyen a király.
Joakház azonban nem sokáig, mindössze három hónapig uralkodhatott, mert teljesen ok nélkül harcba
keveredett az egyiptomi fáraóval, és a fáraó, így, ahogy
olvastuk, megbilincselve magával vitte, és ott pusztult
el Egyiptomban.
Hamutálnak nem sikerült, hogy egy másik fiát tegye az egyik fia utódává, hanem Jósiásnak egy másik
feleségétõl származó fia lett az utód, aztán majd annak a fia. Ekkor azonban Hamutál ismét akcióba lépett, és következett egy másik fia a trónon, egy bizonyos Sedékiás vagy Cidkijjá  ez a két név ugyanazt a
személyt jelöli , aki Júda országának az utolsó uralkodója volt.
Mindent elkövetett tehát ez az asszony, hogy a gyerekei a trónra jussanak, uralkodjanak, és ahogyan itt
olvastuk, zsákmányt szedjenek, és még embereket is
ettek. Nyilván nem úgy, hogy kannibálokká váltak,
hanem úgy, hogy olyan erõszakos uralkodók voltak,
hogy ebbe az erõszakba sokan belepusztultak.
A Királyok második könyvébõl megtudjuk, hogy ez
az oroszlánanya Hamutál volt. Az oroszlánnak ez a
prófétai beszéd a negatív tulajdonságait tartja szem
elõtt: erõszakos, vérengzõ, ragadozó, kegyetlen. (Nem

tévesztendõ össze ez a kép egy másikkal, hogy Júda
törzsének az oroszlán volt a szimbóluma, és ott viszont
az oroszlánnak a pozitív tulajdonságaira tették a
hangsúlyt: az erõre, a bátorságra). Itt most Hamutál
ennek a ragadozónak a negatív tulajdonságait személyesítette meg, és ezeket hagyományozta át a fiaira is,
úgy, hogy Jósiás után volt még négy királya Júdának,
de egyik sem volt istenfélõ, mindegyikrõl ilyen szomorú minõsítést olvasunk: azt cselekedte, ami utálatos
az Úr elõtt.
Ilyenek voltak Hamutálnak a fiai is. Ráadásul nem
tanult ez az oroszlán anya a maga kárán. Az egyik fiát elhurcolta az egyiptomi fáraó és ott pusztult el, akkor a másikat is odaszuszakolta a trónra, õt meg elhurcolta a babilóniai király és ott pusztult el. Ráadásul olyan kegyetlenül bánt el vele, hogy a szeme láttára végeztette ki a gyerekeit, és utána megvakíttatta,
hogy ez legyen az utolsó élménye az életbõl mint látó
embernek, hogy a fiai pusztulását látta.
Ennyi a rövid értelmezése ennek az oroszlánokról
szóló történetnek, és most néhány olyan összefüggésre
figyeljünk fel, ami számunkra is hasznos lehet.
1. Az elsõ ez az egyszerû megfigyelés, hogy oroszlán
anyáknak gyakran oroszlán kölykeik lesznek. Nem
mindig, vannak kivételek, hogy egy-egy ilyen szülõnek
melegszívû, áldozatkész, jó gyermeke is lesz, de ez a
ritkább. Az általános az, hogy amit otthonról hoz, azt
viszi tovább. Amit otthon látott és hallott, még ha sokszor egy ideig, fõleg kamaszkorában nem ért is egyet
vele, amikor felnõ, õ is ugyanazt fogja folytatni. A legtöbbször, a leggyakrabban ez történik.
Ravasz Lászlótól olvastam egyszer ezt a nagyon elgondolkoztató mondatot: naponta millió példaadás válik le rólunk. Még csak nem is azt mondja: példát
adunk, mert ha nem akarunk adni, akkor is leválik rólunk naponta millió példaadás. Aki vagyok, az beszél
és az hat. A negatív és pozitív tulajdonságaim egyaránt hatással vannak a környezetemre. Akarom,
nem akarom. Képmutatással egy ideig lehet fékezni
ezt a hatást, de az álarcok le szoktak hullani egy óvatlan mozdulatnál és meglátszik a valódi énje valakinek. Még az álarcon keresztül is hatni szokott az ember valódi énje. Hiába akar valaki kegyesnek látszani,
a beszéde elárulja. Mint ahogy Péternek mondták
nagypéntek hajnalán, Kajafás udvarán: a beszéded elárul téged. A szavaid, a tekinteted, egy meggondolatlan arcrándulás, ahogy valamire reagálsz. Az igazi énjét senki sem tudja sokáig rejtegetni és igazán elrejteni. Leválik rólunk sok-sok példaadás.
Hamutálnak, aki oroszlántermészetû asszony, ilyen
természetû gyerekei lesznek. Különösen, ha így is neveli õket. Õ ilyenné akarta nevelni õket, és annak
örült, hogy ilyen jellemmel  vagy jellemtelenséggel 
kerültek a trónra.
Ez egyrészt arra figyelmeztet minket, hogy nagyon
nagy a felelõsségünk, másrészt arra, hogy nagyon
nagy lehetõség is az, hogy ez a törvény érvényesül.
Nagy a felelõsségünk, mert semmit nem tehetünk következmények nélkül. Fõleg, amíg kicsik a gyerekek.

Szinte lefényképezik a szülõket, a felnõtteket és õ is,
mint egy kis majmóca, utánozni akarja. Ez tudattalanul
is beidegzõdéssé válik neki. Aztán jön egy idõszak, amikor lázad ellene, amikor semmi nem jó, amit anyámapám mond meg tesz, de az már bevésõdött közben az õ
szíve mélyére, és a lázadás korszaka után hasonlítani fog
apjához, anyjához. Ugyanúgy félreneveli a gyerekeit stb.,
mert arra látott példát, az a minta volt elõtte.
Egyáltalán nem mindegy tehát, hogy mit látnak,
mit hallanak tõlünk. Ebbõl nem az következik, amit
mai szóval kifejezve így szoktak mondani: akkor görcsöljek és igyekezzek valaminek megfelelni, mert jaj,
mit látnak, mit hallanak tõlem. Nem. Ebbõl az következik, amirõl a Szentírás nagyon egyszerûen és természetesen szól: szentek legyetek, mert én szent vagyok
 mondja az Úr. Aki Jézus Krisztust hittel befogadta
az életébe, az engedje, hogy Jézus növekedjék benne,
mi meg legyünk egyre kisebbekké, a velünk született
vagy belénk nevelt természetünk. Ne az a sok rossz
példa formáljon minket, amit látunk magunk körül,
hanem lehetõleg annak a példája, aki maga is mondta: Példát adtam nektek, hogy ahogy én cselekedtem,
ti is úgy cselekedjetek  mondta ezt Jézus a tanítványainak. Van mi elõttünk példa, szuper példa. Egy
bûn nélküli valakinek a példája, aki megmutatta,
hogy így is lehet élni, és lehet Õhozzá hasonlóan élnünk, ha a megszentelõdésben növekedünk.
A gyerekeket említettem az elõbb. Õk azért is nevelnek bennünket, felnõtteket, mert tükörré válhatnak.
Egy szülõ okvetlenül viszontlátja a saját hibáit a gyerekeiben. Van-e alázata elítélni önmagát? Van-e bátorsága változni? Ha hívõ ember, az lesz-e ebbõl, hogy
bûnbánattal odaborul Isten elé, és azt mondja: Uram,
ilyen nem akarok maradni, amilyenné máris tettem a
gyerekeimet. Én hozzád szeretnék hasonlítani. Ennek
a készségnek kell ott lennie bennünk. Nem mi gyúrjuk
át magunkat. Mi mindnyájan oroszlántermészettel
születtünk, de van lehetõségünk arra, hogy Jézus
Krisztus példája világítson, meg az Õ bennünk való
élete, aki hittel Õt befogadta.
Olyan szép Keresztelõ János programja, mindnyájan ismerjük: Neki növekednie kell, nekem pedig egyre kisebbé válnom. Lehet, hogy oroszlántermészetû
felmenõink voltak, de nem kötelezõ nekünk úgy élni és
meghalni.
Egy misszionárius írta le, hogy egy konferencián
együtt lakott egy hétig azzal a Stanley Jones-szal, akinek több könyvét is ismerik a testvérek. India misszionáriusa volt õ. Azt mondta: kevés ember formált anynyit rajtam, mint Stanley Jones, mert egyebek között
egy héten át nem hallottam, hogy bárkirõl rosszat
mondott volna, és nem mondott saját magáról semmi
jót. Nem prédikált õ ott a szobatársának. Reggeltõl estig folyt a munka. Este fáradtan beestek az ágyba, de
valami feltûnt ennek a kollegának: ez senkirõl nem
mond rosszat, magáról meg semmi jót. Nem dicsekszik és nem bánt senkit. Ilyen emberrel ritkán lehet
találkozni, és ez formálta.
Errõl van itt szó, és ez kicsiben, a magunk helyén, a
magunk módján mindannyiunk lehetõsége. Nem kell

erõlködni, a megszentelõdésben kell növekedni. Engedni kell Jézust szóhoz jutni és megerõsödni magunkban, és hatni fog a példánk másokra is.
2. A másik, amire figyeljünk fel: nem olyan nehéz
oroszlán gyerekeket nevelni, mert mindnyájan oroszlántermészettel születünk. Errõl szól a Biblia elejétõl
a végéig, hogy nem is kell nagyon ilyenné nevelni, legfeljebb ezeket a tulajdonságokat elõ lehet hívni, meg
lehet erõsíteni, lehet igazolni valakiben, hogy legyen
program a számodra, hogy ilyen legyél, de nem kell
belénevelni, mert bennünk van.
Errõl nekünk nem szabad elfeledkeznünk, különösen ma, amikor több, emberrel foglalkozó tudomány és
áltudomány azt igyekszik bizonygatni, hogy alapjában
véve mi jók vagyunk. Vannak kisebb-nagyobb hibák,
de ezeket önkorrekcióval lehet javítani. Arra kell megtanítani az embereket, hogy bizonyos tréningekkel,
egyebekkel hogy tudják kijavítani a hibájukat.
Csakhogy a Biblia, ami a legmélyebben ismeri az
emberi természetet, azt mondja: nem így van! A szomorú helyzet az, hogy egészen tönkrementünk mi belsõleg, lelkileg, mióta Isten nélkül élünk. Annyira tönkrementünk, hogy a jó után legfeljebb vágyakozhatunk,
de képtelenek vagyunk makulátlan, tiszta, igazi jót és
szépet mondani, gondolni, cselekedni. Különösen az
Isten mércéjének megfelelõ jóra teljesen képtelenek
vagyunk. Oroszlántermészettel születtünk.
Ez jellemzõ ránk, hogy zsákmányt szerezni és embereket enni. Erre vagyunk beállítva. Megszerezni mindent, amit csak lehet: anyagiakat, ismereteket, emberek elismerését. Sokszor azt sem figyeli az ember,
hogy mibe kerül, fõleg akkor nem, ha mással fizetteti
meg az árát. Az, hogy embereket evett, megint mondom: nem feltétlenül a kannibalizmust jelenti. Fel
tudjuk mi falni egymást szép lassan, módszeresen
évek alatt is.
Pál apostol a Gal 5,15-ben írja: Vigyázzatok, mert
ha egymást marjátok és faljátok, akkor egymást lassan felemésztitek! Ez ismeretlen teljesen, hogy egymást marni? Különösen, akik tudják, hogy mi fáj a
másiknak, azt az egy szót, azt az egy mondatot kellõ
pillanatban, kellõ hangsúllyal mondani. Nem nyúlt õ
hozzá egy ujjal sem, dehogy bántja! Csak éppen belepusztul a másik. Elõbb lehervad az öröm az arcáról,
aztán megrendül a bizalom a szívében, aztán lehet,
hogy néhány esztendõvel megrövidül az élete, mert
marták és falták egy életen át.
Sok oka lehet ennek, Isten nagy kegyelme lenne az,
ha ma este õszintén megkérdeznénk: Uram, mennyi van
még bennem az oroszlántermészetbõl? Nem akarok
oroszlán lenni. Se kis oroszlán, se öreg oroszlán. Nem
akarok arra berendezkedni, hogy csak szerezni és embereket enni. Dehogy akarok embereket enni! Embereket
szeretnék gazdagítani, boldoggá tenni. Még azokat is,
akik engem esetleg marnak. Te ennek a lehetõségét
megígérted, Uram. Gyere akkor, és tegyél képessé erre.
S tudjátok, milyen öröm olyan emberért áldozatot
hozni, aki nekünk folyamatosan kárt okoz, vagy kárt
akar okozni? Ez azoknak az örömük, akiknek Jézus

Krisztus ezt a természetet a szívébe oltja: nem szerezni és ártani akarok, hanem másokat gazdagítani és
másokért áldozatot hozni.
Ne felejtsük el, hogy mindnyájan harapós természettel
születtünk. Az elsõ testvérpár már nekiugrott egyik a
másiknak. Káin sem falta fel Ábelt, de Ábel vére kifolyt
és az égre kiáltott. Egy bunkósbot segítsége kellett hozzá, és nagyon sokféle modern bunkósbotot tanultunk
meg használni, hogyan lehet ártani egymásnak.
Kérjük a mi Urunkat, egészen tisztítson meg minket az ilyen indulatoknak a csírájától is. Mert megvalósítani sokszor félünk, de ott fortyog bennünk a harag, a bosszúvágy, a sértettség, az irigység. Ezek
oroszlán-indulatok. Ehelyett szabad nekünk kérnünk
azt, amirõl Pál apostol írt a Filippieknek: Az az indulat legyen bennetek, ami a Krisztus Jézusban. Mert
ez lehetséges. Aki önmagát megüresítette, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és engedelmes volt egészen a kereszthalálig. Aki nem szerezni
akart, hanem adni, még önmagát is odaadni, és ezt az
utat ragyogtatta fel a benne hívõk elõtt is.
3. Amit szeretnék még megemlíteni: az a szerencsétlen oroszlántermészetû Hamutál nem tanult még a
személyes tragédiájából sem. Az egyik fiát, akit õ erõszakolt a trónra, elviszi Nékó fáraó Egyiptomba, és ott
pusztul el. Akkor a másikat is odaerõszakolja a trónra.
Nem tanul.
Miért nem tanulnak az ilyen emberek, akik tudatosan is oroszlántermészetûek akarnak lenni? Azért
nem, amit Pál apostol ír az Efézusi levélben. Így olvassuk ezt: Az õ elméjükre sötétség borult, elidegenedtek
az Istennek tetszõ élettõl, mert megmaradtak tévelygésükben, és megkeményedett a szívük. Ezért erkölcsi
érzékükben eltompulva, gátlástalanul mindenféle
tisztátalan tevékenységre vetemedtek nyereségvágyukban. (Ef, 4,18-19).
Minden szót külön hangsúlyozhatnánk itt. Az oroszlánokat is a szerzés vezéreli. Itt is a nyereségvágyat
említi Pál apostol. Eltompultak az érzékeik, erkölcsi
érzékenység nélkül bármilyen gonoszságra képesek,
mert nem találják rossznak az oroszlántermészetet.
Sõt azt mondják: az élelmes ember ilyen. Ebben a világban, amiben élünk, az eszmény az oroszlántermészet lett. Aki feltalálja magát, kiverekszi magának,
megszerzi, ha célul tûzte ki és így tovább.
Ezzel szemben a Biblia nekünk Jézus Krisztusnak a
báránytermészetét ajánlja. Nehezebb báránytermészettel élni. Azzal sokszor visszaélnek. Ott nem lehet
olyan gyorsan boldogulni. Ott nem lehet mindent megszerezni, amit az ember meg akarna. Ott visszariad az
ember, ha valakinek ártania kellene, és nem fog neki
ártani. Inkább lemond valamirõl, de embert nem
eszik. Nehezebb báránytermészettel élni, de azt
mondja a Szentírás, hogy végül is a báránytermészetûek gyõznek. Az oroszlánokat: az egyiket elviszik ide,
a másikat oda. Megvakítják, megbilincselik, ketrecbe
zárják. A természetük önmagában hordja az ítéletét.
De akikben Jézus Krisztus természete van, azok
tartoznak az igazi gyõztesekhez. Mert magáról az Is-

ten Bárányáról, Jézusról is ezt mondja a Szentírás, így
olvassuk ezt a Jelenések könyve 5. részében, ahol egy
mennyei istentiszteletnek a leírása van:
És láttam, hogy a trónus és a négy élõlény közelében, a vének között, ott áll a Bárány: olyan volt, mint
akit megöltek. A Bárány odament, és átvette a könyvet a trónuson ülõ jobb kezébõl; és amikor átvette, a
négy élõlény és a huszonnégy vén leborult a Bárány
elõtt  mindegyiküknél hárfa volt és aranycsésze, tele
füstölõszerrel , és új éneket énekeltek ekképpen:
Méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél és véreddel vásároltad
meg õket Istennek minden törzsbõl és nyelvbõl, és királysággá és papokká tetted õket a mi Istenünknek, és
uralkodni fognak a földön.
Itt arról van szó, hogy azt a bizonyos könyvtekercset, amelyikben a világtörténelem van megírva, senki nem meri átvenni a Mindenható kezébõl. Ki tudja
megvalósítani Isten akaratát? Ki tudja átlátni az
egész történelmet? És akkor lép oda a Bárány. Minden
különös erõfeszítés nélkül átveszi a könyvet, és az Isten átadja neki a könyvet, és akkor borulnak le még a
mennyei lények is elõtte. Mert itt derül ki mindenki
számára, hogy csakugyan neki adatott minden hatalom mennyen és földön. De Õ ezt a hatalmát nem
oroszlántermészettel mások rovására, hanem báránytermészettel mások javára használta.
Isten segítsen minket, hogy meglássuk, mennyi bennünk még az oroszlán, annak a negatív tulajdonságait tekintve. És Isten oltson vágyat a szívünkbe, hogy
igazán el tudjuk mondani: Szeretnék lenni, mint Õ,
alázatos, szelíd.
Imádkozzunk!
Úr Jézus Krisztus, te tudsz minket elsegíteni igazi önismeretre. Néha olyan ügyesen tudjuk álcázni a bennünk rejtõzõ oroszlánindulatokat. Még magunk is
elhisszük, milyen szelíd, kedves, kulturált, udvarias,
vallásos emberek vagyunk. Szeretnénk a te igéd tükrébe belenézni. Adj nekünk valós képet önmagunkról.
Semmihez nem akarunk ragaszkodni, ami nem belõled való, Urunk Jézus Krisztus. Minden után vágyakozunk, és mindenért könyörgünk együtt is, aki te
vagy, és amit tõled kaphatunk.
Szeretnénk megtanulni tõled, hogy te szelíd és alázatos szívû vagy, és nem akarjuk szégyellni magunkat
emiatt. Szeretnénk megtanulni kritikus helyzetekben
is úgy viselkedni, ahogyan arra te példát adtál. Tudjuk, hogy szelídséged nem azonos a mulyasággal és a
gyámoltalansággal. Segíts, hogy tudatosan szelídek
akarjunk lenni, tudván azt, hogy a végsõ igazi nagy
gyõzelem a szelídeké.
Kérünk, beszélj velünk még tovább is ezeken az igéken keresztül, és segíts ebben a csendben is imádkozni.
Ámen.
Cseri Kálmán, 2007. január 11.
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Nem hagylak titeket árvákul...
pl. sok százezres rendezvényre
A napokban haladtam lefelé
igyekeztünk mindenfelõl, vagy
a metró mozgólépcsõjén, s
ha éppen ott voltunk mi
szokás szerint figyeltem a
magunk is.
velem szemben emelkedve
Miért vagyunk úgy elkesehaladó utasokat. Döbbenten
redve? Az igaz, hogy GDPtudatosodott bennem, hogy
növekedésünk éves dinamikája
mindenki, kivétel nélkül
 az EU-ban sereghajtóként 
mindenki, borús, tûnõdõ
csupán tized-százalékokkal
arccal, lógó orral tekint
haladja meg a 0-t, azt is csak
maga elé, s lelke egészséges
azért, mert az illetékesek az
tükrözõdése helyett szinte
örömtanyák bevételét is oda
lélek nélküli, semmitmondó
számították, de azért még
arckifejezéssel
igazolja
mindig teljesítettük a 100 %csupán, hogy mégiscsak itt
ot! Ami valójában ennek
van, s nem valahol egészen
ellenére nyomaszt, az az elszamásutt. Van annak már
lasztott lehetõségek egyre
vagy 40 éve, hogy másodtornyosuló halmaza, mely
rendû pártállam-polgárként
kezdõdött a 40 éves pártállami
abban a kitüntetésben
idõszakban, s immár sok éve
részesülhettem,
hogy
folytatódik mindazon remébekapcsolódhattam
a
nyek és várakozások telnemzetközi szakmai tapaszjesülése helyett, melyek 1989talatcserébe. Ekkor már
ben csurig töltötték gondoelsõrendû pártállam-polgár
latainkat és szíveinket.
kollégáim Nyugatra utazgatTanítványok a Galileai-tavon
tak, így a magamfajtának
Vajon mi a mi keresztyén vámegmaradt a megunt keleti
laszunk a mai kor elcsigázott, csalódásokkal teli, lelkileg
régió. Az akkori szabályok szerint minden Szovjetunió-béli
megtépázott emberének? S ha van is kész válaszunk,
út Moszkván át vezetett (még ha valaki Kárpát-Ukrajnába
kínál-e az megnyugtató magyarázatot, biztatást, gyógyírt
volt is hivatalos), így többször is vendége voltam e
mindarra a méltánytalanságra, amelyet a mai magyar lét
világvárosnak. Elsõ, ma is élénken élõ, felejthetetlen
kénytelen részesének elhordozó, szenvedõ alanyként át
benyomásom volt a hatalmas kiterjedésû moszkvai metrókellett és még ki tudja, meddig továbbra is át kell élnie?
hálózaton a velem szemben közlekedõk semmitmondó,
Pedig ha nincs igazi válasz-muníciónk, akkor jaj a világüres, lélektelen tekintete, amelyrõl leolvasni szinte semmit
nak! A mai, jobbára gyökértelen eszmerendszerek ugyanis
sem lehetett azon az egyen kívül, hogy lélekemelõ forrákifulladtak, a napi és távlati kétségek tisztázására, a
sokban, élményekben, kapcsolatokban kifejezhetetlenül
gyötrõdõ szellem kérdéseinek megválaszolására képtenagy lehet itt a hiány. Mindezt vagy 70 éves, kegyetlen,
lenek és teljesen alkalmatlanok.
kíméletlen sztálini diktatúra alapozta meg! Eufóriás politikai fordulatok, esztendõk után  néhány év leforgása
Mielõtt elbizakodott vigasz-fordulatok és sémák kötegét
alatt  sikerült mi magunknak is ide jutnunk! Népünk,
zúdítanánk a keresõk nyakába, emlékezzünk rá, hogy
nemzetünk ma ugyanolyan lelki-beteg, mint volt akkorinemrégiben leghivatottabb szolgatársaink közül többen is
ban a föld 1/6-odának élenjáró kommunista társadalma!
önkezükkel vetettek véget életüknek, mintegy belesikoltPedig nem is olyan régen láttunk még fényesen csillogó
va a világba: e földön nincs megoldás! Pedig a Mester búcsútekinteteket, derûsen egymásra mosolygó arcokat, amikor
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szavaiban világosan megmondta tanítványainak: Nem hagylak titeket árvákul ! Belesajdul a szívünk, mert úgy
tûnik, végletesen elárvult testvéreinkhez
ott és akkor nem jutott el e legfõbb vigasz.
Hiszen Õ a Vigasz-talóról beszélt, akit a
Maga nevében elküld, aki megmutatja
minden helyzetben, mit tegyünk, mit
szóljunk, hogyan viseljük el, miként hárítsuk el a bennünket megnyomorító, sõt viszszavonhatatlan mélységbe taszítani igyekvõ kísértõt.
Átélni nagypéntek fájdalmát nem kis
teher! De az elsõ húsvét feltámadott
Krisztusának közelében e fájdalom
kitörölhetetlen örömmé magasztosul.
Akkor is, ha ezek után a 40 napos,
leírhatatlan találkozásokkal teli élményeket követõen bele kell törõdnünk nagycsütörtök dicsõséges veszteségébe, hiszen a
Megváltó teste elérhetetlen magasságba,
tõlünk az Atyához emeltetett. Egyedül
maradtunk?!  Á, dehogy! Pünkösdnek a
kitöltetésben megvalósult ígérete immár
A vihar levitte a kajászói templomtorony sisakját
véglegesíti a szüntelen közösséget a
féltem, még ha tudtam is, hogy párszor 10 méterre ott áll a
Megváltóval, benne a Szentháromság Örök Istennel.
társam, meg még távolabb a többiek. De már akkor sem
Anyák napja közeleg! Szeretjük megköszönni anyáink,
voltam ott egyedül, s nem is estem pánikba, mert Õ nem
apáink bennünket létre hívó döntését, velünk közölt kincsehagyott ott árván. Védett az ismeretlen neszek, zajok között
it, ajándékait. De vannak szülõ nélküli emlékezõk is, sokan
és ellenében, s egyszer csak eljött a váltás ideje, sõt,
persze szülõpótló törõdés, gondoskodás részesei. De igazi
elérkezett a pirkadás, a hajnal, a világosság is, amikorra a
árvák is! Nekik is szól Krisztus biztatása: titeket sem hagyszétáradó fényben már nyoma sem volt a korábbi leplezett
lak árvákul, eljövök hozzátok, vigaszt, gyógyírt adok
szorongásnak, félelemnek, aggodalomnak.
lelketeknek, s szolgáim által testetek sem marad nyomorban, nélkülözésben.
Krisztus áldott népe, örülj és örvendezz! Sötétre világosság,
világosságra napfény, a napfény nyomán pedig sarjadás,
A református ember gyakran individuális személyiség. Ezért
zöldellés, virágzás, gazdag termés vár reánk! Mert mindenis alkalmas õrállónak Mert bizony az õrállónak gyakran
nek rendelt ideje van. A felüdülésnek is!
egyes-egyedül kell állnia sötét éjjeleken! Nyári egyetemista
katonai szolgálatom során az erdõ mélyi lõszerraktárt keldr. Nagy Sándor
lett fegyveresen õriznem egyik csillagoltó sötét éjjelen,
fõgondnok
amikor az orrom hegyéig sem láttam (így neki is mentem
keményen egy éppen ott ácsorgó erdei fatörzsnek). Bizony,

AZ ELMÚLT IDÕSZAK
NÉHÁNY FONTOS ESEMÉNYE

AMIRÕL ELÕRE TUDUNK



a 2007. novemberi közgyûlés óta 2008. január 7-én volt a
szokásos éves lelkészértekezlet, február 13-án, március
12-én, április 7-én, május 5-én esperesi-gondnoki értekezlet, február 21-én tanácsülés, április 9-én közgyûlés



június 6-8. között rendezik meg az V. Református Zenei
Fesztivált a Ráday utcában és környékén, a Református
énekek koncert június 29-én lesz a Mûvészetek
Palotájában



február 28-án emlékezett meg a Hittudományi Kar dr.
Pap László dékánról születésének 100. évfordulója alkalmából



június 26-28. között az egyházkerületi székház dísztermében nemzetközi presbiteri konferenciára kerül sor



kerületi lelkésztovábbképzõ kurzusok voltak február 2529. Monoszlón és április 7-11. Mátraházán (ez utóbbiról
beszámolót olvashattunk a Reformátusok Lapjának
április 20-ai számában, valamint jelenleg is a kerület
honlapján)



július 6-26. között kántorképzõ tanfolyamot tartanak a
egyházkerületi székházban



szeptember 1-jén lesz a választási eljárást elindító rendkívüli kerületi közgyûlés



szeptemberben indul az egyházkerület lelkésztovábbképzése keretében a KRE Jogi karával együtt kialakított
jogi szakokleveles lelkész végzettséget adó képzés



a Generális Konvent elnöksége ülésezett az egyházkerület székházában április 14-15-én
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Élet a teológián
KÖZÖS

EBÉDEK:

A teológián a 2007/2008-as tanév második félévében a következõ
szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és
professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a csütörtöki
exhortáció utáni megvendégelésen:
Szabó Gábor vállalkozó, teológia, egyházkerület, BudapestÉszaki Egyházmegye, Bács-Kiskunsági Egyházmegye,
Délpesti Egyházmegye, Kálvin Kiadó, Északpesti
Egyházmegye, Refisz + Kispest-Központi Egyházközség,
Nagykõrösi Egyházközség

PROGRAMOK:

A második félévben a teológián három alkalomból álló
elõadássorozatot szerveztünk a szórványmisszió helyzetérõl és lehetõségeirõl, melyet Kósa István szanki lelkész
tartott. A beszélgetés során körvonalazódni látszik egy nyári
szórványkonferencia lehetõsége is.

Rendszeresen volt a teológián ún. képmeditáció, ahol a
diákok  tanárokkal együtt  kereshették egy-egy
képzõmûvészeti alkotás üzenetét, megfigyelhették azt teológiai, esztétikai szempontból.

OTTHONÓRÁK:

Az egyházkerület internátusában lakó külsõs (nem teológus) hallgatók számára a teológia spirituálisa szervezett
hétfõ esténként Otthonórákat, melyek fele felsõbb éves
teológushallgatók által tartott bibliaóra, másik részük pedig
az idén a Biblia Évével kapcsolatos érdekesebb elõadások
(Bolyki János, Egeresi László), valamint egyéb
közösségépítõ alkalom, filmnézés volt.

TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK
A 2007/2008-AS TANÉVBEN

Ebben az évben is több teológusnapot és hétvégét szerveztünk,
amelyben jelentõs számban szerepeltek határon túli utak is. A
teológusnapok szervezésében tevékeny részt vett Szanyi Ferenc
és Stefán Attila IV. éves teológus.

A cigánymisszióról tartott elõadást Orián Géza ferencvárosi
szociális munkás, elkötelezett missziói munkatárs. Az est során
képet kaphattak a teológusok a cigánymisszió problémáiról,
érdekes történeteket hallgattak meg, és élvezhették Szakcsi
Lakatos Benjámin szép zongorajátékát.

Rudna (építõtábor is)(Körös, Jólész, Berzéte, Rudna);
Szomód, Tata (Dunántúl); Nürnbergi Református

Teológusnap Kispest-Rózsatéren

Teológusnapon Szabadkán

Folytatódik az udvar parkosítása

Tanulmányi kirándulás Genfben

ELSÕ

FÉLÉV:
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Gyülekezet; Pilis (evangélizáció); Rákos (Kárpátalja) +
ifjúsági alkalom (Mezõvári), Rudna (100 éves ünnepség,
nemzeti zászló átadása, szolgálatok 3 gyülekezetben); Léva
(Felvidék) + iskolai csendesnap és konfirmációi óra; Baracska
(börtön); Ócsa; Helvécia (Ballószög). Teológus evangélizációk: Százhalombatta, Mátyásföld. Alapítványi támogatással látogattuk meg a tusnádfürdõi (Székelyföld) gyermekotthont (adományok eljuttatása), valamint részt vettünk a steinaui hittanos napon, melynek témája a könyörületesség volt,
amelyen megemlékeztek a magyar származású Szent
Erzsébetrõl is (Steinau, Németország).

MÁSODIK

FÉLÉV:

Kispest-Rózsatéri Egyházközség, Õrbottyán (gyermekotthon is), Jászberény, Körösfõ (Kalotaszeg-Erdély) +
látogatás a zsoboki gyermekotthonban, Szabadka
(Vajdaság), Gyulafehérvár és környéke (Erdély)
(Szászsebes, Alvinc, Zalatna, Sárd, Vajasd, Tövis,
Búzásbocsárd Alsókarácsonyfalva), Baranya (Mohács és
környéke: Beremend, Dunaszekcsõ, Magyarbóly, Mohács +
szórványaik), Iváncsa (Pusztaszabolcs). Gimnáziumi
csendesnap: Kecskemét.
Tanulmányi kirándulás: Recsk (emlékhely + környéke:
Sirok, Parádfürdõ, Mátraháza), Izrael (Galileai-tó, Holttenger, Jeruzsálem; 48 fõ, diákok, tanárok, munkatársak),
Svájc (Zürich, Bern, Genf), Krakkó-Auschwitz,
Székelyföld (nyárra tervezve)
Ezen a nyáron is szervezünk két építõtábort, az egyiket a
felvidéki Berzétén, ahol egy visszakapott iskola felújításában
veszünk részt holland fiatalokkal közösen, valamint
Magyarigenben (Erdély) és környékén. Ezeket a táborokat az
Ágoston Sándor Alapítvány szervezi és támogatja.

EGYÉB

PROGRAMOK:

Az elõzõ évekhez hûen a teológusok ebben az évben is jó
ötletre épülõ kiállítást találtak ki. A Biblia Évében a 66-os
út c. kiállítást tervezték és valósították meg a hallgatók,
amelynek tervérõl már elõzõ számunkban is írtunk. Ez a
program elkészült, az elsõ két kiállítás már le is zajlott,
nagy sikerrel. Az elsõ helyszín Debrecenben az egyetem volt,
ahol világi környezetben érvényesült a kiállítás üzenete, kb.
1500-an tekintették meg. A második pedig Kecskemét volt,
az Újkollégium díszterme, ahol egy iskola és egy gyülekezet
keretében elevenedett meg a kiállítás.
Az év folyamán még számos helyen: egyetemeken, egyházközségekben, fesztivál jellegû programokon, találkozókon
állítjuk és fel és mûködtetjük az interaktív kiállítást.

A körösfõi templomban

A KIÁLLÍTÁS AZ ALÁBBI

HELYEKEN TEKINTHETÕ MEG:

DEBRECENI EGYETEM
04.07  04.14 (hétfõ  szombat)
KECSKEMÉT (Újkollégium)
04.20.  04.26. (vasárnap  szombat)
REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL (Bakáts tér)
06.06.  05.08. (péntek  vasárnap)
REND (Komárom) (bibliai rész)
06.20  06.22. (péntek  szombat)
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA (Ráday utca 28.) (kiállítás rész)
06.21 (szombat este)
SZÉLRÓZSA (Kõszeg)
07.16  07.20. (szerda  vasárnap)
BÛVÉSZETEK VÖLGYE (Öcs)
07.25  08.03. (péntek  vasárnap, 10 nap)
GAZDAGRÉTI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
08.28  08.30. (csütörtök  szombat)
RÁKOSLIGET (egy nap)
09.06 (szombat)
EGYETEMI GYÜLEKEZET (Budapest)
10.20  25. (hétfõ-szombat)
BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
10.27  10.31. (hétfõ  péntek)
ÚJSZEGEDI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
11.03  11.09. (hétfõ  vasárnap)
SZEGEDI EGYETEM
11.10  11.16. (hétfõ  szombat)
NAGYVÁRAD (terv)
11.17  11.23. (hétfõ  vasárnap)
PÁPA
12.1  12.7. (hétfõ  vasárnap)

Bölcsföldi András spirituális

A 66-os út interaktív Bibliakiállítás Debrecenben
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TANÁCSÜLÉS
2008. február 21.
kirablásával ne rendezõdjön el minden véglegesen, hanem
egy kicsit segítsen évrõl-évre a mi mai helyzetünkön. Kéljen
szívünkben tehát ma hála azért, mert vannak szimpatizánsaink, egyháztagjaink, akik törõdnek az egyházzal, sõt, rendelkeznek is annak javára!

Elõterjesztõ: dr. Nagy Sándor

Fõtiszteletû Egyházkerületi Tanács!
A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülését
elnöktársammal egyetértésben megnyitom. Tisztelettel és
szeretettel köszöntöm a tanács alkotó és tanácskozási jogú
tagjait és elõadóit.
Mindenekelõtt megköszönöm Szabó István püspök úr
köztünk végzett szolgálatát, életére, szeretteire, további
szolgálatára Isten áldását kérem és kívánom.
A tárgysorozati javaslatot mindenki megkapta. Két-három
apró gondolatot engedjenek meg elmondanom ennek elõterjesztése elõtt.
Az egyik: gondolom, akik az ország távolabbi részébõl jöttek
és korán keltek, találkoztak azzal a viszonylag ritka égi
jelenséggel, mint ami a ma hajnali holdfogyatkozás. Ez is
tanít valamire. Ugyanis kevesen tudják azt, hogy a Holdfogyatkozást mindenhonnan látni lehet, ahonnan a holdat
egyáltalában látják. A napfogyatkozás nem ilyen, azt nagyon
kevesen látják egy idõben.
Belegondoltam, hogyha mi mint egyház, árnyékot vetünk a
világra  mint a példában a Föld a Holdra , ez sokkal kiterjedtebben látszik, mint ennek a fordítottja, amikor a Nap és
Föld közé kerül a Hold. Azt bizony sokkal kevésbé észlelik,
mint mikor az egyház követ el valami árnyéknak nevezhetõ
dolgot. Tanítson erre ez a természeti jelenség bennünket!
A másik egy hír. Most már a Benelux államokból a harmadik
is jóváhagyta az eutanáziát, Luxemburg. Ez a három kis
állam az életnek ezt a könnyített, bár korlátok között megvalósuló elvesztését támogatja. Ez sokunkban  érthetõen 
megütközést és tiltakozást kelt. De sose felejtsük el, hogy
miközben emiatt így aggódunk, Magyarországon most is
évente 60-80 ezer meg nem született magzat sikolt amiatt,
hogy potenciálisan egészséges emberi életeket már az
anyaméhben meggyilkolunk. Az idézett hír legyen
figyelmeztetés arra nézve, hogy ez az állapot bizony nem
állapot! Ezen változtatniuk kell mindazoknak, akikre ennek
felelõssége hárul!
Ma egyházunk gazdasági-pénzügyi ügyeirõl lesz szó, és ez
mindig nagyon fontos az életünkben. Nem azért, mert a gazdasági ügyek a legfontosabbak  ezeknél sokkal fontosabb
ügyeink is vannak, nem sorolom , mégis ez valamifajta
áldozat, amellyel nekünk ma bánnunk kell. Pontos
elõkészítõ munka elõzi ezt meg, ezért van az, hogy a tervezeten, ami a kezünkben van, nem sokat szoktunk változtatni, de a döntés felelõssége akkor is a miénk. Egyben gondoljunk hálával és szeretettel az adományozókra! Mert ezek
a pénzek, amelyeket most osztunk szét, olyan emberektõl
származnak, akik ma a szekuláris világban is fontosnak
tartják az egyház támogatását. Hiszen a legnagyobb rész az
SZJA 1 %-okból származik. De arról se feledkezzünk meg,
hogy egy kisebb része ezeknek a kerületekre szétosztott
összegeknek egy ún. kiegészítõ ingatlan-járadékból származik, amelyet egy olyan kormány rendelt el, amelyik
fontosnak tartotta, hogy az egyház valamikori igazságtalan

S végül: ilyen költségvetéssel foglalkozó rendes tanácsülésen  ebben az összetételben  most vagyunk utoljára
együtt. Lehet, hogy lesz pót-költségvetési együttlét még, de
én azért mindazoknak hálásan köszönöm a 6 éves munkáját,
akik ebben tevõlegesen részt vettek, s elõsegítették, hogy ez
a grémium jól végezze a munkáját és gyakorlatilag utólagos
kifogások, fellebbezések nélkül mûködjék. Mindenekelõtt
köszönöm fõjegyzõ úrnak és csapatának mindazt, amit tettek most és az elmúlt öt esztendõben!
6. A GAZDASÁGI BIZOTTSÁG JELENTÉSE
Elõterjeszti: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése
a Gazdasági Bizottság jelentését elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése
a kerület 2008. évi költségvetését 3 314 771 705 Ft
bevételi és kiadási végösszeggel jóváhagyja.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése
megbízza az egyházkerület fõjegyzõjét, hogy a hitellel
tartozó egyházközségek elnökségeivel vegye fel a kapcsolatot, és az áprilisi közgyûlésig minden nem járadéki és
nem kárpótlási fedezettel rendelkezõ hitelfelvevõtõl kérjen nyilatkozatot a visszafizetés pontos határidejérõl,
amely 2008. szeptember 30-nál késõbbi nem lehet. Errõl
az áprilisi közgyûlésen tegyen jelentést.
3.a.A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése
kimondja, hogy azon egyházközségek, amelyek hitelvisszafizetéssel vagy közegyházi elõfinanszírozású alap
tartozással terheltek, az egyházkerülettõl akár
közvetlenül, akár az egyházmegyéken keresztül folyósítandó bárminemû támogatáshoz csak az adósság rendezése után, vagy pedig az adósság rendezésével kapcsolatos egyházközségi elnökség által aláírt megállapodás
után juthatnak. A megállapodás egy példányát az
illetékes egyházmegye esperese megkapja.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése
a Püspöki Hivatal 2008. évi költségvetését 101 000 000 Ft
bevételi és kiadási végösszeggel jóváhagyja.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése
a Lelkésztovábbképzõ Intézet 2008. évi költségvetését 11
413 600 Ft bevételi és kiadási végösszeggel jóváhagyja.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése
a Székház 2008. évi költségvetését 117 655 000 Ft
bevételi és kiadási végösszeggel jóváhagyja.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése
a Mátraházi Konferencia-központ 2008. évi költségvetését 75 540 000 Ft bevételi és kiadási végösszeggel
jóváhagyja.
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8. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése
a Ráday Gyûjtemény költségvetését 59 879 000 Ft
bevételi és kiadási végösszeggel jóváhagyja.
9. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése a
Baár-Madas Református Gimnázium és Általános Iskola
2008. évi költségvetését 437 327 000 Ft bevételi és kiadási
végösszeggel jóváhagyja. A 2006. évi kiegészítõ támogatás
pótlására érkezett összeg felhasználási tervét jóváhagyja.
10. A Gyökössy Endre Református Óvoda 2008. évi költségvetését 25 285 100 Ft bevételi és kiadási végösszeggel
elfogadja.
11. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése a
Horánszky, az Ervin, és a Vérmezõ utcai ingatlanokról szóló
beszámolót tudomásul veszi, a létrejövõ szerzõdéseket az
ET. értelmében kell a közgyûlés elé terjeszteni.

12. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsülése
kimondja, hogy a szolgálati gépkocsik casco kára esetén
az önrészt a gépkocsi vezetõje köteles megfizetni. A gépkocsi használatáról és a biztosítási feltételekrõl a gépkocsi használójával szerzõdést kell kötni.
7. A 2008. ÉVI EGYHÁZKERÜLETI ÉPÍTÉSI SEGÉLYKERET EGYHÁZMEGYÉNKÉNTI FELOSZTÁSA
Elõterjeszti: Fónagy Miklós esperes
A Dunamelléki Egyházkerület Tanácsa elfogadja az
Egyházkerület 2008. évi költségvetésében a gyülekezeti
építkezések támogatására elõirányzott 84 millió Ft egyházmegyénkénti felosztását.

KÖZGYÛLÉS
2008. április 9.
PÜSPÖKI JELENTÉS
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Egyházkerületünk mostani ciklusának utolsó elõtti közgyûlésén vagyunk együtt. Ez részben alkalmat kínál arra,
hogy a mögöttünk lévõ öt esztendõt áttekintsük, az elvégzett
munkát hálaadással bemutassuk, és ha kell  és bizony kell
, mulasztásainkat bûnbánattal meg is valljuk és elkérjük a
megjobbítás áldott lelkét. Mindazonáltal szeretnék a
kialakult rendhez igazodni, ti. hogy tavaszi közgyûlésünk
elsõsorban munkaülés legyen, amelyen az elmúlt esztendõ
záró számadásait, az idei költségvetést, az egyházkerületi
intézmények elmúlt esztendei mûködését tekintjük át.
Szokás szerint ehhez a munkaüléshez szeretnék bevezetõ
gondolatokat adni.
Mindenekelõtt hadd idézzem fel Isten igéjébõl azt az igen
meggondolkodtató leírást, amelyet többször is olvashatunk
a Királyok Könyvében. Ezt most csak egy helyrõl idézem, a
Királyok második könyve 22. részébõl. Itt arról olvasunk,
hogy a fiatal Jósiás király tervbe vette Isten templomának a
felújítását, és ehhez az Úr házába begyûjtött pénzt
használták fel. A király rendelkezései szerint ácsokat,
építõket, kõmûveseket kellett felfogadni, kiknek fákat és
faragott köveket kellett vásárolniuk a templom romlásainak
kijavítására. E rendelkezések végén azt olvassuk: de számadást nem kell tõlük venni a pénzrõl, amely a kezükbe
adatik, mert õk azt /ti. a munkát/ becsülettel végzik. Fontos
megjegyeznünk, hogy e munka során kerül elõ a templomból
a Szövetség könyve, mely Isten törvényi rendelkezéseit és az
ahhoz kapcsolódó szankciókat tartalmazza. Jósiás király e
könyv megismerése nyomán tér meg Istenéhez bûnbánattal
és alázattal. Vajon  teszem fel újra meg újra magamnak a
kérdést , lehetne-e ma ilyen rendelkezést kiadnunk, hogy
az összegyûjtött pénzt bízzuk a munkások kezére, de számadást nem kell tõlük kérni, mert a rájuk bízott munkát
becsülettel végzik el. Természetesen, az Ószövetségben is
sok helyt találunk utalást arra, hogy hûtlenül kezelték a
pénzeket, akár a hatalmasok, akár azok, akikre rábízták,
mégis megrendítõ, hogy a szent ügy, vagyis az Úr házának
megjavítása ilyen mély tisztességet és tisztaságot vált ki
mindazokból, akik abban forgolódtak. Milyen nagyszerû
bizalom az, hogy a templomra fordítandó pénz maradéktalanul a nemes célt szolgálja, és milyen nagyszerû bizalom az
is, hogy akik ezt a munkát végzik, minden tekintetben meg-

bízhatók. S kérdezem azt is magamtól, vajon egyházunk
jelenlegi állapota engedné-e, hogy így járjunk el? Boldog
idõk lennének, mondom, ha csak én lennék egyedül aggodalmas, vagy csak én tapasztalnám, hogy ez egyáltalán nem így
van. Igen, van miért könyörögnünk, imádkoznunk, s van
mibõl Isten kegyelméhez megtérnünk.
Természetesen, mondhatnánk, mint ahogy egy esetben
egy gyülekezeti tag szájából hallottam is ezt, amikor egy
egyházközség súlyos elszámolási vitáiról esett szó, hogy de
hát, püspök úr, miért csodálkozik, így megy ez a világban!
Már ti. hogy sem az elvégzett munka, sem a számok nem
stimmelnek. Igen, mondhatnánk, kifelé mutatva, így megy a
világban. Nemrégiben a Károli Gáspár Egyetemen egy konferencián vehettem részt, ahol Magyarország adósságcsapdájáról szóltak gazdasági szakemberek, bankárok,
közgazdászok. Szinte ijesztõ volt hallani arról a több
évtizede tartó felelõtlen döntés-sorozatról, amelynek eredményeképpen ma minden magyar állampolgárt egyenként
több mint másfél millió forint adósság terhel. És ez csak az
állam adóssága, a különbözõ vállalati és céges adósságokról
és a magánszemélyek jórészt fogyasztás okán felhalmozott
adósságáról nem is szóltunk. Sõt, amikor kifelé mutogatunk
és azt mondjuk, hogy ilyen a világ, akkor legfeljebb csak
valami gyenge és felszínes tünetet jelzünk, amely a komoly
diagnózistól igen messze van. A mai magyar közéletet súlyos
válságok hatják át, és úgy tûnik, hogy nem a megoldás
irányába fordulnak a dolgok, a válság tehát egyre kevésbé
hordozza magában a jobbulás és gyógyulás esélyét. A
Magyar Köztársaság az egykori kommunista országok közül
sokáig dicsekedhetett azzal, hogy bármilyen pártpolitikai
formáció jutott is a kormányzati hatalomra, az a kormány
szilárd és stabil volt. Ám most a márciusi népszavazás után
mintha hirtelen eldõlt volna a szénásszekér, és immár egy
hónapja csak kormányválságról hallunk. Lehet-e a kormányzatnak  ha maga is válságban van  a közjót szolgálnia, ezt az igen fontos hivatását betöltenie? S hogy e válság
mélyén mi húzódik meg, azt még nem is látjuk tisztán, csak
az bizonyos, hogy nem éppen a Jósiás király idejében
vagyunk, amikor azt mondhatnánk: az elvégzendõ munkára
kiadott pénz bizonnyal maradéktalanul arra megy majd,
amire szánták. Országunkat igen súlyos és mély korrupció
hatja át, s ez nem a hivatásos csalók, bûnözõk, pitiáner,
maguknak kaparók korrupciója, hanem szisztematikusan
fenntartott, mély bizalmatlanság, amelyben egyrészt mindenki mindenkit gyanúsít, másrészt éppen ezért mindenki
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úgy érzi, õ is leszakíthatja a maga részét. Ugyancsak a romlás jelei közé sorolom  még ha az nem anyagi természetû is
 az összes nevelõi és oktatói tekintély szisztematikus
lejáratását és megingatását. Pár éve még erõszakoskodó
tanárokról zengett a sajtó és szólt a törvényhozás. Hogy ti.
szegény diákjainkat meg kell óvni a tanárok túlkapásaitól,
az iskolai drilltõl, az oktalan fegyelmezéstõl, s egyáltalán
mindentõl  teszem hozzá, akkoriban némelyek szerint még
magától az iskolától is. Ma azonban tanárjaikat inzultáló,
leköpdösõ, ütlegelõ diákokról hallunk, s mindannyiunk
megrökönyödésére persze arról  milyen fájdalmas ez a persze , hogy ezért is vajon ki más is, mint maga a tanár a
felelõs. Megint elveszett egy evidencia, hogy ti. a felnõtt társadalom, a szülõk és pedagógusok, állam és oktatási kormányzat mind-mind szövetségesei egymásnak a jövendõ
nemzedék pallérozása érdekében. Van hát miért imádkoznunk, s van miért  ha még nem késõ  a templomainkban
biztos helyre elrejtett, sokak által már nem is ismert szövetségkönyvet elõvennünk, s minden lehetõ módon, minden
felelõs elõtt Isten valódi szándékát ismertetnünk. Igazán
remélem, hogy az idei év, amely a Biblia éve, hozzájárulhat
ehhez a prófétai szolgálatunkhoz. De még inkább remélem,
hogy mindannyian megelevenedünk igehirdetésünkben és
bizonyságtételünkben, hogy hirdethessük Istennek jó,
kedves és tökéletes akaratát.
2003-ban az intézményeink helyzetével foglalkozó elsõ
kerületi közgyûlésünkön közösen szóltunk arról, és hoztunk
is erre nézve határozatokat, hogy csak amennyiben a
legszigorúbb feltételek adottak, akkor indítson új
intézményt egy-egy gyülekezetünk vagy egyházi
testületünk. Igen jól emlékszem azokra a hónapokra és
évekre, amikor a fokozatosan szigorodó és az egyházi fenntartású intézményekkel szemben tudatosan diszkriminatív
politikát gyakorló kormányzati nyomás közepette sok
szomorú és fájdalmas vitát folytattunk lelkipásztorokkal és
gondnokokkal, gyülekezeti deputációkkal arról, hogy adottak-e a feltételek egy-egy óvoda, iskola, középiskola vagy
szociális intézmény indításához. S jól emlékszem arra is,
hogy több esetben azt kellett tanácsolnunk az érdeklõdõ és
mindenre kész atyafiságnak, hogy egy majdani csõdöt elkerülendõ inkább álljanak el ettõl a szándékuktól. Ennek
fényében csodálatos most azt mondani, amit a tények
mutatnak. A Dunamelléki Református Egyházkerületben
2003 elején 50 közoktatási intézmény mûködött, döntõ
módon egyházközségi fenntartásban. Most, 2008 elején 63
közoktatási intézmény van egyházkerületünkben. A jelentõs
növekedést a beiratkozott diákok száma is jól mutatja.
2002/2003-ra 9047 beíratott óvodást és diákot tartottunk
számon, 2007/2008-ra beíratva 12.016-ot. Ez 33 %-os
növekedés! E helyrõl hadd mondjak köszönetet igaz szívvel
mindazoknak, akik ebben a nagyon súlyos, nehéz öt esztendõben sem kíméltek fáradságot, idõt és anyagiakat, s így
szervezték és bõvítették egyházunk közoktatási hálózatát.
Hogy egyházkerületünk a bõvítés szervezésében  amihez
hozzá kell vennünk a meglévõ intézmények megtartását is! 
mennyit tudott segíteni, azt most nem tudom pontosan megmondani. Az erre vonatkozó öt-hat évnyi összesített költségvetés még nem készült el, de bizonyos vagyok benne,
hogy minden más szempontot is figyelembe véve,
kerületünk is komoly anyagi erõket fordított a közintézmények megtartására és a hálózat bõvítésére. Köszönöm
közgyûlésünk minden tagjának, hogy a költségvetési viták
során mindig pártolták az ilyen irányú kiadásokat.
Köszönettel tartozom azoknak is  különösen az egyházkerület Iskolaügyi Szervezetének és a közoktatási bizottság
valamennyi tagjának , akik minden szakmai kompetenciájukkal támogatták ezt a munkát. Az már csak érdekes
adalék, hogy e bõvülés folytán ma a Magyarországi
Református Egyházban a Dunamelléki Egyházkerület
területén mûködik a legtöbb közoktatási intézmény. Még
inkább meglepõ az ún. szociális intézmények számának
bõvülése. 2003-ban Dunamellék területén 10 szociális
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intézmény mûködött, 2008 elején pedig 35. Ez a növekedés
nemcsak annak tudható be, hogy a ciklus elején még a
Széchenyi tervpályázat lendületébõl sikerült beindítani
néhány intézményt, hanem annak is, hogy színesedett és
bõvült a szociális ellátás területén való munkánk. Pedig itt
sem volt könnyû elõrébb lépni, hiszen a népjóléti és szociális
törvények változásai okán folytonosan szûkül és nehezedik
az ilyen típusú intézmények finanszírozása. Ezért is
köszönet mindazoknak, akik voltak kellõen bölcsek és eléggé bátrak, hogy ilyen munkára vállalkoztak. Az öröm hangjai és a köszönetmondás mellett azonban  végképp nem
ünneprontásként!  újra hangot kell adnom aggodalmamnak is. A számokból egyértelmûen az válik láthatóvá, hogy
egyházközségeinknek mintegy harmada intézményfenntartó, vagy legalábbis erõs köze van olyan intézményhez,
néhol intézményekhez, amelyek finanszírozása normatív
alapon, közpénzbõl történik. Gyülekezeteink kétharmada
nem ismeri ezeket a gondokat, de a közoktatási
intézményeink áldásaiból részesedik. Vajon  kérdezem újra
 nem vezet-e ez oda, hogy egyházunk kettéhasad egyrészt
közpénz-kezelõ, intézményfenntartó, közszolgálatban
fáradozó gyülekezetekre, másrészt önmagukat hordozó és
fenntartó gyülekezetekre? Azért kell ezt a kérdést újra meg
újra feltenni, mert ahogy telik az idõ, úgy lesz ez a különbség egyre inkább megszokottá, a tényt tudomásul vesszük,
ám következményeivel nem törõdünk. Félreértés ne essék,
nem álmodozom arról, hogy egyházkerületünk valamennyi
gyülekezete mindig és mindenütt ugyanolyan legyen, és
ugyanazt csinálja. Ez olyan uniformizálás lenne, amely az
egyház élõ valóságának mond ellene. Inkább azért aggódom,
hogy elsikkad az, amirõl egyházunk és benne minden
gyülekezetünk döntõen megismerszik, hogy ti. ott hirdetik
Isten igéjét és kiszolgáltatják a sákramentumokat. Félõ,
hogy az egyik tábor minden gondja-baja, gondolata az
intézményekre összpontosul, míg a másik tábor  fõleg
nehéz helyzetben levõ, elfogyatkozó, csökkenõ létszámú
gyülekezetek  éppen emerre tekintettel kezdik majd
magukat vesztesnek érezni. Az egyik tehát elveszíti azt a jó
belátást, hogy mitõl egyház az egyház, a másik pedig abba a
hibába esik, hogy elhiteti magával, hogy valami nagy közfeladatot is el kéne vállalni, hogy végre már õket is emberszámba vegyék. Tisztelettel kérem közgyûlésünk minden
tagját, ne értse félre ezeket a gondolataimat. Amiért
elmondtam ezeket, az annak az egyre nyilvánvalóbb kettészakadásnak köszönhetõ, amelyet  azt hiszem  egyre
többen látunk.
Bár az egyházstatisztikai adatokat részletesen majd csak
õszi közgyûlésünkön tárgyalhatjuk, hiszen az egyházmegyei
közgyûlések értékelései még hátra vannak, de a beérkezett
adatokból megelõlegezve az világlik ki, hogy a
keresztelések, konfirmációk és házasságkötések száma ide s
tova tíz esztendeje egy meghatározott tartományon belül
folytonosan hullámzik. Ennek nyilván demográfiai okai is
vannak, s talán még számos egyéb magyarázata is, de
ezeket most nem tudom részletezni. Ami viszont szembeötlõ,
hogy a temetések száma az elmúlt tíz esztendõben folyamatosan és fokozatosan csökken. Ez bizonnyal azt hozza majd
magával, hogy elõbb-utóbb statisztikailag pluszos egyház
lehetünk, vagyis néhány éven belül talán ugyanannyi vagy
több lesz a keresztelõ, mint a temetés. Ám ennek súlyos ára
van, legalábbis abban a trendben, amit a statisztikák
mutatnak. Hiszen nemcsak a temetések száma csökken
fokozatosan, hanem a választói névjegyzékbe felvetteké is.
Ez tehát visszafordíthatatlan fogyatkozást jelent. Ha tehát
néhány éven belül a népegyházi romlás mélypontjára is
érünk, az bizonyos, hogy ez egyháztagságunk jelentõs megfogyatkozását fogja jelenteni. De vajon így kell-e ennek
lennie? Meggyõzõdésem, hogy nem. A mai Magyarország
mély spirituális válságban szenved, mindenhonnan
megrendítõ jelzések érkeznek, az emberek éhezik az
evangéliumot, az eligazító igét, a tiszta isteni igazságot, és
boldog örömmel ölelik magukhoz, ha hallhatják. Jól mutat-
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ja ezt, hogy a konfirmációra jelentkezõk között egyre nagyobb hányadot tesz ki a felnõttek száma. Kérjük el Isten
áldott Lelkének kiáradását, hogy egyházunk újra az ige egyháza lehessen, és ne abban merüljön ki egyházi életünk,
hogy vasárnap meg hétköznap templomainkban szóval
tartjuk az embereket.
Zsinatunkról és közegyházunkról is szeretnék néhány
szót szólni. A mostani ciklus kezdetén több alkalommal kifejtettem, hogy minden tekintetben a testületi egyházkormányzás híve vagyok, amely azonban  tudom jól!  a
nehezebben járható út, s valóban, magam is tapasztaltam,
hogy némely ügyben olykor egyszerûbb lett volna gyorsan
dönteni, majd utólag a testületekkel elfogadtatni, akár némi
szent erõszakot vagy éppen testület-politikai trükköt is
alkalmazva. Mindezt azért mondom most, mert zsinatunk
nem könnyû vitákon van túl, s volt néhány olyan kérdés,
amelyben az ellenszavazatok nem pusztán az ellenvéleményt vagy a tartózkodást jelezték, hanem komoly elvi
különbségeket mutattak. Így volt ez például a tél során a
közoktatási intézmények kiegészítõ támogatásának
kiegészítõ részével, melyet az egyházi fenntartású
intézmények késedelmesen kaptak meg, és melyre nézve a
Zsinati Tanács sajátos elosztási rendet szavazott meg. Nem
akarom a közgyûlés tagjait a vita részleteivel untatni, merthogy természetesen a többség döntését én is elfogadtam és
tudomásul vettem, mindössze azért mondom ezt el, merthogy
hálát kell adnom Istennek, hogy még ez okán sem következett
be súlyos meghasonlás. Szólhatnék a Károli Gáspár
Református Egyetem fenntartói támogatásának megvonásáról
is és az azt kiváltó vitáról. Ám nem ez volt fájdalmas, hanem
az, hogy a vitára való erõinket sokkal fontosabb ügyektõl vontuk meg, és fordítottuk olyan ügyekre, amelyekrõl vitatkoznunk sem lett volna szabad  lásd Jósiás esetét! De mirõl kellene valójában vitát folytatnunk? Hadd soroljak fel néhányat!
Az elmúlt évben elfogadott nyugdíjtörvénnyel egyházunk egy
nagy törvényalkotói kör végére ért. Ez a munka közvetlenül a
rendszerváltozás után kezdõdött, elõbb az egyházalkotmány
módosításával, majd sorban az összes fontos törvényünk átalakításával. Idõközben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy
hamarosan egy újabb kört kell nyitnunk, amelynek elsõ
állomása mindjárt a lelkészekrõl szóló törvény lesz. A januári
lelkészértekezletünkön már bõvebben szóltam errõl, és arra
kértem a lelkészeket, mint elsõsorban érintetteket, hogy a közzétett tervezethez szóljanak hozzá, mondják el véleményüket,
javaslataikat. Igen meglepõ volt, hogy mindössze néhányan
ragadtak tollat, s jelezték egy-egy fontos tételnél javaslatukat,
változtatási szándékukat. Közben a zsinat Jogi Bizottságában
is lelassult a munka, mert nyilvánvalóvá vált, hogy ez a tervezet szinte minden területét érinti egyházunknak, s nem
érdemes, nem szabad elkapkodni a dolgot. Így ez az új törvény
feltehetõen már csak az új ciklusban fog megszületni. Érdekes
jellemzõ ugyanakkor, hogy a ciklusunk utolsó évében, tehát a
választási évben megsokasodtak a választási törvény
módosítására vonatkozó javaslatok illetve törvény-értelmezési
indítványok. E téren azonban illene elvszerûnek lennünk, s
tartani magunkat ahhoz, hogy a választások évében ilyen vagy
olyan elõnyökért, emilyen vagy amolyan kedvezésekért sem
szabad ezt a törvényt módosítanunk. Amirõl talán kevesebb szó
esik, de igen mélyen meghatározza mindennapjainkat, az az
egyházi bíráskodásról szóló törvény és az abból adódó gyakorlat. Nem vigasztal, csak megjegyzem, hogy nem pusztán a mi
egyházkerületünk szenved e törvény fogyatékosságai miatt,
hanem szinte valamennyi más egyházkerületbõl is érkeznek a
hírek, hogy bizony alig-alig lehet az egyházfegyelmet érvényre
juttatni  eljárás-jogi trükkökkel, a bírók megfenyegetésével,
lehetetlen viszont-vádakkal bénítják az egyházfegyelmezést.
Márpedig ha Kálvinnak igaza van abban, hogy az egyházfegyelem az egyház életében az idegek szerepét látja el, akkor
bizony nagy itt a bénultság. Ha valamit szükséges lesz az új
ciklusban azonnal elõrevenni, az az egyházi bíráskodás teljes
körû és alapos átgondolása és megújítása lesz.
A Biblia Évérõl már korábban is szólottam, most vagyunk

éppen az elsõ harmadában a teljes program-sorozatnak, s
magam örömmel látom azt, hogy nemcsak a központi programok, hanem a gyülekezeti szinten indított programok is igen
népszerûek. Sõt, sok helyrõl hallom, hogy helyi önkormányzatok és közösségek is bekapcsolódnak és jó programokat
szerveznek. Buzdítok is mindenkit, hogy az ilyen
kezdeményezésekre is mondjanak igent, ha tehát e körbõl
elõadásra meghívnak valakit, vállalja el, ha valahol községben,
városban, önkormányzati programot szerveznek, nyújtson
hozzá támogatást, mert hiszen minden alkalommal Isten igéjét
visszük közelebb a mai nemzedékekhez. 2009 jelzi a Kálvinjubileumok kezdetét, és kérek is mindenkit, hogy már erre
elõre tekintve is igyekezzen az országos és hivatalos programok
mellett helyi alkalmakat is szervezni nagy reformátorunkra
való méltó megemlékezésre.
Hadd szóljak még röviden néhány egyházkerületünket érintõ változásról és ügyrõl. Mai közgyûlésünk tárgyalni fogja az
egyházkerületi lelkésztovábbképzõ intézet megalapítását.
Néhány esztendeje indult meg e téren a szervezett munka. A
mostani hivatalos alapítás több félreértést is tisztázni fog,
hogy ti. mely szervezet és kik is az illetékesek és a felelõsök e
munka szervezésében és végzésében. Tisztelettel kérem egyházkerületünk támogatását. Ugyancsak ma fogjuk tárgyalni
egy régi adósságunk rendezését, jelesül az egyházkerületi
ifjúsági lelkész munkakörének leírását és az erre alkalmas
személy meghívását. Ugyan évrõl-évre beállítottuk az ifjúsági
lelkész költségvetését, ám soha nem találtunk olyan lelkipásztort, aki vállalta volna ezt a valóban nem könnyû feladatot.
Talán az hibádzott itt, hogy nem volt pontosan leírva a feladatok és elvárások rendje. Ifjúsági Bizottságunk azonban megtárgyalt egy alapos programot, és hiszem, hogy ennek nyomán jó
szívvel bízhatjuk rá a munkát vállaló személyre. Részben idetartozik az egyetemi gyülekezet lelkészének kérdése is. Mint
tudjuk, Édes Árpád, aki az elmúlt idõkben az egyetemi
gyülekezetet vezette, meghívást kapott Kiskunhalasra
lelkipásztornak. E helyrõl is köszönjük az egyetemisták
körében végzett munkáját. Az egyetemi gyülekezet presbitériuma úgy döntött, hogy pályázatot ír ki az egyetemi lelkészi állás
betöltésére, mely pályázatot a presbitérium és az egyházkerület elnöksége közösen fog elbírálni. Kérem közgyûlésünk
támogatását a pályázat kiírásához! Közgyûlésünk elõtt forog
majd néhány szabályrendelet is, tisztelettel kérem, hogy mindenki szóljon hozzá, ha észrevétele van, hogy a lehetõ legalaposabban határozzuk meg néhány intézményünk jövõbeni
mûködését.
Szólnom kell egy szót az idei gazdálkodással kapcsolatban az
egyházkerület ez évben visszafizetendõ adósságáról is, mégpedig azért, mert ennek a pénznek a java részét 2003-ban és
2004-ben egyházközségekhez helyeztük ki olyan hitelként,
amelynek visszafizetésére ezek az egyházközségek
kötelezettséget vállaltak. Õszintén megmondom, sokszor fogott
el szorongás, hogy vajon valóban visszajutnak-e a pénzek
kerületünkhöz, és képesek leszünk-e visszafizetni adósságunkat. Annak ellenére is így éreztem ezt, hogy a legtöbb esetben megvolt a fedezet és a biztosíték, és hogy természetesen
ezekkel a kölcsönökkel jó munkákat tudtunk támogatni.
Örömmel jelentem, hogy a 107 hitelt igénylõ gyülekezetbõl a
döntõ többség már rendezte is tartozását, a többiek pedig
folyamatosan törlesztik adósságukat, tehát látszik az alagút
vége. Néhány gyülekezet esetében azonban már az év elejétõl
kezdve súlyos vitákat kellett folytatnunk, mely viták számomra
teljességgel érthetetlenek és méltatlanok is. Hiszen ha presbitériumi határozattal, egyházmegyei garancia-vállalással, adóslevél aláírásával vállalt terhet magára egy gyülekezet, vajon
miért próbálja meg bárkivel is elhitetni, hogy az bizony nem kölcsön volt, és nem tartozik semmit visszafizetni. Néhány esetben
a kezességet vállaló megyére kellett terhelnünk a törlesztést,
néhány esetben pedig a hitel át fog nyúlni a következõ ciklusba,
de mindenképpen azt javaslom, hogy egyházkerületünk ne
mondjon le arról, hogy kinnlévõségeink visszakerüljenek.
Vannak megfelelõ biztosítékok és garanciák, hogy követelésünket érvényben tartsuk, és járandóságunkat behajtsuk.
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Nem is tehetünk mást, mint hogy ebbe az iránya tekintünk, hiszen három-négy vonakodó kedvéért nem
alázhatunk meg több mint száz tisztességes gyülekezetet
azzal, hogy miközben õk mindent visszafizettek, ezeknek
leírjuk az adósságát.
Röviden szólnom kell az elõttünk álló õszi egyházi
tisztújításokról is. Elsõként annyit szeretnék megjegyezni,
hogy a ciklus értékelését szeretném az õszi közgyûlésre
hagyni, mert akkor teljesebben tudunk mindent áttekinteni.
Másodsoron már most is szeretnék köszönetet mondani
kerületünk minden választott tisztségviselõjének, mert
bizony nem könnyû évek vannak mögöttünk. Sem egyházunk belsõ helyzete, sem a missziói munkánkban
mutatkozó restségünk, sem sok-sok elrendezetlen múltbéli
adósságunk, sem a fontos tisztázások rendre-módra való
elmaradása, sem sok megoldatlan kérdés annyiban
maradása, sem az egyház iránti tartós és mély közöny,
gyakori tehetetlenségünk, sem az igen kedvezõtlen politikai
körülmények, sem bizonyos társadalmi csoportok hol rejtett,
máskor nyílt egyházellenessége nem tette könnyûvé ezt az
idõszakot. Bár, kérdezhetnénk, volt-e valaha az anyaszentegyház életében könnyû idõszak  mert, ha olykor korszakosan is könnyûnek látszott egy-egy helyzet, utóbb nyilvánvalóvá lett, mindig csak az evangélium iránti hûség, a
Krisztusnak való feltétlen elkötelezettség adhatott boldog
bizonyosságot. Köszönöm, ha ennek a bizonyosságnak az
alapján munkálkodhattunk együtt. Harmadsoron nagy
alázattal kérek mindenkit, hogy a soron következõ
tisztújításon tartsa szem elõtt hitvallásunk erre vonatkozó,
szép biblikus szabályát: Az egyházi hivatal tisztségét pedig
senki sem bitorolhatja, azaz megvesztegetésekkel, vagy
másnemû fondorkodásokkal, vagy önkényûleg magához
nem ragadhatja. Az egyház szolgáit hívják meg és válasszák
törvényes egyházi választással; azaz válassza õket az egyház, vagy válasszák az egyház által e végbõl kiküldöttek
ünnepélyesen, szép rendben, háborúság, zavar és viszálykodás nélkül. De ne akárkit, hanem csakis alkalmas, kellõ
és tiszteletreméltó képzettséggel, kegyes ékesen szólással,
természetes életbölcsességgel bíró, általában mértékletességgel és tisztességes élettel tündöklõ férfiakat
válasszanak meg amaz apostoli szabály szerint, amely 1. Tim.
3. és Tit. 1. részében van elõadva. És akiket megválasztanak, azokat avassák föl a vének, nyilvános imádsággal és
kézrátevéssel. Itt kárhoztatjuk mindazokat, akik saját
kényök szerint futnak, (Jer. 23,21) noha nincsenek
megválasztva, sem kiküldetve vagy felavatva. (II. Helvét
Hitvallás XVIII. 7.) Legyen ez a mi szabályunk is! Kívánom,
hogy ezt a szabályt magunk elõtt tartva keressük meg, vizsgáljuk meg, jelöljük és válasszuk meg a következõ ciklusra
mindazokat, akikre az egyházkormányzás nem könnyû terhét kell rábíznunk: ordine justo, et absque turba, seditionibus et contentione  szép rendben, háborúság, zavar és
viszálykodás nélkül. Legyen így  imádkozzunk érte!
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés! Húsvét és
pünkösd között állunk. A feltámadott Jézus hatalmas ereje
éppen ezekben a napokban rendezi tanítványai szívébenlelkében, hogy majd a Lélek kiáradása után boldog és bátor
bizonyságtevõk, apostolok, evangélium-hirdetõk legyenek. A
tanítványoknak való megjelenései, a csodálatos halfogás,
majd késõbb a mennybemenetel és minden hozzá fûzõdõ
tanítása Megváltónknak azt a nagy isteni szándékát fejezik
ki, hogy az Õ üdvözítõ munkájának jó híre emberi
eszközökön keresztül áradjon ki a világba. Hisszük, hogy ez
így van ma is, ahogyan hitvallásunk is megfogalmazza:
Isten az õ evangéliuma hirdetésére embereket állít szolgálatba. Ma mi vagyunk ezek. Ez azt jelenti, hogy minden
idõben, minden fáradozásunkban, minden döntésünkben,
minden tervezésünkben ennek kell elsõ helyen állnia. Isten
anyaszentegyháza abból él, amiért él, az létesíti újra meg
újra, amit végeznie kell, és amit elvégez, abból támad az
anyaszentegyház egész valósága. Adja meg nekünk a mi
mennyei Atyánk, hogy pünkösdre készülõdve taníttassunk
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az Õ igéje által, hogy mindent, amit az üdvösségre nézve és
az üdvösségrõl el kell mondanunk, tehessük bölcs és bátor
szívvel. Bizony, ehhez új szív kell, vagyis új teremtés.
Mondjuk hát mi is a régiekkel együtt: Veni creator Spiritus
Sanctus!
8. A PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATOK
Elõterjesztõ: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Biblia Évében buzdítja és kéri a kebelbeli egyházközségeket, hogy minél több saját programmal,
sorozattal, bibliaiskola jellegû tanítással kapcsolódjanak
be ez év szolgálatába. Ugyanakkor szervezzék és buzdítsák gyülekezeteink tagjait az egyházmegyei, közegyházi
programokon való részvételre.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kéri a lelkipásztorokat, gondnokokat közös gondolkodásra, tervezésre a 2009. évre, a Kálvin-jubileum méltó
megemlékezésére.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
aggodalommal éli át a gyülekezetek közösségében is a
Magyar Köztársaság mai politikai válságát, amelynek
mélyén komoly morális válságot lát. Imádkozik
nemzetünkért, és ugyanakkor kér minden felelõs polgárt, vezetõt, ki-ki amit tud, tegye meg a maga helyén,
azért, hogy népünk lelkileg, családilag, és gazdaságilag
megerõsödjön.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
aggódva figyeli az iskolákban elszabadult tanulói és
szülõi atrocitásokat, a nevelõi és oktatói tekintély
szisztematikus lejáratását. Evidenciának tartja, hogy a
felnõtt társadalom, szülõk és pedagógusok, állam- és
oktatási kormányzat, egyházak és civilszervezetek mindmind szövetségesei egymásnak a jövendõ nemzedék
erkölcsi, szellemi, nemzeti neveléséért, a magyar jövõért.
Ezzel kapcsolatosan bátran hirdessük Istenünk jó,
kedves és tökéletes akaratát.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
Isten iránti hálával, az imádkozó felelõsséget hordozó
gyülekezeteknek,
presbitériumoknak
köszönettel
nyugtázza azt, hogy e ciklus elején meglévõ 50 közoktatási intézménnyel szemben most 63 közoktatási
intézmény van a kerületünkben, a diákok létszáma
pedig 33 %-kal növekedett. Az igen nehéz elmúlt évek
ellenére Isten kegyelme és sokak imádságos fáradozása,
anyagi áldozata ez a növekedés. Jelenleg a
Magyarországi Református Egyházban Dunamellék
területén mûködik a legtöbb közoktatási intézmény.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
hálásan veszi számba, hogy 2003-ban mûködõ 11 szociális intézménnyel szemben 2008 elejére 35 mûködik
kerületünkben, annak ellenére, hogy kormányzati
törvények, rendeletek folyamatosan tették egyre
nehezebbé a szociális intézmények mûködését.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kér minden kebelbeli egyházközséget, lelkipásztort,
presbitert, egyháztagot, hogy egyformán becsüljük és
segítsük egymás szolgálatát, azon gyülekezetekét, amelyek intézményfenntartók, és azok szolgálatát, akik
intézmény nélkül, de imádságos és áldozatos háttérrel
szolgálják Urunk ügyét. Ki-ki abban legyen hûséges, ami
szolgálatnak adatott.
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8. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kéri az egyházért szolgáló, imádkozó gyülekezeti
tagokat, hogy a népegyházi létszám csökkenésével szemben mindent tegyen meg az egyháztagság megerõsítéséért. Kérjük Isten áldott Lelkét, hogy egyházunk
újra az ige egyháza lehessen, hiszen a mai Magyarország
mély lelki válságban szenved, emberek éhezik az
eligazító igét, a tiszta isteni igazságot.
9. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
imádságos felelõsséggel figyeli a Magyarországi
Református Egyház gyülekezeteinek, testületeinek,
intézményeinek lelki válsága jeleit, és imádságban kéri,
hogy segítsen ki Isten bennünket ebbõl a lelki válságból.
10. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
nagyon fontos feladatnak látja a Zsinat által megalkotandó lelkészekrõl szóló törvényt, amely súlyánál
fogva nem lehet elkapkodott, hanem átgondoltnak kell
lennie, még akkor is, ha ezt már a következõ zsinati ciklus tudja megalkotni.
11. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kéri a Magyarországi Református Egyház törvényalkotó
testületét, a Zsinatot, hogy az egyházi bíráskodásról
szóló törvényt alaposan tekintse át és módosítsa, mert a
jelenleg érvényes rendeletek szinte lehetetlenné teszik a
komoly egyházfegyelem gyakorlását.
12. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
örömmel veszi tudomásul, hogy az évek óta húzódó szolgálati feladat, az egyházkerületi ifjúsági lelkészi állás
betöltése mai ülésünkön lehetõvé válik.
13. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
az Egyetemi Gyülekezet presbitériumával közösen
pályázatot ír ki a megüresedett lelkészi állás betöltésére,
a pályázatot a presbitérium és az egyházkerület elnöksége közösen bírálja el.
14. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
megerõsíti azon egyházkerületi hitellel kapcsolatos
határozatát, hogy a hitel nem alakítható át segéllyé.
Megerõsíti a püspöki jelentés azon mondatát, hogy több
mint száz tisztességes gyülekezet 3-4 vonakodó kedvéért
nem alázható meg azzal, hogy miközben õk mindent
visszafizettek, ezeknek leírjuk az adósságát.
15. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kéri, hogy a következõ tisztújításon mindannyian tartsuk szem elõtt hitvallásunk erre vonatkozó, szép biblikus szabályát:
Az egyházi hivatal tisztségét pedig senki sem bitorolhatja, azaz megvesztegetésekkel vagy másnemû fondorkodásokkal vagy önkényûleg magához nem ragadhatja. Az egyház szolgáit hívják meg és válasszák törvényes
egyházi választással; azaz válassza õket az egyház, vagy
válasszák az egyház által e végbõl kiküldöttek ünnepélyesen, szép rendben, háborúság, zavar és viszálykodás
nélkül. De ne akárkit, hanem csakis alkalmas, kellõ és
tiszteletreméltó képzettséggel, kegyes ékesen szólással,
természetes életbölcsességgel bíró, általában mértékletességgel és tisztességes élettel tündöklõ férfiakat
válasszanak meg amaz apostoli szabály szerint, amely
1.Tim. 3. és Tit. 1. részében van elõadva. És akiket
megválasztanak, azokat avassák föl a vének, nyilvános
imádsággal és kézrátevéssel. Itt kárhoztatjuk mindazokat, akik saját kényök szerint futnak (Jer. 23.21), noha
nincsenek megválasztva, sem kiküldetve vagy felavatva.(II. Helvét Hitvallás XVIII. 7). Legyen ez a mi szabályunk is!

9. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS
MUNKÁJÁRÓL
Elõterjesztõ: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
2008. február 21-én tartott egyházkerületi tanács munkájáról szóló beszámolót elfogadja, a hozott határozatokat
tudomásul veszi.
2. A tanács határozatainak közzétételét elrendeli a Dunamelléki Közlemények következõ számában.

10. SZÁMVEVÕI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Derzsi György
A közgyûlés a beszámolót tudomásul veszi.
11. INTÉZMÉNYEK KÖLTSÉGVETÉSE
Elõterjesztõ: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Baranyai Református Egyházmegye költségvetését
359 029 288 Ft bevételi és kiadási végösszeggel
jóváhagyja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye költségvetését 59 295 000 Ft bevételi és kiadási végösszeggel
jóváhagyja.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Budapest-Déli Református Egyházmegye költségvetését
34 500 000 Ft bevételi és kiadási végösszeggel jóváhagyja.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Budapest-Északi Református Egyházmegye költségvetését 611 484 772 Ft bevételi és kiadási
végösszeggel jóváhagyja
5. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Délpesti Református Egyházmegye költségvetését
61 228 900 Ft bevételi és kiadási végösszeggel jóváhagyja.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
az Északpesti Református Egyházmegye költségvetését
44 237 500 Ft bevételi és kiadási végösszeggel jóváhagyja.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
a Vértesaljai Református Egyházmegye költségvetését
29 908 319 Ft bevételi és kiadási végösszeggel
jóváhagyja.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Tolnai Református Egyházmegye költségvetését
21 588 713 Ft bevételi és kiadási végösszeggel jóváhagyja, azzal a feltétellel, ha a megyei közgyûlési jóváhagyás
is megtörténik.
9. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Tahi konferencia-telep költségvetését 59 351 501 Ft
bevételi és kiadási végösszeggel jóváhagyja.
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10. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Budapesti Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet költségvetését
4 923 590 Ft bevételi és kiadási végösszeggel jóváhagyja.
12. JELENTÉS A LELKÉSZI SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL
Elõterjesztõ: Derencsényi Zsuzsanna
1. A közgyûlés az L.SZ.A. 2007. évi zárószámadását
14.339.300,- Ft végösszeggel (ebbõl 7.224.000,- megyéktõl, 7.115.300,- az egyházkerülettõl) elfogadja.
2. A közgyûlés 2008-ra a javasolt L.SZ.A. költségvetést
18.151.800,- Ft végösszeggel elfogadja.
3. A közgyûlés elfogadja az elõterjesztõ azon javaslatát, hogy a
részben önállóan mûködõ egyházmegyék a Baranyai Egyházmegye L.SZ.A. kiszámításának gyakorlatát alkalmazzák.
13. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETTÕL FELVETT
HITELEKRÕL
Elõterjesztõ: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
hitelrõl szóló beszámolót elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése,
visszatekintve az elmúlt 5 évre, a 7 400 000,- CHF,
1 129 240 000 Ft kölcsön felvételét hasznosnak ítéli.
Köszönettel nyugtázza a kölcsönt pontosan, becsületesen
rendezõ egyházközségeknek a visszafizetést.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
tudomásul veszi, hogy Bp-Kispest-Központ, valamint
Szabadszállás ingatlanjáradék terhére felvett hitele
2009. január után is fennáll és folyamatosan, kamataival
együtt törleszti járadékából a két gyülekezet.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kimondja, hogy Halásztelek-Tököl kölcsönére az õszi
közgyûlésen vissza kell térni.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kimondja, hogy amennyiben a Csákvári Egyházközség
idõsek otthona építésére felvett hitelének tõke- és kamat
része 2008. szeptember 22-ig, a vállalt határideig, nem
kerül rendezésre, úgy a megmaradó hitel és kamat erejéig
az egyházkerület tulajdonrészt jegyeztet be az otthonra.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kimondja, hogy a Zsinati elõfinanszírozási hitel rendezését az egyházkerület nem tudja vállalni, kéri az
illetékes egyházközségeket, hogy e hitelek visszafizetését
ez év október 31-ig rendezzék.

15. JELENTÉS A KRE-TFK MUNKÁJÁRÓL
Elõterjesztõ: dr. Nagy István
1. Az egyházkerületi közgyûlés a KRE-TFK-ról szóló jelentést elfogadja.
2. A közgyûlés tudomásul veszi a Fõiskolai Kar köszönetét
a Dunamelléki Egyházkerület Gazdasági Bizottságának
az elmúlt évi 5MFt építési támogatásért.
3. A Fõiskolai Kar kéri az egyházkerület illetékeseit, hogy
az egyházi munkások képzését továbbra is tekintse
szívügyének, és támogatásáról biztosítsa az intézményt.
4. A Fõiskolai Kar dékánja (dr. Nagy István) Károli Gáspárdíjat kapott, ehhez a közgyûlés gratulál.
16. JELENTÉS A RÁDAY GYÛJTEMÉNYRÕL
Elõterjesztõ: dr. Berecz Ágnes
1. Az egyházkerületi közgyûlés elfogadja a Ráday Gyûjtemény 2007. évi munkajelentését.
2. Az egyházkerületi közgyûlés tiltakozását fejezi ki amiatt,
hogy a kormányzat majdnem teljesen megvonta, 75 %-kal
csökkentette az egyházi közgyûjtemények támogatását.
17. BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FÕISKOLAI
GYÜLEKEZET
Elõterjesztõ: Gyõrffy Eszter
1.

Az egyházkerületi közgyûlés köszönettel veszi tudomásul
az egyetemi lelkészi jelentést, Isten Szentlelkének áldását
kérve az Egyetemi Gyülekezetben folyó szolgálatra.

2. Az egyházkerületi közgyûlés Isten iránti hálával veszi az
egyetemi misszió ügyében történt elõrelépéseket, és
további támogatásáról biztosítja a Budapesti Református
Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezethez kapcsolódó egyetemi missziói munkát.
3. Az egyházkerületi közgyûlés tudomásul veszi, hogy Édes
Árpád egyetemi lelkész Kiskunhalason folytatja
lelkipásztori szolgálatát. Megüresedett helyére a
Budapesti Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet alapító okiratának szellemében pályázatot ír ki.

7. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
megerõsíti azon határozatát, hogy az õszi közgyûlésen
dönt az UniCredit Bank felé fennálló hitel állományának
további rendezésérõl.

4. Az egyházkerületi közgyûlés a tavalyihoz hasonlóan
hivatalos egyetemi évkezdõ istentiszteletnek nyilvánítja
a szeptember 10-ei, nyitó egyetemi istentiszteletet a
Budapesten nem egyházi felsõoktatásban tanuló diákok
és az ott tanító oktatók számára. Felkéri az elnökséget,
hogy levélben kérje a kebelbeli gyülekezetekhez tartozó,
fõvárosban tanító egyetemi és fõiskolai oktatókat, hogy a
szeptember 10-ei, évkezdõ istentiszteletet tiszteljék meg
jelenlétükkel, hogy közös imádsággal és Szentlélekért
való könyörgéssel kezdhessük az új tanévet.

14. JELENTÉS A KRE HITTUDOMÁNYI KARÁNAK
ÉLETÉRÕL ÉS MUNKÁJÁRÓL

18. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLET OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEIRÕL

Elõterjesztõ: dr. Békési Sándor

Elõterjesztõ: Madarász Imréné dr.

A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése elfogadja a KRE Hittudományi Kara dékánjának jelentését.

1. Az egyházkerületi közgyûlés a közoktatási intézményekrõl szóló jelentést elfogadja.
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2. Az egyházkerületi közgyûlés felhatalmazza az elnökséget, hogy a Gyökössy Óvoda új székhelye és telephelye
beindításához szükséges módosításokat az alapító okiratban, a szervezeti és mûködési szabályzatban és a
pedagógiai programban foganatosítsa.
19. KRE GYÖKÖSSY ENDRE LELKIGONDOZÓI
ÉS SZUPERVIZORI INTÉZET
Elõterjesztõ: Tóth János
1. Az egyházkerületi közgyûlés a jelentést elfogadja.
2. Az egyházkerület közgyûlése megköszöni az adományoüzónak az intézet támogatását.
20. EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ ÉS KONFERENCIAKÖZPONT
Elõterjesztõ: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
jelentést elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
köszönetet mond Kaszó Gyulának, Bölcsföldi Andrásnak,
Fórizsné Molnár Máriának az internátusban lakó hallgatók közötti szolgálatáért.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
megköszöni a csütörtöki, heti közös étkezést finanszírozó egyházmegyék, intézmények, gyülekezetek
adományait.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
köszönetet mond Farkasné Márkus Évának és Farkas
Miklósnak a Mátraházi Konferencia-központ pontos és
vendégcentrikus, s amennyiben szükséges, rugalmas
vezetésért.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
köszöni a Ház lelkésze tisztet ellátó lelkészek szolgálatát, és ezt a továbbiakban is kéri az egyházmegyék
jelölése, felkérése alapján.
21. EGYHÁZKÖZSÉGEK SZAVAZATI SZÁMÉRTÉKE
Elõterjesztõ: Varga László
Baranya

30 egyházközség

Bács-Kiskunság

38

„

45

„

Budapest-Dél

28

„

36

„

Budapest-Észak

31

„

33

„

47

„

57

„

Északpest

50

„

50

„

Tolna

31

„

31

„

Vértesalja

35

„

37

„

Összesen:

290 egyházközség

Délpest

36 szavazat

325 szavazat

Az egyházkerületi közgyûlés az egyházmegyék espereseinek felterjesztése alapján megállapítja, hogy a nyolc
egyházmegyébe bekebelezett 290 egyházközség szavazati
számértéke 325.

22. A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÕ INTÉZETÉNEK MEGALAPÍTÁSA
Elõterjesztõ: Varga László
Az egyházkerületi közgyûlés a Dunamelléki Református
Egyházkerület Lelkésztovábbképzõ Intézetének alapító okiratát elfogadja.
23. A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
SZÉKHÁZÁNAK ÉS KONFERENCIA-KÖZPONTJÁNAK
SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYRENDELETE
Elõterjesztõ: Varga László
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
jóváhagyja a Dunamelléki Református Egyházkerület
Székházának és Konferencia-központjának szervezeti és
mûködési szabályrendeletét.
24. MEGÁLLAPODÁS A BP. HUNGÁRIA KRT. 200. SZ.
ALATTI INGATLANRÓL
Elõterjesztõ: dr. Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Budapest XIV. kerület, Hungária krt. 200. sz. alatt álló
ingatlan negyedrésze tulajdonosaként a Magyarországi
Református Egyház Szeretetszolgálati Irodája javára
használati jogot biztosít, de nem járul hozzá pályázati juttatást biztosító teher bejegyzéséhez az ingatlanra (a javasolt
megállapodás 8. pontjának második fele).
25. EGYHÁZKERÜLETI IFJÚSÁGI LELKÉSZI ÁLLÁS
BETÖLTÉSE
Elõterjesztõ: dr. Szabó István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése az
egyházkerületi ifjúsági lelkipásztor munkájának és feladatkörének szempontrendszerét áttekintette és elfogadja.
2. Kéri az egyházkerület püspökét, hogy az egyházkerületi
ifjúsági bizottság javaslata nyomán alkalmas személyt
rendeljen ki az ifjúsági lelkipásztori állás betöltésére.
26. EGYETEMI GYÜLEKEZETI LELKÉSZI ÁLLÁS
BETÖLTÉSE
Elõterjesztõ: dr. Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése úgy
határoz, hogy az egyetemi gyülekezeti lelkészi állás
betöltésére az Egyetemi Gyülekezet presbitériumának
elõterjesztése nyomán pályázatot ír ki. A pályázatot az
Egyetemi Gyülekezet presbitériuma hirdeti meg. A
beérkezett pályázatokat a presbitérium elõzetesen megvizsgálja, a pályázók közül az alkalmas jelöltet kiválasztja és az
egyházkerület püspökéhez kinevezésre elõterjeszti.
27. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
Búti Csaba (Északpest), György Attila (Budapest-Dél)
és Kiss Tamás (Vértesalja) lelkészek képesítését 5 évre,
azaz 2013. április 30-ig hatályban tartja.
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2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
Kozma Ferenc (Északpest) lelkész ügyében - aki
képesítésének hatályát 2002 decemberében elvesztette, és
akinek az Északpesti Egyházmegye lelkészi képesítését
újra hatályosítását és hatályban tartását javasolja - nem
határoz. Mivel a lelkész a Tiszántúli Egyházkerületben volt
lelkész, elõzetes állásfoglalásra illetve a befogadás tekintetében ügyét döntésre a püspök úr elé utalja.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
Lizik Zoltán (Délpest), aki lelkipásztori tisztségérõl külföldi szolgálat miatt lemondott, hatályban tartási kérelmét a
Délpesti Egyházmegyéhez visszautalja, és kéri az egyházmegye közgyûlését, hogy a kérelemrõl foglaljon állást.

28. LELKÉSZEK MÁS KERESÕ FOGLALKOZÁSÁNAK
ENGEDÉLYEZÉSE
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
Alföldy-Boruss Dezsõ, Berta Zsolt, Literáty Zoltán,
Németh Pál (Budapest-Dél) és Kardos Péter (Vértesalja)
lelkészeknek engedélyezi, hogy lelkészi szolgálatuk mellett a
kérelmükben szereplõ más foglalkozást végezzék. Az engedély
öt évre szól, azaz 2013. augusztus 31-ig érvényes, de csak a
jelen kérelmük alapján engedélyezett tevékenységre és jogviszonyra. Akár a tevékenység, akár a jogviszony megváltozása
esetén új engedélyt kell kérniük az érintetteknek.

EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2008. ÁPRILIS
BARANYA
SZÜLETETT:
Kristóf Máté  Nagy Zoltán Csaba sellyei lp. harmadik fia

BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Vincze István  rend.áll-ból zsinati kirendeléssel kórházlelkész
2. Gönczõ Sándor  Sárkeresztúrról (DT) Hajósra
SZÜLETETT:
Dávid  Dobos Bence tassi lp. negyedik gyermeke

BUDAPEST  DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. György Attila  Bp-Albertfalva-Kelenvölgyrõl(lemondás miatt)
rendelkezési állományba
2. Kiss Georgina beo.lp. Gazdagrétre (jövedelem nélkül)
3. Majorné Farkas Anikó  a Nógrádi úti Kálvin János Öregotthonba
SZÜLETETT:
1. Kincsõ  Kovács Gergely pesthidegkúti lp. harmadik gyermeke
2. Gergely  Kálmán Béla em.beo.lp. elsõ gyermeke
3. Kincsõ  Temesvári Imre csepel-királyerdei beo.lp. harmadik
gyermeke

BUDAPEST - ÉSZAK
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Kovács Botond Árpád Külsõ-Józsefváros beo. lp.(javadalmazás nélkül)
2. Lénárd Zsuzsanna  beo.lp. Rákospalota-Újváros
3. Bíró Botond  Bp-Mátyásföld  beo.lp-ból megválasztott
4. Szilágyi-Sándor András  TI-rõl Bp-Kõbányára
5. Szilágyi-Sándor Gabriella  beo. lp. Kõbányára
6. Simon Emil  beo. lp. Kõbányáról rendelkezési állományba
7. Czapp Enikõ  TT-ról beo.lp. a püspöki hivatalba

1. Lizik Zoltán  Cegléd-Nagytemplomból lemondott, rend. áll.-ba
(külföldre)
2. Nagy János  Dunaharasztiból Madocsára
3. Szõke Attila  Bp-Klauzál térrõl Jászkarajenõ-Törtelre beo. lp-ként
SZÜLETETT:
1. Krisztina  Veres Péter monor-nagytemplomi beo. lp. és Szûcs
Judit rend.áll. lp. gyermeke
2. Ádám és Adél  Hõs Csaba int.lp. és Hõs Orsolya beo.lp. gyermekei
3. Boglárka  Szappanos Zoltán alsónémedi lp. gyermeke
4. Szilárd Attila  Szõke Attila jászkarajenõi lp. gyermeke

ÉSZAKPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Gottfriedné Madai Éva beo.lp. Diósjenõre (javadalmazás nélkül)
SZÜLETETT:
1. Míra  Csákány Tamás érdligeti lp. elsõ gyermeke
2. Kincsõ  Szabó Zoltán hévízgyörki lp. második gyermeke

TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Nagy János  Dunaharasztiból Madocsára
SZÜLETETT:
1. Ármin  Görgey Etelka pálfai lp. és Görgey Géza beo.lp. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Kovács Gyöngyi  rend.áll.-ból

VÉRTESALJA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
(a Baracs-Kisapostag-Mezõfalvi Missziói Egyházközség megszûnt)

SZÜLETETT:
1. Áron Emil  Kovács Botond Árpád K-Józsefvárosi beo. lp. 2.
gyermeke (2007. júl.)

SZÜLETETT:
1. Lelle  Alföldy-Boruss Dániel alcsúti beo. lp. elsõ gyermeke
3. Lili  Burján Zsolt kápolnásnyéki lp. gyermeke
3. Ajsa Száva  Darvas-Tanács Erik ercsi lp. elsõ gyermeke
3. Krisztina  Ócsai Tibor gyúrói lp. elsõ gyermeke
3. Eszter  Major András seregélyesi lp. elsõ gyermeke

DÉLPEST

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:



Zsubrinszkyné Kenessey Margit- volt seregélyesi lelkész
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A Dunamelléki Református Egyházkerület
Közgyûlése által alapított díjak
a pedagógusok elismerésére

SOLI DEO GLORIA-DÍJ:
Olyan testületek, intézmények kaphatják a díjat, amelyek
református közösségként több éven keresztül egységes arculattal jelenítették meg a református keresztyén nevelés
alapelveit, munkájuk példaadó volt abban a tekintetben,
hogy egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épült.

LORÁNTFFY ZSUZSANNA-DÍJ:
Olyan tanügyi vezetõ kaphatja meg a díjat, akinek
irányítása mellett az intézmény hosszú ideje kimagasló
eredményességgel dolgozik és / vagy oktatja, neveli
tanítványait keresztyén szellemiségben és gyarapítja tudásukat az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeinek
megfelelõen.

BENDA KÁLMÁN-DÍJ:
Olyan óvónõk, tanítók, tanárok kaphatják meg, akik saját
szakterületüknek hosszabb ideje elismert képviselõi,
tanítványaik sikereket érnek el a különbözõ szintû tanulmányi versenyeken, vagy a hátrányos helyzetû, sajátos
nevelési igényû diákok támogatásában jeleskednek.




AZ EGYETEMI GYÜLEKEZET
LELKÉSZI ÁLLÁSÁRA

Követelmény
 gyülekezeti szolgálat (3-5 év)
 gyakorlati tapasztalat a fiatalokkal való bánásmódban
(ifivezetõi, táborvezetõi vagy pedagógiai gyakorlat),
 jó szervezõképesség
Elõny
 jó kommunikációs- és együttmûködési készség 
különösen a fiatalokkal
 lelkigondozói készség
 kreativitás, lendület, rugalmasság
 pályázatírásban való jártasság
 zenei tudás
Munkakör:
 Gyülekezeti alkalmak, csoportok megszervezése és
koordinálása (Istentisztelet, imaközösség, gyülekezeti
bibliaórák, zenekar, bálok, kirándulások, nyári egyetemi
konferencia és egyéb közösségépítõ alkalmak)  fõleg
késõ délutáni/esti órákban
 Egyetemi Gyülekezet képviselete az egyházi vezetés és
az egyetemi fiatalok felé (egyetemeken, kollégiumokban,
ifjúsági szervezetekben stb.)
 Egyetemi Gyülekezetért Alapítvány kuratóriumi tagsága
Javadalom
 Az Egyházkerületi Közgyûlés által az éves költségvetésben meghatározva.
A pályázat benyújtásának ideje:
2008. június 15.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:



PÁLYÁZATI KIÍRÁS

az intézmény igazgatótanácsának indoklását, illetve
jóváhagyását
a nevelõtestület javaslatát
a felterjesztõ indoklását

A pályázatokat a Dunamelléki Református Egyházkerület Oktatási Irodájához kell felterjeszteni 2008.
május 31-ig. (1092 Bp. Ráday u. 28.)

A pályázat benyújtásának helye:
Budapesti Református Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet
1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 3.
A pályázatot a Budapesti Református Egyetemi és Fõiskolai
Gyülekezet és a Dunamelléki Egyházkerület közösen bírálja
el.
A PÁLYAMUNKÁHOZ CSATOLNI KELL SZOLGÁLATI
BIZONYÍTVÁNYT.

MINDEN RENDÛ ÉS RANGÚ LELKIPÁSZTORNAK FELHÍVJUK A FIGYELMÉT
EGYHÁZALKOTMÁNYUNK 34. § (6) PONTJÁRA, AMELY SZERINT TÖRZSKÖNYVI ADATAIK
VÁLTOZÁSÁT SZOLGÁLATI ÚTON 15 NAPON BELÜL JELENTENIÜK KELL.

KÖZLEMÉNY
DR. JUDÁK ENDRE
1400

SZERETNÉ FELHÍVNI AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK FIGYELMÉT A NÁLA MEGRENDELHETÕ

DARABBÓL ÁLLÓ IGÉS KÁRTYA SOROZATRA.

EZ ALKALMAS ARRA,

HOGY AZ ÚRVACSORAOSZTÁSOK ALKALMÁVAL

AZ ÚRVACSORÁVAL ÉLÕKET EGY-EGY OLYAN IGÉVEL KÖSZÖNTSÉK, AMELYET HAZA LEHET VINNI.

Dr. Judák Endre telefonja: 28-418-226 vagy 30-539-9009.
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AZ ÉV IGEHIRDETÉSE DÍJ
PÁLYÁZAT
A Dunamelléki Református Egyházkerület 2007. május
2-án tartott közgyûlésén díjat alapított Az év igehirdetése néven. A biblikus és korszerû igehirdetés, amely
megfelel mind a teológiai kritériumoknak, mind pedig a
homiletikai kívánalmaknak, elsõrenden járul hozzá a
Jézus Krisztusról való bizonyságtételhez, az élõ hit
ébresztéséhez és táplálásához, valamint az egyház
építéséhez. A díj szerény megbecsülése azon igehirdetõknek, akik szüntelenül fáradoznak azon, hogy a jól
megértett szentírási üzenetet tolmácsolják. Az egyházkerület a díjazott igehirdetés közzétételével példát kíván
adni valamennyi igehirdetõ nemzedék számára.
Az év igehirdetése díjra bármely a beküldési határnap elõtti egyházi évben magyar nyelven elhangzott igehirdetés ajánlható.
Az ajánlott igehirdetés beküldési határnapja minden
esztendõ szeptember 15.
Az ajánlott igehirdetést (két példányban, A/4-es lapon,
kettõs sorközzel gépelve) pályázati formában, jeligével
ellátott kettõs zárt borítékban kell megküldeni a
Dunamelléki Egyházkerület Püspöki Hivatalába (1092
Bp. Ráday u. 28). A borítékon fel kell tüntetni Az év igehirdetése megnevezést is.

Az év igehirdetése díjra legalább tíz református egyháztag jogosult együttes ajánlást tenni, akik a belsõ zárt
és jeligével feliratozott borítékban aláírásukkal adnak
támogató nyilatkozatot, továbbá igazolást arról, hogy az
általuk ajánlott igehirdetés valóban elhangzott. Ugyanitt
közlik az igehirdetõ nevét is.
A pályázatok elbírálására a Dunamelléki Egyházkerület
öttagú bíráló bizottságot állít. A bíráló bizottság tagja a
KRE Hittudományi Karának mindenkori homiletika
tanára és rendszeres teológiai tanára, továbbá a
Dunamelléki Egyházkerület püspöke, valamint a KRE
Bölcsészettudományi
Kara
Magyar
Nyelvészeti
Tanszékének egy delegált tanára, és valamely református
gimnázium delegált irodalomtanára.
A díjat az egyházkerület õszi közgyûlésén adják át.
Átadásakor a KRE Hittudományi Karának homiletika
tanára méltatja a díjazott igehirdetést, amelynek megjelentetésérõl az egyházkerület gondoskodik a Dunamellék
c. hivatalos lap különnyomataként.
Az év igehirdetésedíj értéke nettó 200 000,- azaz kettõszázezer forint.

Népmozgalmi adatok a Dunamelléki Református Egyházkerületben, 2007-ben
Egyházmegye

Keresztelés
Konfirmáció
Házasságkötés
Temetés
Névjegyzék
Férfi Nõ
Nõ Össz. Férfi Nõ
Nõ Össz. Tiszta Vegyes Össz. Férfi Nõ
Nõ Össz.
Baranya
163 147 310
74 103 177
21
57
9889
78 213 222 435
Bácskiskunság 330 334 664 242 274 516
32
160 192 433 439 872
13860
Bp-Dél
363 325 688 176 194 370
96
172 268 480 565 1045
15025
Bp-Észak
375 383 758 148 220 368
75
161 236 634 703 1337
13898
Délpest
577 579 1156 364 397 761
105
190 295 742 726 1468
25018
Északpest
432 427 859 258 282 540
89
183 272 564 563 1127
17816
Tolna
123 106 229
69
79 148
13
34
7929
47 167 178 345
Vértesalja
191 178 369 123 157 280
23
56
10593
79 218 239 457
Összesen:
2554 2479 5033 1454 1706 3160
454
1013 1467 3451 3635 7086
114028
Forrás: Egyházmegyék összesítése az egyházközségek
adatszolgáltatása alapján.
Készítette: Kardos Ábel 2008-04-04

Keresztelés
30%

42%

Konfirmáció
Házasságkötés
9%

19%
Temetés

Összehasonlítás
Keresztelés Konfirmáció Házasság Temetés Névjegyzék
1991
7565
3869
1834
9756
1992
128311
1997
5571
3192
1632
9010
2001
5374
2869
1409
7537
2002
5035
3278
1560
7787
2003
4661
2877
1473
7391
2004
5023
3348
1632
7699
2005
4838
3157
1476
7364
120459
2006
5337
3520
1631
7319
116922
2007
5033
3160
1467
7086
114028
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A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
SZÉKHÁZÁNAK KONFERENCIA-KÖZPONTJA

MÁTRAHÁZA
A 2008.
1.,
2.,
3.,
4.,
5.,
6.,
7.,
8.,

ÉV DÍJAI

Teljes díj: (nem egyháztag): 5 800 Ft +20 % Áfa
Református egyháztag
: 4 800 Ft + 20% Áfa
20 fõs csoport:
: 4 700 Ft + 20 % Áfa
30 fõs csoport
: 4 500 Ft +20% Áfa
40 fõs csoport
: 4 200 Ft +20%Áfa
50 fõs csoport
: 4 000 Ft +20% Áfa
60 fõs csoport
: 3 750 Ft +20%Áfa
Kétágyas szoba egy fõ részére: 8000 Ft+20%Áfa

= 6 960 Ft/fõ
= 5 760 Ft/fõ
= 5 640 Ft/fõ
= 5 400 Ft/fõ
= 5 040 Ft/fõ
= 4 800 Ft/fõ
= 4 500 Ft/fõ
= 9 600 Ft/fõ

Tanulói jogviszonnyal rendelkezõk:
 gimnáziumi vagy fõiskolai: az egyéni- vagy csoportdíj 80 %-át fizetik.
 általános iskolai: az egyéni- vagy csoportdíj 60 %-át fizetik.
Lelkészek, nyugdíjasok az egyéni vagy csoport díj 80 %-át fizetik.
A kedvezményt a csoportlétszám átlaga alapján lehet igénybe venni.
Kisgyermekek 2  6 éves korig, az egyéni vagy csoport díj 30 %-át fizetik.
Nem egyháztag nyugdíjas a nem egyházi vendég díját fizeti.
Az egyháztagságot tárgyévi vagy elõzõ évi fenntartói járulék befizetési nyugtával
vagy csekkel kell igazolni.
Az árak tartalmazzák az ÁFÁ-t is, valamint a szállást, napi háromszori étkezést,
illetve konferenciáknál a terem- és eszközhasználatot.
Az idegenforgalmi adó, amelyet Gyöngyös város évenként határoz meg, nem szerepel az árakban.
Minden helyfoglalás (konferencia vagy üdülés) csak abban az esetben érvényes, ha a jelentkezést
visszaigazoló megállapodás után a befizetendõ összeg 50%-a 8 naptári napon belül beérkezik
a megküldött csekken vagy átutalással. ÜDÜLÉSI CSEKKET ELFOGADUNK!
Jelentkezni közvetlenül az üdülõ vezetõjénél lehet:
Farkasné Márkus Éva, 06-37-374 011, 30/205-8568 vagy refudulo@freemail.hu
Budapest, 2008-02-01
Varga László / egyházkerületi fõjegyzõ

A PÜSPÖKI HIVATAL AZ ALÁBBI EGYHÁZI ELÕFIZETÉSÛ T-MOBILE SZÁMON IS ELÉRHETÕ: 30/560-2935.
EZT A SZÁMOT ELSÕSORBAN EGYHÁZTAGOK HASZNÁLATÁRA SZÁNJUK, EZÉRT A CÍMTÁRBAN
ÉS EGYÉB PUBLIKUS HELYEN NEM ADJUK MEG.

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(dmrek.hu
Felelõs szerkesztõ: Varga László fõjegyzõ
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az OPEN ART nyomdában

DUNAMELLÉK
D u n a m e l l é k i R e f o r m á t u s E g y h á z k e r ü l e t i K ö z l e m é n y e k • 2008 / o k t ó b e r

VÁLASZTÁSI
KÜLÖNSZÁM
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AMIT A VÁLASZTÁSRÓL TUDNI KELL
 mindent az Isten dicsõségére míveljetek.
(1.Kor. 10,31)
Keserûen és szégyenkezve emlékszünk arra, amikor az egyházban méltatlan megnyilvánulásokra került sor.
Ez talán súlyosabb a választás idején,
hiszen ekkor minden élénkebb, az aktivitás és a figyelem is. Ezért a választásokat tekintsük az Isten-tiszteletünk eszközének, tegyük az Õ dicsõségére! A cél nem szentesíti, hanem meghatározza az eszközt.

ti tisztségviselõkre Egyházközség 1
számértékû titkos szavazata, presbitériumának titkos szavazása alapján
2008 novemberében
SZÍNE: HALVÁNYZÖLD
A szavazati számértéknek megfelelõ
számban kapja az egyházközség. Ezt a
szavazólapot kell beküldeni a Választási Bizottságnak.

Jót, s jól kell tennünk, hogy mindenek
ékesen és jó renddel legyenek. (1 Kor.
14,40)

TÁJÉKOZTATÓ KÖRLEVÉL

Ezért mindenekelõtt fel kell hívni a figyelmet arra, hogy a Választójogi
Törvény 2005. évi V. számú módosítása a hatályos! Ez számos lényeges pontban gyökeresen eltér a 1996.
évi I. sz. törvénytõl, ezért erre különös
figyelmet kell szentelnünk.

Az a. pontban megjelölt szavazólapokat a presbitérium létszámának megfelelõen kell sokszorosítani, az egyházközség pecsétjével ellátni és az elnökségnek aláírni. A választásra összehívott presbiteri gyûlésen a kiosztás után
megmaradt példányokat helyben ketté
kell tépni. Az elkészített, felhasznált és
fel nem használt, kettétépett szavazólapokat meg kell õrizni, számukat a jegyzõkönyvben rögzíteni kell.
A választás lebonyolítására a Presbitérium saját kebelébõl legalább 3 tagú szavazatszámláló bizottságot választ, melynek az elnökség nem tagja.

Az egyházkerületi Választási Bizottság a következõ dokumentumokat
küldi el minden presbitériumnak:
PRESBITÉRIUMI SZAVAZÓLAP

Felirata: SZAVAZÓLAP Presbitériumi
titkos szavazáshoz 2008 novemberében
SZÍNE: FEHÉR
Ez a szavazólap a presbitérium titkos
szavazásánál használandó.
EGYHÁZKÖZSÉGI SZAVAZÓLAP

Felirata: SZAVAZÓLAP Egyházkerüle-

A választási eljárás menete:

51. §
(1) A választást a presbitériumban titkos szavazással kell lebonyolítani.

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG LEVELE
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(2) A választás csak akkor érvényes, ha
a szavazásra jogosultaknak 2/3-a jelen
volt a választói gyûlésen.
(3) A tisztségviselõk megválasztásához
a leadott érvényes szavazatok felénél
több szükséges.
(4) Amennyiben a jelöltek egyike sem éri
el a megkívánt többséget, a két legtöbb
szavazatot kapott jelölt között a választást meg kell ismételni, és az a jelölt tekintendõ megválasztottnak, aki a második választáson a több szavazatot kapta,
függetlenül attól, hogy a szavazásra jogosultak hány százaléka vett részt.
A szavazólapon történt szavazat akkor helyes és érvényes, ha megszavazandó jelölt neve melletti négyzetbe +
vagy x jel kerül. A szavazólapnak azt a
részét, amelyen ez nem így van (pl.
mindkét név jelölve, vagy egyik sem),
érvénytelennek kell tekinteni.
A presbitériumi választási bizottság
a szavazólapok beérkezését követõen
megkezdi a szavazatok összesítését
(53§). A szavazatszámlálás eredményét a bizottság a presbitérium elõtt
haladéktalanul kihirdeti és az egész
presbitérium jelenlétében felvezeti a b.
pontban jelölt az egyházkerületi Választási Bizottság által hitelesített és
az egyházközség szavazati számértékének megfelelõ számú egyházközségi
SZAVAZÓLAPra az egyházközség szavazati számértékének megfelelõ számban.
A szavazólap(ok)at félbehajtva egyenként kell A5-ös méretõ borítékba tenni,
lezárni és újabb külsõ A4-es borítékban

3

az Egyházkerületi Választási Bizottságnak nevére 1092 Budapest, Ráday u. 28.
számra címezve beküldeni.
2005. évi V. tv. 54. § ((5) A presbitérium kettõs, zárt borítékban juttatja el
szavazatát a választási bizottsághoz,
postai úton tértivevénnyel, vagy személyesen, átvételi elismervény ellenében.
A külsõ borítékot el kell látni a lelkész
és a (fõ)gondnok aláírásával, az egyházközség pecsétjével és Szavazat
megjelöléssel. A szavazólapot jelöletlen
és zárt borítékban kell elhelyezni. A
külsõ borítékban a szavazati számértéknek megfelelõ számú, jelöletlen és a
szavazólapokat külön-külön tartalmazó borítékot kell elhelyezni.)
Figyelem!
Az 53. §-ban foglaltak szerint a szavazás eredményérõl külön jegyzõkönyvet kell készíteni a szavazólapok csatolásával és azt az egyházkerület alakuló közgyûlését követõ elsõ presbiteri
gyûlésig meg kell õrizni, majd ezen a
gyûlésen megsemmisíteni.
Felhívjuk Testvéreink figyelmét a választások tisztaságának és a jelöltek
emberi méltóságának tiszteletben tartására. Kérjük, hogy kerüljünk minden olyan megnyilvánulást, amely a
krisztusi szeretettel és magyar református erkölcsiségünkkel nem egyeztethetõ össze.
Pintér Gyula
elnök
a Dunamelléki Református Egyházkerület
Választási Bizottsága

A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG LEVELE
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PÜSPÖKJELÖLTEK

FÓNAGY MIKLÓS vagyok, a Vác-Felsõvárosi gyüleke-

zet lelkipásztora és az Északpesti Egyházmegye esperese.
63 éves vagyok, nõs, két felnõtt gyermekünk van. Eddigi lelkipásztori szolgálatom során sok hasznos tapasztalatra tettem szert, hiszen beosztott lelkészként szolgáltam fõvárosi
nagy gyülekezetben, önálló lelkipásztorként pedig volt lehetõségem az agglomerációban (Kistarcsa), falusi tradicionális
gyülekezetben (Kosd) és városi gyülekezetben (Vác) pásztorolni a rám bízottakat. Három egymást követõ ciklusban
egyedüli jelöltként választott esperesévé az Északpesti Egyházmegye közössége.
Életem és lelkipásztori szolgálatom meghatározója, hogy
hívõ református keresztyén vagyok. Ez számomra szabadságot, felelõsséget és közösséget jelent.
Amióta Krisztussal személyes kapcsolatba kerültem, azóta szabad ember vagyok. Nem hat rám kényszerítõ erõvel
sem a divat, sem a különféle áramlatok és indulatok. Belülrõl szabad ember vagyok.
A legteljesebb felelõsséggel viseltetem azok iránt, akiket Isten rám bízott. Családomra, gyülekezetemre, és egyházamra gondolok elsõsorban, hiszen a velük való közösségben élem meg református hitemet, és sokat jelent az is,
e néppel tette Isten eggyé életemet. Nagyon fontos számomra az, hogy együtt.
Szolgatársaim, testvéreim kerestek meg és kértek arra,
hogy vállaljam a püspök-jelöltséget. Õk pásztor lelkületû
püspököt szeretnének a Dunamelléki Egyházkerületnek.
Két hónapi imádságos csendesség után kaptam azt a szabadságot, hogy vállaljam a megméretést.
Az egyház a gyülekezeteiben él. Minden egyéb azért lehet egyházunkban, mert vannak gyülekezeteink. A KSH kimutatása szerint a személyi jövedelemadóból évente felajánlott 1%-ok száma és mértéke is nõ. Ez egyebek mellett
azt mutatja, hogy gyülekezeteink bizonyságtétele hiteles.
Mérhetetlenül sok kincset kaptunk történelmünk során, és
alig felmérhetõ gazdagság birtokosai vagyunk ma is. Van
egy sereg nagyszerûen képzett lelkipásztorunk. Elkötelezett, szolgálatra kész presbiterek, gyülekezeti munkások,
pedagógusok, a szeretetszolgálatban fáradozók élnek és

munkálkodnak gyülekezeteinkben, intézményeinkben. Oktatási rendszerünk a bölcsõdétõl az egyetemig újra egésszé
lett. És a legfontosabb: a Magyarországi Református Egyház
egy. Nem hullott darabjaira.
Amit megoldandó feladatnak látok, az a közösség építése a szabadság és az egymásért való felelõsség kettõs kötésében. Ki kell dolgozni a lelkipásztori életpálya modelljét. Ne kelljen belefáradni és belekeseredni egy-egy nehéz
szolgálati területbe, hanem legyen lehetõség váltani. Megfelelõ technikai eszközökkel hathatósabban igyekezem segíteni a szórvány területen szolgálók munkáját. Missziói szolgálatunkba még jobban be kell vonnunk a nem lelkészi képesítésû egyháztagjainkat. A presbiterek és gyülekezeti munkások képzését, továbbképzését egységes tematika szerint gondolom megvalósítani. Alapos és szakszerû módon elemezni kell, hogy meg tudjuk e szólítani a kívül való keresõket.
Feladataink között kiemelkedõ helyet foglal el a közelgõ
Kálvin év. A Kálvin évtõl azt remélem, hogy a különféle
rendezvények, tudományos ülésszakok, jubileumi kiadványok segítenek leporolni és újra a közfigyelem elõterébe állítani a nagy reformátor tanításait. Különösen is fontos lenne újra végiggondolni az etikai, szociális és gazdasági vonatkozású kálvini tanításokat. Azt várom, hogy a jubileumi
esztendõ megerõsít reformált hitünkben és új lendületet ad
küldetésünknek.
Egyházunkat sem hagyják érintetlenül a gazdasági megszorítások. Óriási teher az energia árak meredek emelkedése. Az egymás terhét hordozzátok igei követelményt szem
elõtt tartva, az egymással való organikus egység jegyében
szeretnék segítséget nyújtani a szükségben lévõknek.
A szinte végletekig megosztott magyar társadalom számára mi, Magyar Református Egyház legyünk sóvá,
amely segít élhetõvé tenni az életet, világossággá, ami
legalább a következõ lépést láthatóvá teszi, és hegyen épített várossá, amely otthont kínál a vándornak és menedéket ad minden lelki hajléktalannak.
Az újra egységesülõ Magyar Református Egyház jelentõségét nem lehet túlbecsülni. Amit annak idején a történelem
diabolikus erõi mesterségesen részekre szaggattak, az most
határokon túlívelõ módon ismét eggyé válik. Szeretném tovább erõsíteni a Kárpát-medence református gyülekezetei
között kialakult testvér-gyülekezeti kapcsolatokat. Óriási
lehetõséget látok ebben az egymás hite és tapasztalata által
való gazdagodásra.
Püspökként szeretnék a szó legmélyebb értelmében ISTEN SZOLGÁINAK SZOLGÁJA lenni. Testvér-kezet kívánok nyújtani egyházkerületünk minden lelkipásztorának,
presbiterének, szolgáló közösségének. Lelkigondozói módon
igyekezem kezelni a felmerülõ nehézségeket, megoldandó
gondokat. Mindazt, ami jónak, értéknek minõsült, az Isten
ügyét segítette az elõzõ egyházkerületi vezetések szolgálatában, azt megtartom és viszem tovább. Amit elsõrendûen
megoldandó feladatnak látok, az a közösség építése a szabadság és az egymásért való felelõsség kettõs kötésében.
Kész vagyok arra, hogy  megválasztásom esetén  a Magyarországi Református Egyház rendjében, a Dunamelléki
Egyházkerület közösségében, Isten dicsõségére és minden
érintett testvérem javára a püspöki szolgálatba beálljak.
Pál apostol vallomásával egybehangzóan, a szabadságfelelõsség-közösség hármasságában hiszem és vallom,
hogy: nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülõ Istené.
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DR. SZABÓ ISTVÁN
1956. december 14-én születtem Sárbogárdon. Szüleim itt
szolgáltak lelkészként nyugdíjazásukig. Hatan vagyunk
testvérek. Nõs vagyok, feleségem szakinformatikus. Három
gyermekünk közül a két nagyobb egyetemista, a legkisebb
gimnazista. Debrecenben érettségiztem, a teológiát Budapesten végeztem. Sáregresen segédlelkész, Józsefvárosban
beosztott lelkész voltam. 1985-tõl a Külsõ-Üllõi úti Missziói
Egyházközségben folytattam szolgálatomat, ahol feladatom
a gyülekezet újjászervezése volt. 1989-ben templomot és lelkészlakást építettünk. A gyülekezet 1994-ben anyaegyházközség lett. 1997-tõl a Budahegyvidéki Egyházközség lelkipásztora vagyok. 1982/83-ban Chicagóban voltam ösztöndíjas, ahol magisteri fokozatot szereztem. 1994-ben doktori
vizsgát tettem, értekezésemben az 1989 elõtti egyházvezetés
teológiai megnyilatkozásait tettem a kálvini teológia mérlegére. 1998-tól a Pápai Református Teológián dogmatikát tanítok. 1999-ben egyetemi tanári kinevezést kaptam. Több
könyvem, számos cikkem jelent meg. 1997-tõl egyházmegyei
tanácsos és zsinati póttag voltam. 2003-tól a Dunamelléki
Egyházkerület püspökeként, a zsinat alelnökeként szolgálok. Tagja vagyok a XX. Század Intézet (Terror Háza Múzeum) felügyelõ bizottságának, és a Károli Gáspár-díj szakbizottságának, rendszeres résztvevõje vagyok a Duna TV
Törzsasztal c. mûsorának.
Egyházkerületünk vezetésének feladatait így látom a soron
következõ ciklusban:
Hat évvel ezelõtt sok áldott örökséggel, de nehéz terhekkel
vettük át kerületünk vezetését. Hálás vagyok Istennek, és
köszönettel tartozom minden munkatársamnak, hogy a
szûk esztendõkben is tovább épülhettünk, és reménységgel
tekinthetünk a következõ évekre is.
Sokakkal egyetértésben fáradozunk a misszió minden területen való érvényre juttatásáért, amely mára meghatározó szemléletté vált. Egyházunk egyetlen hiteles mércéje az
evangéliumhirdetés nagy ügye. Ez mutatja meg, hogy
menynyiben vagyunk engedelmes eszközei Istennek, hogy
miben mulasztottunk, hol kell tovább lépnünk. A misszió
elsõrendû közege az élõ gyülekezet, mert a misszió létesíti és élteti az egyházat. A hatéves lelkészképzés bevezetésével olyan igehirdetõket és pásztorokat kívánunk nevelni,
akik elkötelezettek a gyülekezeti szolgálatra. Ugyanezt a
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célja a lelkésztovábbképzés megindításának is. Bõvítenünk kell
a gyülekezeti munkások képzését, amely több helyen már példaadó módon folyik. Bátorítanunk kell presbitereinket, hogy
lelkipásztoraikkal imádkozó és felelõs közösségben, a gyülekezetek és egyházunk vezetésében és hûségben legyenek példaképei a nyájnak. Közoktatási intézményeinkben ragaszkodunk a református szellemiség érvényesüléséhez.
Gyülekezeteink sokféle és sokszor nehéz körülmények között élnek. Folytonos feladat, hogy terheiket könnyítsük, a lelkészi javadalmak igazságos rendezését segítsük, a
szórványok gondozását megerõsítsük, a nagyvárosokban és
egyház nélküli településeken új gyülekezeteket létesítsünk. Az egyházmegyék adminisztratív terheit tovább kell
csökkenteni, hogy espereseink még több erõvel végezhessék
a rájuk bízott közösségek, lelkipásztorok gondozását, vezetését, tanácsolását.
A ciklus elején csaknem 400 millió forint hiány terhelte
kerületünket, most egyetlen forint adósság sem nyomasztja.
S bár emiatt sok munka lelassult, mégis új gyülekezetek
szervezõdtek, templomok, parókiák épültek és újultak meg.
Diakóniai és oktatási intézményeink száma jelentõsen nõtt,
ezek megtartásához feltétlenül ragaszkodunk. Emellett
azonban meg kell erõsítenünk akár a legkisebb gyülekezeti közösség anyagi erejét is. Jézus példázata a toronyépítõrõl bölcs tervezésre int. A jó sáfárság bibliai mértéke pedig
arra buzdít, hogy például az adó 1%-a a lehetõ legteljesebb
mértékben jusson vissza oda, ahol felajánlották.
A magyar társadalmat súlyos közéleti, s még ennél is mélyebb erkölcsi válság, közöny és csüggedés hatja át, s ez olykor fájdalmasan egyházunkban is kiütközött. Küldetésünk
azonban, hogy a közélet, a közjó, de különösen az erkölcs
kérdéseiben biblikus, evangéliumi megnyilatkozásokat tegyünk, tanítsunk, neveljünk. Jézus Krisztus tegnap és ma
és örökké ugyanaz! (Zsid. 13:8) Sok tanácskozásra, lelkigondozói munkára, s még több imádságra van szükségünk, hogy
egyházunkban mielõbb jussanak érvényre az evidens krisztusi értékek, hogy aztán gyógyító erõvel hassák át népünket.
A szeretetben való egyházfegyelem mindig önmagunkon
kezdõdik.
Szilárdan elkötelezett vagyok a testületi egyházkormányzás mellett. Közgyûléseinken, tanácskozásainkon 
nem kevés tanulás és tanulság árán  helyreállt ez a szép református elv. A püspöki gyülekezetlátogató munka nem csak
ünnepi alkalmakra terjed ki. Szükséges a lelkészkörökkel,
presbitériumokkal, egyházmegyei testületekkel, szövetségekkel, egyesületekkel folyamatosan találkozni, s együtt
imádkozva, egymás hite által épülve megfontolást, biztatást, erõt venni.
Zsinatunk döntései kerületünket is érintik, annak akár
legkisebb közösségét is. Az új törvények megalkotásakor is
érvényre kell juttatnunk ezt. A testvér-gyülekezeti kapcsolatok, a folytonos találkozások, a szolidaritás megannyi kifejezése és a Generális Konvent munkája révén az egész magyar reformátusság egysége is tovább mélyülhet, s mi
ebben jelentõs részt is vállalunk.
Köszönöm mindazoknak, akik jelölésükkel kifejezték,
hogy alkalmasnak tartanak az egyházkormányzásra. Ez
több mint kitüntetés. Elhívás a szolgálatra. Aki elfogadja, a
felelõsséget is vállalnia kell, és szolgálata elsõ percétõl számot adni tartozik a Szentháromság Istennek, mert a belsõ
elhívást Tõle kapta. A mi alkalmatos voltunk Istentõl van
(2Kor 3,6). Csak ebben juthat érvényre a bibliai-reformátori
egyház-eszmény, a közösségi munkálkodás jó rendje.
Erre a közös szolgálatra kérek mindenkit, s szánom oda magamat is. Adjon a Szentháromság Isten az összes jelöltnek
bölcsességet és erõt, hogy igyekezzünk mindent népünk
javára és Isten dicsõségére tenni. Nem erõvel, sem nem
hatalommal, hanem az én Lelkemmel, azt mondja a Seregeknek Ura! (Zak 4:6)

PÜSPÖKJELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
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FÕGONDNOK JELÖLTEK
és egyházmegyei ifjúsági konferencián tartottam elõadást arról, hogy keresztyén mérnökként, cégvezetõként hogyan lehet Isten szolgálatában élni, és közben
munkálkodni az ország jólétén. 2000-óta a GE laborvezetõ mérnöke vagyok.
A Biai Református Egyházközség presbitereként
fõként missziós, és építési/gazdasági feladatokat látok
el. 52 éves vagyok. Feleségemmel, Nórával neveljük 4
tizenéves gyermekünket.

MIT SZERETNÉK TENNI?

DR. MAGAI ISTVÁN

PROGRAM ÉS A MÖGÖTTE LÉVÕ EMBER
Augusztus végén szegezte nekem azt a kérdést dr.
Balla Péter és Fónagy Miklós, hogy vállalnám-e az
egyházkerületünk fõgondnoki tisztségére való jelölést.
Sebesen leperegtek elõttem azok a korábbi események, amikor alkalmatlanságom ellenére Isten ráállított egy járatlan útra, és kézen fogva végig vezetett
rajta. Ez most is egy erõmet meghaladó út lenne, de
Véle el merek indulni...

ÉLETUTAM DIÓHÉJBAN
Harminckét évvel ezelõtt csodálkoztam rá elõször Jézus szeretetére, amikor nyomorult állapotomból megszabadított és új életet adott. Kezdetben ifjúsági bibliakör-vezetõként (Budakeszi, Bp. Pasarét) szolgáltam, majd amikor a politikai helyzet lehetõvé tette,
többekkel együtt, társadalmi szervezetek (újra-) alapításán munkálkodtam. (REFISZ, MEKDSZ, HARMAT
könyvkiadó...) Református lelkész Édesapámtól  a
bibliaismeret és a gyülekezeti munka mellett  az Istenre hagyatkozást és az alázatot is tanulhattam, ami
nem volt könnyû lecke.
Négy évig (1993-96) ügyvezetõje voltam a KEVE
Társaságnak, ahol a megtérésre hívó és a lelki növekedésre segítõ munka mellett vezetõket, üzletembereket, katonákat, rendõröket, tanárokat és más szakembereket tanítottunk és segítettünk abban, hogy a keresztyén értékeket megismerjék, és alkalmazzák
munkájuk során. A Károli Gáspár Református Egyetem alapító oktatója voltam. Számos egyházkerületi

Jézustól kapott küldetésünk betöltése érdekében
szükséges, hogy az egyházi szervezetek is idõrõl-idõre
megújuljanak. Ez fontos reformátori alapelv is egyben. A közismert, elvárt fõgondnoki feladatokon túl az
alábbi területeken szeretnék különösen is dolgozni az
elkövetkezõ hat évben:
A közösségépítés leghatékonyabb módján, személyesen szeretnék megismerkedni a gyülekezetek és intézmények minél több vezetõjével, munkatársával.
Sok értékes testvérünk van eltemetve és sok terhek
alatt roskadozó vár segítõ kezet. Vezetõi hiba lenne a
kis odafigyeléssel, segítséggel újra hatékonnyá tehetõ
munkatársról lemondani  a lelki, emberi következményekrõl nem is beszélve.
Szeretném elérni, hogy minél több közösség tudja a
terheit és erõforrásait megosztani másokkal. A presbiteri szövetség tagjaira, szervezetére számítva kezdeményezem területi, körzeti segítõ/tanácsadói csoportok alakítását, képzését.
Szeretném elõsegíteni, hogy a gyülekezetekben minél több helyen alakuljanak ifjúsági, fiatal családos és
más korosztályi-életviteli bibliakörök, ahol a lelki igények mellett a tagjaik közösségi szükségleteire is gondot fordítanak. A jó (hívõ) közösség a leghatásosabb ellenszer a tömeg-média szívó, embert és nemzetet romboló hatásával szemben.
Az intézmények fejlesztéséhez, fenntartásához
szükséges anyagiak elõteremtése érdekében külföldi
és magyar gazdasági szereplõk támogató csoportjait
kívánom létrehozni.
A fejetlenség sok lelkes ember kedvét szegi, sok
kárt okoz, ezért szeretnék különös gondot fordítani a
vezetésre alkalmas munkatársak továbbképzésére,
ösztönzésére, összefogására.
A fenti terveket csak munkatársakkal, lelki testvérekkel közösen lehet megvalósítani, ezért fontos számomra, hogy olyan személyekkel indulhatok a választáson, akik ugyanazokat a célokat követik, és a saját
területükön tapasztalt és kiváló szakemberek. (Akikkel biztos, hogy szívesen dolgoznék együtt: Fónagy
Miklós püspökjelölt, dr. Balla Péter és Kis Csongor fõjegyzõjelöltek.)
Bizony, jó dolog, ha a lovak egyfelé húznak, de az sem
baj, ha jó úton mennek.
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DR. TÕKÉCZKI LÁSZLÓ
TÖRTÉNÉSZ, TANSZÉKVEZETÕ EGYETEMI DOCENS

1951-ben születtem Szikszón (Abaúj megye). Felsõdobszán és Miskolcon végeztem
az általános és középiskolát. Debrecenben
és Budapesten a bölcsészkaron történelemnémet szakos tanárként végeztem (1975ben). 1981 óta az ELTE Bölcsészkarán dolgozom. Eszmetörténet, sajtó- és neveléstörténet, valamint protestáns egyháztörténet
a kutatási területem (1890-1940). A Valóság címû folyóirat fõszerkesztõje vagyok
(1994 óta), s a Hitel folyóirat rovatvezetõje
(1990 óta). A budahegyvidéki gyülekezet
presbitere vagyok.
Egyedül (elváltként) élek Budapesten.

PROGRAMOM
Az egyház alaptevékenysége az evangélium hirdetése és a szentségek kiszolgáltatása, valamint a lelkigondozói munka. De
sem a kikényszerített, sem az önkéntes egyházi gettó nem fogadható el, mert a valóban
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Krisztust követõ egyháznak társadalmi küldetése is van! S én e területen szeretném a református egyház munkáját erõsíteni.
Elõször is leltárt kell készítenünk. Számba kell venni egyesületeinket, a hozzánk
közel álló szellemi mûhelyeket és fórumokat. Ki kell alakítani az értékelvû politikával és politikusokkal való együttmûködés
formáit. Meg kell erõsíteni a médiumokban
való jelenlétünket.
Iskoláink hitbeli és világnézeti jellegét
mûveltségileg is meg kell alapozni. Ezekre
fórumokat és alkalmakat kell teremteni
helyileg, regionálisan és országosan is.
Össze kell hangolni ezt a tevékenységet.
Katalógust kell készíteni az alkalmas református politikai, közéleti és szakmai
emberekrõl  lehívható elõadói adatbázisként is mûködtetve ezt.
A beszûkítõ profilú hitoktatást ki kell bõvíteni etikával, filozófiával, történelemmel,
stb. Az ifjúsági munkát színessé és sokakat
befogadni tudóvá kell alakítani. Az értelmiségi missziós munkát  legalább német
mintára (Evangelische Akademie)  a református egyetem és teológiák bekapcsolásával intenzívvé kell tenni.
Gyülekezeteinket és környezetüket folyamatosan fel kell mérni. A 2001-es népszámlálás alapján és az óriásgyülekezetek
osztásával új gyülekezetek szervezését kell
elkezdeni. Iskolarendszerünk régi mintákon alapuló közösségi beágyazását fokozni kell. Jól tudom, hogy mindennek tartós
alapja a spiritualitás. Nem valamiféle
kultúrprotestáns program ez, de ugyanakkor ez a program nem is szégyelli és tagadja, hogy célja a hívõ magyar református keresztyénségnek mûvelt és etikus közösséggé építése, amely az egyetemes magyarságnak is szolgál  határoktól függetlenül.
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DR. BALLA PÉTER

1962-ben születtem Budapesten. Szüleim keresztyén családi légkörben neveltek fel, hálás
vagyok értük Istennek. Hitük és életük a mai
napig példa számomra. Édesapám, Balla Tibor hosszú ideig vezette a Presbiteri Szövetséget. 17 éves koromban tértem meg. Isten
sok áldását élhettem át a BudapestSzabadság téri, illetve a Kispest-Rózsa téri
református ifjúsági közösségben. Nem sokkal
megtérésem után, rendszeres igeolvasás és
imádság csendes percei alkalmával értettem
meg Isten elhívó szavát, mellyel a református
lelkészi szolgálatba állított. 1980-85 között
végeztem el a Budapesti Református
Theologiai Akadémiát. Kecskeméten voltam
segédlelkész, majd több évig szolgáltam beosztott lelkészként a Budapest-Szabadság téri Református Egyházközségben.
Néhány évig ösztöndíjasként Skóciában tanulhattam. Az Edinburgh-ban szerzett doktorátus után, 1994-ben hívott meg a Budapesti
Teológia Tanári Kara az Újszövetségi Tanszékre tanársegédnek. Bolyki János profesz-

szor úr nyugdíjba menetele óta, 1996-tól kezdõdõen, elõször docensként, majd 2002 óta
egyetemi tanárként vezetem ezt a tanszéket.
Esetemben ez felel meg a több mint tíz évnyi
önálló lelkészi szolgálatnak. A teológiai tanítást a lelkészi szolgálat egy ágának tekintem. Emellett vendég igehirdetõként gyakran
szolgálok gyülekezetekben.
1989-ben házasodtam meg: feleségem, dr.
Hegedûs Gyöngyi bõrgyógyász szakorvos.
Négy gyermekünk a Baár-Madas Református
Gimnázium ill. Általános Iskola tanulója.
Ha Isten a presbitériumok döntése útján
elhív a lelkészi fõjegyzõi szolgálatra, akkor az
eddigi szolgálataimat szeretném folytatni tágabb keretek között. A lelkészképzést egyházunk egyik lényeges szolgálati ágának tartom, ezért azt is szeretném folytatni. A gyülekezetek és a teológia közötti kapcsolat ápolását is szívügyemnek tartom. Lényegesen aktívabban kívánom tartani a kapcsolatot a
végzett lelkészekkel. A lelkészek továbbképzése terén is szívesen vállalok feladatokat. Az
eddiginél nagyobb mértékben szeretném
meglátogatni a gyülekezeteket, a lelkészi és
presbiteri közösségeket. Az egyházmegyék alkalmain is többször szívesen részt vennék.
Hívásra örömmel szolgálok igehirdetéssel
vagy bibliai tárgyú elõadással. A testvéri találkozásokat és beszélgetéseket értékes alkalmaknak tartom, melyeken én is gazdagodom
lelkileg. Örömmel élem át, hogy egymás hite
által épülünk. Egyházunk külkapcsolatai
ápolásában szívesen segítenék. Ebben hasznosíthatnám azokat a külföldi kapcsolataimat, amelyek a Szentírás tekintélyét és az
annak megfelelõ életvitelt képviselõ evangélikál testvérekhez fûznek. Tõlük tanultam a
kettõs odafigyelés üzenetét, mely szerint az
evangéliumra hallgató emberként a társadalmunkért is felelõsséget kell hordoznunk. A
püspök helyetteseként természetesen elsõ
renden azt végezném el, amit õ rám bíz. A
tisztséget nem adminisztratív feladatnak, hanem pásztori szolgálatnak tekintem, amelyben szívesen részt veszek a nekem adatott
kegyelmi ajándékokkal.
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PETERDI DÁNIEL

52 éves református lelkész vagyok. Öt fiúgyermekes lelkészcsaládból származom. Alap- és középfokú tanulmányaimat Balassagyarmaton, Érden
és az USA-ban végeztem. A teológiát Budapesten
fejeztem be, elõtte két évig katona voltam. Külföldi ösztöndíjon Edinburgh-ban (Skócia) voltam,
ahol rendszeres teológiával foglalkoztam, majd
néhány hónapot Svájcban töltöttem. Feleségem
Molnár Judit, szintén református lelkipásztor.
Drávafok-Kétújfalu Társegyházközségben kezdtem szolgálatomat 1982-ben. Innen 1989-ben hívott meg a Pécs-belvárosi Egyházközség, ahol jelenleg is szolgálunk. Épületeket renováltunk,
Pellérden templomot, Pécs-Hirden imaházat építettünk. Részt vettem a Pécsi Református Kollégium megalapításában és továbbfejlesztésében.
Gyülekezetünkben új istentiszteleteket, rétegalkalmakat indítottunk. Testvérgyülekezeti kapcsolatokat építettünk ki Erdélyben, Felvidéken,
Svájcban és Németországban. Négy gyermekünk
született, egy leány és három fiú. Baranyai szolgálati idõmben korábban egyházmegyei számvevõ, egyházmegyei fõjegyzõ, zsinati képviselõ voltam, jelenleg esperesként szolgálok. A Nagykõrösi Hitoktatóképzõ Pécsi Kihelyezett Tagozatán
dogmatikát-etikát tanítottam.
Terveim az egyházkerületi fõjegyzõ tisztséggel
kapcsolatban:
Egyházunk alkotmánya értelmében az egyházkerületi lelkészi fõjegyzõ tisztsége a püspök
helyettesítése. A fõjegyzõ szolgálata így teljes körûen a püspöki tisztséghez kapcsolódik.
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Ez elõször is azt jelenti számomra, hogy olyan
embernek kell vállalnia ezt a tisztséget, aki munkatársi egyetértésben együtt tud dolgozni püspökével. Ez tökéletesen bizalmi szolgálat, s egyúttal csapatmunka. Eddigi közös szolgálataink
alapján hiszem, hogy dr. Szabó István püspök úrral  felkérésére  képes leszek tisztességesen,
egyházunk épülésére együtt gondolkodni, imádkozni és munkálkodni.
Az elmúlt ciklus kezdete rendkívüli volt egyházkerületünk korábbról örökölt eladósodottsága
és összekuszált viszonyai miatt. Akkor égetõen
szükséges volt, hogy a fõjegyzõ erõs gazdasági
döntésekkel is felhatalmazott vezetõ legyen. Köszönjük, hogy fõjegyzõnk, Varga László rendbe
hozta egyházkerületünk megtépázott gazdálkodását! Most viszont  én is úgy vélem  a régi
rend értelmében vissza kell adnunk a gazdasági
döntések elõkészítésében, kivitelezésében minden lehetõséget egyházkerületünk gazdasági bizottságának. A munkának ezt a részét bízzuk
bölcs testületek, gazdasági szakemberek kezére.
Fontosnak tartom a párbeszédet egyházkerületünk presbitériumaival és a lelkipásztorokkal.
Ez az jelenti, hogy Veres Sándor jelölttársammal
együtt elõször is beszélgetni igyekszünk azokkal,
akik valamilyen elképzelést, tervet, vagy éppen
nehézséget jeleznek életükbõl, mert meggyõzõdésünk, hogy a jogi huzavonák, levelezgetések sokaságát lehet megtakarítani személyes találkozásokkal, megbeszélésekkel. Ebben is segíteni kívánjuk egyházkerületünk elnökségét.
A lelkészképzés nyomon követése, a lelkipásztori kihelyezések, kirendelések elõkészítése, a
hatodévesek gyülekezeti képzésének segítése
mindig is fõjegyzõi feladat volt. Több évtizedes
gyülekezeti lelkipásztori tapasztalataimat szeretném a teológusok gyakorlati felkészítése terén
kamatoztatni. Ennek kivitelezésére párbeszédet
kell folytatnunk a tanárokkal, spirituálissal, diákokkal. Be kell vonnunk olyan példaértékû lelkipásztorokat a munkába, akik akár mentorként
(ez már folyik), akár saját mûhelymunkájuk bemutatásával késztetik a teológusokat a különbözõ típusú lelkészi példaképek alkalmazására.
A kerület espereseivel, jegyzõi, tanácsosi karával építõ munkakapcsolatban kell elõkészítenünk
közgyûléseinket, és folyamatosan segítenünk kell
a döntések megvalósítását, a püspöki hivatalban
folyó munkát.
Végül azt kérem mindenkitõl, aki várja, segíti
munkánkat, hordozzon minket imádságában is,
hogy ne legyünk magunkra hagyott szolgái egyházkerületünknek! Amit ígérhetünk, hogy Isten
segítségét kérve, krisztusi testvériségben, tisztességgel igyekszünk az ügyeket kezelni. Ehhez
kérjük a Szentlélek  mindannyiunkat megvilágosító  bölcsességét, erejét!
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VILÁGI FÕJEGYZÕ JELÖLTEK

KIS CSONGOR

Elöljáróban megköszönöm azoknak, akik
alkalmasnak találtak a világi fõjegyzõi
tisztségre és engem jelöltek erre a feladatra.
1947. november 26-án születtem a Fejér megyei
Vértesacsán, ahol édesapám, néhai Kis Boáz volt
a lelkész. Családom majd 200 éve ad lelkészeket
a Dunamelléki Egyházkerületnek és hálát adok
Istennek, hogy Gergely fiam  tizennegyedik generációsként  ma ugyanazt a lelkészi szolgálatot
végzi, amit eleim is végeztek évszázadokon át. El
kell mondanom, hogy életemben beigazolódott a
100. zsoltár gyönyörû mondata, mert valóban
megtapasztaltam, hogy nemzedékrõl nemzedékre való az Isten hûsége.
36 éve élek óvónõ feleségemmel boldog házasságban, amit Isten három fiúgyermekkel áldott meg.
A Budapesti Református Teológiai Akadémián
hitoktatói képesítést szereztem. A Pénzügyi és
Számviteli Fõiskolán jeles eredménnyel kaptam
meg az okleveles szakközgazda diplomám, adóés pénzügyi ellenõr szakon. Mérlegképes könyvelõi oklevelemet 1978-ban szereztem meg.
Több mint negyven éve foglalkozom pénzügyekkel, ebbõl 31 évet az államigazgatás területén töltöttem el.

A gyülekezeti munkában már hosszú évtizedek óta részt veszek. A Presbiteri Szövetségnek alapító tagja vagyok. 34 éve szolgálok
presbiterként  elõbb Budakeszin, majd Vácott
a Vác-felsõvárosi gyülekezetben. Jelenlegi gyülekezetemben 14 éve a gondnoki szolgálatot is
ellátom. Elõbb egyházkerületi tanácsosként,
egyházmegyei pénztárosként, majd az utóbbi
hat évben zsinati tagként végzem közegyházi
szolgálataimat. A zsinat Számvizsgáló Bizottságának elnöke, a zsinat világi jegyzõje vagyok.
A 31 évi államigazgatásban elvégzett pénzügyi szakmai munkám tapasztalataival eddig
is a Magyarországi Református Egyházat szolgáltam. Meggyõzõdésem, hogy a pénzügyi tevékenység során az kérhetõ számon, amirõl szabályzat, ismeret van, az MRE Gazdálkodási
Törvénye 7.§-ának megfelelõen. Ennek értelmében pedig mindenkori feladatomnak tekintem a jövõt illetõen is a pénzügyi eligazítás, tájékoztatás megadását, a segítés és nem az elrettentés céljával.
Számomra igen fontos, hogy az erõtlent, a
gyengét támogassuk, illetve megerõsítsük. A
különféle gazdasági és pénzügyi beadványok
elbírálásánál nem a különféle kapcsolatok élveznének prioritást, hanem a megalapozott és
számításokkal alátámasztott tények. Alapvetõ
követelmény, hogy az elszámolás pontos és 
akár menet közben is  követhetõ legyen.
Magyar református keresztyén vagyok, s
ezért természetes valóság számomra a haza
szeretete. A HAZA fogalmaim szerint nem okvetlen és kizárólag csak az országhatáron belülre vonatkozik. Nagyon fontosnak tartom a
határon túli gyülekezetekkel való kapcsolattartást, már csak azért is, mert tanulmányaim
egy részét a határon túl végeztem.
Amennyiben bizalmat nyerek a választáson,
úgy világi fõjegyzõi minõségemben azon leszek,
hogy mind az állami, mind az egyházi pénzügyi
szabályzatokról felvilágosítást és tájékoztatást
adjak úgy, ahogy a 2002.évi I. törvény alapelveiben ez szabályozásra is került. Úgy gondolom, hogy megfelelõ szakmai tapasztalattal és
bibliai elkötelezettséggel segíteni tudok a hozzám fordulóknak ezekben a kérdésekben is.
Célom a tájékoztatás és nem az elrettentés.
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erõsítése és  szükség szerint, de legalább évenként  lelkész-gondnoki megbeszélés tartása. A presbiterek és a
presbitériumok szerepének helyretétele, kötelességek és
jogok. Információk átadása. A presbiterek és a lelkipásztorok küldetésszerû együttmunkálkodásának megerõsítése. A közösségtudat megerõsítése, a kongregacionalista, túlzott önállóság, függetlenesedés megszüntetése.
A lelkészválasztás rendszerének teljes felülvizsgálata! Ha bizalmi elv alapján választott személyekre bízzuk a kormányzást, akkor meg kell adnunk a jogot a lelkészi állások, szolgálati helyek betöltésénél az átgondolt
intézkedések megtételére. Próbáljunk meg a nagyobb
egyházi közösségben gondolkodni.
Ehhez a presbitériumok és a presbiterek által is elfogadott törvényi változásokra van szükség. A jelenlegi
lelkészekrõl szóló törvénytervezet nem ilyen! Az ún. kisegyházakban és a szórványokban élõk is szeretnének lelkipásztort kapni, ill. az ott szolgálók is szeretnének 1015 év után másik szolgálati helyet kapni. Ha nem teszünk semmit, akkor kisgyülekezetek szûnnek meg, lelkészek és lelkészcsaládok mennek tönkre, nem lesz, aki
presbiterséget vállaljon.

VERES SÁNDOR,

a DMREK világi fõjegyzõségére jelöltjének bemutatkozása:
Talán rendhagyó módon a személyi adataimat a bemutatkozás végére helyezem. A 2008-as évet az igehallgató, olvasó és
a hirdetõ református keresztények egy hatalmas felszólítással, elhívással kezdhettük. Január elsején a napi újszövetségi igébõl így szólít meg Jézus: Térjetek meg . (Mt. 4,17)
És vezetett tovább; elhívta a tanítványokat  tanított a boldogságról, amelyrõl még ma is oly sok téveszménk van ,
magyarázta a törvényt, amit nem eltörölt, hanem betöltött
, szólt a képmutatás nélküli adakozásról és a böjtölésrõl 
és megtanított imádkozni . A megszólítás, az elhívás mindenkinek szól, de a döntés személyes. A tanítványok feladata, a mi feladatunk, hogy az örömhír mindenkihez eljusson
(misszió) és a hitre jutottak elhívott közössége (az egyház) a
világban is látható és vonzó legyen.
Mekkora ez az egyház? Mielõtt a számok bûvöletében elmerülnénk, ismét Jézus adja meg a helyes választ: Ahol
ketten, vagy hárman összegyûlnek  (Mt. 14.20)
Látnunk kell, hogy minden gyülekezet egyház, de nem a
teljes egyház. Az egyetemes egyház és annak kormányzatának
feladata  a missziók bekapcsolásával (!)  annak elõsegítése,
hogy az egyháztag bármely gyülekezetben megélje hitét, dicsõítve az Istent, és teljesítse küldetését, vagyis egyénként és közössége által is hirdesse az evangéliumot a világnak.
Törvényeink és a DMREK gyülekezeteinek presbitereibõl és lelkészeibõl választott közösségek meghatározzák a
feladatokat, de saját, megbeszélésre javasolt gondolataim is
vannak:
A megváltozott társadalmi környezetben meg kell találnunk
az evangélium hirdetésének a mai kor emberét elérõ és megszólító módját és formáját. A Kárpát-medencében is megváltoztak az emberi kapcsolatok viszonyai. Az ember-ember
kapcsolatok, a családi kapcsolatok, a munkahelyhez való
kapcsolatok. Megnõtt a mobilitás, a vándorlás. A környezet
szekularizációja (elvilágiasodása), a hatalmas közömbösség,
a krízis helyzetben fellépõ tévtanítók, és a média keresztény
vallás-ellenessége mellett és ezekkel szemben kell hitvallást
tennünk. Néhány javaslat a jobbítás szándékával:
1., A meglévõ gyülekezetek állapotának teljes körû felmérése, a szolgálatok formája és egyedi szükségletei szerint. A gyülekezetben lévõ szolgatársak helyzetének felmérése, kiemelten a lelkipásztorok, a lelkészcsaládok
életére vonatkozóan. A lelkészkörök mûködésének meg-

2., A DMREK  lehetõleg egyeztetve a többi egyházkerülettel  egyházmegyei bontásban, de nem szigorú határokkal végezze el valamennyi település társadalmi, szociális, gazdasági, migrációs, vallási, hitéleti jellemzõinek
több évre visszatekintõ változásait. A trendek alapján 
az érintett egyháztestekkel egyeztetve  készítsen terveket gyülekezetek alapítására, összevonására, szolgálati
helyek kialakítására.
Kisgyülekezetek és szórványok gondozása. Utazó
szórványlelkészi státuszok létesítése.
Felkészített laikusok rendszeres szolgálata a szórványokban és a kisgyülekezetekben.
3., A lelkészképzésben  a kellõ ismeretek átadása mellett 
növelni kell a magyarországi állapotokra vonatkozó ismereteket, a mai kor emberének jellemzõ szemléletét, a
közösségi életformákat (falu, kisváros, nagyváros, korosztályi rétegzõdések, intézmények stb). Világossá kell
tenni, hogy  a felszentelt lelkipásztor már nem rendelkezik önmagával, hanem Istennek és az egyháznak szolgálatára van rendelve (Kálvin).  A lelkésztovábbképzésben kiemelt terület az igehirdetés megújítása, a gyülekezetvezetés módszertana, a látogatási szolgálat végzésének szükségessége és formái.
4., A vizitációk végzésének felülvizsgálata. Az egyházmegyék szerepének megerõsítése. Kiemelt feladat a presbiterek képzése és továbbképzése. A MRE zsinatának
munkájában aktívan részt kell venni. A törvényalkotásban érvényesülnie kell a zsinat-presbiteri elvnek.
Személyi adataim: Egyfeleségû, 58 éves mérnök vagyok.
Három felnõtt gyermekünk van. Életem meghatározója,
hogy lelkészcsaládból származom.
Egyházi szolgálataim: presbiter vagyok 27 éve, a BpÉszaki Református Egyházmegyének tanácsosa 1994-tõl, a
most záródó ciklusban egyházmegyei gondnok, egyházkerületi és zsinat missziói bizottsági tag. Tagja vagyok a Presbiteri Szövetségnek.
A DMREK közösségétõl kapott jelöltség küldetésre szól, amely
kezdõdik az imádkozással, az Isten akaratára való figyeléssel,
majd ez folytatódik a sokirányú szolgálattal, amely nem kormányzási technika (management), hanem krisztusi rend. A
szolgatársi jelöltséget köszönettel elfogadom.

VILÁGI FÕJEGYZÕ JELÖLTEK BEMUTATKOZÁSA
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FELHÍVÁS!
Épül a hidasi templom!
Kedves Testvérek! Mint azt bizonyára
sokan tudjátok már, 2007 tavaszán a
hidasi gyülekezet új templom építését
kezdte el. Isten segedelmébõl, sok támogatással a templom szerkezeti munkái, burkolatai és vakolása elkészültek.
Most azzal a kéréssel fordulunk gyülekezeteinkhez, hogy a végleges befejezéshez nyújtsanak támogatást.
Legutóbbi esperes-gondnoki értekezletünkön a hidasiak templomépítésrõl küldött beszámolóját nagy örömmel meghallgattuk, megtárgyaltuk kérésüket, és
úgy döntöttünk, hogy most közösen arra
buzdítunk mindannyiótokat, hogy akár
egy vasárnapi perselypénzzel, akár egyéni adományokkal támogassátok e nagyszerû munka befejezését.
A hidasi reformátusok története megrendítõen szép. A hûség története ez. Hiszen már a 18. század végén a hódoltság
után újratelepedett községben megelevenedett az egyházi élet, majd a II. világháború alatt a Bukovinából Bácskába vándorolt székelyek telepedhettek át ide. A
gyülekezet hallatlan önfeláldozással és
lelkesedéssel kezdett hozzá új és szép
templomának megépítéséhez, mintegy jelezve, hogy nemcsak letelepedtek, hanem
immár hazát is találtak. Tisztelettel buzdítok hát e nagyszerû munka támogatására és befejezésére.
Dr. Szabó István
püspök

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(dmrek.hu
Felelõs szerkesztõ: Varga László fõjegyzõ
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az OPEN ART nyomdában

DUNAMELLÉK
D u n a m e l l é k i R e f o r m á t u s E g y h á z k e r ü l e t i K ö z l e m é n y e k • 2008 / d e c e m b e r

Az Úr Istennek nagy tetteivel járok
Zsolt. 71. 16
kkkkkkkkkkkkkkkkkkk
A Dunamellék jelen, kezünkben
2003-ban
indult
útjára
a
lévõ számához mellékelünk egy
Dunamelléki Közlemények azzal a
CD-t, már köztünk nem levõ, álcéllal, hogy minden gyülekezet tádott emlékû lelkipásztor testvérejékoztatást kapjon az egyházkerüink igehirdetéseivel.
leti tanács és közgyûlés határozaA gondolatot elindító lelkésztesttairól.
vérünk  Kósa István  azzal a
Ennek a ciklusnak utolsó számát
szándékkal tette le az asztalomra
tartják kezükben gyülekezeteink
elõzetes javaslatát, majd magát a
felelõs õrállói.
CD-t, hogy autóban utazva, vagy
Hat év van mögöttünk, a Dunaéppen odahaza néha ne az aktuális
mellék kissé talán száraz tények
rádiós zenét vagy reklámokat hallformájában adja vissza azt, ami
gassuk, hanem egy-egy igehirdeebben az idõszakban történt kerütésbõl hangzó evangéliumi biztaletünkben. Akinek ideje engedi és
tás, vigasztalás vagy bûnbánatra
átlapozza a 14 kiadványt, nyomon
hívó szó építsen bennünket. Lekövetheti az elmúlt évek gondjait
gyen áldás ezen a kezdeményezéés örömeit. A megvalósult és tervesen! Köszönettel vesszük a visszazett missziói, gyülekezeti és intézKenyai betlehemes
jelzéseket, amelyek vagy tovább viményi tervek és részbeni beszámoszik, vagy megállítják ezt a kezdelók egy-egy rövid, tömör, hivatalosményezést. A lemez hangzóminõségéért nem a gyûjtõ és a kénak és száraznak tûnõ mondata mögött hiszem, hogy sok
szítõ a hibás, hanem annak a kornak a technikája, amelyben
imádság, tudom, hogy sok munka, törõdés, közös és egyéni
a felvételek készültek.
gondolkodás és tett rejlik.
A Dunamellékkel együtt postázzuk a Téka különszámát
Kérem, hogy a visszatekintésben a ciklus végén mindannyiegy képeslappal a jelenlegi hallgatókról, amely a Hittudoan vegyük számba munkánk, felelõsségünk, helytállásunk
mányi Karnak  maradjon meg nekünk egyszerûen Teolóeredményét, amelyért egyedül Istené a hála és köszönet.
giának  bemutatására hivatott, elsõrenden azon fiatalok
Ugyanakkor alázattal lássuk mulasztásainkat, hiszen õszinszámára, akik a lelkészi szolgálat nehéz, de a világon legtén be kell vallanunk: sokszor a határozatok a
szebb hivatását akarják választani. Amennyiben az egyDunamellékben történt megjelenéssel le is zárultak. Nem
házközségben több példányra lenne szükség, kérem, jelezkellene ennek így lennie. Máskor a jó gondolatok és hatázék, mert tudunk küldeni, hogy a potenciális, tehát valórozatok félrecsúsztak, talán nem az lett az eredmény, ami
ban a pályaválasztás elõtt álló és lelkészi szolgálatra gona szándék volt.
doló testvéreink kezébe kerüljön.
Köszönöm minden lelkipásztor, fõgondnok, presbiter
testvéremnek a vállalt és betöltött szolgálatot, az elvégzett
Kívánok minden lelkipásztor, gondnok, fõgondnok, presbiter
munkát.
testvérünknek és az egész gyülekezetnek áldott adventet-kaKöszönöm azoknak, akik megértették és segítették az
rácsonyt és Isten kegyelmes vezérlete alatt megélt 2009-es
egyházkerület vezetõ szolgálatban levõ tagjainak munkáesztendõt.
ját, törekvését.
Legyen valóság mindannyiunk életében az angyalok karáKöszönöm a jó szándékú észrevételt, bírálatot, helyreigacsonyi evangéliuma:
zítást.
Hiszem, hogy mindig Istentõl kapott lehetõség egy-egy
Mert megszületett néktek ma a Megtartó, ki az Úr
mérföldkõnél megállni, visszanézni és így indulni tovább
Krisztus. Luk. 2. 11.
hálaadással, bûnbánattal okulva a jóból, és tanulva a hibás döntések vagy végrehajtások kudarcaiból. Legyen ez
így most is.
Varga László,
fõjegyzõ
Mindeddig megsegített minket az Úr! Sám. I. 7. 12.
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AZ ELMÚLT IDÕSZAK

AMIRÕL ELÕRE TUDUNK:

NÉHÁNY FONTOS ESEMÉNYE




a 2008. áprilisi közgyûlés óta május 5-én, június 11-én,
augusztus 27-én, október 1-én, november 5-én volt esperesi-gondnoki értekezlet, augusztus 27-én tanácsülés,
szeptember 2-án és november 13-14-én közgyûlés, végül
december 10-én cikluszáró esperes-gondnoki értekezlet
szeptember 27-én egyházkerületi ifjúsági nap volt Pakson Erõforrásaink címmel, ennek keretében iktatták be
az egyházkerületi ifjúsági lelkészét, Fodorné Ablonczy
Margitot

Fodorné Ablonczy Margit, ifjúsági lelkész beiktatása




2009: Kálvin-év
2009. január 12-én egyházkerületi lelkészértekezlet

6 6 - O S Ú T IN T ERA K T ÍV
BIBLIAKIÁLLÍTÁS
A Biblia Évében a 66-os út c. interaktív bibliakiállítást budapesti teológushallgatók, egyetemisták és ifisek tervezték
és valósították meg. Az egész év során számos helyen, gyülekezetekben, iskolákban, fesztiválokon állítottuk ki, mely sok
érdeklõt vonzott. A Biblia elõállásának nyolc fázisát szemlélhették meg a látogatók az Isten útja az emberig c. részben,
ahol interaktív formában lehetett rendezgetni a Biblia könyveit, rajzolni eredeti betûket, kipróbálni a nyomtatást. Az
Ember útja Istenig c. részben pedig a képzõmûvészet és a
zene segítségével találkozhattak a látogatók az istenkeresõ
ember mûvészi alkotásaival. A vendégkönyv bizonysága
alapján a kiállítás szép sikert aratott és maradandó élménynyel távoztak a látogatók az interaktív kiállításról. Fontosnak tartottuk, hogy a Biblia évében az emberek a Szentírás
útmutatásával az Élõ Istennel találkozzanak. Ezért is kölcsönöztük jelmondatunkat a János evangéliuma 20,31-bõl:
Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek:
Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben
életetek legyen az õ nevében.
RÖVID STATISZTIKA:
A kiállítást (az iskolai helyszínekkel együtt, ahol osztály
vagy hittanórai keretben is voltak látogatók) kb. nyolc-kilencezren tekintették meg.

KRE HTK vendége volt Kányádi Sándor erdélyi költõ





október 7-én a székház dísztermében a KRE HTK vendége volt Kányádi Sándor erdélyi költõ
kerületi lelkésztovábbképzõ kurzus volt november 3-7.
között Monoszlón családlátogatás témában, valamint
szeptemberben elindult az egyházkerület lelkésztovábbképzése keretében a KRE Jogi karával együtt kialakított
jogi szakokleveles lelkész végzettséget adó képzés
Barsiné Pataky Etelka EU-parlamenti képviselõ asszony
vendégeiként 38 fõs lelkészcsoport utazhatott a kerületbõl Brüsszelbe az uniós döntéshozatali rendszerrel ismerkedni december 1. és 3. között

HELYSZÍNEK:
 Egyházközség: 10
 Iskola: 6
 Egyházközség és iskola: 2
 Egyetem: 4
 Szabadtéri: 6
 Világi helyszín: 10
 Fesztivál, nyitott alkalom: 5
 Határon túl: 1
 Három napnál rövidebb: 3
 Nem református (evangélikus) helyszín: 2
Több helyen az iskola és az egyházközség közös szervezése volt.
A világi helyszín többször jelent nyitott terû, de egyházi szervezésû programot.
Egy helyszín több kategóriának is megfelel, ezért jöhet
ki több szám az összesítésben.
A kiállítást a 2008-as évre terveztünk, de már kaptunk
öt meghívást a következõ évre is, többet a határon túlra,
pl. Erdélybe is.
ISTEN NEVE LEGYEN ÁLDOTT
A MEGVALÓSULT PROGRAMOKÉRT!
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Élet a teológián
KÖZÖS EBÉDEK:
A teológián a 2008/2009-as tanév elsõ félévében a következõ
szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat
és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen:
Szabó Gábor vállalkozó, Erdélyi ebéd (családok felajánlásai), Vértesaljai Egyházmegye, MRE Zsinat, Teológia, Dunántúli Egyházkerület, Északpesti Egyházmegye, Kend magad! ebéd, Délpesti Egyházmegye, Budapest-Déli Egyházmegye, Budapest-Északi Egyházmegye, Egyházkerület
TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK
A 2008/2009-ES TANÉV ELSÕ FELÉBEN
Az elmúlt félévben a következõ gyülekezetek meghívására
szálltunk ki a Ráday 28-ból teológusnap keretében: Százhalombatta, Kijev (Ukrajna), Lovasberény, Szék (Erdély), Tiszakécske, Csõsz-Soponya, Csaba utca (Budapest), Felsõõr (Ausztria), Ócsa, Helvécia- Ballószög,
Skót Misszió (Budapest).
Teológusokat kértek fel evangélizációs és adventi szolgálatokra Százhalombattán és Mátyásföldön, valamint a felvidéki Berzétén és környékén. Többen részt vettek a
Lónyay Gimnázium csendesnapján.
Az Ágoston Sándor Alapítvány több tájékozódó utat
tett a határainkon túlra. A Vajdaságban egy istentiszteleti
hely létrehozásán fáradoznak, Erdélyben pedig az árvaházak támogatásának lehetõségeirõl tájékozódtak. Segítettünk a Baár-Madas Református Gimnázium által gyimesi
csángó gyermekeknek gyûjtött taneszközök, táskák, íróeszközök, könyvek eljuttatásában.
Az elmúlt nyáron is két építõtábort szervezett az Alapítvány, amelyek során Magyarigenben és környékén (fõleg
Sárdon), valamint a felvidéki Berzétén (Rozsnyó mellett)
végeztek a teológusok nem kevés munkával járó szolgálatot,
az utóbbi helyen egy gyülekezeti ház-árvaház felépítésében
hollandokkal együtt dolgoztak. Ezeket a táborokat az Ágoston Sándor Alapítvány segítette, szervezte és támogatta.
A spirituális és néhány diák részt vett októberben a 20+
ifjúsági konferencián Kolozsváron.
TANULMÁNYUTAK:
Nyáron a Székelyföld meghódítása c. tanulmányi kirándulás keretében a varázslatosan szép Székelyföldet járta
be a teológusok egy csoportja, mely során sok szép és gazdag élményben volt részük. Nagyobb szabású tanulmányutat szerveztek Kenyába, ahová a teológia 12 fõs küldöttsége látogatott el. A nairobi St. Andrews Presbyterian
Church vendégeként a hallgatók részletes bepillantást
nyerhettek az afrikai keresztyénség mozgalmas életébe,
missziójába. Az útról több fórumon is beszámoltak, az egyházi médiumokon kívül többek között a teológián, a Kispest-Rózsatéri gyülekezetben, a Kálvin téri gyülekezetben,
Naszályon és több teológusnapon.
A félév során vendégünk volt Kányádi Sándor költõ, akivel szép estét töltöttünk el együtt.
OTTHONÓRÁK:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó
külsõs (nem teológus) hallgatók számára a teológia spirituálisa szervezett hétfõ esténként Otthonórákat, amelyek fele
felsõbb éves teológushallgatók által tartott bibliaóra, másik részük pedig bemutatkozó vagy közösségépítõ alkalom volt. Ennek során ismerkedhettek meg a diákok Veszelka Tamás egyetemi és Fodorné Ablonczy Margit ifjúsági lelkésszel.

A tiszakécskei teológusnapon

Teológusok Székelyföldön

Tanulmányúton Kenyában
EGYÉB PROGRAMOK:
A Biblia Évében  amint arról elõzõ számunkban is hírt adtunk  a 66-os út c. interaktív bibliakiállítást tervezték és valósították meg a hallgatók. Ez a program tavasztól õszig végigvonult szinte az egész országon. Ennek a kiállításnak felállításában és üzemeltetésében is közremûködtek a teológushallgatók.
Bölcsföldi András spirituális
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TANÁCSÜLÉS
2008. augusztus 27.
Egyházkerületi Tanács 2008. augusztus 27.
6. AZ EGYHÁZKERÜLET 2008. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Elõterjesztõ: Varga László
1. Az Egyházkerületi Tanács a Dunamelléki Református
Egyházkerület módosított költségvetését elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsa felkéri az egyházkerület elnökségét, hogy vizsgálja meg a
Mátraszentimre-Galyatetõ Fenyõ utca 9. szám alatt található 1065, 1075,1076 hrsz-ú ingatlanokat, a rajta levõ panzió
épületével együtt. Amennyiben az épületet jogilag tisztának,
állagában jónak, egyházi konferencia céljára használhatóság vonatkozásában megfelelõnek találja, és a Mátraházi
Konferencia-központtal közös mûködtetés feltételei biztosí-

tottak, gazdaságosak, úgy az Egyházkerület költségvetésében foglalt kockázati céltartalék, általános tartalék és lekötött tartalék terhére 75 M Ft, azaz hetvenötmillió forintos
maximális vételárért felhatalmazza az egyházkerület elnökségét az adás-vételi szerzõdés megkötésére.
7. A TANÁCS ÜLÉSÉNEK BEREKESZTÉSE
Elõterjesztõ: Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsa köszönetét fejezi ki Varga László egyházkerületi fõjegyzõ úrnak,
az egyházkerület gazdasági életének irányításában kifejtett
fáradozásáért, azért a szép eredményért, amely egyházkerületünk életében megtapasztalható.

KÖZGYÛLÉS
2008. szeptember 2.
3. A KÖZGYÛLÉS MEGNYITÁSA
Dr. Nagy Sándor egyházkerületi fõgondnok:

Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlését, elnöktársammal egyetértésben, megnyitom. Tisztelettel és
szeretettel köszöntöm a közgyûlés alkotó és tanácskozási jogú tagjait és elõadóit, vendégeinket, munkatársainkat, valamint a sajtó jelenlévõ képviselõit.
Mindenek elõtt megköszönöm Szabó püspök úr bevezetõ áhítatát, s életére, szeretteire és a reá bízottakra Urunk gazdag
áldását kérem és kívánom!
Közel 6 éve közös hajóba szálltunk, mely a Magyarországi
Református Egyház flottájának egyik fontos zászlóshajója.
Ez a hajó lassan-lassan partot ér. Ez a partraszállás abban
különbözik a többitõl, melyre együttes utazásunk, munkánk
közben többször is sor került, hogy a következõ útra kelés
más, megváltozott tisztikarral valósul meg. Az a jó az egészben, hogy nem idegen hatalmak által kiagyalt összetételû,
ismeretlen tisztikar vár a feladatra, hanem egy olyan csapat, melynek tagjai ismét közülünk fognak kikerülni. Ismerjük õket, s akiknek ez fontos volt, azok már számba is vették képességeiket, teljesítményeiket, hogy ne csak maguk
közül válasszanak, de a személyi állományról is eleget tudjanak ahhoz, hogy mindez ne vakrepülés legyen, hanem jól
átgondolt, józan és bölcs döntésekbõl felépített akció.
A tengeren partközelben lecsillapodnak a hullámok, s a hullámtörõ gátakon túl, biztonságos mólók oldalán már veszélytelenül le lehet horgonyozni. Úgy tûnik, esetünkben még

nem egészen errõl van szó! Régen kelt hullámok ahelyett,
hogy elenyésznének, tovább dagadnak, s kétségessé válik,
lesz-e csend az õrségváltás perceiben. Ilyen pl. a zuglói gyülekezetben kibontakozott méltatlan pereljárási sokadalom,
mely már eddig is sok kárt okozott egyháznak, gyülekezetnek, embereknek, közös ügyeinknek. De ilyen a Károli Egyetem körül e nyáron fellobbant újabb probléma-láng is, amely
ha egy éve jelentkezik, akkor még kapkodás nélkül kezelhetõ lett volna. Most bizony ennek rendezése sem lesz könnyû a
remélten méltóságteljes õrségváltásig. Más rendezetlenségek
is említhetõk lennének, mégis jó itt arra gondolni, hogy azok
inkább a Dunamelléki Egyházkerület kerítésén kívüliek.
Egyházkerületünkben  eltekintve az említettõl  viszonylagos
rend uralkodik. Számos elkezdett, nagylélegzetû feladatra pontot tettünk vagy rövidesen pontot fogunk tenni. Ahogy ez lenni
szokott, ha nincsenek nagyléptékû problémák, akkor a kisebbek aránytalan hangsúlyt kaphatnak, még inkább, ha nem vagyunk eléggé résen, nem figyelünk a megbúvó neuralgikus pontokra. Az elõzõ választás viharos volt! A korrektség itt-ott nagyon hiányzott. Még a Választási Bizottság sem állt eléggé hivatása magaslatán. De tetszett Urunknak, hogy szakadások és
viharok nélkül foglalja el az akkor új tisztikar kijelölt helyét.
Tanuljunk a múltból! A választási kampány elsõ hivatalos állomása a mai, amikor megválasztjuk a Választási Bizottságot,
melynek tagjai tanúságtételünkkel az Úr elõtt leteszik esküjüket. Bárcsak példa lehetne ez a bõ negyedéves idõszak arra, miként lehet megtalálni, elfogadni, felelõsséggel felruházni bántó
és gyilkos indulatok nélkül azokat, akiket e közösség nagy
többsége minderre legalkalmasabbnak talál. Bárcsak tudnánk
mi, végleg leköszönõk, mint magam is vagyok, úgy átadni megbízásunkat, tisztünket, hivatalunkat, mintha megszentelt klenódiumot adnánk annak, aki követ bennünket. Akit pedig méltónak talál a közösség, s õ vállalja is, azt határozottan erõsítse
meg eddigi vagy még felelõsebb új tisztében, bátran biztatva:
kevesen voltál hû, sokra bízunk ezután!
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6. LELKÉSZI OKLEVELEK ÁTADÁSA
Elõterjesztõ: Varga László
1. A közgyûlés megállapítja, hogy Farkas Balázs István
és Orosz Emil a segédlelkészi esküt letette, szeretettel
köszönti õket, életükre, szolgálatukra Isten áldását kéri.
7. PÜSPÖKI ELÕTERJESZTÉS
Elõterjesztõ: dr. Szabó István
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Mai közgyûlésünket a református egyház választási törvényében foglaltak értelmében hívtuk egybe. Egyházunk választási törvénye erre az esztendõre általános tisztújítás
rendel, s ezt a legutóbbi zsinat határozattal megerõsítette, s
kibocsátott egy a jelölések és választások határnapjaival
kapcsolatos tájékoztatót. Remélem, hogy egyházközségeink
presbitériumaiban  a törvény rendelkezései szerint  megtörtént a választási törvény ismertetése, s azt is, hogy ennek
révén egyházmegyéink közgyûlési tagjai, kik a következõ
idõszakban a jelöléseket megteszik, ugyanígy tisztában vannak az eljárási szabályokkal. Általánosságban annyit kívánok elmondani, hogy a korábbi választási törvény csak néhány ponton módosult, elsõsorban a választások titkosságának megerõsítése terén és egyes jogorvoslati tételek pontosításával. Kérem közgyûlésünk tagjait is, hogy amikor presbitériumaikban szavazásra kerül sor, ügyeljenek a törvényben
foglalt, egyébként nem túl bonyolult eljárásra.
Egyházkerületi közgyûlésünknek most egyetlen feladata
van, az egyházkerületi választási bizottság megválasztása,
a megválasztott bizottság fogadalomtétele. Ezt követõen az
egyházkerületet érintõ választási ügyek már ehhez a bizottsághoz esnek.
Mielõtt a választási bizottság megválasztásával kapcsolatos teendõket röviden ismertetném, engedtessék meg, hogy
néhány általános szót is szóljak. Legutóbbi kerületi közgyûlésünkön többek között ezeket mondottam:
Röviden szólnom kell az elõttünk álló õszi egyházi tisztújításokról is. Elsõként annyit szeretnék megjegyezni, hogy a
ciklus értékelését szeretném az õszi közgyûlésre hagyni,
mert rendesen mindig az õszi közgyûlésen értékeltük a mögöttünk álló évet és fogalmaztuk meg a következõ esztendõ
feladatait, s azt hiszem ez egy egész ciklusra nézve is igaz,
amikor a 2007. évet áttekintjük, akkor tudunk teljesebben is
mindent áttekinteni. Másodsoron már most is szeretnék köszönetet mondani kerületünk minden választott tisztségviselõjének, mert bizony nem könnyû évek vannak mögöttünk. Sok-sok tényezõt kell figyelembe venni, ami kapcsán
csak azt mondhatjuk, egyik sem tette könnyûvé ezt az idõszakot. Sem egyházunk belsõ helyzete, sem a missziói munkánkban mutatkozó restség, sem sok-sok elrendezetlen
múltbéli adósságunk, sem a fontos tisztázások rendre-módra való elmaradása, sem sok megoldatlan kérdés annyiban
maradása, sem az egyház iránti tartós és mély közöny, gyakori tehetetlenségünk, sem az olykor-máskor kedvezõtlen
társadalmi-politikai körülmények, sem bizonyos társadalmi
csoportok hol rejtett, máskor nyílt egyházellenessége. Bár,
kérdezhetnénk, volt-e valaha is könnyû idõszak az Anyaszentegyház életében? Mert ha olykor a külsõ körülmények
okán korszakosan könnyûnek látszott is a helyzet, utóbb
mindig nyilvánvalóvá lett: mindig csak az evangélium iránti hûség, a Krisztusnak való feltétlen elkötelezettség adhatott boldog bizonyosságot, s ugyanez áll a nehéz idõkre is.
Köszönöm, ha ennek a bizonyosságnak az alapján munkálkodhattunk együtt eddig, s teszem hozzá: remélve elnyerni
a bizalmat, munkálkodhatunk majd együtt a következõkben
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is. Harmadsoron nagy alázattal kérek mindenkit, hogy az
elõttünk álló tisztújításon is tartsa szem elõtt hitvallásunk
idevonatkozó, szép biblikus szabályát. Az egyházi hivatal
tisztségét pedig senki sem bitorolhatja, azaz megvesztegetésekkel, vagy másnemû fondorkodásokkal, vagy önkényûleg
magához nem ragadhatja. Az egyház szolgáit hívják meg és
válasszák törvényes egyházi választással; azaz válassza
õket az egyház, vagy válasszák az egyház által e végbõl kiküldöttek ünnepélyesen, szép rendben, háborúság, zavar és
viszálykodás nélkül. De ne akárkit, hanem csakis alkalmas,
kellõ és tiszteletreméltó képzettséggel, kegyes ékesen szólással, természetes életbölcsességgel bíró, általában mértékletességgel és tisztességes élettel tündöklõ férfiakat válaszszanak meg amaz apostoli szabály szerint, amely 1. Tim. 3.
és Tit. 1. részében van elõadva. És akiket megválasztanak,
azokat avassák föl a vének, nyilvános imádsággal és kézrátevéssel. Itt kárhoztatjuk mindazokat, akik saját kényök
szerint futnak, (Jer. 23,21) noha nincsenek megválasztva,
sem kiküldetve vagy felavatva. (II. Helvét Hitvallás 18.8)
Legyen ez a mi szabályunk is. Kívánom, hogy ezt a szabályt
magunk elõtt tartva keressük meg, vizsgáljuk meg, jelöljük
és válasszuk meg a következõ ciklusra mindazokat, akikre
az egyházkormányzás nem könnyû terhét kell rábíznunk:
ordine justo, et absque turba, seditionibus et contentione 
szép rendben, háborúság, zavar és viszálykodás nélkül. Legyen így  imádkozzunk érte!
Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik ebben állnak, és
továbbra is erre buzdítok mindenkit.
Miközben majd a választási bizottságunkat felállítjuk, kérem, hogy mindenki hordozza magában csendes imádságban
is Végh Barna testvérünket, egyházkerületi jegyzõnket, aki
súlyos beteg, s holnap mûtik a sebészeti klinikán. Gyógyítsa
meg õt a Mindenható, adja vissza családjának, gyülekezetének, egyházunknak!
Néhány tényt szeretnék még az elõterjesztésben ismertetni.
VÁLASZTÁSI TUDNIVALÓK 2008-2009
Határidõk és feladatok:
Szeptember 30-ig
Az egyházmegyei és egyházkerületi választási bizottságok
megalakítása. Az egyházmegyei közgyûlések jelölnek a hatáskörükbe tartozó tisztségekre.
Október 30-ig
A választási bizottságok kibocsátják a szavazólapokat a
presbitériumoknak.
November 30-ig
A szavazatokat vissza kell küldeni az illetékes választási bizottságokhoz.
December 31-ig
Össze kell hívni az egyházmegyei közgyûléseket. Ki kell hirdetni a választási eredményeket, amelyeket a közgyûlés
megvizsgál, megerõsít, és beiktatja a megválasztott tisztségviselõket. Megválasztja mindazon tisztségviselõket, akiknek
megválasztását a törvény az egyházmegyei közgyûlés hatáskörébe utalja.
Január 31-ig
Az egyházkerületi közgyûléseken ki kell hirdetni a választási
eredményeket, majd azok megvizsgálását és megerõsítését követõen a megválasztott tisztségviselõket be kell iktatni.
Február 28-ig
Az új Zsinat alakuló ülése, a törvényben megszabott tisztségviselõk megválasztása.
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Az egyházmegyei közgyûlés jelöli, a presbitériumok választják
a/ egyházmegyei jelöltek: esperes, egyházmegyei gondnok, fõjegyzõk, zsinati tagok, póttagok
b/ egyházkerületi jelöltek: püspök, fõgondnok, fõjegyzõk
Az egyházmegyei közgyûlés választja
em. jegyzõk, em. tanácsosok, ek. tanácsosok, ek. közgyûlési
képviselõk, em. bíróság tagjai, em. jogtanácsos, em. pénztáros, em. számvevõ, em. levéltáros, em. fenntartású iskolák
igazgatótanácsának elnöke
Az egyházkerületi közgyûlés választja
ek. jegyzõk, ek. bíróság tagjai, ek. jogtanácsos, ek. gyûjteményi igazgató, ek. fenntartású iskolák igazgatótanácsának elnöke, püspöki titkár, ek. pénztáros, ek. számvevõ, ek. levéltáros, zsinati tanintézeti és egészségügyi tag, ek. oktatásügyi fõtanácsos
A mai közgyûlésünkön, amely a választási bizottság megalakítására gyûlt egybe, teendõnk a választási bizottság tagjainak
jelölése, és titkos szavazással való megválasztása. Az egyházi
választási törvény 45 §-a rendelkezik errõl, a törvény elõírja,
hogy az egyházkerületi közgyûlés saját tagjai közül 3-7 tagig
választ választási bizottságot. A Dunamelléki Egyházkerület
szokása szerint 7 tagú választási bizottságra tegyünk javaslatot. Régi szokás szerint általában egy-egy megyébõl jelölnek választási bizottsági tagot, arányosan lelkészi és világi tagokat. A
jelölés és a titkos szavazás után, megtörténik a szavazatszámlálás, az eredmény kihirdetése után, a megválasztott választási bizottság fogadalmat tesz elõttünk, majd megtartják maguk
körében ülésüket, és önkörükbõl megválasztják a választási bizottság elnökét, és ettõl a pillanattól kezdve egyházkerületünkben és megyéinkben a választási dolgok, ha és amennyiben az
egyházkerületig érnek, vagy esnek, ennek a választási bizottságnak a hatáskörében lesznek.
8. EGYHÁZKÖZSÉGEK SZAVAZATI SZÁMÉRTÉKE
Elõterjesztõ: Varga László fõjegyzõ
2008. április 9-én tartott ülésén az Egyházkerületi Közgyûlés megtárgyalta az egyházközségek szavazati számértéké-

rõl tett elõterjesztést. Jegyzõkönyvbe foglalta az esperesek
által felterjesztett adatokat, azzal a meghagyással, hogy
azokat az egyházmegyei közgyûléseknek jóvá kell hagyniuk.
Ezek a jóváhagyások megtörténtek, egyedül a BudapestÉszaki Egyházmegyében született módosítás. A BudapestKálvin téri Egyházközség szavazati számértékét kettõben
állapította meg az egyházmegyei közgyûlés, azaz eggyel növekedett a számérték.
Ennek értelmében a 2008. január 1-jétõl 2011. december
31-ig terjedõ idõre az egyházközségek szavazati számértéke
 a fenti módosítással együtt  az alábbiak szerint alakul:
Baranya

30 egyházközség

Bács-Kiskunság

38

„

36 szavazat
45

„

Budapest-Dél

28

„

36

„

Budapest-Észak

31

„

34

„

Délpest

47

„

57

„

Északpest

50

„

50

„

Tolna

31

„

31

„

Vértesalja

35

„

37

„

Összesen:

290 egyházközség

326 szavazat

1. Az egyházkerületi közgyûlés az egyházmegyei közgyûlések határozatai alapján megállapítja, hogy a nyolc egyházmegyébe bekebelezett 290 egyházközség szavazati
számértéke 326.
10. AZ EGYHÁZKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
TAGJAINAK NYILATKOZATA ÉS ESKÜTÉTELE
Elõterjesztõ: dr. Sípos Ete Álmos egyházkerületi jegyzõ:
Az egyházkerületi közgyûlés megállapítja, hogy Barthos
Zoltánné, Csaholczi László, Erdõs Bálint, Kiss László,
Pintér Gyula, Szõke Imre, Zsirka László egyházkerületi választási bizottsági tag az esküt letette. Életükre, szolgálatukra Isten áldását kéri.

KÖZGYÛLÉS
2008. november 1314.
PÜSPÖKI JELENTÉS
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Egyházkerületünk szokása szerint ebben az esztendõben is két
rendes közgyûlést tartunk. E mostani a második, melyen gyülekezeteink életét tekintjük át, illetve a kerületi bizottságok jelentéseit hallgatjuk meg, és régi szép szokás szerint este az egyházmegyék által javasolt lelkipásztorokat szenteljük, ezzel is
megerõsítve õket szent hivatásukban. Mégis különleges a mai
közgyûlés, több okból is. A legnyilvánvalóbb ok, amelyben érzésem szerint sok kétértelmûség rejlik, hogy közgyûlésünk éppen
az általános tisztújítások idejére esik, amit egyházi köznyelvünk ciklus-váltásnak is szokott nevezni. Valóban, sokan közülünk a következõ idõszakban már nem töltenek be választott
tisztséget egyházi testületeinkben, részben mert az adott tisztségre nem választhatók, részben mert nem vállaltak jelöltséget,
részben pedig mert presbitériumaink talán nem õket választják
a jelöltek közül. Így óhatatlan, hogy azok is, akik már nem lesznek ilyen szolgálatban a következõ idõszakban, és azok is, akik

folytatják, e hatodik év végén megálljanak egy pillanatra, és
számot vessenek a mögöttünk levõ idõszakkal. Ugyanakkor sok
félreértés is adódhat a kifejezésbõl: ciklus-váltás. A kifejezés elhomályosíthatja, hogy egyházunk életében elsõ renden az Istentõl kapott feladatok és lehetõségek felismerése a döntõ, és bizony Isten idõszámítása sokszor egészen más, mint a miénk. De
ha igazodni tudunk is Isten idõrendjéhez, azt aligha mondhatjuk, hogy egyházunk döntõ élettevékenységei tekintetében bármit is befejezhettünk volna. Így kérem a fõtiszteletû közgyûlést,
engedje meg, hogy csak részben engedjek annak a kényszernek,
hogy egy lezárt idõszakról számoljak be, s ugyanakkor mégis
hadd szóljak a mögöttünk levõ évek általános jelenségeirõl.
SZELLEMI ERÕVONALAK  TISZTÁZÁSOK
Református egyházunkat és benne egyházkerületünk életét
mindig is döntõ módon határozza meg az a kérdés, hogy milyen
szellemi-lelki erõvonalak mentén tájékozódunk. Felismerjük-e,
és meg is fogalmazzuk-e az Istentõl kapott feladatokat és lehetõségeket, kérünk-e azokhoz mennyei erõket, és küldetésünk
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rendjében értékeljük-e azokat? Nagy általánosságban azt
mondhatom, hogy az elmúlt hat esztendõ több fontos kérdés
tisztázásához járult hozzá, és ezek, ha nem is végleges egyértelmûséggel és nem is mindent lezáró módon, de segítenek a mai
helyzetet is megérteni. Legelõször annak a benyomásomnak
kell hangot adnom, hogy a mögöttünk levõ idõszakot, a mostani
napokat is  és talán a közeljövõt is  különös ellentmondás hatja át. Egyrészt egyházunk szellemi értelemben mintha még foglya lenne a pártállami diktatúra idején kialakult reflexeknek.
Másrészt viszont közösségeinket erõsen áthatja az a lelkesültség, amely a rendszerváltás idején jelentkezett. S ha e kettõt az
idõ mérlegére vetjük, illetve tapasztalatainkkal ütköztetjük, az
eredmény újra csak egy különös ellentmondás lesz. A lelkipásztorokkal és presbiterekkel folytatott személyes beszélgetések,
az egyházmegyékbõl beérkezõ esperesi jelentések illetve bizottsági beszámolók is tükrözik ezt az ellentmondást.
Egyfelõl még mindig sokszor jelentkezik a nem lehet lelkülete, és ennek megannyi változata. Ez azt sugallja, hogy egyházunk általános helyzete, szolgálatunk minõsége és hatása, a
társadalomban elfoglalt helyünk, megbecsültségünk és öntudatunk nem egyéb, mint külsõ  jórész politikai  tényezõk függvénye. Ha tehát, mondjuk, a politika úgy akarja, akkor minden
jól halad, ha a politika nem akarja  és mostanában minden jel
szerint nem akarja , akkor, úgymond, mi aligha tehetünk valamit. Ez a nem lehet azonban semmiképpen sem biblikus és református magatartás. Ez a lemondás sok esetben  megértem 
konfliktusok elkerülését is szolgálhatja, de számomra inkább
azt az 1950-es években sokszor hangoztatott szólamot idézi,
amelyet annak idején a dunamelléki püspök mondott egy lelkipásztornak, édesapámnak, akit egy tekintélyes gyülekezet hívott meg: Imrém, csak ne csinálj semmit, abból nem lehet baj!
Másfelõl sok-sok tettre kész, sõt igen tevékeny és sokat fáradozó lelkipásztorunk, presbiterünk, gyülekezeti munkásunk,
tanítónk, tanárunk, szociális munkásunk ad hangot, ha nem is
csüggedten, de mindenképpen fáradtan és egyre fáradtabban,
egyfajta tehetetlenség-érzésnek. Leginkább azokon a területeken jelentkezik a lelkesültség csökkenése, ahol oly szívesen látnánk a növekedés jeleit. Azt reméljük ugyanis, hogy a gyülekezetek naponként gyarapodnak az üdvözülõkkel, hogy megkezdett munkáink jó végre jutnak, hogy újabb gyülekezetek és intézmények létesülnek, hogy mindaz, amit Isten országa építésében végzünk, szép eredményeket mutat, hogy meghallgattatik a
zsoltár: kezeink munkáit tedd állandóvá! Ma sok-sok magvetõ
kérdezi: mikor láthatjuk, hogy szárba szökken a vetés, s mikor
hívhatjuk boldog szívvel az aratókat, mert ugyan más a vetõ és
más az arató, ám jó lenne tudni, hogy a mi munkánk nem hiábavaló. Sokan imádkoznak ma is ébredésért! S éppen azért,
mert közönyt, olykor megvetést, romlást, süllyedést látnak egy
olyan országban, ahol mintha egyre eltökéltebbek a nem lehet
bajnokai, akik a pokol felé vezetik népünket. Ezek a tapasztalatok, sajnos, sokszor az egymáshoz való viszonyunkat is eltorzítják. S ha valamit, akkor ezt a tehetetlenségbõl, lemondásból,
csalódottságból fakadó csüggedést, a nem-lehet halálos ideológiáját kellett gyógyítanunk az elmúlt hat esztendõben is. Lelkipásztorok nyilatkoztak keserûen kemény szívû és szûkmarkú
presbiterekrõl, presbiterek fordultak szembe sokszor általuk tehetségtelennek ítélt lelkipásztoraikkal, presbitériumok kezdtek
az egyházmegyéktõl elõrébbjutást követelni csakis rájuk esõ
ügyekben, egyházmegyék hárítottak megoldhatatlan feladatokat és elvárásokat lelkipásztorokra és gyülekezetekre. S olykor
az egyházkerület testületei is átélhették, hogy amiben szent
igyekezettel voltak  tanáccsal, segítséggel, közbenjárással, intézkedéssel , nem tudtak segíteni, viszont még a Úr eljövetelét
is rajtuk kérték számon.
Meggyõzõdésem tehát, hogy még ezen a közgyûlésünkön is
tisztázó szót kell mondanunk. Elsõsorban arról, hogy mi Isten
népének a feladata, küldetése itt ebben a világban, itt, Magyarországon, itt, Dunamelléken. Nemrégiben fejeztük be Márk
evangéliuma olvasását, melynek végén ott áll isteni tömörséggel az elküldõ parancs: hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek! Ha fáradozásaink, gyülekezeteink élete, egyházi
testületeink tevékenysége, megfontolásaink, vitáink és döntése-
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ink ennek a küldetésnek a betöltésére irányultak, akkor nincs
miért panaszszal lennünk, mert azt tettük, ami nekünk parancsolva volt. S ha valóban ezt tettük, dicsekednünk sem kell,
mert ezt nem magunktól találtuk magunknak, hanem szolgálatba kaptuk megváltó Urunktól. Igen örülök annak, hogy kerületünkben ma már sehol nem tapasztalom azt, hogy a misszió és
az evangélizáció örök ügye amolyan melléktéma lenne. Hanem
éppen ellenkezõleg: olyan magától értetõdõ és nyilvánvaló feladat és cél, amelyen mindent megmérhetünk, és amelyért szabad szívvel mindent megtehetünk.
Tisztáznunk kell újra, hogy milyen elvekre épül egyházunk közössége, és hogy valóban készek vagyunk-e ezeknek érvényt
szerezni. Bár közgyûlésünk legtöbb tagja  ahogy szoktuk mondani  beleszületett református egyházunkba, s csak igen kevesen vannak itt, akik felnõtt fejjel döntöttek úgy, hogy egyházunkhoz csatlakozva lesznek reformátusok, azt hiszem, ezt a
tisztázást életünkben legalább egyszer mindannyian elvégeztük, máskülönben aligha lehetnénk  Makkai Sándor szavával
 öntudatos kálvinisták. Ez pedig az a boldog felismerés, hogy a
református egyház közösség-elve áll a legközelebb a bibliai mértékekhez. Az apostol szavával csak akkor van ékesség és jó rend
egyházunkban, ha a közösség nem közönség, hanem olyan testület, mely Krisztus testeként él, s e testnek maga Jézus Krisztus a feje. Az életünket és a jövõnket meghatározó irányok, elvek és örök döntések tehát nem a mi belkörünkben születtek,
azokat nekünk imádságban kell elkérnünk az egyház Urától.
Igen, amikor ez világossá válik, akkor egy még nagyobb feladat
következik, az, hogy engedelmesek is legyünk hûséges Megváltónknak. A hangunk akkor tiszta, ha dicsekedés helyett csak dicsõítést szólunk. És szolgálatunkra sincs más igaz mérték, mint
az állhatatos hûség.
Ezért örülök annak, hogy a mögöttünk levõ idõben tisztázódhatott, hogy elsõrendû feladatunkból  a misszióból  következik valamennyi közösségünk megtartása, formálása és továbbépítése. Ezt a munkát azonban komoly viták kísérték. Sõt, például olyan területeken, mint a szórvány-gondozás, vagy az
anyagiakban erõtlen közösségek megerõsítése, vagy éppen új
gyülekezetek szervezése, sokszor kifejezetten heves és megrázkódtató vitákat kellett kiállani, és hamis felvetéseket cáfolni,
mert számos szempont és érdek jelent meg és ütközött. Például
hogy kevéske anyagi erõnket mire fordítsuk? Vagy hogy nem sérül-e gyülekezeteink szimbolikus öntudata, méltósága? Vagy
hogy elkezdhetünk-e valamit, aminek nem látszik a vége? Azonos-e a Léleknek való engedelmesség a felvillanó lehetõségekkel
való improvizálgatással? Csak egy szempontot nem vitatott senki  s ezt a gyógyítás jelének vehetjük , hogy nincsen olyan közösségünk, amelyrõl lemondanánk.
Voltak azonban kudarcaink is. A közösség-építés elve sok megrázkódtatáson ment keresztül akkor is, amikor fegyelmi ügyekbe ütköztünk. Szólnunk kell ezekrõl is, éspedig éppen a fentiek
fényében, hiszen ahogy Kálvin mondja, az egyházfegyelem az
idegek szerepét tölti be az anyaszentegyház életében. Mindanynyian jól tudjuk, hogy amikor egyházunk életében kudarcokról
szólunk, azok elsõ renden a fegyelmi ügyeket jelentik. Én magam személyesen úgy látom, hogy amikor egy-egy ügy, vita, valamely tisztázatlanság vagy éppen komoly vétek vagy bûn már
bíróság elé került, akkor eleve kudarcról kell szólni. Egészen
más megelõzni a bajt és vétket, békésen és testvériesen megoldani, és teljességgel más bíró elé vinni. Ez utóbbi már az az eset,
amikor sem orvosolni, sem eltûrni nem lehet a bajt. Az újszövetségi kép, a Krisztus teste fényében láthatjuk, hogy az elmúlt
idõszak kirívó és súlyos fegyelmezetlenségei éppen ezt a közösségi elvet sértették. Amikor ugyanis tehetséges és megbecsülésnek
örvendõ egyháztagok, presbiterek, lelkipásztorok és tisztségviselõk
kerültek konfliktusba gyülekezetükkel, presbitériumukkal vagy
egyházunk jó és szép rendjével, szinte minden esetben  lett légyen
szó el nem végzett munkákról, hamis ambíciókról, vagy éppen
anyagiakról  az tûnt elõ, hogy az önös egyéni érdek vagy az óemberi indulat lett kárára a gyülekezet és a közösség életének  s magának annak, akit fegyelmezni kellett.
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Az elmúlt hat esztendõ hangsúlyos feladatának éreztem püspökként is, hogy egész egyházunk közbékességét szolgáljam.
Igen, most õszintén kell arról is szólni, hogy e mostani ciklusunkat megelõzõ idõszakban sok-sok feszültség gyûlt fel a kerületek egymáshoz való viszonyában, de elsõsorban zsinatunk munkájában. Olykor sajnos ettõl zengett az egész egyház, s nem a
Krisztus dicséretétõl. Ennek sok oka lehetett, s némelyiket maga az idõ oldotta meg. De voltak olyan ügyek és meggyõzõdések
is, amelyek erõsen akadályozták, hogy egyházunk úgy mutatkozhasson meg a magyar társadalomban, mint a jó békesség közössége. Márpedig Jézus példázata szerint mit ér az a ház vagy ország, amelyik önmagával meghasonlott? Beiktatásom után számos
olyan lépést kezdeményeztem és tettem, amellyel legjobb meggyõzõdésem szerint egyházunk közbékességét szolgálhattam, s ezeket
ma is maradéktalanul vállalom, még ha bizonyos esetekben ez naivitás volt is. Soha uszító szónak, súsárlásnak, hiú indíttatásoknak,
provokációknak, üzengetéseknek  mert ilyenek is voltak  nem engedtem. S tett így sokszor egyházkerületi közgyûlésünk is, s hiszem,
hogy ezeket a döntéseinket is maradéktalanul vállalhatjuk. Soha
semmilyen munkából, közös képviseletbõl, egész egyházunkért való együtt-fáradozásból nem vontuk ki magunkat. Az már más kérdés, hogy a mi szempontjaink nem mindig jutottak érvényre  de ez
önmagában még nem feltétlenül baj! Az viszont már igen fájdalmas,
hogy ezen szempontjaink sokszor szóhoz sem jutottak. Csak egyetlen alkalommal hagytam ott  kétségbeesve  a zsinati tanács ülését, amikor egyik tiszteletreméltó esperesünktõl, aki éppen az egyházmegyéjére esõ kérdésben szólt volna, az elnökség  merthogy
már minden elõre el volt döntve  önkényesen megvonta a szót.
E területen most mégis csak egyetlen fájdalmas kudarcról szeretnék szólni. De ezt is abban a reményben teszem, hogy Isten
bölcsessége jó megoldás felé fog majd bennünket vezetni. Közgyûlésünk tagjai jól emlékeznek, hogy ciklusunk kezdetén nem
könnyû, de reménykeltõ döntést hoztunk a Károli Gáspár Egyetem fenntartásának kérdésében, s arra kértük zsinatunkat,
hogy az egyetem fenntartását vegye vissza önmagához, hiszen
az egyetemet a zsinat alapította, mégpedig nem egyházkerületi,
hanem országos intézménynek. Az elsõ meglepetés akkor ért,
amikor a zsinati visszafogadó határozat után kezdeményeztem
az átadást rögzítõ okiratok megszerkesztését, és erre azt a feleletet kaptam, hogy azokra semmi szükség, hiszen az egyetemnek mindig is a zsinat volt a fenntartója. Vagyis a zsinat vezetése azt a korábbi döntését, amelyet egyházkerületünk korábbi
vezetése csikart ki, hogy ugyanis a Dunamellék legyen az egyetem fenntartója, soha az illetékes állami és minisztériumi szerveknél nem foganatosította. Akkor még azt gondoltam, hogy ez
csak valami ostoba mulasztás volt, s nem is kell túl érzékenynek lennem, egy kezdõ püspök csak ne tartsa merõ hatalmi cinizmusnak az efféle eljárást. Az egyetemet egyébként de facto
rendezett állapotban, a szûkös anyagi lehetõségek dacára adósság és terhek nélkül, mûködõképesen és egy kiváló rektorral az
élén adtuk át a zsinatnak. A mögöttünk levõ négy esztendõben
így is mûködött egyetemünk. Sikerrel vette az oktatáspolitika
minden mesterkélt változtatását, a senki által nem érthetõ bolognai folyamatra való átállást, és évrõl-évre adósságok nélkül
zárt, egyedüliként a magyarországi felsõoktatási intézmények
közül. S noha az egyetemen és az egyetem körül voltak viták is,
rektora nagy bölcsességgel tudta a karokat és az oktatókat közösségbe fogni, s jó reményünk lehetett, hogy ezen a képlékeny
és sokat alakítgatott formán, ami az egyetem, elõbb-utóbb megjelenik a református karakter, és így azok, akik annak idején
bátor szívvel, sok ellentmondást leküzdve megalapították, boldogan megérhetik, hogy eredeti céljuk is felragyog. Ma azonban
szomorúan kell arról szólnunk, hogy az elmúlt évben valami
mégis elsikkadt, s talán éppen a református szellem érvényre
juttatása látszik veszni, vagyis egy jövendõ református értelmiségi nemzedék felnevelése, s ebbõl következõen a magyar közélet és kultúra református szellemi formálásának lehetõsége. S
a helyébe aranyborjú állíttatott, melynek neve is van  zsinatunk vezetõi nem is titkolják , így nevezik: rentabilitás. Közgyûlésünk tagjai elég sok részletrõl tájékozódhattak már, részben a sajtóból, részben a zsinati ülésekrõl, részben a szállongó

szóbeszédbõl. Arról azonban talán kevesen tudnak, hogy a Reformátusok Lapjában két hete megjelent nyilatkozat, melyben
zsinatunk elnöke legteljesebb dicséretben részesíti az egyetem
rektorát, aki lemondott, csak egy dologban hibádzik. Mert az
igaz, hogy az egyetem egyházunk megbecsült intézménye volt
és marad. Az is igaz, hogy dr. Szûcs Ferenc egyházunk és a magyar felsõoktatás egyik legmegbecsültebb tudósa, s az is igaz,
hogy az egyetemen folytattak könyvvizsgálatot, amelynek során
találtak hiányosságokat, s az igaz, hogy a rektor az egyetem jó
hírét és békességét szem elõtt tartva állt félre. Csak arról nem
hallottunk, hogy e nyilatkozatot tevõ zsinati elnök legalább egy
esztendeje már, bármiféle vizsgálatot megelõzõen is, folyamatosan hangoztatta a rektor alkalmatlanságát, s lemondását követelte nem egy ízben, végezetre nemcsak szóban, hanem írásban
is. Vajon mit bizonyít, hogy még a rektor lemondása elõtt nyomásgyakorlás céljából egybehívatták a zsinati tanácsot, majd
miután a rektor lemondott, a zsinati tanács ülését lefújták?
Mégpedig olyan gyorsan, hogy némelyeknek még értesítést sem
küldtek az ülés elmaradásáról.
A szomorú és érthetetlen történet gyökere meggyõzõdésem szerint abban van, hogy tisztázatlan maradt: mi a célja egy református egyetem mûködésének? S továbbmenve, mi a célja általában a református egyházi oktatásnak, s még tovább menve,
mi a célja minden olyan egyházunk által végzett tevékenységnek, amelynek finanszírozása normatív alapon történik, amelyhez jószerivel nem szükséges híveink adománya, gyülekezeteink áldozatkészsége, és egyházunk saját forrásainak mozgósítása sem? Ha ezen a téren érezhetek felelõsséget és mulasztást,
úgy alázattal megvallom közgyûlésünk elõtt, ebben a kérdésben
sokkal határozottabbnak kellett volna lennem, kellett volna
lennünk. Hány és hány önálló jogi személyiségû intézmény született az utóbbi idõben, amelyek munkájáról, egyházunkba tagolódásáról vajmi keveset tudunk, s ha fontos is, amit végeznek,
gyülekezeteinknek nem sok bemenetük van hozzá. Ugyanis
ezekben, mint ahogy az egyetem esetében, is egyházunk közösségei szavának kellene érvényre jutnia, mely szó nyilván csak
sok-sok tanácskozással, megbeszéléssel, vagy éppen vitával születhet meg. Most viszont annak vagyunk tanúi, hogy legtiszteletreméltóbb egyházi testületeink is egy-két ember személyi politikája körül forognak, mert hogy a zsinati tanácsot egybehívni, majd az egybehívást lefújni csak azért, mert a zsinat elnöke
egyébként minden különös indok nélkül alkalmatlannak tartja
a rektort, bizony ezt az elvet sérti.
Annak viszont igen örülök, hogy egyházkerületünk életében
többnyire mégis érvényesült a közösségi egyházkormányzás
iránti jó meggyõzõdés. Hogy ez nem old meg mindent egy csapásra, sõt olykor több munkát és feladatot jelent, azt természetesnek tartom. De vehettük ennek megannyi jó gyümölcsét is.
Korábbi jelentéseimben már szóltam arról, hogy iskoláink és
szociális intézményeink száma bõvült a most záruló ciklusban.
Szólhattam arról is, hogy sok gyülekezetünkben sikerült feltartóztatnunk a lelkipásztori egzisztencia teljes ellehetetlenülését.
Szólottam arról is, hogy egyházunkban a dunamelléki gyülekezetek járnak az élen az adakozás és az áldozatkészség tekintetében. Szólottam arról is, hogy ezt az idõszakot  annak ellenére, hogy 2002 végén és 2003 elején inkább szûk esztendõkként
vizionáltuk, mégis  úgy zárhatjuk le, hogy sem hiányunk, sem
kinnlévõségünk nincs. (Megjegyzem, ahogy az elõttünk álló idõket látom, meglehet, azt kell majd mondanunk, hogy az igazán
szûk esztendõk csak ezután fognak következni.) Összességében
romlás helyett munkát kaptunk, kényszerû bezárások és szanálások helyett bõvülést élhettünk át, s még a folyamatok lelassulását sem halálos drámaként éltük át, hanem mint alkalmat arra, hogy a legfontosabb kérdésekben elmélyüljünk.
HÁLA
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés! Jelentésem második felében a hála és a köszönet szavait szeretném elmondani. Hosszú
ideje kedvelt zsoltárom, amelyet számtalanszor olvasok újra, a
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negyedik, melyben Dávid nehéz helyzetében jelen idejû szorongattatásában és a meghomályosodott jövõ bizonytalanságai közepette, amikor így kiált: kicsoda láttat velünk jót?  így szól:
Mikor kiáltok, hallgass meg engem igazságomnak Istene, szorultságomban tág tért adtál nékem; könyörülj rajtam, és hallgasd meg imádságomat. Szeretnék bizonyságot tenni Istennek
errõl a csodálatos munkájáról. Arról, amit a régiek megelõzõ kegyelemnek neveznek, s amit helyesen mi sem tudunk másképpen megfogalmazni és kimondani, mint megkezdett múltat. Hálás vagyok Istennek, hogy sok szorultságunkban tapasztalhattuk meg, hogy nála bõséges a szabadítás. Sokszor éltük át, hogy
amikor elfogyott a bölcsesség és a tanács, amikor kétségek gyötörtek bennünket, már eleve ott volt a tágas tér, az imádság tere, vagyis az Istennel való együttlétnek, a Vele való beszélgetésnek a véghetetlen valósága. Igen, az imádságban mindig minden elfér, elfér benne a dicsõítés, a bûnbánat és minden kérés.
Ha kerületünk mögöttünk levõ éveire tekintünk vissza  sõt, ha
szemléletünket meghosszabbítjuk évszázadokkal vissza , nem
is tudjuk ezt a mi megtartatásunkat, a sok-sok újrakezdési lehetõséget másra vinni, mint Isten kegyelmére. Pedig gyarlóságunk, bûneink, óemberünk restsége és gõgje, és minden állhatatlanságunk eleve arra juttathatna minket, hogy nemhogy az
anyaszentegyház nagy és drága ügyét hordozzuk, hanem hogy
inkább csak elvegyük megérdemelt büntetésünket. De az Ige
boldog vallomásával mondjuk: ha mi hûtlenkedünk is, Õ hû marad, Õ magát meg nem tagadhatja.
Hálát adok Istennek, hogy országunkban a legutóbbi idõkben
nem volt háború, nem volt éhínség, és mindent megsemmisítõ
járvány és természeti katasztrófa, még nem következett be teljes gazdasági összeomlás. Hálát adok Istennek, hogy nem üldöztettek a Krisztus nevének megvallói, és sok-sok nehézségünk,
küzdelmünk és teherhordozásunk dacára közbékességben élhettünk. Hálás vagyok Istennek, hogy nem kellett átélnünk az
emberi együttlét legszörnyûbb valóságát, a társadalmi anarchiát sem. De csak Neki vagyunk hálásak mindezért! Mindezekért
magunknak sem vagyok hálás, és legkevésbé azoknak, akik országunkat oly sok ízben oly sok hazugsággal, megannyi óemberi
állhatatlansággal, s még több szakértelemnek titulált gyarlósággal, cselekvésnek álcázott tétlenséggel nehéz helyzetbe hozták és hozzák. Csak Istennek lehetünk hálásak, hogy gondviselésébõl feltartóztatja a rosszat, és üdvakaratából meghosszabbítja a kegyelem idejét. Csodáljuk a régi mondás igazságát,
mely nagy alázatra tanít, hogy ugyanis Isten olykor az emberi
zûrzavar révén is képes érvényre juttatni örök akaratát.
Providentia Dei et confusione hominum regitur.
Hálás vagyok Istennek, hogy egyházunkban a mi nemzedékünkben is adott és küldött bátor igehirdetõket, akik az országunkat átható cinizmus és az egyházunkat is lehúzó rezignáció
ellenére elkötelezetten és tisztán hirdették az evangéliumot, a
megtérést, Isten országának jó hírét, a kegyelem nagyszerû lehetõségét, az igazi élet csodáját. Hálát adok Istennek, hogy ebben a végletekig önzésbe fordult világban, amikor az egyes ember teljességgel magába zárul és csak önmaga húnyó csillaga
tud lenni, Isten adott egyházunkban sok-sok hûséges munkást,
akik gyülekezeteinkben és intézményeinkben végezték a szeretetnek megannyi munkáját. Leginkább azokért kell hálát adnunk, akik ezt hálaadásból tették Isten dicsõítésére, s nem
azért, ami olykor némelyeket megkísértett, hogy maguk elõtt
kürtöltetve alamizsnálkodjanak. Hálát adok Istennek azért is,
hogy miközben egész világunk egyre inkább a költõi látomás felé halad: az ember sárkányfog-vetemény, nincsen remény, nincsen remény  mi mindazonáltal biztos alapokon állunk reménységünkben. S nem azért, mert bölcsebbek lennénk bárkinél, vagy mert okosabban szemlélnénk a dolgokat, hanem mert
a mi reményünk pecsétje és záloga Jézus Krisztus keresztje és
feltámadása. Ez Isten örök hûségének bizonyossága.
Hálás vagyok Istennek egyházkerületünk gyarapodásáért is.
Csak néhány szám. Gyülekezeteink jelzései nyomán elmondhatjuk, hogy a mögöttünk álló ciklusban 129 gyülekezetünk vásárolt, szerzett, de legfõképpen épített új ingatlant, többnyire
templomot, parókiát, gyülekezeti házat, iskolát, szociális intézményt. De hisszük-e hálaadásunkban, hogy nem hiábavaló a fo-
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lyamatban levõ építkezések munkája sem  az adatok szerint
147 gyülekezetünk van most komoly építkezésben: templomok,
parókiák, iskolák, szociális intézmények épülnek, bõvülnek. S
még inkább reméljük, hogy a még meg nem kezdett tervek is elindulhatnak, szám szerint 179-rõl tudunk. Bár szívünket olykor
kétség tölti be, mégis Isten iránti hálával mondhatjuk el, hogy
nem fogyatkozott el népünk. De az adatokon túl egyre inkább
azt látjuk, hogy országunkban mindenütt nõ az Ige utáni éhség
és szomjúság, és azt is látjuk, hogy gyülekezeteink mindenütt
megelevenednek, ahol nem csak szóval tartják õket, hanem ahol
az élõ Igét hirdetik, és az abból fakadó hálás életet buzgó imádság által munkálják. Hálás vagyok Istennek az elõttünk járó
nemzedékek hûségéért, azokért a lelkipásztorokért és presbiterekért, akik már nincsenek aktív szolgálatban, de egész életüket Isten oltárán égették, és munkájuk gyümölcse itt van velünk. Különösen nagy hálával emlékezünk azokra, akiket már
maga elé bocsátott az ég és a föld Ura. És hálásak vagyunk Istennek, hogy lelkipásztoraink és presbitereink nemzedéke is
megújult és megfiatalodott. S ebben a hálaadásban az új nemzedékeket arra buzdítjuk, hogy odaszánásban, és hûségben kövessék az elõttük járók példáját.
Személy szerint hálás vagyok Istennek, hogy egyházkerületünk
sok-sok gyülekezetében szolgálhattam, s külön köszönöm, hogy
nemcsak ünnepi alkalmakon, jubileumokon, szenteléseken, beiktatásokon vehettem részt, hanem a lelkészköröket is felkereshettem
a maguk hétközi munkájában, és egyszerû vasárnapozóként is ellátogathattam számos templomunkba. Hálás vagyok Istennek,
hogy sok alkalommal már-már erõm fogytán megújított, sok-sok alkalommal már-már kedvem fogytán reménységet adott, és sok alkalommal áldott meg a testvéri közösség örömével, de legfõképpen
a buzgó imádságok meghallgatásával.
KÖSZÖNETMONDÁS
Köszönetet is mondanom kell, mégpedig sokat. Illesse köszönet
mindenekelõtt gyülekezeteink hûséges pásztorait és elöljáróit
minden munkájukért, különösen azért is, mert egy olyan világban élünk, amikor a becsülettel végzett munkának nincsen tisztessége, s amikor a szeretetet semmibe veszik, mert nem látnak
benne közvetlen hasznot, s amikor az élõ és hálás hit gyakori
gúnyolódás tárgya. Évtizede még azt hihettük, hogy az elõttünk
járó nemzedékek egyszeri és megismételhetetlen tapasztalata
volt, egészen pontosan az õ nemzedékük sajátos hit-próbája,
hogy mit jelent másodosztályú állampolgárként, többnyire megvetetten és lenézetten élni és szolgálni. Köszönöm mindazoknak, akik hûségükkel és derûjükkel az egyházkormányzat számára is jó bizonyságot és nem utolsósorban nagy buzdítást adtak a helytálláshoz. Köszönettel tartozunk lelkipásztorainknak,
különösen azoknak, akik nagyon nehéz körülmények között
szolgálnak, és nevelnek családot is, hogy nem fordítottak hátat
a szent hivatásnak, és közösségünkben maradtak. Azoknak is
köszönettel tartozunk, akik a palástot és az egyházközségi pecsétet nem használták hívságos célokra, holmi presztízsbõl vagy
haszonszerzés reményében. Köszönettel tartozunk élõ hitû
presbitereinknek és gyülekezeti tagjainknak, akik családjuk körében és munkahelyükön életükkel hirdették a megváltás drága evangéliumát. Köszönöm egyházmegyéink testületeinek és
vezetõinek munkáját. Hálás szívvel elmondhatjuk, hogy egyházmegyéink jó békességben végezték szolgálatukat, és espereseink és gondnokaink nagy gondossággal, sok-sok lemondással
vezették a rájuk bízottakat. Különösen azon esperes és gondnok
testvérek fáradozását kell most megköszönnünk, akik a következõ ciklusban már nem tölthetik be ezt a tisztséget  némelyikük 18 évet is eltöltött e tisztségben, mások 16-ot, vagy 12-õt.
Köszönöm az esperes-gondnoki értekezlet fáradozását, és örömmel mondom el, hogy e testületünk egész magyar református
egyházunkban páratlan módon, hónapról-hónapra tartott üléseket, tárgyalta gyülekezeteink ügyeit, és igyekezett a kerületi
közgyûlés döntéseit elõkészíteni. Köszönettel tartozom a kerületi bizottságok tagjainak, akik idõt és fáradságot nem kímélve
tekintették át idõrõl-idõre kerületünk életét, s hozták meg ja-
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vaslataikat, s tették le azokat a közgyûlés asztalára. Egészen
nyilvánvaló, hogy e bizottságok nélkül egy tapodtat sem jutottunk volna elõrébb, s az is bizonyos, hogy igaz lett az ige: a
megmaradás pedig a sok tanácsos által van (Péld 11:14). Köszönöm kerületi közgyûlésünk és tanácsülésünk minden alkotó
tagjának fáradozását, köszönöm az élénk részvételt, a vitás pontok tisztázását, az elmaradások számonkérését, a békességes
hangnemet, a többségi döntések tudomásul vételét, és jóra való
igyekezetet. Köszönöm, hogy a kezdeti döccenõk után soha nem
kellett megszégyenülnünk, s mindig törvényes feltételek között,
határozóképes számban hozhattuk meg döntéseinket. Köszönöm zsinati tagjaink munkáját  a legtöbbet itt tettük, s itt kaptuk a legkevesebbet, de hiszem, hogy amit tettünk, egyházunk
közbékessége és egysége érdekében tettük, s hiszem, hogy azt a
keveset is, amit kaphattunk, kegyelembõl vettük, s nem olcsó
alkuk eredményeként.
Hadd mondjak köszönetet a püspöki hivatal minden munkatársának. Csak õk tudják és tudhatják, hogy nem püspöknek
lenni a nagy mûvészet, hanem a püspököt elviselni, az igazán a
nagy mûvészet. Köszönöm, hogy elhordozták gyarlóságaimat,
megbocsátották vétkeimet, elnézték hibáimat és mulasztásaimat, és hogy soha nem szûntek meg támogatni  de meggyõzõdésem, hogy nem is én kaptam ezt a támogatást, hanem egész
egyházkerületünk.
Köszönöm az egyházkerület elnöksége tagjainak hûségét és fáradozását. Hat esztendõvel ezelõtt jórészt úgy kezdtük a munkát,
hogy csak úgy ismertük egymást, ahogyan általában ismerjük egymást az egyházban, vagyis többé-kevésbé. Bizonnyal mindegyikünk
talált a másikban hibát és kifogásolnivalót, de mindegyikünket áthatotta az az elkötelezés, amelyet vállaltunk, amikor a presbitériumok ránk bízták ezt a feladatot. És csakhamar arra is rájöttünk,
hogy bizony jó volt az elõzõ választások idején szerénynek lenni, és
magunkra sokat nem ígérni, mert naponként be kellett látnunk,
hogy a mi alkalmatosságunk nem magunktól való. Hálás vagyok Istennek, hogy együtt imádkozó, egyre tekintõ, egyért fáradozó közösségben lehettünk együtt.
Köszönöm dr. Nagy Sándor fõgondnok úrnak, elnöktársamnak
hogy nagy hûséggel, közvetítõ, békesség-keresõ igyekezettel látta
el tisztét itt a kerületben, és a zsinaton is, mint a zsinat világi elnöke. Ez nem volt mindig könnyû, s olykor, nem titkolom, súlyos
beszélgetéseink is voltak e kettõs tisztsége és kötelességei okán.
Mindazáltal, szelídlelkûsége és szolgálatkészsége mindig mindenben meghatározó volt, és ezért egész egyházkerületünk nevében hálával tartozunk neki. Köszönöm dr. Tõkéczki László világi
fõjegyzõ úr fáradozását. Hûséggel helytállt az egyházkormányzati munkában, higgadtsága, mély bölcsessége, egyházunk iránti
nagy elkötelezettsége nagy-nagy hasznunkra volt, s igen büszkék
lehettünk, amikor megannyiszor hallhattuk megnyilatkozni a
közélet kérdéseiben, vagy éppen elmélyült és messze mutató tudósi fejtegetéseit követhettük. Köszönöm közvetlen munkatársam és helyettesem, Varga László fõjegyzõ úr munkáját. Normális idõkben a fõjegyzõ tiszte a püspök helyettesítése annak akadályoztatása esetén. Így szól alkotmányunk. S valóban, a normális
idõkre nézve  ha voltak valaha is ilyek idõszakok  csak az egyháztörténészek tudnák megmondani, hogy ki volt a fõjegyzõ. Varga László fõjegyzõ úr azonban rendkívüli idõkben lett kerületünk
fõjegyzõje, s rendkívüli volt a feladat is, amit elvégzett. Kevés lenne az idõ, ha mindazt fel akarnánk sorolni, amit az anyagiak
rendbetételében, a becsületes és tisztességes pénzkezelés terén,
az egyházközségek gondjainak hordozásában és a külsõ épülésben elvégzett. Egyszóval csak így tudom kifejezni, köszönöm,
hogy kerületünk élete immár többé-kevésbé fedi azt, amit az alkotmány mond, hogy ugyanis a fõjegyzõ a püspök helyettese, bizalmasa, meghatározó része annak a négytagú vezetõi közösségnek, amely a kerületet vezeti. Arra kérem közgyûlésünket, hogy
a következõ ciklus alakuló közgyûlésére  reményeink szerint januárban  külön is köszönjük majd meg mindazok munkáját,
akik ebben a ciklusban velünk voltak. Hívjuk meg õket is, akik
már nem lesznek az új közgyûlés tagjai, a mostani küldötteket,
bizottsági tagokat, espereseket, gondnokokat, fõgondnokot és fõjegyzõt, hogy ott, az újonnan alakult közgyûlés kebelében fejezzük ki nekik köszönetünket.

KRISZTUSSAL
Végezetül néhány szó a jelenrõl és a jövõrõl. Mint bevezetõmben jeleztem, a ciklus-zárás kifejezés igencsak félreérthetõ,
mert választások idején olyan személynek is értékelnie kell saját munkáját és céljait, aki maga is jelölt az általa éppen betöltött tisztségre. Ez a helyzet meglehetõsen kétértelmû. De mint
jeleztem, vállalnom kell ezt is. Elõször hadd szóljak hát a tisztújításról. Hálát adok Istennek, hogy egyházkerületünkben néhány igen kellemetlen és hátráltató megnyilatkozás dacára békességben zajlanak a tisztújítások. Történtek is visszatetszõ
dolgok és megnyilatkozások is, de én a leginkább azt sajnálom,
hogy vannak, akik élni kívánnak ezzel a hamis elõnnyel. Azt viszont nem mondhatom, hogy ne mutatkozna feszültség. De ez
szükségszerûen van így, hiszen baj támadhat abból is, ha egy
adott tisztségre csak egy személyt jelölnek, és esetleg ebbõl vagy
emiatt mások neheztelni kezdenek, és baj adódhat abból is, ha
egy-egy tisztségre több jelöltet állítanak. Ez utóbbi esetben a jelölteknek el kell hordozniuk, hogy a döntés a presbitériumok kezén van, és hogy végtére is az lesz az eredmény, ahogyan a presbitériumok döntenek. A baj azonban csak akkor támad, ha a
tisztújítás kapcsán a jelölési és választási idõt nem arra használjuk, amire az igazából véve való. Vagyis a döntõ dolog helyett
elsõsorban személyes kérdésekkel kezdünk el foglalkozni, netán
rivalizálásba merülünk, vagy éppen oldalazunk egymás mellett,
és ahelyett, hogy a teendõket fogalmaznánk meg, újra meg újra
önmagunkról akarunk szép és még szebb bizonyítványokat kiállítani. Pedig ha látni akarjuk a ciklus-váltások igazi értelmét,
akkor az csak részben jelentkezik abban, hogy ilyen módon és
igen helyesen korlátozható egyházunkban a tisztségviselõk hatalma, és hogy békességgel is meg lehet tõlük válni. Ezek helyett sokkal inkább arra kellene figyelnünk, hogy újra végiggondoljuk és megfogalmazzuk küldetésünket és feladatunkat. Ha
jövõrõl kell szólanunk, igen röviden csak azt tudom mondani: ez
abban van elrejtve, amiben mindig is volt az egyház titka. Az
egyház Isten igéjének teremtése. Ezért hát a mi református egyházunk szüntelen azon kérdés körül forog, hogy igét hirdetõ
egyház vagyunk-e. Ebben kell naponként megújulnunk, s arra
kell törekednünk, hogy itt, a 21. század elején igaz szóra érzéketlen népünk körében mi mégis az élet beszédét hirdessük. S
minden más ebbõl következik. Ezért örök feladat új gyülekezetek létesítése, a meglévõk megerõsítése, a szolgálatok kiterjesztése, iskolák és intézmények szervezése. Erre tekint a jövendõ
lelkipásztorok igehirdetõ nemzedékké nevelése, lelkipásztoraink és gyülekezeti munkásaink továbbképzése és képzése,
lelkigondozása és élõ közösségbe vonása, a jó egyházi fegyelem
érvényre juttatása. A meghallott igébõl épül föl egyházszervezetünk is, amelynek döntõ jellege az, hogy az egyház Krisztus élõ
teste, tehát nem annyira organizáció, mint inkább eleven bontakozó organizmus. Az egyházvezetésnek gyülekezetektõl kezdve az
országos testületekig ezt kell szolgálnia. Kerületünkben ezt igyekeztünk sajátosan úgy vinni, hogy minden szolgálatot és feladatot a
maga legfontosabb érvényességi és hatásköréhez utalunk, a kálvini
szubszidiaritás értelmében, továbbá gyülekezeteink lelkészeit, egyházmegyéink vezetõit a lehetõ legkevesebb adminisztrációval terheljük, hogy a lelkigondozásnak és az élõ pásztori munkának szentelhessék idejüket. Evidensnek tartom Isten népe körében az anyagiakban való hûséges sáfárságot. Azt ti. hogy bár mi a csodák népe
vagyunk, és még megannyi csodát is remélünk, azzal az eggyel mégsem kísértjük a Mindenhatót, hogy csak minálunk ne legyen igaz,
hogy 2x2=4. S van prófétai szolgálatunk is. Nemcsak azért, mert
egyre inkább a 16-17. század zûrzavaros viszonyai között tudhatjuk
magunkat, s az ország újra három részre szakad. De most nem úgy,
mint három birodalmi terület, hanem másképpen. Ma felettünk
regnál egy mindennel bíró alig százaléknyi pénz-elit, s éldegél egy
igen szûk, és egyre szegényedõ középosztály, s velünk vannak az
egyre mélyebb nyomorba süllyedõ, milliónyi tömegek. S ezek között
lassan már útlevéllel sincs átjárás. Mindazáltal az evangélium fénye ma is megmutatja a mindenkori ember Isten elleni lázadásának következményét, a létrontást, s megmutatja, hogy ebbõl csak a
szabadítás jó hírének, Krisztus evangéliumának elfogadásával, az
Istennek való engedelmes lét-átadással lehetséges a szabadulás.
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Ravasz László mondta vigaszul az 1950-es években, a nagy egyházárulás idején: az élõ gyülekezet elbírja a halott egyházat is.
Ma ezt így kell mondanunk: az élõ egyház elbírja a haldokló országot is.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés! Hálás szívvel köszönöm, hogy a mögöttünk levõ hat esztendõben együtt munkálkodhattunk, együtt is szenvedhettünk, együtt is imádkozhattunk, és együtt is örülhettünk. S köszönöm, hogy ez a szó:
együtt nemcsak minket jelent, s nem is csak egész református
egyházunkat vagy egész népünket, hanem legsajátosabban Jézus Krisztusra utal. Mert ha ugyan vele együtt szenvedünk,
hogy vele együtt is dicsõüljünk meg. (Róma 8:17), mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is. (2Tim 2:11), s
ezért: akár szenved egy tag, vele együtt szenvednek a tagok
mind; akár tisztességgel illettetik egy tag, vele együtt örülnek a
tagok mind. (1Kor 12,16). Köszönöm mindazok bizalmát, akik
nemcsak hat esztendõvel ezelõtt tartottak érdemesnek e tisztség hordozására és a vele járó munka végzésére, hanem a legutóbbi jelöléskor is ugyanezt fejezték ki. A választás eredményét
még nem tudjuk. De bármi lesz is, én jó szívvel kötelezem el magamat újra egyházunk szolgálatára, mindenkivel való szíves
együttmûködésre, és erre hívom minden testvéremet a gyülekezetekben, az egyházmegyékben, kerületünkön és zsinatunkban.
Végezzünk mindent hálából Isten nevének dicsõségére!
2008. november 13.

A 2008. NOVEMBER 13-14-EI
KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
6. SEGÉDLELKÉSZEK ESKÜTÉTELE ÉS OKLEVELEK
ÁTADÁSA
Elõterjesztõ: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megállapítja, hogy Barkó Anikó Beatrix, dr.
Egeresiné Szûrszabó Anikó, Fekete Zoltán, Becker
Norbert Gyula, Benákné Kun Ildikó, Csabai Ágnes,
Makay Erika a segédlelkészi esküt letette, az I. lelkészképesítõ vizsgáról kiállított oklevelet átvette.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megállapítja, hogy Adamek Norbert, Csûrös András
Jakab, Faragó Dávid, Korompayné Szenci Gabriella, Szücs M. Klára a segédlelkészi esküt letette, a lelkészi oklevelet átvette.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megállapítja, hogy Hegyi Gizella Katalin, Kádár Ferenc Dániel, Pocsaji Miklós, Szabó László a lelkészi
oklevelet átvette.
8. AZ ÉV IGEHIRDETÉSE-DÍJRÓL
Elõterjesztõ: dr. Nagy István
A Dunamelléki Egyházkerület ez évben is meghirdette az Év
Igehirdetése-díjat.
Az öttagú bíráló bizottság 2008. november 11-én délután a
Dunamelléki Református Egyházkerület Püspöki Hivatalában
ülésezett, és elbírálta a szabályszerûen beérkezett prédikációkat.
14 prédikáció érkezett, valamivel több, mint az elõzõ évben.
A prédikációk többsége valamilyen alkalomhoz kapcsolódott.
A bíráló bizottság megvitatta a prédikációkat, és egyhangúan azt a határozatot hozta, hogy ebben az évben nem osztja ki az Év Igehirdetése-díjat.

A bizottság abban is megállapodott, hogy változtat a kiírás
szövegén, oly módon, hogy az elhangzott prédikáció szerkesztett változatban terjesztendõ be, az illetékes lelkipásztor megkérdezése után.
A közgyûlés a javaslatot jóváhagyólag tudomásul vette.
10. A PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATOK
Elõterjesztõ: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni dr. Szabó István püspök úr jelentését, azt
teljes egészében jegyzõkönyvéhez csatolja, és a
Dunamelléki Közleményekben megjelenteti.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
külön köszöni azt a helyzetfelmérõ, reális látást, amelybõl világosan kitûnik nemcsak a diagnózis, hanem a
gyógyulás egyetlen útja, küldetésünk: hirdessétek az
evangéliumot, minden teremtménynek. Erõsíti és biztatja a kebelbeli gyülekezetek felelõs õrállóit, hogy ez
erõnk feletti úthoz közösségben és egyénileg is kérjük
Isten Szent Lelkének erejét.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni mindazoknak imádságát és minden fáradozását, akik az elmúlt idõben mindent megtettek azért,
hogy egyházunkban ékesség és jó rend legyen, és gyülekezeteink ne közönség legyenek, hanem közösségként
szolgáljanak.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
szomorúan veszi tudomásul a fegyelmi ügyeket, ugyanakkor valljuk, hogy az egyházfegyelem is  a kálvini
megfogalmazás szerint  az egyház ismérve, amelyrõl
nem mondhatunk le.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megdöbbenve és értetlenül áll dr. Szûcs Ferencnek a
KRE rektori tisztébõl való lemondatásával szemben. Dr.
Szûcs Ferencnek megköszöni mindazt a munkát, amellyel rektori szolgálata alatt a Károli Egyetem karai között a megbékélést, a közösséget és az egyetem általános
közmegbecsülését munkálta. Továbbra is teljes bizalommal fordul felé kerületünk. Isten megerõsítõ kegyelmét
és a Tõle elnyerhetõ békességet kéri életére Urunktól.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
püspökével együtt ad hálát Istennek az elmúlt hat év
minden áldásáért, épüléséért, ugyanakkor bocsánatot
kér gyarlóságunk, bûneink, ó-emberünk sok vétkéért.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
püspökével együtt hálás Istennek az elmúlt ciklusban
történt építkezésekért, új templomokért, parókiákért,
gyülekezeti házakért, iskolákért, szociális intézményekért, valamint a régi épületek és intézmények e nehéz
idõben megtörtént megújulásáért, megmaradásáért. A
már elkezdett, vagy csak tervezett építkezéseket Urunk
kezébe téve, reménység alatt imádságban hordozzuk
azokat.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés,
csatlakozva püspök úrhoz, köszönetet mond gyülekezeteink hûséges pásztorainak, elöljáróinak, presbitereinek,
gyülekezeti tagoknak, akik imádsággal, áldozatvállalással, maguk odaszánásával építették gyülekezeteinket,
anyaszentegyházunkat. A közgyûlés megköszöni az esperesek, gondnokok, egyéb tisztségviselõk, kerületi bizottsági tagok szolgálatát. Külön is azoknak, akik eddigi
tisztségüket e ciklus végén leteszik.
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9. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetet mond dr. Szabó István püspök úrnak az elmúlt hat évben végzett pásztori szolgálataiért, látogatásaiért, tanácsaiért, a kerület vezetéséért. Ugyancsak
megköszöni, dr. Nagy Sándor, dr. Tõkéczki László és Varga László szolgálatait.
10. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
reménységgel kér, testvéri szívvel figyelmeztet mindenkit a tisztségviselõk napjainkban folyó választásával
kapcsolatos jó rend, törvényesség és keresztyéni tisztesség megtartására.
11. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
püspökével együtt ad hálát nemzetünkért, és féltõ imádsággal könyörög e nagy lelki mélységben és betegségben
levõ népért. Hisszük, hogy Mindenható Urunk kegyelmez e sok szenvedést és gyalázatot megért népnek, és
szabadulást és jövõt ad magyar népünknek, sok hûtlenségünk és rossz döntéseink ellenére is.
12. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kegyelettel emlékezik meg az elmúlt évben elhunyt nyugalmazott lelkipásztorokról: Biczó Károly, Kovács Emil,
dr. Kenéz Ferenc, Szepessy Imre, Zsubrinszkyné
Kenessey Margit.
A közgyûlés hálás köszönetét fejezi ki az elmúlt évben
nyugdíjba vonult lelkipásztoroknak: Kovács Gyöngyi,
László Magdolna, Szabó Mihály, Mohácsi József, Nagy
Károly, Bíró Ferenc.
11. LELKÉSZSZENTELÉSRE BOCSÁTÁSUKAT KÉRÕKRÕL JELENTÉS
Elõterjesztõ: Varga László
Az 1994. évi II. Egyházi Törvény 32.§. (5) pontjának rendelkezése alapján egyházmegyei ajánlással tizenhárom lelkész
kérte felszentelését:
 a Baranyai Egyházmegyébõl:
Fodor Ákos, Vajszló
Kiss Gyöngyi, Pécs-Kertváros
 a Budapest-Déli Egyházmegyébõl:
Lányi Gábor János, Bp-Budahegyvidék
Pocsaji Miklós, Bp-Kelenföld
 a Budapest-Északi Egyházmegyébõl:
Lõrinczi Hunor, Bp-Fasor
 a Délpesti Egyházmegyébõl:
Farkas Levente, Kiskunlacháza
Kirsch Attila, Cegléd-Nagytemplom
Pintér Nóra, Szigetszentmiklós-Újváros
Szõke Attila, Jászkarajenõ-Törtel
 az Északpesti Egyházmegyébõl:
Barthos Gergely Áron, Hévízgyörk
Rémes Renáta Andrea, Budakeszi
Sallayné Sziki Judit, Göd
 a Vértesaljai Egyházmegyébõl:
Alföldy-Boruss Dániel Gergely, Alcsút
Az Egyházkerületi Közgyûlés a tizenhárom lelkész kérelmét
elfogadja. A lelkészszentelés idõpontját a mai napon, november 13-án, 18.00 órára tûzi ki, a Budapest-Nagyvárad téri
templomban.

13. ELÕTERJESZTÉS PEDAGÓGUS DÍJAKRA:
Elõterjesztõ: Hörcsök Imre
A közgyûlés Benda Kálmán-díjban részesíti: Herczeg
Sándornét, a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolájának tanítójátk, Karácsonyi Zoltánnét, a Kecskeméti
Református Általános Iskola tanítóját, Magyar Ágnest, a
Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium tanárát.
14. MISSZIÓI JELENTÉS
Elõterjesztõ: dr. Szabó István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
Missziói Bizottság jelentését elfogadja, a bizottság tagjainak köszönetet mond minden fáradozásukért.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
sürgeti a misszió és az evangélizálás fogalmának újbóli
tisztázását konferenciákon, megbeszéléséken, lelkésztovábbképzésben, minden lehetõ módon, hogy egyházunknak mielõbb teológiailag megalapozott, átfogó missziói
stratégiája legyen.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
javasolja a tanulmányi, katechetikai és missziói bizottságnak a hitoktatás és a gyermekmunka tartalmi felülvizsgálatát, továbbá a konfirmáció alsó korhatárának
megvitatását.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
tisztelettel kéri gyülekezeteink vezetõit, hogy a gyülekezeti munkában résztvevõket vegyék számba, és szervezzenek nekik megfelelõ, biblikus képzést.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri az egyházkerület gazdasági bizottságát, hogy a következõ esztendõben is tekintse elsõrendû feladatnak az
új gyülekezetek szervezésének, a templomok, gyülekezeti házak, parókiák építésének támogatását.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri az egyházkerület gazdasági bizottságát, az esperesgondnoki értekezletet és az egyházmegyei testületeket,
hogy a szórványgondozás munkáját fokozott erõvel támogassák.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri az esperes-gondnoki értekezletet a vizitációk rendjének átalakítására, hogy a kanonika vizitációkon az egyházlátogatók elsõsorban a gyülekezet valóságos élethelyzetérõl tájékozódhassanak, és jelentésükben elsõ helyen
ez szerepeljen.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felhívja a gyülekezetek figyelmét a soron következõ Kálvin jubileumi évre, s arra buzdít, hogy a központi programok mellett helyi szervezésben is legyenek megemlékezések és rendezvények.
15. JELENTÉS AZ IFJÚSÁGI MISSZIÓRÓL
Elõterjesztõ: Böttger Antal
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a beszámolót.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri az egyházmegyék új elnökségeit, hogy az egyházme-
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gyei ifjúsági titkárok megválasztásánál a tisztséggel
kapcsolatosan fentebb olvasható gondolatokat igyekezzenek figyelembe venni és érvényre juttatni. A jövendõ gyülekezetetekre való tekintettel válasszon továbbra is minden egyházmegye ifjúsági titkárt, aki törõdik az egyházmegye gyülekezeteiben folyó ifjúsági bibliakörök munkájával.
Az egyházmegyei titkár esztendõként számoljon be a megye területén folyó ifjúsági munkáról. Ennek érdekében
térképezze fel, hogy milyen munkák folynak a gyülekezetekben, és hogyan törõdnek a gyülekezetek a konfirmáló
ifjak gyülekezetben tartásával. Legyen segítségül találkozók, felkészítõ alkalmak, kirándulások és evangélizációk szervezésében.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
szeretettel köszönti Fodorné Ablonczy Margit ifjúsági lelkészt, munkájára Isten áldását kéri.
16. TANULMÁNYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: dr. Nagy István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
2007. évrõl szóló tanulmányi jelentést elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elrendeli, hogy az elmúlt esztendõben hozott határozatokat felül kell vizsgálni, és az elmaradt témák megtartására javaslatot tesz.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
javasolja, hogy a 2009-2014-ig. terjedõ években az egyházkerület tanulmányi munkája, a Kálvin-évre tekintettel, a reformátor életmûvével legyen kapcsolatban.

a/ Herczeg Sándornénak, a Pécsi Református Kollégium Általános Iskola tanítójának a Benda Kálmán-díjat adományozza. Felterjesztõk: nagytiszteletû Peterdi Dániel, a Baranyai Református Egyházmegye esperese és dr. Hoppál Péter,
a Pécsi Református Kollégium Gimnáziumának és Általános
Iskolájának fõigazgatója.
b/ Karácsonyi Zoltánnénak, a Kecskeméti Református Általános Iskola tanítójának a Benda Kálmán-díjat adományozza. Felterjesztõk: nagytiszteletû Szabó Gábor, a Kecskeméti
Református Kollégium Igazgatótanácsának elnöke és
Hörcsök Imre, a Kecskeméti Református Általános Iskola
igazgatója.
c/ Magyar Ágnesnek, a Lónyay utcai Református Gimnázium és Kollégium tanárának a Benda Kálmán-díjat adományozza. Felterjesztõk: nagytiszteletû Simonfi Sándor, a
Budapest-Északi Református Egyházmegye esperese és Veres Sándor egyházmegyei gondnok.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja az egyházmegyei iskolaügyi jelentéseket.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
támogatja, hogy az anyagi lehetõségek figyelembevételével egyszeri, kiemelt támogatásban részesüljenek az
újonnan induló óvodák
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetet mond mindazoknak  így az egyházkerület elnökségének, az egyházmegyék elnökségeinek, valamint
az egyházközségek elnökségeinek, a presbitériumoknak
, akik a most lezáruló ciklus idején az iskolaügyben
munkájukkal a jövõt megalapozó és formáló módon részt
vettek.

4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felkéri a tanulmányi bizottságot, hogy készítse elõ a rendszerváltás óta eltelt idõszak teológiai megvizsgálását.

8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetet mond az Iskolaügyi Szervezet vezetõjének,
Madarász Imréné dr. igazgató asszonynak az egyházkerület iskolai ügyeiben végzett áldozatos munkájáért.

5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
örömét fejezi ki a megindult lelkésztovábbképzésért, és
kéri a Zsinatot, hogy törvényileg is egyértelmûen szabályozza a lelkészek kötelezõ továbbképzésének ügyét.

9. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetet mond Hörcsök Imre elõadónak és az iskolaügyi bizottság minden tagjának a ciklusban végzett
munkájáért.

6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri a zsinatot a lelkészképzés jelenlegi rendszerének felülvizsgálatára. Szükséges lenne a teológus- és lelkészképzés egymástól való elválasztása.

10. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kiemelten megköszöni Papp Kornél igazgató úrnak  a
zsinati Oktatásügyi Iroda irodavezetõjének  a magyarországi református iskolaügy érdekében végzett eredményes munkáját, amelyet mindenkor és minden körülmények között fáradhatatlanul és töretlen akarással látott
el.

17. ISKOLAÜGYI JELENTÉS

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés az
Iskolaügyi Bizottság jelentését elfogadja.

11. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni a pedagógusok, lelkipásztorok, hittanoktatók, gyülekezeti munkások nyári hitmélyítõ, cserkész,
napközis és egyéb táborokban végzett munkáját.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
hálát ad a Mennyei Atyának azért, hogy a nehéz anyagi
körülmények között is harmadával növekedett az oktatási intézmények száma Dunamelléken ebben a ciklusban.

12. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felkéri az intézményeket és a fenntartókat az intézményi
és a gyülekezeti kapcsolatok erõsítésére, kérve, hogy errõl a jövõ évi jelentésben számoljanak be.

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
sajnálattal emlékezik meg az iskolák 60 évvel ezelõtti államosításának kártékony hatásairól.

18. GYÛJTEMÉNYI ÉS MÛEMLÉKI JELENTÉS

Elõterjesztõ: Hörcsök Imre

4. A pedagógusok munkájának elismerésére a közgyûlés által létrehozott díjakat az idén az alábbi pedagógusoknak
adományozza a Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés:

Elõterjesztõ: dr. Horváth Erzsébet
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a gyûjteményi és mûemléki elõadói jelentést a
2007. évrõl.
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2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megköszöni a kecskeméti Ráday Múzeum munkatársainak segítségét az 1981-es gyûjteményi kérdõív fénymásolásáért.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri a lelkipásztorokat, hogy bárminemû selejtezéskor
készítsenek selejtezési jegyzõkönyvet, és a Református
Egyház c. hivatalos lap 2003/02. számának melléklete
szerint végezzék azt.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri a lelkipásztorokat, hogy helyezzenek nagyobb figyelmet az anyakönyvek, az ügyviteli iratok, klenódiumok
szakszerû, biztonságos elhelyezésére.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felkéri a Ráday Gyûjtemény Könyvtárát, Levéltárát és
Múzeumát, hogy a szakterületükhöz tartozó gyûjteményi kérdésekben továbbra is legyenek segítségül az egyházkerület gyülekezeteinek.
19. KATECHETIKAI JELENTÉS
Elõterjesztõ: dr. Fodorné dr. Nagy Sarolta
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
jelentést elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület iskolái a náluk konfirmált fiatalokról küldjenek értesítést a küldõ
gyülekezetnek, nyilvántartás végett.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületben szolgálók
közössége fordítson nagyobb figyelmet az ifjúság találkozására. Szervezzen ilyen alkalmakat és küldjön fiatalokat a kisköri értekezletektõl a Csillagpontig.

11. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felhívja a figyelmet a katechetikai törvény maradéktalan
megtartására.
20. EGYHÁZZENEI JELENTÉS
Elõterjesztõ: dr. Dávid István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés az
egyházzenei jelentést elfogadja.
2. Hálát adva Istennek a 60 éve használatos énekeskönyvért, a Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés szorgalmazza értékes, és gyülekezeti szempontból
fontos énekkincsünk minél színvonalasabb megtanítását, és minél tágabb népszerûsítését gyülekezeteinkben
és iskoláinkban egyaránt. Ugyanakkor nem mond le arról, hogy új énekekkel is kiegészüljön.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
színvonalas egyházmegyei kórustalálkozók rendszeres
megrendezését szorgalmazza, és egyúttal köszönetet
mond a pécs-kertvárosi gyülekezetnek az egyházkerületi
találkozó megszervezéséért.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felhívja a gyülekezetek figyelmét a sípos orgonák és harmóniumok karbantartásának fontosságára. Az 1999-ben
létrehozott, majd 2002-ben közgyûlési határozattal megerõsített orgona-alapot a továbbiakban is fenntartani és
mûködtetni óhajtja!
30. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Varga László

4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés kéri
a konfirmációi gyakorlat átgondolását zsinati szinten.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
gazdasági és pénzügyi jelentést elfogadja.

5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felkéri a Református Pedagógiai Intézetet hittanóra-látogatások/szaktanácsadás végzésére, az egyházmegyei elõadók esetleges bevonásával.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
2009. évre a lelkészi díjlevél készpénzjavadalom minimumát lelkészeknél 70 000 Ft-ban, beosztott lelkészek
esetében 50 000 Ft-ban állapítja meg. Kéri a presbitériumokat és az egyházmegyéket: mindent tegyenek meg
azért, hogy ezt a minimum készpénz összeget minden lelkészünk megkapja.

6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés kéri
az RPI-t logisztikai feladatok ellátására, azaz a hittanoktatók önkéntesen felajánlott digitális segédanyagainak begyûjtésére és továbbküldésére pl. ünnepnapok (karácsony,
reformáció, anyák napja) alkalmából, valamint gyermekdélutánok, nyári táborok szervezésének könnyítésére.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
vizitációs ív katechetikai kérdéskörének bõvítését javasolja: tartalmazzon gyülekezeti gyermek-istentiszteletre,
nyári táborokra, a hitoktatásban résztvevõk személyére,
a tananyagra vonatkozó adatokat is. Legyen elkülönített
kérdés a felnõttek katechézisérõl és konfirmációjáról.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés jól
felszerelt, korszerû egyházmegyei konferencia-telep létrehozását illetve fejlesztését szorgalmazza megyénként.

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megbízza az elnökséget, hogy a 2004. március 19-én, a
Soltvadkerti Református Egyházközséggel kötött külön
szerzõdés értelmében az egyházkerület javára tulajdonrész-arány bejegyzését 2008. december 1-én a még fennálló tartozás erejéig indítsa meg.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni Varga László egyházkerületi fõjegyzõ úrnak
az egyházkerület gazdasági bizottságában ellátott szolgálatát, kerületünk gazdasági életének rendbetételét és
megszilárdítását.
31. DIAKÓNIAI JELENTÉS

9. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri kebelbeli lelkészeit és hitoktatóit, hogy nagyobb figyelmet fordítsanak a gyermekek és a fiatalok tanítására. Ugyanezt nyomatékosan kéri a budapestiektõl.

Elõterjesztõ: Derencsényi Zsuzsanna

10. A Dunamelléki Református Egyházkerületben, a hitoktatásban résztvevõk számára kötelezõ évenként legalább
egyszer katechetikai tárgyú továbbképzésen részt venni.

2. A Dunamelléki Egyházkerület fontolja meg egy Diakóniai
Alap létrehozását, amelybõl az a gyülekezet kérhet támogatást, amelyik diakónust alkalmaz a kerület területén.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
diakóniai és patronálási jelentést elfogadja.

A 2008. NOVEMBERI KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
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3. Az egyházmegyei közgyûlések imádságos lélekkel készüljenek a tisztújításra.
32. SPIRITUÁLIS JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Bölcsföldi András
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a jelentést tudomásul veszi, megköszönve spirituálisunk tevékenységét.
33. MÉDIA ÉS INFORMATIKAI JELENTÉS
Elõterjesztõ: dr. Szilágyi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
jelentést elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
szorgalmazza, hogy a gyülekezetek ne lankadjanak meg
a Biblia és a Bibliáról szóló helyes tanítások terjesztésében, de készüljenek fel a Kálvin-évre is, és mindez tükrözõdjék megjelenésünkben a média területén is, beleértve
a honlapokon megjelenõ anyagokat.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
továbbra is fontosnak és szükségesnek tartja a sajtó-vasárnapok megtartását a Kálvin Kiadó és más, jelentõsebb vallási kiadók képviselõinek a részvételével.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés köszönetet mond Füle Tamásnak és munkatársainak, akik gondoskodnak a Parókia portál friss, hírgazdag megjelenésérõl.
34. ÉPÍTÉSI CSOPORT JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Fónagy Miklós
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja az építési csoport jelentését.
35. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Derzsi György

1. A Tolnai Református Egyházmegye 2007. évi jelentését a
Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés az
egyházkerület elnökségének hatáskörébe utalja az intézkedések megtétele érdekében.
2. A Bács-Kiskunsági, Baranyai, Budapest-Északi,
Budapest-Déli, Délpesti, Északpesti, valamint Vértesaljai Református Egyházmegye jelentését a Dunamelléki
Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni a Budapest-Északi Egyházmegye és a BácsKiskunsági Egyházmegye könyvelõjének az egyházmegye munkájában végzett tevékenységét, és a többi egyházmegye könyvelõjének példaként állítja õket.
36. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. Az egyházkerületi közgyûlés jóváhagyja Granzinné
Varga Ágnes, Apostol Anna, Dragán György, Kelemen Miklós, Lizik Zoltán, Farkas István lelkipásztorok lelkészi képesítésének hatályban tartását, a felterjesztõ egyházmegyék javaslata alapján.
2. Orbán János volt hajósi beosztott lelkipásztor hatályban
tartási kérelmét késve adta be, ezért az egyházkerületi közgyûlés felkéri a lakóhelye szerint illetékes Budapest-Északi
Református Egyházmegyét, hogy a beérkezett igazolásokkal
a következõ egyházmegyei közgyûlésen foglalkozzon, és ezek
alapján terjessze fel ügyét a legközelebbi egyházkerületi
közgyûléshez.
37. LELKÉSZEK MÁS KERESÕ FOGLALKOZÁSÁNAK
ENGEDÉLYEZÉSE
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
Az egyházkerületi közgyûlés Szûcsné Vargacz Anikó solti
beosztott lelkész valamint Prózsa István orgovány-jakabszállási lelkipásztor kérését  a felterjesztõ Bács-Kiskunsági Református Egyházmegye közgyûlésének jóváhagyásával
 engedélyezi.

EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2008. NOVEMBER
BARANYA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Kiss Tamás  rend.áll.-ból Dunaszekcsõre beo.lp.
SZÜLETETT:
1. Teofil  Fodor Ákos és István Anna elsõ gyermeke
2. Bulcsú Botond  Németh Norbert és Hesz Márta harmadik gyermeke
3. Berta  Bereczky Örs és Németh Judit elsõ gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Édes Tünde kórházlelkész
BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ
1.
2.
3.

HELYEN SZOLGÁL:
Murai Márta  Kecskemétrõl Dunántúlra
dr. Egeresiné Szûrszabó Anikó  Tiszakécskére segédlelkész
Csûrös András exmisszusként Kecskemétre

SZÜLETETT:
1. Máté  Varga György szeremlei lp. negyedik gyermeke

2. József Ákos  Ferenczy József kunszentmiklósi exmisszus második gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Mohácsi József apostagi lp.
2. Varga László kecskeméti lp.
BUDAPEST  DÉL
ÚJ
1.
2.
3.
4.
5.

HELYEN SZOLGÁL:
Kovács-Hajdu Albert  Tiszáninnenrõl Nagytéténybe
Rácz Tibor  Budahegyvidékrõl Dunántúlra
Korompayné Szenci Gabriella  Kelenföldre beo.lp.
Faragó Dávid  Csepelre beo.lp.
Veszelka Tamás  Szentendrérõl az Egyetemi Gyülekezetbe

SZÜLETETT:
1. Károly Hunor  Gyõrffy Eszter egyetemi beo. lp. elsõ gyermeke
2. Hanna Georgina  Kis Boáz lp. (Ökum. Segélysz.) elsõ gyermeke
3. Dániel Henrik  Mucsi Zsófia budai beo. lp. második gyermeke
4. Dániel  Szabó László nagyvárad téri beo. lp. elsõ gyermeke
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NYUGDÍJBA MENT:
1. Szabó Mihály nagytétényi lp.
BUDAPEST - ÉSZAK
ÚJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

HELYEN SZOLGÁL:
Boza Kristóf  exmisszusként Pozsonyi útra
Komádi Róbert  exmisszusként a Püspöki Hivatalba
Koroknai-Tegez Ferenc - Dunántúlról Rákospalota-Óváros beosztott lp.
Körpöly Kálmán  Zuglóból  kilépett az egyházból
Simon Emil  rend.áll.-ból Rákospalota-Újvárosba beo. lp.
Lénárd Zsuzsanna  Rákospalota-Újvárosból rend.áll.-ba
Koczó Pál  a Klauzál térre beo. lp.

SZÜLETETT:
Benjamin  Hieble Erika Bp-Németajkú gyülekezeti lp. elsõ
gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Nagy Károly rákosfalvi lelkész
DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Szabó Gábor és Szabó Katalin  Dunaszekcsõrõl Nagykõrösre
2. Vikárné Horváth Márta  Szigethalom, beo.lp-ból megválasztott
3. Hánka Levente  Tiszántúlról Cegléd-Nagytemplomba
4. Farkas Levente  Kiskunlacházára beo.lp.
5. Jelényi László  Nagykõrösrõl Tököl-Halásztelekre beo. lp.
6. Végh Gizella  Tököl-Halásztelekre beo.lp.
7. Mayer Melinda  Vértesacsáról Jászberénybe beo.lp.
8. Fekete Zoltán  Nagykõrösre sl.
9. Bartha Örs  exmisszusként Szolnokra
10. Szilágyiné Szemõk Andrea  Örkénybe missziói lp.
11. Bozáné Géresi Anikó  exmisszusként Tököl-Halásztelekre

TOLNA
SZÜLETETT:
Lídia  Fehér Sándor felsõnyéki exm. harmadik gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Szemerei László esperes, õcsényi lp.
VÉRTESALJA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Donatin Tamás  Sárkeresztúrra exmisszus
2. Sándor Emma  Vértesacsára exmisszus
SZÜLETETT:
Boróka Lilla  Szabó Ferenc mányi lp. második gyermeke
ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:





Biczó Károly volt fülöpszállási lelkész
Kovács Emil volt külsõ-józsefvárosi lelkész
dr. Kenéz Ferenc volt Kálvin téri lelkész
Szepessy Imre volt budai lelkész

SZÜLETETT:
1. Dorka Zsófia  Király János ráckevei lp. második gyermeke
2. Kristóf  Péntekné Vízkelety Márta elsõ gyermeke
3. Szilárd Attila  Szõke Attila és Smíri Etelka jászkarajenõi lp. második gyermeke
4. Barnabás  Schaller Tamás és Éles Tímea monor-nagytemplomi
lp. ötödik gyermeke
ÉSZAKPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Riskóné Fazekas Márta  Csömör-Kerepes-Nagytarcsa missziói
lp.
2. Barthos Gergely - Budahegyvidékrõl Hévízgyörkre beo.lp.
3. Szabó Zoltán  Hévízgyörkrõl Gödöllõre beo.lp.
4. Németh Ildikó  Tiszáninnenrõl Szentendrére beo.lp.
5. Gergely Ferenc Barnabás  Váchartyánba missziói lp.
6. Rózsa Katalin  Vác-Alsóvárosba beo.lp.
7. Bogyó Judit  beo.lp. Budaörsrõl rend. áll.-ba
8. Sallayné Sziki Judit  Gödre jav.nélküli beo.lp.
SZÜLETETT:
1. Eszter Boróka  Gottfried Richárd és Madai Éva diósjenõi lp. negyedik gyermeke
2. András Imre  Sallayné Sziki Judit elsõ gyermeke

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(dmrek.hu
Felelõs szerkesztõ: Varga László fõjegyzõ
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az OPEN ART nyomdában
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KÁLVIN-ÉVEK
(2009-2014)
végezzük, haszontalan szolgaAz idei esztendõ egyik hozaként, mert ha mindent megtetdéka lehet, hogy Kálvin születünk is...
tésének 500. évfordulóját soDe megtettünk-e mindent?
kan arra is felhasználják,
Eleget látogattunk-e már?
hogy még többet megismerjeImádkoztunk-e minden körülnek Kálvin gondolataiból, tamények között? Jó közösségeket
nításaiból. Nem árt az neformáltunk-e, Isten dicsõségékünk! Én olyan generáció tagre? Igehirdetéseink megszólítotja vagyok, amelyet teológus
tak-e valakit, új életre segítetkorában nem köteleztek Káltek-e? A gyülekezetekért megvin mûveinek tanulmányozámozgattunk-e mindent, mert
sára, csak magánszorgalomból
ott él az egyház! Az egyház, a
 autodidakta érdeklõdésbõl 
közösség pedig mindig több,
vettük elõ Kálvin mûveit. Ezt
mint az egyén élete, érdeke. Ezt
sem tette meg mindenki. A jó
is újra kellene tanulni Kálvingyakorlatiasság nevében nem
tól. Sajnálatos állapot, hogy
kellett agyonfárasztani maminden lelkipásztor azt gondolgunkat avítt teológusok néja, vele kezdõdik az egyház. Elzeteivel. Hála Istennek, hogy
szomorító, ha arról látunk témi néhányan mégis megtetnyeket: amit az egyik lelkipásztük! Volt valami hamiskás a
tor és munkatársai egy életen
kálvinista öntudat emlegetéát építgettek, gondoztak, az egy
se és reformátorunk félhivamásik számára herdálni való
talos elhallgattatása között.
Kálvinnal szemközt
romokat jelent. Isten különös
Igaz egyházról beszél, az igekegyelme, hogy még a romokon
hirdetés fontosságáról szól,
is lehet építeni! A Lélek munkája megtanít közösségnem szíveli a hamis egyház látszatát sem. Elég az
ben gondolkodni, egy-házat építeni.
Institutio-t kézbe venni ahhoz, hogy ennek igazsáHívjuk vendégségbe hát reformátorunkat minél több
gával bárki szembesüljön. Igaz egyházat Isten szavágyülekezetbe, parókiára, olvassuk, elemezzük gondolara alapozva, Krisztus indulatával és a Szentlélek
tait, mert eszméirõl ritkán kell leporolni 500 év hagyamunkájára is számítva lehet építeni. Építeni, de úgy,
tékát. Most is él mondanivalója, csak engedjük, hogy
hogy csak majd egyszer lesz készen, mint a középkomegszólaljanak igemagyarázatai. Vezessen egyházlátári katedrálisok, melyek befejezetlenek. A mi egyhása! Beszélgessünk többet vele a következõ években!
zunk sincs még készen. Sok munka, imádság, türelem, szeretet kell hozzá, hogy csak egy kicsit is javulPeterdi Dániel
jon. Ezt a sok aprómunkát pedig a gyülekezetekben
fõjegyzõ
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AZ ELMÚLT IDÕSZAK NÉHÁNY FONTOS ESEMÉNYE
 a 2008. novemberi közgyûlés óta december10-én, 2009. január 15-én, február 18- án,
április 1-én és május 20-án, volt esperesigondnoki értekezlet, február 18-án tanácsülés, január 28-án és április 29-én közgyûlés
 március 7-én tartotta közgyûlését székházunkban a Presbiteri Szövetség
 a DRE Székház és Konferencia-központjának mátraházi üdülõje egy galyatetõi üdülõvel bõvült, amelynek április 27-én volt az
átadása
 ebben a félévben két egyházmegyei ifjúsági nap volt a kerületben, Válon március 14én és Kiskunhalason április 4-én
 kerületi lelkésztovábbképzõ kurzus volt
május 11-15. között Mátraházán lelkész-nõi
hivatás témában
 megújult az egyházkerület honlapja a Parókiával és a Közös(s)-Éggel egyetemben

Az új esperes-gondnoki kar és a kerületi vezetõség

AMIRÕL ELÕRE TUDUNK:
 holland-magyar lelkésztalálkozó lesz az egyházkerület szervezésében Mátraházán június 5. és 10. között
 ismét Református Zenei Fesztivál a Ráday utcában és környékén június 5-7.
 a Csillagpont református ifjúsági találkozó idén egyházkerületünk területén, Fadd-Domboriban lesz július 21-25.

Élet a teológián

Egyházmegyei ifjúsági nap Válon

Komáromi és budapesti teológusok Bécsben
énekkel köszönik meg a vendéglátást
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KÖZÖS EBÉDEK:
A teológián a 2008/2009-es tanév második félévében a következõ szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen:
Evangéliumi Allianz, Egyházkerület, Bethesda Kórház, Teológia, Keresztyén Ismeretterjesztõ Alapítvány, Református
Szeretetszolgálat, Baranyai Egyházmegye, Bács-Kiskunsági
Egyházmegye, Református Missziói Szövetség + KispestKözponti Egyházközség, Tolnai Egyházmegye, V. évesek halászlé ebédje az udvaron (Esztergály Elõd)
PROGRAMOK:
A második félévben a teológián három alkalomból álló elõadás-sorozatot szerveztünk, melyen lelkészi életkérdések
jöttek elõ, ezeken a meghívott lelkész Monty Taylor volt, s
vendége Hajdú Zoltán Levente szóládi lelkész. Bögre körüli
vendég volt Szûcs Ferenc professzor. A hittudományi kar
rendezte az idén a teológustalálkozót, amelyet diákjaink
nagy erõket mozgósítva a Baár-Madas Gimnáziumban valósítottak meg. Itt vendég volt Balczó András öttusázó,
Ferenczi Zoltán lelkész, Sóskuti Zoltán lelkész és felesége
Zsófia. A napokat áhítatok, sport és szellemi vetélkedõk,
táncház, képmeditáció, imareggeli tették színesebbé. A
záróistentiszteleten Szabó István püspök szolgált.
Rendszeresen volt a teológián ún. képmeditáció, ahol a diákok  tanárokkal együtt  kereshették egy-egy képzõmûvészeti alkotás üzenetét, megfigyelhették azt teológiai, esztétikai szempontból, s megbeszélték a látottakat. Szintén rendszeres volt a filmklub is.

SEGÍTÉS:
A Tusnádfürdõi Gyermekotthonnak hétvégi kirándulás
keretében tartottak gyermekfoglalkozásokat és kísérték a
csapatatot teológusok. Az Ágoston Sándor Alapítvány körutat szervezett Erdélybe, amely során gyermekotthonokat,
szórvány iskolákat, gyülekezeteket látogattak meg. Hasonlóan segítette az Alapítvány a délvidéki Módoson egy gyülekezeti ház megvásárlását és elindítását.
Ezen a nyáron is szerveznek több építõtábort, az egyiket a
felvidéki Kõrösön, ahol egy megvásárolt ingatlan felújításán segédkeznek teológusok. Magyarigenben és környékén (Sárd), a felõri szórványiskolában és hagyományápoló tábor szervezésében (Módos) vállalnak részt. Ezeket
a táborokat az Ágoston Sándor Alapítvány szervezi és támogatja.
A teológusok közül többen vesznek részt a Csillagponton,
segítõként, csoportvezetõként és más funkciókban is.
EGYÉB PROGRAMOK:
Az elõzõ évekhez hûen a teológusok ebben az évben is jó ötletre épülõ kiállítást találtak ki. A Kálvin Kertje c. interaktív kiállítás és program a Csillagponton mutatkozik be.
Bölcsföldi András spirituális

OTTHONÓRÁK:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó
külsõs (nem teológus) hallgatók számára a teológia spirituálisa szervezett hétfõ esténként Otthonórákat, ezek fele felsõbbéves teológushallgatók által tartott bibliaóra, másik részük pedig bemutatkozó vagy közösségépítõ alkalom volt. Ennek során ismerkedhettek meg a diákok Peterdi Dániel fõjegyzõvel, és Tõkéczki László fõgondnokkal. Vendég volt Tóth
László Kristóf lelkész és felesége, akik Argentínában teljesítettek szolgálatot, valamint a Csillagpontos csapat is.
TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK A 2008/2009-ES
TANÉV MÁSODIK FÉLÉVÉBEN:
Ebben az évben is több teológusnapot és -hétvégét szerveztünk, ezek között jelentõs számban voltak a határon túli
utak is. A teológusnapok szervezésében tevékenyen részt
vett Szanyi Ferenc és Stefán Attila V. éves teológus.

Monty Taylor és Hajdú Zoltán lelkészek családjáról
beszélget teológusokkal

MÁSODIK FÉLÉV:
Alsónémedi (ifjúsági nap), Pozsonyi úti egyházközség,
Mány, Sárkeresztes, Mezõvári (Kárpátalja), Gönyû,
Õrbottyán (gyermekotthon is), Szombathely, Jászberény, Bécs (Ausztria), Szabadka és környéke: Feketics,
Pacsér, Zenta (Vajdaság), Magyarigen és környéke (Erdély:
Alsókarácsonyfalva, Alvincz, Búzásbocsárd, Gyulafehérvár,
Nagyenyed, Sárd, Tövis), Madocsa. Gimnáziumi
csendesnap áldozócsütörtökön: Kecskemét. Március 15-én
a Felvidéken szolgáltak többen igehirdetéssel és ünnepi mûsorral Berzétén, Jólészen, Kõrösön és Rudnán.
Összesen tehát 13 teológusnap volt a félévben, és egy
gimnáziumi csendesnapon szolgáltak teológusok, ezen
kívül ünnepi szolgálat volt március 15-én.
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS:
A teológusok kisebb csoportja részt vesz az idei
Kirchentagon, amelyet Brémában rendeztek. Kálvin
nyomában címmel tanulmányi kirándulást szerveznek
nyáron Svájcba, a reformáció nevezetes helyeit felkeresve,
amelyre több mint ötvenen kelnek útra.
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KÖZGYÛLÉS
2009. január 28.
PÜSPÖKI JELENTÉS

Néhány gondolat Kálvintól  rólunk
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Igen nagy szeretettel köszöntöm közgyûlésünk valamennyi
alkotótagját, korábbi közgyûlésünk azon tagjait, akik a mostani közgyûlésre már nem nyertek mandátumot, továbbá a
testvér-kerületek képviselõit, és minden megjelent kedves
vendéget. E helyrõl is szívbõl gratulálok egyházmegyéink
tisztségviselõinek és zsinati tagjainknak, a régieknek, akik
tovább viszik a munkájukat, és az újaknak, akik most állnak tisztükbe. Isten gazdag áldását kívánom mindenki
munkájára!
Elsõként hadd osszak meg közgyûlésünkkel néhány gondolatot a mögöttünk levõ választásokról. Hat esztendõvel ezelõtt a kecskeméti református templomban úgy álltam az
ünnepi közgyûlés közepette, hogy jószerével semmit sem
tudtam arról, mit jelent a püspöki szolgálat, és semmiféle
egyházkormányzati tapasztalatom nem volt. Ahogy ezt Vértesalján szoktuk mondani: klottgatyás papként repültem
magas méltóságba. Hat esztendõ múltán sem mondhatom,
hogy többet tudnék arról, mi a püspöki tiszt és hogyan kell
helyesen betölteni, de sok-sok tapasztalatra tettem szert. S
mivel tennivalónk van bõséggel, s minthogy a presbitériumok bizalmat szavaztak nekem, amit elvárásként fordítok
önmagamra, engedtessék meg, hogy néhány fontos szempontot újra megosszak közgyûlésünkkel.
Ha már a választások végén tartunk, hadd mondjam el
õszintén, sokat tépelõdtem a jelölések és a választások idején. Nem a megválasztásom miatt aggodalmaskodtam, hanem azon gyötrõdtem, hogy a jelölések idején olyan nyílt és
burkolt bírálatokat fogalmaztak meg velem szemben, melyek egy része egyszerûen hazug és tarthatatlan. Egyik vigasztalóm minderre ezt mondta: barátom, tanulj ebbõl is!
Hiszen amit Isten szelíd unszolására nem tettél meg, azt az
Úr a rágalmak, a ferdítések, a csúsztatások és hazugságok
kemény ostorával veri le rajtad. Legyél csak nagylelkû, barátságos, türelmes, nagyralátó, koncepciózus. Majd hozzátette: de azt se feledd, amit Ravasz László mondott az õt ért
támadásokra: az ostorozó kezet mindig megcsókolom, de az
ostort sosem. S ha már Kálvin évében vagyunk, hadd idézzem õt is. Egy helyt azt mondja: akik meg vannak fosztva az
igaz hit tudományától, nem tudják felfogni, hogy miképpen
lehet javára a jámbor embereknek az, ami önmagában véve
sem nem boldogító, sem nem kívánatos. Keressük ezt az
igaz tudományt, hogy ami önmagában rossz és nemkívánatos, az számunkra Isten kegyelmébõl jóra fordulhasson.
Kálvinnak ez a megjegyzése messze túlmutat a személyes tanulságokon. Egyházunk élete  talán nem is a mi hibánkból, de talán a miénkbõl is!  telis-tele van nemkívánatos dolgokkal. Igen, mi szeretnénk, ha semmi mással nem
kellene foglalatoskodnunk, mint örök küldetésünkkel, az
evangélium hirdetésével, és az anyaszentegyház építésével,
mégis sokszor idõnk javarészét azzal töltöttük, hogy semmirekellõ roncsokat toltunk félre az útból, reménytelen ügyekben vitatkoztunk, lezárt utakon próbáltunk elõrébb jutni.
Ilyenkor óhatatlan fölsarjad lelkünkben a vágy: mutatkozzék eredmény, kerüljön valami kézzelfogható, fõleg, hogy
egyházalkotmányunk okán hatévenként  helyesen!  megméretünk, vagy ahogy divatosan mondogatjuk: ciklust zárunk vagy új ciklust kezdünk. Legalább ilyenkor illik ered-

ményeket vagy programokat bemutatni. De Kálvin egy más
helyen azt mondja: hogy mivel az egyház építése nem egynapos munka (non unius diei opus), ne tegyünk úgy, mint
akik mindennapi eredményekért küszködnek, viszont minden nap tegyünk meg minden tõlünk telhetõt. Kívánom,
hogy életünket ne az határozza meg, hogy hatévenként körbeforgunk egy nagyot, vagy éppen közgyûléstõl közgyûlésig
megyünk, hanem mindig az döntsön, amire lelkészként,
presbiterként, de végsõ soron egyháztagként a konfirmációkor fogadalmat tettünk  mely minden egyéb tisztségünknek alapja! , és amire az ige is kötelez: amíg idõnk van, tegyünk jót mindenekkel, kiváltképpen hitünknek cselédeivel. (Galata 7:10)
Ezért is elsõ helyen mindig a misszióról kell szólnunk. Sok
alkalommal vetõdött már fel a kérdés: hol a missziói koncepció? Természetesen tudjuk, hol van: Máté evangéliuma végén,
a missziói parancsban. Amit sajátosan koncepción érthetünk
itt és most, az a következõket jelentheti: ahogy eddig, ezután
is elsõrendû feladat missziónk dologi és anyagi feltételeinek
biztosítása, ennek minden más ügyet felülhaladó prioritása
van. A mögöttünk álló hat év alapján azonban azt is ki kell
mondanunk, hogy ez legfeljebb csak a szükséges feltételeket
adhatja, s egyáltalán nem elégséges ahhoz, hogy határozottan, eltökélten, és  emberileg szólok  eredményesen végezzük a missziót. Szüntelen imádságban el kell kérnünk az aratás urától a munkásokat, õket megbecsülésünkbe és tiszteletünkbe be kell vonnunk, érveiket, felvetéseiket a lehetõ legnagyobb figyelemmel kell meghallgatnunk. Nem a missziónak 
vagyis az emberek térítésének, szórvány-gyülekezetek gondozásának, újak plántálásának, a gyengék erõsítésének, az erõsek továbbépítésének, az evangélizálásnak és ébresztésnek 
kell az egyházigazgatás bürokratikus szempontjaihoz igazodnia, hanem fordítva. Az elmúlt hat év egyik legnagyobb sikere és egyben legnagyobb kudarca a nehéz anyagi helyzetben
levõ gyülekezeteink megtámogatása volt. Törekvésünk azért
nevezhetõ sikeresnek, mert kerületünk gyülekezeteinek
mintegy negyede jutott így rendszeres segítséghez. Ugyanakkor mindez kudarc is volt, mert a támogatásról egyházjogi érvek mentén határoztunk, s emiatt sok gyülekezet, sok-sok
megbecsült és sokat fáradozó lelkész, presbiter és gyülekezeti munkás érezte úgy, lefokozták õket. A támogatás elvébõl
semmit fel nem adva, új rend szerint kell azután segítenünk.
Egyszerûen szólva: az életben maradás szempontjait nem nekünk kell meghatározni  ez egyfelõl megalázó, másfelõl arrogáns igyekezet , hanem ezt a kérdést egyházunk közös felelõssége felõl kell néznünk, ez pedig az evangéliumhirdetés és
gyülekezetépítés nagy ügye.
Ezt azért is kell hangsúlyossá tennünk, mert  úgy tûnik 
a mai Magyarországon kezd lábra kapni a régi gondolat, hogy
talán el kellene hallgattatni az evangélium hirdetését. Az egyházat mint közéleti dekórumot és politikai alkuszt még úgyahogy megtûrik, fõleg ha hézagmentesen illeszkedik a fennálló
szerkezetekbe, de Isten meghívása a megszentelt életre, az már
bizony botrány. Az csak el ne hangozzon, mondják, inkább vészcsengõzzük ki az országból a klerikális reakciót! Hallhattuk e
javaslatot kedves karácsonyi üzenetként a felelõs miniszterelnöktõl. De aki el akarja hallgattatni az evangéliumot, az egy
egész világot hallgattatna el, vagy még inkább, magát a valóságos világot vonná tétlen némaságba. Ha tetszik, legyen püspöki program, de én szerényen csak igazodom a jézusi parancshoz: legyünk bátrak! Mesterünk úgy küld el bennünket, mint
juhokat a farkasok közé, Isten országa jó hírével! Hirdessük,
amíg idõnk van  viszont Jézus így mondja: a ti idõtõk mindig
készen van! (János 7:6)
De nemcsak külsõ tényezõk ijeszthetnek bennünket, hanem olykor egyházunkban is megszólalnak olyan hangok,
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történnek olyan események, melyek kedvünket szeghetik,
vagy éppen ijedt vagdalkozásra késztethetnek. Ezeket csak
úgy oldhatjuk fel, hogyha újra jókedvvel (Theologie ist eine
fröhliche Wissenschaft  mondotta Karl Barth), és eltökélten is teologizálni kezdünk. Az 1948 utáni idõszakban az
egyházvezetés oly mértékben akart hivatalos teológiát kialakítani, amit aztán a rendszerváltás szele el is söpört,
hogy a mögöttünk levõ húsz esztendõben szinte hozzá sem
nyúltunk teológiai kérdésekhez. Ha valaki mégis teologizált
(a hivatásos mezõnyön kívül), azt a közvélemény azonnal az
egyház peremére tolta, és vagy megfeketedett fundamentalistának, vagy átlátszó liberálisnak titulálta. Ennek viszont
az lett az eredménye, hogy mára egyházunk megtelt felelõtlen, érdekesnek tûnõ, de leginkább öntetszelgõ megnyilatkozásokkal. Már egyházi sajtónk is bekerült ebbe a sodorba, s
így esett meg, hogy az imahét kapcsán cikkezni lehetett arról, hogy nekünk, reformátusoknak is illik már részt venni
holtak üdvéért mondott, engesztelõ gyászmisén, vagy nyilatkozni lehetett arról, hogy Krisztus testileg is jelen van az úrvacsorában. Hogy nekünk mindig másnak kell tetszeni, hol
a katolikusoknak, hol az evangélikusoknak, hol a baptistáknak, csak soha nem az igaz mértéknek?  nem is értem. Úgy
érzem, egyházunkban újra elõvett minket a pártállam idejébõl már megismert megfelelési kényszer  igaz, akkor a téeszesítésnek, meg a békeharcnak kellett megfelelni, ma némelyek ezt konvertálják katolikusra meg baptistára. Ez hamis ökumené! Ne bántsuk meg testvéreinket ezzel az olcsó
stréberkedéssel! Inkább teologizáljunk! Kiváló alkalom erre
a Kálvin-év, vagy ahogy a mi egyházunk bölcsen döntött: a
Kálvin-évek. Mély meggyõzõdésem, hogy a teológiai diskurzus egyáltalán nem papi privilégium, nem annak az 1400
embernek a belterjes játéka, kiknek lelkészi diplomájuk
van. Ellenkezõleg: ha valahol, ebben találkozhat leginkább
lelkész és nem lelkész, prédikátor és igehallgató, tanító és
tanítvány  és nem a sóderlapátolás mûvészetében.
De természetesen építkeznünk is kell. A mögöttünk lévõ
idõszakban csak módosítani tudtuk, megváltoztatni még nem
az évtizedekre visszanyúló, igen kényelmes, de rosszízû elosztási rendet. Egyházunk anyagi javainak forrásai azt mutatják,
hogy abszolút alulról építkezõ egyház vagyunk. Amivel rendelkezünk, az mind-mind a híveink adománya és felajánlása.
Meg kell hát változtatnunk a döntések elõkészítését. S van jobb
út is, mint az egyházkormányzat eddigi magabiztos tartása,
hogy mi  tudniillik: megye, kerület, zsinat  hozzájárulunk
egy-egy gyülekezet ügyéhez is. Inkább azt kell mondanunk:
részt veszünk a magunk ügyében  mert ahogy Aranyszájú
Szent János mondja: amink van, csak úgy a miénk, mint a rabszolgáké, mert jog szerint minden a gazdáé. Néhány egyházmegyénk már példaértékû eljárás-rendet alakított ki ebben, s kívánom, hogy ez épüljön tovább, s váljon egyetemessé. Legyen
egyházkormányzati elv, amit Kálvin mond, amikor az ún. fölösleges vagy érdemszerzõ jócselekedetek hamis tételét cáfolja.
Hamisság azt állítani, hogy lehetne fölös jócselekedetünk, mert
ami kevés jót megtehetünk, az mind eleve szükségbõl való 
mert parancsunk van rá! , és sosem tölti ki teljesen a szeretet
nagy parancsát. Ha a jó cselekvése része a törvénynek, ne kérkedjünk a mi önkéntes bõkezûségünkkel, hiszen szükségesség
kötelez rá. S ha megtettük, akkor sem mondhatunk mást,
mint hogy haszontalan szolgák vagyunk; mert a mit kötelesek
voltunk cselekedni, azt cselekedtük.(Lukács 17:10)
Korábbi közgyûléseinken sokszor szóltam az egyházfegyelemrõl. Ezek okán bíráló megjegyzések értek, hogy minek e kérdéseket feszegetni, minek ennyire szigorúnak lenni. Elõször is fele annyira sem vagyok szigorú, mint kellene
lennem, s bizony, igen bánt, hogy az elmúlt idõszakban a bírók bölcsességére hagyva elmentem súlyos esetek mellett.
Az egyházfegyelem az idegek szerepét tölti be az egyház életében. De Kálvin e híres megállapítását mindig elharapjuk
a végén, s elfeledjük a célt. Kálvin így folytatja: ugyanis ez
által történik, hogy a test tagjai, mindegyik a maga helyén,
egymás között összefüggenek. Ha ezt elhanyagoljuk, vagy
akadályozzuk, hiába áltatjuk magunkat azzal, amivel egy

5

elköszönõ egyházkormányzó büszkélkedett, hogy az õ ideje
alatt nem volt bírósági eljárás, mert hanyag mulasztások,
ordító vétkek, egyházunkra visszahulló becstelenségek bizony voltak. Inkább azt javaslom, próbáljuk meg elejét venni a bíró-búsításnak, ahogyan ezt Kolozsvárt mondották a
17. században  igaz, akkor még nem volt tribunalul. Tegyünk meg mindent a krisztusi szabályok szerint, hogy ne
kelljen bíróhoz mennünk, s fõleg ne kelljen azon szomorkodnunk, hogy az egy igaz Bírót, Krisztusunkat búsítjuk, és
nem tudunk Isten megszentelt gyermekeiként élni.
Korábban is mindig õszintén szóltam arról, hogyha mulasztottam, akár a döntéshozatal, akár az ügyvitel, akár a
fegyelmezés terén. Ezért kérem a közgyûlést, hogy a következõ gondolataimat valóban tekintse a legszemélyesebb
megnyilatkozásnak Sajnos vannak olyan ügyeink, melyeket
közösen nem rendeztünk még el, némelyiket idestova húsz
esztendeje. S persze, ahogy lenni szokott, amikor botladozunk, a régi elrendezetlen dolgokra fogunk rá mindent.
Mintha tehát azért nem akarnánk ma sem hozzájuk látni,
nehogy kevesebb legyen a mentség mai bajainkra. Pedig
ahogy a régi Izraelben, úgy ma sem igaz a mondás, hogy az
atyák ették meg az egrest, s a fiak foga vásott bele (Ezékiel
18:2). Ámbátor, ha még nekünk is a régi egrest kell ennünk,
bizony, a mi fogunk is belevásik. Elrendezetlen, tisztázatlan
ügyünk a múltfeltárás, s azon belül az ügynökkérdés. Az eddigi igyekezetet többnyire ideges megnyilatkozások fogadták, s lassan már jobban haragszunk a múlt feltárásán fáradozókra, mint azokra, akikre talán szintén nem kell haragudnunk, de látnunk kell, hogy valami nagy rossznak voltak
részesei. Én magam az elmúlt õszön kaptam hideget és meleget, gyanúsítást és ütleget, fenyegetést és elképedést, hogy
aljas választási fogásként nyúlok e kérdéshez, mintha bizony 2008 õszén hallottam és szóltam volna elõször minderrõl. Fájlalom a vagdalkozásokat, melyekbõl mindeddig igyekeztem kimaradni, és ezután is így teszek. Ugyanakkor nem
állom útját annak, hogy feltáruljon a múltunk, mert az a mi
múltunk, az a mi történetünk. S e helyrõl tájékoztatok is
mindenkit, hogy akár látszik rajtam, akár nem, én bizony
már hosszú ideje gyászolok. Nem illõ hát ilyenkor pereskedéssel fenyegetni a tények feltárásán jól-rosszul fáradozókat, de illik észrevenni, hogy a múlt tényei fájhatnak is valakinek. Csak legyen rám is igaz, amit Kálvin mond a Jézus
lábánál síró bûnös asszonyra: nem találom, mit mond, de
azt találom, hogy sír.
Alkalmakról és lehetõségekrõl kell még szólnom. Egyházkerületünk egyik nagy öröme, hogy 2009 májusában Debrecenben, méltó helyen kerülhet sor a szétszakított református
egyháztestek egyházalkotmányi egyesítésére. Ne legyintsünk, hogy ez csak szimbolikus dolog, mert ez sokkal több:
jel, döntés és vállalás, mely a szétszakított és egymással
szembefordított magyarság számára is mutathatja a kiutat.
Hálásak vagyunk, hogy zsinatunk döntése értelmében idén
nyáron Dunamelléken lesz a Csillagpont ifjúsági találkozó.
Hisszük, hogy ez erõsíti a fiatalok között végzett missziónkat, ezért minden erõnkkel igyekszünk segíteni. Hisszük,
hogy a Kálvin évek nemcsak identitásunk megerõsítését
hozzák magukkal, hanem újra felnyithatjuk a keresztyénség történetének egyik legnagyobb bibliamagyarázóját, s tanulhatjuk tõle az igét olvasni, érteni, s legfõképpen egész
életünkre alkalmazni. 100 esztendeje az akkori Kálvin-jubileum nyomán komoly eszmélkedés indult egyházunkban,
mely gyülekezetek szervezéséig, a liturgiáig, katekizációig,
egyházunk társadalmi küldetésének átértelmezéséig elhatott. Kálvin, persze, veszélyes valaki. Nem véletlenül volt az
Institutio indexen mindaddig, amíg volt index, nem véletlenül gondolták úgy a kommunizmus idején, hogy õ az a keresztyén teológus, akit a leginkább le kell járatni, s nem véletlen, hogy az elfacsarodott XX. század õt mutatta a legkevésbé vonzónak. Nos, igen, Kálvin motivál, késztet, s nem
hagy intellektuális kibúvót sem. Vegyük le hát õt mi is szellemi restségünk indexérõl!
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Lehetõségekrõl is szólnom kell. Ezek nem teljesen a mi
kezünkben vannak, de sokat tehetünk értük. Folytatnunk
kell egyházunk törvényalkotó munkáját. Immár félretehetjük a revízió kényszerét, s teológiai érvekkel, jó és rossz tapasztalatokat mérlegelve alkothatunk olyan jogi kereteket,
melyek segítik egyházunk életét. Ne feledjük, az egyházjog
sosem magasodhat Isten törvénye fölé, de szent eszköz lehet
az anyaszentegyház jóllétében. Meg kell erõsítenünk a zsinat-elvûséget, tehát az ügyek testületi megtárgyalását, eldöntését és végrehajtásuk ellenõrzését. Az úgynevezett hatalmi ágak elválasztásának annyit erõltetett, és, sajnos, roszszul végbevitt rendjét revízió alá kell venni. Krisztus
ugyanis nem is az embereknek adta ezt a hatalmat, hanem
az õ igéjének, amelynek embereket tett szolgáivá  mondja
Kálvin a kulcsok hatalmáról. Értsük ezt itt per analogiam.
Vitánk nyilván lesz majd a lelkészekrõl szóló törvény kapcsán is, mert  ahogy ezt pár éve Skóciában nem sok eredménnyel végigvitatkozták  nálunk is terjedõben van, hogy
kétféle lelkész között tegyünk különbséget  a skótok kifejezésével élve az egyik lelkész lenne: az ige és sákramentumok
szolgája, a másik pedig: az intézmények szolgája. Mi még
szerényen így mondjuk: gyülekezeti lelkész és intézményi
lelkész. Azért lesz vita, mert ez a különböztetés teológiai
nonszensz. Ha persze engedünk hitvallásaink meghatározásainak, hogy ti. mirõl ismerszik az egyház, talán nem lesz
hosszú a vita. Viszont erõsítenünk kell lelkészképzésünket,
illetve a lelkipásztorok továbbképzését. S ha Isten megengedi majd, hogy nem kell már közoktatásunkért napi közelharcot folytatni, belemerülve abba a rettenetes munkába, hogy
miképpen gazdálkodjuk ki az óvodák és iskolák pénzét, hiszem, lehetõség nyílik arra is, hogy református szellemû,
korszerû közoktatási programot alkossunk. És lehetõségünk
lesz ott lenni mindig, minden krízisben. Mint említettem,
karácsonykor kedves ajándékot kaptunk a politikából. Szinte már-már Néró vádját hozták fel ellenünk, aki Róma felégéséért a keresztyéneket vádolta, s mint Tacitus megjegyzi, a vád ez volt: odium humani generis, vagyis az emberi
nemzetség gyûlölete. Azóta lekerültünk a toplistáról, s most
már a recesszió az elsõ számú ellenség. De mi tudjuk, hogy

a keresztyénség mégis ott lesz majd mindig minden krízisnél, de nem mint annak okozója, hanem mint Istennek népe,
aki a gondviselõ és megváltó Isten mentõ szeretetével akar
és tud kegyelmet és megoldást hirdetni egy olyan világnak,
amelyben összeomlottak az evidenciák, és csak a kétségbeesés tehetetlen gyötrelme tölt el mindeneket. Én azonban
továbbra is tartózkodni fogok attól, hogy a pártállami idõkben oly sokat hangoztatott szlogent használjam: szolgáló
szeretet, mely legutóbb egyházunk hetilapjának címlapjára
már visszalopódzott. Ha a szeretet nem szolgál, nem szeretet  lusta szeretetrõl, nem szolgáló szeretetrõl nem tudok.
Legvégül emlékeznünk kell. Legutóbbi közgyûlésünk óta
hárman mentek el közülünk. Hadd szóljak róluk néhány
szót. Baranyai Péter testvérünk, a püspöki hivatal munkatársa valóban váratlanul, de mi már tudjuk, egyáltalán nem
készületlenül halt meg. Kevesen tudták, hogy mindkét lábát
amputálták, s mûvégtagokkal tanult meg újra járni. Itt élt a
Ráday utca 28-ban, s mindig õ volt az elsõ, aki a hivatali áhítaton megjelent, mert élte az igét: jobb egy nap a te tornácaidban, mint ezer nap egyebütt. Áhítatra készülõdve érte a
halál. Megemlékezünk Czövek Olivérrõl is, aki a nagy küzdõk közé tartozott. De mindig tudott második lenni, s azon a
helyen fáradozni, ahova Isten állította  hoszszú ideig
Budahegyvidéken káplánként, azután Vecsésen peremvárosi lelkészként, majd a zsinaton háznagyként. Szerette volna
még megírni emlékeit, de nem tudta már. Tele bõrönddel
ment el. S megemlékezünk Végh Barnáról, közgyûlésünk
jegyzõjérõl, aki még legutóbb is  bár igen súlyos betegen 
itt volt közöttünk. Fiatal volt, éppen csak örvendezhetett kicsiny gyermekeinek, az új gyülekezetnek, a bontakozó lehetõségeknek. Nem akart meghalni, de nem akart a lélegeztetõ gép rabszolgája sem lenni. Tegnap reggel hazakérte magát a kórházból, s délután a Mennyei Atya maga elé bocsátotta õt. Álljunk özvegye és gyermekei mellé, és sirassuk
meg õt szeretett megyéje, a Baranyai egyházmegye közösségével. Isten vigasztalja és erõsítse elhunyt testvéreink itt
maradt szeretteit, egyházunk egész közösségét, hogy életükért a boldog feltámadás reménye alatt tudjunk mindig hálát adni.

A KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
2009. január 28.
7. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGERÕSÍTÉSE
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor esperes
1. Az egyházkerületi közgyûlés a Választási Bizottság által
megállapított eredmények alapján dr. Szabó Istvánt a
Dunamelléki Református Egyházkerület püspöki, dr.
Tõkéczki Lászlót a Dunamelléki Református Egyházkerület fõgondnoki, Peterdi Dánielt a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi fõjegyzõi, Veres Sándort a Dunamelléki Református Egyházkerület világi fõjegyzõi tisztére megválasztottnak jelenti ki. Szolgálatukra Isten gazdag áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
2008-2009. évi választási eljárást lezártnak nyilvánítja.
9. A MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELÕK ESKÜTÉTELE
Elõterjesztõ: dr. Sípos Ete Álmos jegyzõ

Az egyházkerületi közgyûlés megállapítja, hogy dr.
Tõkéczki László egyházkerületi fõgondnok, Peterdi Dániel egyházkerületi lelkészi fõjegyzõ és Veres Sándor egyházkerületi világi fõjegyzõ az esküt letette. Életükre, szolgálatukra Isten áldását kéri.
10. FÕGONDNOKI SZÉKFOGLALÓ BESZÉD
Elõterjesztõ: dr. Tõkéczki László
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés! Kedves Testvérek!
Elõször is megköszönöm azt a bizalmat, amellyel engem ebbe a nagyon fontos, megtisztelõ pozícióba emeltek. Nagy és
tiszteletreméltó elõdök nyomán állok én itt ma, Isten kegyelmébõl, de az alázat õszinte érzésével.
A magyar történelem legsötétebb éveihez számító 1951ben születtem a szép múltú, de a XX. század magyar történelme következtében degradálódott vidéken, a Vizsolyi Biblia földjén, Abaújban. Olyan családban, ahol az ateista kommunizmus nyomorúságai között is fontosnak tartották, hogy
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továbbadják Jézus Krisztusba, az Isten fiába, a Megváltóba
vetett hitet. Tradicionálisan törékeny volt ez a hit, de szívósan õrizte népét és óriási lehetõsége volt mindenkinek, aki a
hamisságok és hazugságok világában világosságot akart látni. Sokszor búvópatakká kényszerült mindez, de Isten gondoskodott rólunk, Fiakként. S így személyessé is vált a hit,
indoklásra nem szorulóvá, de egyben sokaknál csendesen
cselekedni akaróvá is. Isten után köszönöm ezt az ajándékot
családomnak s több hitvalló lelkészünknek, akik tudták, kinek hittek.
Az önök megtisztelõ bizalmából feladatot kapva  idõm rövid  csak néhány dologról szeretnék beszélni. Olyan területekrõl, amelyeket a közvetlen missziót elõsegítõ, elõkészítõ
szerepük miatt tartok fontosnak. Viszont jellemzõ és tanulságos az, hogy a kommunizmus idején éppen ezeken a területeken nem mûködhetett az egyház: az ifjúság, értelmiség,
iskola, misszió és a média valamint a tudományosság területe az, ahol koncentrálni és fejleszteni kell erõinket. Természetesen gyülekezeteink folytonos építése, erõsítése mellett
s az igehirdetés és a lelkigondozás minél elmélyültebb gyakorlata közben. Hiszen ez az alap.
Mindazon elõmissziós területeken, amelyeket említettem, hagyományszakadás utáni meggyengült mûveltségû s
az élet értelmét sokszor elveszített társadalmat kell megszólítani. Isten bármikor és bárhol tehet csodát, indíthat ébredést  s ezért imádkoznunk is kell , de az eredeti/õsi keresztyén misszióhoz hasonlóan nekünk is egy erõsen pogány, elpogányosodott világot kell evangélizálnunk. Sõt ez rosszabb
helyzet, hiszen a pogányok hittek. Tehát újra keresztyén
mûveltséget is kell teremtenünk, amely minden valódi emberi értéket integrál s annak terjesztésével is készíti elõ
Krisztus világosságát.
Így tekintve a misszió ügyét az értelmiségi és ifjúsági miszszió nagyon szorosan összekapcsolódik. Annál is inkább ez a
helyzet, mivel a református egyház régi természetes terepe, a falusi Magyarország nagymértékben kiürült, meggyengült. Számukra, a falvakra speciális keresztyén, református programokat kell kidolgoznunk. Viszont az ifjúsági és
értelmiségi missziónak igazi alapozást az iskoláinkban, de
az önkormányzati iskolákban is végzett sokszínû munka adhat. Végig kell gondolnunk itt minden tartalmat, módszert
és megfelelõ részcélokat kell kitûznünk  a részcélokat
hangsúlyoznám, ugyanis a végsõ cél mindig a hitre nevelés,
a Jézus Krisztushoz vezetés elõsegítése. Megfelelõ könyvek,
tanfolyamok, mûsorok, elõadások  érdekesen és színvonalasan megszólítón s lehetõleg személyes hitelességgel. Egyet
nem szabad  sajnos ez még gyakran kísért egyházunkban
: reflektálatlanul, mechanikusan, magától értetõdõségekkel dolgozni a gyermeki lélekre profi módon rátelepedõ pszichotechnikus ateizmussal szemben. Az egyházba való beleszületettség magától értetõdöttsége  ezt tudomásul kell
vennünk  zömmel még a hívõ családokban is megszûnõben
van! A mechanikus bibliaismeret önmagában például halott
dolog a modern világban  hiszen már nem is a mûveltség
része!  az élet örök kérdéseivel szembesülõ gyerekeinknél!
Az evangélium örökké idõszerû válaszainak közvetítéséhez
mindig nagy ember- és társadalomismeret is szükséges (lásd
Pál apostolt), vagyis nagy mûveltség. Kedves testvérek! Ez
nem kultúr-protestantizmus, hanem a bezárkózó szektás,
modern fundamentalista keresztyénség elvetése, amely
ma is és mindig elég önmagának s így tulajdonképpen a valódi misszió elvetése! Ha valóban Isten szolgái, munkatársai
akarunk lenni, akkor Isten országát bölcsen, ott és akkor
kell építeni, ahová és amikor Urunk minket elküldött, azokkal a lehetõségekkel élve, amelyek adottak.
Mediatizált világban élünk, vagyis a személyes manipuláció mindent átható közegében, amelynek a lényege a maximális profitra törekvés. A pénz szerelmének mindig kiújuló
betegsége pusztít köztünk, ma fõleg. Ezt, bûnös emberi természetünk miatt, megsemmisíteni nem lehet, de bizonyos
védettséget adnunk Krisztus követõinek lehetséges! A védettség elsõsorban lelkiséget jelent, olyan embertípusok erõ-
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sítését, akik képesek az önzésen (a családi önzésen is!) túllépve szolgálni. De a védettséget az ismeretek és mûveltség
is jelenti, vagyis az élet és világ másféle, értékelvû tematizációjának megalkotása. Sok mindent felhasználhatunk õseink tapasztalataiból, de a régi típusú (fõleg paraszti és kispolgári) keresztyén világot  minimum hosszabb idõre  sikeresen lerombolták Isten ellenségei. Ugyanakkor Isten
iránti hálával mondhatjuk ma azt is, hogy általa népünk a
kommunista pusztából kiszabadulva  igaz, a piaci pusztában  immár újból építkezhet. A jól bevált régiekbõl és újból
egyként vonzóan értelmet is adó krisztusi üzeneteink lehetnek. Ennek a keresztyén médiavilágnak nem szabad szûk
látókörûnek és unalmasnak lennie  ahogyan Jézus sem volt
az! , s erre módja van, hiszen mi, keresztyének, ma kisebbségben ellenzékiek vagyunk. A mai mainstream világot
nem a keresztyénség alapján hozták létre s nem annak alapján mûködtetik. A kritikai magatartás ugyanakkor mindig
vonzza az ifjúságot. Ne feledjük, hogy ma sok tekintetben
már a lét és nem lét kérdései kopogtatnak!
Óriási lehetõségünk abban áll, hogy az értékmentességgel
szemben az életet, békességet és örömet szolgáló értékelvûséget állíthatjuk szembe! Sohasem uniformizálva persze az
Isten akaratából sokszínû embert és világot. Szólnunk kell
mindenkihez a maga szintje, a maga életköre, hivatása, rendeltetése stb. szerint. A modern világ eszközei lehetõvé teszik a személyesség igen nagy mértékét is, éljünk vele egy
közösségi keresztyén alapszellemiség, mûveltség bázisán.
Hiszen a mai ateista-materialista világ önpusztító  nincs
öröksége, hiszen mindent elfogyaszt.
A felvilágosodásban a hit és egyház ellen forduló tudomány s a már régebben, a középkori keresztyénséget is ostorozó mûvészetek világa  nem egészében, de az õszintén
emberbarát s nem üzletes irányzataiban egyre inkább igazolja, akaratlanul is alátámasztja az örök keresztyén hitet.
A protestáns, különösen is a református keresztyénség mindig elutasította a hit és tudás, hit és valódi mûvészet ütközésének lehetõségét, hiszen a tudomány csak azt fedezi fel,
alkalmazza, fordítja haszonra, ami a Teremtés által, Isten
akaratából van a világban. A mûvészetek akár legvadabb, de
õszintén keresõ víziói is emberségünk Isten által adott lehetõségeinek gazdagodását jelentik. A keresztyénségnek társulnia kell minden értékteremtõ tevékenységhez, amely ellene van az értékvesztésnek és segít értelmet adni az életnek. Természetesen tiszteletben kell tartanunk mind a tudomány, mind a mûvészet autonómiáját, viszont fel kell kínálnunk számukra is az evangélium örök igazságait. A reformáció öröksége mindig belülrõl hódított. Jézus Krisztus a törvénykezõ farizeusok ellen tanított.
Az alázatos, nem uralkodni vágyó keresztyénség Isten által gyõzelemre van ítélve, ezen a mi rövid életünk pillanatnyi, látszólag kedvezõtlen erõviszonyai sem változtatnak.
Ha valóban Isten dicsõségére s nem kizárólag a magunk érdekében munkálkodunk  áldássá lehetünk ma is, a pillanatnyilag abszolút gyõztesnek látszó pénz világában is.
Mindehhez persze szerveznünk kell a halló és érdeklõdõ embereket. Új evilági gondolati szintézisek (intézmények,
könyvek, mûsorok, programok, stb.) létrejöttét elõ kell segítenünk. Vitákat is vállalva aktívan kell jelen lennünk a magyarság életében. Szervezeteket, fórumokat (pl. szakmai-etikai) kell teremtenünk. Ki kell törnünk a kommunizmus által teremtett régi szellemi gettóból  amely persze nem keveseknek igen kényelmes és sok szempontból kegyesen
szimpatikus állapot. (Nemcsak az egyébként rendkívül fontos, de sok szempontból jövõtlen karitativitást kell mûvelnünk.) Kell, hogy legyen érdeklõdést keltõ, színesen tematizációs erõnk. Minden lényeges közösségi kérdésben állást
kell foglalnunk! Nem eltúlozva, de következetesen kell szólni mindig arról, ami fontos.
Végül e leegyszerûsített, mert rövid szöveg végén szólni
kell két fontos dologról: a magyarságunkról és a politikáról
is. Mindenki tudja, hogy nálunk milyen érzékennyé torzított
kérdésekrõl van szó. Pedig itt sem szabad félnünk. Jézus
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Krisztus és Pál apostol is szerette népét, amely nagyrészt
nem fogadta be õket. Minket Urunk magyarnak, magyarok
közé küldött, ezért a népért vagyunk felelõsek. Nem mások
ellen, hanem önmagunkért. A nemzet Isten teremtõ gondolata, pótistenné persze ez sem emelhetõ, de létünk értékes
evilági közösségi tartalmait a nemzet hordozza. Mi a Krisztust követõ keresztyénség hûséges magyar tagozata vagyunk.
Ahogyan viszont a nemzeti közösség közjavát a politika intézi. S ezért onnan kivonulni a keresztyéneknek nem szabad! Nem engedhetjük át az életünkrõl szóló döntéseket önként olyan erõknek és politikusoknak, amelyek és akik ma
is  sokféle gyakorlati bukásuk után is  büszkén hirdetik
Isten-, hit- és egyházellenes nézeteiket. Ki kell nevelnünk
egyházunkban a politikához értõ, abban etikusan, a magyar
nemzeti közösség és gyülekezeteink, valamint népünk értékelvû kisközösségeinek javára, Isten dicsõségére dolgozó
embereket. A keresztyén embernek és közösségeinek természetesen olyan politikai pártokat kell támogatnia, amelyek
közel(ebb) állnak az evangélium tanításaihoz. (Egyszerû az
indoklás: nem lehet egyszerre két úrnak szolgálni.) Viszont
azt is meg kell tanulnia minden hívõ református embernek,
hogy a politikának is  akár bármely tevékenységnek  megvannak a szabályai. Sokan gondolják mégis úgy  számomra nagyon furcsa módon, hiszen tudjuk, az ember bûnös,
gyarló , mintha a politikának az emberi tökéletesség szférájának lehetne, sõt kellene lennie. A hatalmi egyháztól régóta eltávolodott keresztyénségnek persze a politikában az
ethosz, a hitelesség és a szolgáló életek tömegessége adhat
súlyt. Tévedés azonban azt hinni, hogy akár a legjámborabb
prédikáció, amely emberi életeket akar tömegesen a jóra befolyásolni, politikamentes lehet. Az etikus hívõ életformának mindig óriási gazdasági és politikai jelentõsége is van,
volt. A most 500 éve született Kálvin Jánosra emlékezve 
úgy látszik  sok õszintén kegyes embernek sem árt tanulni.
A XXI. századi egyetemes magyarságnak és Magyarországnak újjászületésre van szüksége, amelynek legjobb
alapja a keresztyén hiten alapuló személyiségek kinevelõdése. A jórészt hitetlen és szörnyûséges erõszakosságokban, lélekgyilkolásokban tobzódó XX. század után induljunk el újra hitvalló õseink útján, a mai világ fölényes ismeretében, s
így gyõzzük meg minél több kortársunkat! Õseink útja 
persze nem tévedések nélkül!  de soha sem volt a politikamentesség útja. Ha ez lett volna, már nem lennénk.
Javaslom ezért a Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlésnek, hogy adjon megbízást iskolai, ifjúsági, értelmiségi programok és infrastruktúrák, szakmai fórumok kidolgozására
(pl. a német Evangélikus Akadémia magyar megfelelõjére),
a digitalizációval sûrûsödõ médiavilágban helyszerzésre,
sajtótevékenységeink átgondolására és átdolgozására, sûrítésére, a református keresztyén kultúra kialakításának alternatíváira. Ezen belül pedig a kommunista közelmúlt egyházi tisztázására.
Köszönöm a testvérek türelmét és figyelmét. Remélem,
közös erõfeszítésekkel, a lelkészi és nem lelkészi egyháztagság mozgósításával új szakaszt kezdhetünk Isten országának építésében az egyetemes magyarság körében. Ehhez 
természetesen  minden elõttünk járóktól származó eredményt, teljesítményt fel kell használnunk. Soli Deo Gloria!

2. Megbízza bizottságait, hogy az ifjúsági, értelmiségi programok, szakmai fórumok kidolgozására, sajtótevékenység, kulturális megjelenésünk elõmozdítására, az egyházi közelmúlt
tisztázására tegyenek javaslatokat, folyamatosan kísérjék figyelemmel missziónk itt megmutatkozó lehetõségeit!
12. JELENTÉS A PÜSPÖKI HIVATAL ÁTADÁSÁRÓL
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés az elhangzott jelentést egyhangúan elfogadta.
14. AZ ELÕZÕ CIKLUS KÖZGYÛLÉSI TAGJAINAK
KÖSZÖNTÉSE
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Azokról, akik az elmúlt 6 évben képviselték az egyházkerületet akár itt képviselõként, akár az egyházkerület szolgálatában, méltó, hogy az újak megemlékezzenek és megköszönjék
nekik ezt a szolgálatot. És ha már lelkipásztor vagyok, akkor
úgy gondolom, hogy nem csak szép szokás a mi részünkrõl,
hanem nagyon fontos része a mi dolgainknak, hogy az igét
elõvesszük. Hadd hangozzék nektek köszönetképpen, akik itt
vagytok velünk, és természetesen kérjük és várjuk az imádságotokat, szolgálatotokat, kinek-kinek a maga helyén, maradjatok lélekben velünk, az ige szavával a biztatás: azt mondja
Pál apostol I. Korinthusi levél 4. részének elején: Úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és az Isten titkainak sáfárait. Ami pedig egyébiránt a sáfárokban megkívántatik, az, hogy mindenik hívnek találtassék. Megköszönöm a
hûségeteket, mert az átadás-átvételnek az egyik  számomra
nagyon szép  része az volt, hogy láttam ennek a hûségnek
sokféle jelét, és ha nem tudok is mindenkivel külön-külön errõl beszélgetni, érezzétek és tudjátok, hogy mindenkinek, aki
folytatja ezt a szolgálatot, köszönni valója van a kevesen vagy
a sokon való hûségért. Különösen hadd köszönjem meg két
munkatársunknak az egyházkerületben ezt a szolgálatot: dr.
Nagy Sándor fõgondnok úrnak és Varga László fõjegyzõ úrnak. Mindkettõjük munkáját csak nagyon szerényen tudjuk
megköszönni, de a látásotok, a megosztott gondolataitok, a hû
sáfárságban végzett szolgálatotok példaértékû nekem is, és
mindannyiunknak, akik tovább folytatjuk ezt a munkát. Más
megbízatással folytatjátok ezután, hiszen Törökõrön a gondnokságról tudjuk, hogy abban a kis gyülekezetben szükség
van a gondnoki szolgálatra, és Isten áldjon meg Sándor bátyám ebben a munkában. Laci bátyám, maradj közel, ahogy
elgondoltuk, és a székház igazgatójaként a gazdasági ügyekben is segítségül légy, kérem a bölcsességedet, véleményedet,
és remélem, hogy maradunk ilyen kapcsolatban. Fogadjátok
el ezt a szerény ajándékot, amit egyházkerületünk ad nektek.
15. A MEGALAKULT EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYÛLÉS KÖSZÖNTÉSE
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

11. A FÕGONDNOKI SZÉKFOGLALÓHOZ FÛZÕDÕ
HATÁROZATOK
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. A közgyûlés Isten áldását kéri az új fõgondnokra, szolgálatára. Gondolatait közzéteszi a Dunamellék c. lapban.

Felkérem a testvér egyházkerületek küldöttségei részérõl
dr. Bölcskei Gusztáv, Csomós József, Steinbach József püspök urakat, hogy mondják el köszöntésüket.
DR. BÖLCSKEI GUSZTÁV PÜSPÖK

Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Szeretettel és tisztelettel hozom a Tiszántúli Egyházkerület
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köszöntését és áldáskívánását a megválasztott és beiktatott, hivatalukat elfoglalt tisztségviselõk és az egyházkerületi közgyûlés minden alkotótagjára. Ezen a héten szombat óta úgy alakult,
hogy kölcsönösen látogathatjuk egymás egyházkerületi közgyûlését. Annak a tapasztalatából okulva, hogy az eddig lezajlott
két egyházkerületi közgyûlésen  szerintem  nagyon irgalmasok voltunk egymáshoz, már ami a beszédek hosszúságát illeti,
azt gondolom, hogy nincs is más tisztem és lehetõségem, mint
hogy ezt a köszöntést átadjam és megismételjem. Azok a feladatok, amelyekrõl fõgondnoki székfoglalóban, püspöki jelentésben
is hallottunk  úgy gondolom  nincsenek egyházkerületi határokhoz kötve. Hiszen az az igazság, amelyiket olyan sokszor próbáltunk egymásnak is, és egymást erõsítve, egymást bátorítva
is mondani: az az imádságunk és az a kérésünk, hogy az a tudat
erõsödjön bennünk, hogy egymás nélkül nem kicsik vagy nagyok vagyunk, hanem csonkák. Ez így igaz a Krisztus-test közösségében, a négy egyházkerület közösségében is. Hisszük,
hogy így lesz igaz a magyar református egyház egységében is.
Így kívánom Isten áldását a megválasztott, beiktatott új tisztségviselõkre. Szeretném megköszönni, hogy Nagy Sándor fõgondnok úr az elmúlt hat esztendõben nemcsak a Dunamelléki
Egyházkerületben végezhetett fontos szolgálatot. Szeretném
megköszönni a Dunamelléki Egyházkerületnek, hogy õ a zsinat
világi elnökeként tudott hûséges szolgálatot végezni, beteljesíteni, és tudta azt a nem mindig egyszerû szerepet is hordozni,
amelyik kettõsen egy feladatának a betöltését jelentette. Isten
gazdag áldása legyen az õ életén. Köszönöm, hogy itt lehetünk,
és a közgyûlés munkájára Isten áldását kérjük.

9

következendõ hat év legfontosabb feladataira, amelyeket tõmondatokban a székfoglalóban majd elõ is fogok terjeszteni.
Ezek közül a legfontosabbnak tartom azt, amit így fogalmazhatnék meg, hogy megszólítás. Mint lelkipásztor, úgy tapasztalom, hogy ebben az elbizonytalanodó világban egyre
többen nyitnának felénk. Az Isten tegyen késszé bennünket
arra a szolgálatra, hogy akik nyitnának felénk, azokat ne riasszuk el. Sõt, menjünk elébe a dolgoknak. Régóta izgat,
hogy hogyan tudjuk õket megszólítani a Krisztus hatalmas
evangéliumával, ezzel az örömhírrel, ami ránk bízatott, és
hisszük, hogy ez az ige egyházának az igazi küldetése.
Bonhoeffer a finkenwaldi homiletikájában, miután tisztázza
a homiletika legfontosabb elvi kérdéseit, egy képpel illusztrálja a jó igehirdetést. Ez számomra nemcsak az igehirdetésre vonatkozik, hanem az egyház minden szolgálatára.
Bonhoeffer azt mondja, hogy úgy kell prédikálni, mint amikor a kisgyermeknek mutatunk egy érett, piros, csillogó almát. Odanyújtjuk felé, és megkérdezzük: akarod? És a gyermek azonnal nyújtja a kezét érte: igen, akarom. Legfontosabb feladatunk a megszólításnak ez a készsége. Ezt a feladatot, és a többi elõttünk álló feladatot is látva, magamra
gondolok, de talán közösen is elmondhatjuk, hogy biblikus,
ha félelem és rettegés van a szívünkben. De vallom, valljuk
az igét: mindenre van erõm, mindenre van erõnk a Krisztusban, aki bennünket megerõsít. Joó Sándor gyönyörû képe erre a személyközi kapcsolatra, amit Pál mond: én Krisztusban  Krisztus bennem, a virág a vízben és a víz a virágban.
A mindenható Isten adja nekünk ezt a felülrõl való erõt a következõ hat esztendõre. Köszönöm szépen.

CSOMÓS JÓZSEF PÜSPÖK

Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés! Atyák és Testvérek!
Jelentem tisztelettel: Tiszáninnen betette a lábát
Dunamellékre  úgy látom, tartósan. Mondjatok még egy kerületet, ami itt többször elhangzott! Fõgondnokotok tiszáninneni,
Felsõdobsza most is a szíve csücske. Volt elöljáróitok Vizsolyi
Bibliát kapnak. Mint hasonmás kiadások, kétszeresen vizsolyiak  nem tudom, ezt tudjátok-e? Ezek a példányok hordozzák
mindazt, amit hordoz népünk és egyházunk: századok nyomát.
Ugyanis ez a hasonmás kiadás nem úgy készült, mint a korábbi két reprint kiadás. Akkor a fellelhetõ vizsolyi Bibliákból öszszeszedték a legszebb ép oldalakat, és abból állítottak össze egy
olyan könyvet, ami gyakorlatilag nem létezik. Ez az a  vizsolyi egyházközség tulajdonában lévõ  példány, amelyet szintén
elloptak, és aztán mégiscsak megkerült. Ez annak a hasonmás
kiadása, úgyhogy e gondolatsor után azt mondtam, hogy egy
képpel hadd köszöntselek benneteket, amiben egy kicsit benne
van az én személyes érzésem is, és úgy gondolom, a ti jövendõ
feladatotok is. Ezt a képet talán fõgondnok úr nagyon jól ismeri. Ott, Abaúj keleti részén, a zempléni hegyek lábánál azt
mondják, hogy amíg pipál a hegy, addig várható, hogy lesz további esõ. És valamikor a hegy nem is pipál, hanem eltûnik, és
az oda érkezõ idegen nem is sejti, hogy a felhõk mögött ott van
a hegy. Mi, ott élõk tudjuk. És bármikor én hazaérek Göncre,
mindig biztonság, jó érzés, hogy tudom, hogy a felhõ mögött ott
van a Borsó-hegy, s a középkor óta, amíg kellett, a bor és só
vámját annak lábánál fizették meg. Mindezt azért mondom el,
mert amikor viszont Göncrõl lejövök Budapestre, akkor nekem
valahogy ez a város mindig felhõben van, és nem látom mögötte a hegyet. Éppen ezért én azt kívánom nektek, és arra kérlek
benneteket, hogy ahogy a címeretekbe betettétek, azon munkálkodjatok, hogy legyen világosság. És amikor mi lejövünk
Budapestre, akkor  ha nem látjuk is, de  már érezzük a hegyet. Így kívánom, hogy áldjon meg benneteket az Isten!
STEINBACH JÓZSEF PÜSPÖK

Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés! Kedves Testvéreim,
szolgatársaim az Úr Jézus Krisztusban!
A pénteki beiktatási ünnepségre készülve gondoltam az el-

16. EGYHÁZKERÜLETI TISZTSÉGVISELÕK VÁLASZTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése úgy
határoz, hogy a Hittudományi Kart a mindenkori dékán
képviselje a közgyûlésben.
18. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGERÕSÍTÉSE
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
Az egyházkerületi közgyûlés megerõsíti a titkos szavazással
történt választás eredményét, és beiktatja tisztségükbe az új
vagy újra megválasztott egyházkerületi tisztségviselõket:
Egyházkerületi lelkészi jegyzõ:
Bacskai Bálint
Barta Károly
Varga Nándor
Egyházkerületi világi jegyzõ:
Arday-Janka Zsolt
dr. Magai István
Zádori József
Egyházkerületi jogtanácsos:
dr. Kéri Tamás
Tudományos gyûjtemények képviselõje:
dr. Kozmácsné dr Fogarasi Zsuzsanna
Egyházkerületi bíróság lelkészi tagjai:
Fónagy Miklós
Kálmán Péter
Tönkõ Levente
Varga György
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Egyházkerületi bíróság világi tagjai:
dr. Fülöp Dezsõ
dr. Hardy F. Gábor
dr. Hrabovszki Zoltán
Kern Sándor Paks
dr. Voglné dr. Szathmári Ilona
Egyházkerületi gyûjteményi igazgató:

dr. Berecz Ágnes

Püspöki titkár:

Kardos Ábel

Egyházkerületi pénztáros:

Fónagy György

Egyházkerületi számvevõ:

Derzsi György

Egyházkerületi levéltáros:

Nagy Edit

19. AZ ÚJ TISZTSÉGVISELÕK ESKÜTÉTELE
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése megállapítja, hogy nevezettek az esküt letették. Életükre, szolgálatukra Isten áldását kéri.

22. AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS MEGALAKÍTÁSA
ÉS FELHATALMAZÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor esperes
Az Egyházkerületi Közgyûlés az Egyházunk alkotmányáról és
kormányzatáról szóló, többször módosított 1994. év II. törvényben meghatározott hivatali tagokból, az egyházmegyék által
megválasztott egyházkerületi tanácsosokból, valamint a Hittudományi Kar egy képviselõjébõl, és az iskolák egy képviselõjébõl megalakítja az Egyházkerületi Tanácsot. Egyben felhatalmazza az Egyházkerületi Tanácsot, hogy a hivatkozott törvény
127.§ (3) pontjában meghatározott ügyekben  utólagos beszámolási kötelezettséggel  határozzon.

23. EGYHÁZKERÜLETI BIZOTTSÁGOK MEGALAKÍTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

A Dunamelléki Református Egyházkerület
szakbizottságai
Missziói bizottság
1.
2.
3.
4.

lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi

5.
6.
7.
8.

világi
világi
világi
világi

tag:
tag:
tag:
tag:

tag:
tag:
tag:
tag:

Böttger Antal
Lenkey István
Nagy Zoltán
Somogyi Péter

Judák Endre
Kiss András
Varga Gábor
Veres Sándor

Missziói ifjúsági albizottság
1. Bocskorás Bertalan
2. Bereczky Örs
3. dr. Lovas András
4. Weidl Tamás

Tanulmányi bizottság
1.
2.
3.
4.

lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi

tag:
tag:
tag:
tag:

Bödecs Pál
Karsay Eszter
dr. Sándor Balázs
dr. Sípos Ete Álmos

5. világi tag: Heltai Miklós
6. világi tag: Mester Lajosné
7. világi tag: dr. Sz. Tóth Gergely
Iskolaügyi bizottság
1.
2.
3.
4.

lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi

5.
6.
7.
8.

világi
világi
világi
világi

tag:
tag:
tag:
tag:

Édes Árpád
Orbán Kálmán
Vincze Árpád
Zsirka László

tag: Andó János
tag: Barthos Zoltánné
tag: Kuti László
tag: Vidóczyné Doszpod Mária

Diakóniai bizottság
1.
2.
3.
4.

lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi

5.
6.
7.
8.

világi
világi
világi
világi

tag:
tag:
tag:
tag:

tag:
tag:
tag:
tag:

Kohn Zsolt
Mezõ István
Szénási László
Szigethy János

Csenki Zsuzsanna
Glückné Bartos Eszter
Gyõrfi Csabáné
Svébisné Juhász Márta

Gyûjteményi bizottság
1.
2.
3.
4.

lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi

5.
6.
7.
8.

világi
világi
világi
világi

tag:
tag:
tag:
tag:

tag:
tag:
tag:
tag:

Fekete László
Németh Norbert
Ócsai Tibor
Szabó Gábor Ferenc

Bán Magdolna
Bordács Miklós
Erdei István
Somogyi Sándor

Gazdasági bizottság
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi

tag: Illés Dávid
tag: Peterdi Dániel
tag: Rácz József
tag: Simonfi Sándor
tag: Sipos Bulcsu Kadosa
tag: Takaró András

7. világi tag: Brandenburg Sándor
8. világi tag: Hörcsök Imre
9. világi tag: Keresztes Sándor
Építési ügyek és gyülekezeti házak szakcsoportja albizottsága
1. világi tag: Erdélyi József
2. világi tag: Pankotai Ferenc
3. világi tag: Nagy Béla
Számvizsgáló bizottság
1. lelkészi tag: Kiss László
2. lelkészi tag: Nagy János
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3.
4.
5.
6.
7.

világi
világi
világi
világi
világi

tag:
tag:
tag:
tag:
tag:

Faragó Attila
Csuka Istvánné
Trippon László
Radosnai Ibolya
Varga Sándorné

Jogi és közigazgatási bizottság
8. lelkészi tag: Harkai Ferenc
9. világi tag: dr. Burda Beatrix
10. világi tag: Kovacsevicsné dr. Bögi Viktória
11. világi tag: dr. Török István

lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi

5.
6.
7.
8.

világi
világi
világi
világi

tag: Ablonczy Kálmán
tag: Bereczky Judit
tag: Gönczõ Sándor
tag: Battyányi Géza

tag: Apostagi Zoltán
tag: Cseri András
tag: Erdei Erzsébet
tag: dr. Szepessy Antalné

Média és informatikai bizottság
1.
2.
3.
4.

lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi

5.
6.
7.
8.

világi
világi
világi
világi

tag:
tag:
tag:
tag:

tag:
tag:
tag:
tag:

Zsinati tanintézeti képviselõ: Pintér Gyula
Zsinati egészségügyi képviselõ: dr. Szabó Miklós
27. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGERÕSÍTÉSE
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

Katechetikai bizottság
1.
2.
3.
4.

Számvizsgáló bizottság elnöke: Derzsi György
Jogi és közigazgatási bizottság elnöke: dr. Kéri Tamás
Katechetikai bizottság elnöke: Lenkeyné Teleki Mária
Média és informatikai bizottság elnöke: Petõ Gábor
Egyházzenei bizottság elnöke: Hornyák Julianna
Egyházkerületi orgonafelügyelõ: dr. Dávid István

Bölcsföldi András
Szabó Ferenc
Szabó Lajos Róbert
Váradi Péter

Az egyházkerületi közgyûlés megerõsíti a titkos szavazással
történt választás eredményét, és beiktatja tisztségükbe az
egyházkerületi bizottságok elnökeit, valamint a zsinati tanintézeti és egészségügyi képviselõt.
28. AZ ÚJ TISZTSÉGVISELÕK ESKÜTÉTELE
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
Az egyházkerületi közgyûlés megállapítja, hogy nevezettek az
esküt letették. Életükre, szolgálatukra Isten áldását kéri.

Faggyas Sándor
Füle Tamás
Margit István
Zsengellér József

Egyházzenei bizottság
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi
lelkészi

tag:
tag:
tag:
tag:
tag:
tag:

Kenyeressy Károly
Kiss Gergely
Kiss László
Lemle Zoltán
Szénási Jánosné
Vizi István

7. világi tag: dr. Bódiss Tamás
8. világi tag: Draskóczy László
9. világi tag: Draskóczy Balázs
10. világi tag: Hargita Péter
11. világi tag: dr. Hoppál Péter
12. világi tag: Kiss Veronika
13. világi tag: Méhes Balázs
Az egyházkerületi közgyûlés az egyházkerületi bizottságokat az elõterjesztett bizottsági tagokkal megalakítja.
26. A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Pintér Gyula
Az egyházkerületi közgyûlés az alábbiak szerint választotta meg az egyházkerületi bizottságok elnökeit:
Missziói bizottság elnöke: Cseri Kálmán
Tanulmányi bizottság elnöke: dr. Szabó István
Iskolaügyi bizottság elnöke: Hörcsök Imre
Diakóniai bizottság elnöke: Derencsényi Zsuzsanna
Gyûjteményi bizottság elnöke: dr. Kozmácsné dr.Fogarasi
Zsuzsanna
Gazdasági bizottság elnöke: Hegedûs Béla

Az egyházkerületi elnökség új tisztségviselõinek eskütétele
21. A ZSINATI KÉPVISELÕK IGAZOLÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor esperes
Az egyházmegyék a következõket választották zsinati rendes és pótképviselõül:
Lelkészi rendes képviselõk:
BARANYA: Kis László BÁCS-KISKUNSÁG: Hegedûs Béla
BP-DÉL: Illés Dávid, Takaró Tamás BP-ÉSZAK: dr. Balla
Péter, Simonfi Sándor DÉLPEST: Takaró András, Barta
Károly ÉSZAKPEST: Sipos Bulcsu Kadosa TOLNA: Rácz József VÉRTESALJA: Agyagási István, dr. Kis Boáz.
Világi rendes képviselõk:
BARANYA: dr. Hubay Gábor BÁCS-KISKUNSÁG: Hörcsök
Imre, Ván László BP-DÉL: dr. Mészáros István BP-ÉSZAK
Derzsi György, Répás Zsuzsanna DÉLPEST: dr. Szánthó
György ÉSZAKPEST: Kis Csongor, dr. Ónodi Szabó István
TOLNA: Csuprik László, dr. Nemes Árpád VÉRTESALJA:
Keresztes Sándor
Lelkészi pótképviselõk:
BARANYA: Sümegi Péter BÁCS-KISKUNSÁG: Bán Béla
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BP-DÉL: Kiss László, Németh Pál BP-ÉSZAK: dr. Füzesi
Zoltán, Karsay Eszter DÉLPEST: Lakatos Tibor, dr. Sándor
Balázs ÉSZAKPEST: Kovách Tamás TOLNA: Sipos Judit
VÉRTESALJA: Zsirka László

tudomásul veszi és megerõsíti. A megbízóleveleket a zsinati
képviselõknek átadja.

Világi pótképviselõk:
BARANYA: Erdélyi József BÁCS-KISKUNSÁG: Fodor Attila, Jánosy László BP-DÉL: Arday-Janka Zsolt BP-ÉSZAK:
Hõs Levente DÉLPEST: Sípos Csaba Zsolt ÉSZAKPEST:
Csákai Gyula, Csuka István TOLNA: Mester Lajosné, Patai
István VÉRTESALJA: Császár Attila

25. A THÉMA EGYESÜLET KEZDEMÉNYEZÉSE

Egészségügyi képviselõ: dr. Szabó Miklós
Tanintézeti képviselõ: Pintér Gyula
Az egyházkerületi közgyûlés az egyházmegyék választásait,
valamint a tanintézeti és egészségügyi tag megválasztását

Elõterjesztõ: dr. Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
THÉMA Egyesület kezdeményezését pártfogolja, és támogatóan továbbítja a Magyarországi Református Egyház Zsinata elé, kérve egyházunk legmagasabb döntéshozó testületét,
hogy hozzon létre tényfeltáró bizottságot. A közgyûlés felkéri dr. Szabó István püspököt arra, hogy a javaslatról folytasson elõzetes konzultációt a Zsinati Elnökségi Tanáccsal.

A TANÁCSÜLÉS HATÁROZATAI
2009. február 18.
6. AZ EGYHÁZKERÜLET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK
2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla, a gazdasági bizottság elnöke
1. Az egyházkerületi tanács a költségvetésrõl szóló beszámolót elfogadja és a 2009. évi kerületi költségvetést
1 924 858 396 Ft bevételi és 1 924 858 396 Ft kiadási
öszszeggel jóváhagyja, azzal a kikötéssel, hogy a Gazdasági Bizottság és az esperes-gondnoki értekezlet legkésõbb 2009. augusztus 31-ig revízió alá veszi a közalapi járulék %-os felosztását. 2009. március 31-ig ugyancsak revízió alá veszi egyházmegyénként a szórványgondozásra
megtett kilométer kimutatásának pontosítását.
2. Az egyházkerületi tanács a Püspöki Hivatal 2009. évi
költségvetését 101 000 000 Ft bevételi és 101 000 000 Ft
kiadási összeggel jóváhagyja.
3. Az egyházkerületi tanács a Lelkésztovábbképzõ Intézet
2009. évi költségvetését 13 440 000 Ft bevételi és
13 440 000 Ft kiadási összeggel jóváhagyja.
4. Az egyházkerületi tanács a DRE Székházának 2009. évi
költségvetését 101 418 520 Ft bevételi és 101 418 520 Ft
kiadási összeggel, a Mátraházi Konferencia-központ
költségvetését 61 850 381 Ft bevételi és 61 850 381 Ft
kiadási összeggel, a Galyatetõi Konferencia-központ
költségvetését 43 510 000 Ft bevételi és 43 510 000 Ft
kiadási összeggel jóváhagyja.
5. Az egyházkerületi tanács a Tahi Konferencia telep 2009.
évi költségvetését 26 638 083 Ft bevételi és 26 638 083
Ft kiadási összeggel jóváhagyja.
6. Az egyházkerületi tanács a Ráday Gyûjtemény 2009. évi
költségvetését 69 428 000 Ft bevételi és 69 428 000 Ft
kiadási összeggel jóváhagyja.
7. Az egyházkerületi tanács a Gyökössy Endre Református
Óvoda 2009. évi költségvetését 23 541 000 Ft bevételi és
23 541 000 Ft kiadási összeggel jóváhagyja.

8. Az egyházkerületi tanács a Baár-Madas Református
Gimnázium és Általános Iskola 2009. évi költségvetését
462 011 000 Ft bevételi és 462 011 000 Ft kiadási öszszeggel jóváhagyja.

8. EGYÉB ÜGYEK
8/a. AZ EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Az egyházkerületi tanács az elõterjesztésben foglalt módosításokat és kiegészítést elfogadja.
8/b. A 2009. FEBRUÁR 20-TÓL ÉRVÉNYES RÉSZVÉTELI
DÍJAKRÓL A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZÁNAK MÁTRAHÁZI ÉS GALYATETÕI KONFERENCIA-KÖZPONTJAIBAN
1. Az egyházkerületi tanács a 2009-re javasolt részvételi díjakat az alábbiak szerint jóváhagyja:
1., Teljes díj (nem egyháztag):
6 500 Ft + Áfa /fõ
2., Református egyháztag:
5 300 Ft + Áfa /fõ
3., Kétágyas szoba egy fõ részére: 9000 Ft + Áfa /fõ
4., Csoportdíj, 25 fõtõl
5000 Ft/fõ
Számlázás ebben az esetben csoport számára készíthetõ.
Kedvezmények:
 0-2 éves gyerekek ingyenes
 2-10 éves 50 %-os kedvezmény (a csoportlétszámnál 2
gyerek számít 1 felnõttnek)
 10-14 éves 25 %-os kedvezmény
 14 év feletti tanulói jogviszonnyal rendelkezõk, valamint
lelkészek és nyugdíjasok 10 %-os kedvezmény.
Padlástéri csoportos elhelyezés 3 200 Ft + Áfa/fõ/éj.
Ebbõl már külön kedvezmény nem adható.
A kedvezményt csak egy jogcímen lehet igénybe venni, ami
azt jelenti, hogy vagy a csoportkedvezményt, vagy a 10 %-os
kedvezményt veheti igénybe a tanuló, a lelkész, nyugdíjas.
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Az egyháztagságot tárgyévi vagy elõzõ évi fenntartói járulék
befizetési nyugtával vagy csekkel kell igazolni.
Az idegenforgalmi adó, amelyet Gyöngyös város évenként
határoz meg, nem szerepel az árakban.
Galyán 30-32 fõt tudunk egyszerre fogadni. A díjak és a feltételek teljesen megegyeznek a mátraházi központ díjaival.
Jelentkezni mind a két konferenciaközpontba Mátraházán,
Farkasné Márkus Évánál kell, tel: 06/37/374-011,
06/30/2058568
Minden helyfoglalás (konferencia vagy üdülés) csak abban
az esetben érvényes, ha a jelentkezést visszaigazoló, megál-

lapodás után a befizetendõ összeg 50%-a 8 naptári napon belül beérkezik a megküldött csekken vagy átutalással. Üdülési csekket elfogadunk!
SZERZÕDÉS FELMONDÁSA
Elõterjesztõ: dr. Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács felhatalmazza az egyházkerület elnökségét arra, hogy a Budapest
XII. kerületi önkormányzattal a Meredek utcai épületre kötött haszonkölcsön szerzõdést felmondja.

KÖZGYÛLÉS
2009. április 29.

PÜSPÖKI JELENTÉS

A te hited megtartott téged
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Legutóbbi alakuló közgyûlésünk óta megalakult zsinatunk
is, közismert választási eredményekkel. Sok áldást és erõt
kívánunk zsinatunk vezetésének, a zsinati bizottságoknak,
minden zsinati tagnak, hogy az elõttünk álló idõben bölcsen
és felelõsen kormányozhassuk egész egyházunkat, s hozhassunk olyan döntéseket, kezdeményezhessünk olyan változásokat, amelyek itt a mi kerületünkben is elõrébb viszik Isten
országának ügyét. A zsinati választásokról mindmáig sokféle kérdést kaptam és kapok, elsõsorban is arról, hogy mi a
magyarázata annak, hogy egyházkerületünk ebben a ciklusban nem képviselteti magát zsinatunk legfõbb vezetésében.
Erre mindegyre ugyanazt tudom válaszolni: bölcsen döntött
a zsinat, s mi igazán örvendünk, hogy sok-sok erõnk és
idõnk szabadult fel arra, hogy kerületünkben még jobban
munkáljuk az egyházépítést és a testvéri közösséget.
Ebben az évben azonban lesz még egy igen fontos zsinatunk, május 22-én, Debrecenben az ún. Alkotmányozó Zsinat. Ennek elõkészületeirõl a korábbi években is már sokszor szóltam, s igyekeztem közgyûlésünket is teljes körûen
tájékoztatni. Egy nagy félreértést mindenképpen szükséges
tisztázni, hogy azon örömünk, hogy májusban a Kárpát-medence reformátusai közös egyházalkotmányt fogadnak el,
félre ne csússzon, mert talán hamis képzeteket kapcsolunk
ehhez a nagyszerû tényhez. Már egyházi sajtónkban is jelentek meg olyan megnyilatkozások, melyek szerint május 22én újraegyesülés menne végbe. Ez nem teljesen felel meg a
valóságnak, már csak azért sem, mert a Magyarországi Református Egyház Trianon után soha nem mondotta ki a szétszakított egyháztestek különválását, hanem megpróbált a
nemzeti határok között élve testvéri kapcsolatot tartani.
Amikor néhány éve a Generális Konvent éppen Budapesten
ülésezett, az egyházjogászok bemutatták, hogy bár törvénykönyveink sok ponton eltérnek, mégis meglepõen nagy a hasonlóság, különösen az alapvetõ alkotmányi kérdésekben.
Amit Debrecenben a Generális Zsinat küldöttei kimondanak
majd, az sokkal inkább a testvéri egység alkotmányos kere-

tek közötti megerõsítése lesz, mintsem olyan egyházak egyesülése, melyek eddig jószerével semmit sem tudhattak egymásról, s most valami különös gondolattól vezérelve egyesülnek. Ezt támasztja alá, hogy a hitvallási alapok, egyházszervezetünk, az egyháztagsági kritériumok, az egyházi
szolgák alkalmazásának rendje, az istentiszteleti rend fõ vonalai mind-mind azonosak. Ezzel a megjegyzéssel éppen
nem az örömet akarom kisebbíteni, hanem inkább erõsíteni
szeretném azt, és szívbõl kívánom magam is, hogy ez a közös egyházalkotmány a késõbbiekben ne csak a törvényhozást, hanem még inkább a liturgiát, a lelkészképzést, az
egymással való szolidaritást, és egész református egyházunk identitását erõsítse.
A Generális Konvent napján tartandó ünnepség szervezése többekben bizonytalanságot hagyott, hiszen eredetileg
többnapos rendezvényrõl lett volna szó, de most egy napba
sûrûsödik minden. Ugyanakkor a részvételrõl számos tájékoztató anyag érkezett, s feltehetõen református módon fogjuk ezt is megoldani, vagyis ki-ki magának áll és esik. E
helyrõl is buzdítok mindenkit a részvételre, akár úgy is,
hogy csoportok indulnak útnak, akár úgy is, hogy ki-ki
egyenként megy Debrecenbe. A lényeg, hogy ott legyünk.
Mai közgyûlésünk szokás szerint egyházkerületünk intézményeinek jelentéseit és gazdálkodását fogja megtárgyalni.
Miután az anyagokat mindenki idejében megkapta, a tárgyalást és a döntéshozatalt nem hátráltathatja, hogy a küldöttek esetleg most veszik kézbe a jelentéseket. Köszönöm
intézményeink vezetõinek, hogy mind a jelentéseket, mind a
gazdálkodással kapcsolatos beszámolókat idejében megküldték. Kérem közgyûlésünk tagjait, hogy a megszokott
rendben tárgyaljunk mindent, és csak azt bocsássuk vitára,
ami valóban meghatározó jelentõségû. Amit ma áttekinthetünk, bizonyos értelemben kitekintést is enged  mutatis
mutandis  valamennyi, egyházkerületünkben mûködõ intézményünkre is. Elsõsorban arra gondolok, hogy közoktatási és szociális intézményeink súlyosbodó gondokkal küszködnek, mozgásterük egyre jobban szûkül  legalábbis anyagilag, miközben munkájukra egyre nagyobb igény mutatkozik. A tények azt mutatják, hogy az intézmények igyekszenek nagy-nagy felelõsséggel gazdálkodni, de egyre inkább
rászorulnának olyan forrásokra is, amelyek elsõsorban a fejlesztésekben nyújthatnának segítséget. A beszámolók még
az anyagi nehézségek ellenére is nagy reménységre adnak
okot. Iskoláink színvonala lassan, de fokozatosan emelkedik, a szociális intézmények szakmai munkája egyre alapo-
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sabb, ezért hát igyekeznünk kell minden szükségükben
erõnk szerint segíteni õket. A nemrégiben bekövetkezett
kormányváltás nem sok reménységet hoz a számukra, hiszen a nagy nehezen összetoldozott új kormánnyal valójában egy süllyedõ vezetés reménytelenségbe sodró és megbukott politikájának a prolongálásáról van szó, s ma már tudjuk, hogy a korábbi kormányzat irányvonalához képest semmiféle változásra nem számíthatunk, de arra igen, hogy a
gazdasági válságra való hivatkozással éppen a legkisebb érdekérvényesítõ erõvel bíró társadalmi rétegektõl és intézményektõl fogják megvonni azt a keveset is, ami van. Azok a
megszorítások, amelyeket hamarosan a törvényhozás elé bocsátanak, az idõseket, a gyermekeket és a nagycsaládosokat
fogják a leginkább érinteni. Közben aki teheti, hordja ki az
országból eddig ide befektetett pénzét, a munkanélküliség
negatív rekordot dönt, egyre kevesebben találnak munkát,
egyre kiterjedtebb országunkban a süllyedés és a pangás. S
egyre inkább nõ a harag és az erõszakra való hajlandóság. A
kétségbeesés, a jogos panaszok, a tiltakozás mellett szüntelen  de nem csodamód  mindig felsarjadnak a hõbörgõk és
provokátorok, olykor egyházunk peremén is. Legyenek csak
Kálvin szavai irányadók ebben a nehéz helyzetben is, aki ezt
mondja a polgári felsõbbség vétkeirõl: Az emberek ugyan
semmiképpen nem láthatják Isten szolgájának a kormányzatot, ha az nem atyja a hazának, nem pásztora a népnek,
nem õre a békének, nem védõje az igazságnak, nem bosszúállója az ártatlanságnak, hanem a kormányzók tunyán kéjelegnek, a maguk hasznára árucikké silányítják a jogot, az
igazságot, a kiváltságot, a felhatalmazást, a szegény alrendbõl kipréselik az utolsó fillért is, rabolnak, latorságot mûvelnek. Ha ezeket tapasztaljuk, senkit sem tudunk meggyõzni
arról, hogy tisztelje a polgári felsõbbséget. Minket azonban
az ige alázatosságra és béketûrésre utasít, tudván, hogy Isten majd az õ szolgái közül támaszt bosszúállókat, hogy
megtorlást vegyenek a bûnös uralkodásért, és hogy az igazságtalan módon elnyomott népet a nyomorult balsorsból kiemeljék. (Inst 4.) Egyházunk sincs könnyû helyzetben, hiszen ha szóvá tesszük a mély társadalmi igazságtalanságokat, azzal még csak mindenki által ismert és tudott tényeket
sorolunk fel. Viszont azt látjuk, hogy ez a mély morális és
szellemi krízis egyáltalán nem nyitja fel az embereket a
transzcendens fogékonyság felé. Hiába vizionálták sokan
még õsszel, hogy hamarosan megtelnek a templomok. A válságnak  amely elsõsorban lelki-morális válság  van olyan
fajtája is, amely inkább megkeményíti az embereket, mintsem Isten felé fordítaná õket. Most  úgy látom  ilyen válságban élünk. A válság csak a nyomorúságunkat tudja megmutatni, az evangélium fordít Istenhez  másképpen ma
sem lehet prédikálnunk. Ezért is tartom szükségesnek, hogy
egyházunk, s legfõképpen gyülekezeteink megkeressék és
meg is találják annak módját, hogy a bizonytalan helyzetbe
került családokon és idõseken segíteni tudjanak. Ennek legegyszerûbb és leghatékonyabb módja a közvetlen segítségnyújtás, tehát a támogató segítség nyújtása azoknak, akik
gyülekezeteinkben kerültek nehéz helyzetbe. Három-négy
család bármikor segítséget tud adni egy-egy nehéz helyzetbe került családnak. A helyzetüket mi sem oldhatjuk meg,
de látunk kell az egyik legnagyobb veszélyt, hogy az emberek izolálódnak, elveszítik közösségeiket, teljességgel magukra maradnak. E helyrõl is kérek mindenkit, hogy ki-ki a
maga gyülekezetében és körében keresse a módját az ige betöltésének: tegyünk jót mindenekkel, kiváltképpen hitünknek cselédeivel.
Nemrégiben az egyik egyházi iskolát, a szarvasi evangélikus iskolát csúnya provokáció érte. Ma Magyarországon némelyek, kik jogvédõnek tüntetik fel magukat, nem átallnak
álruhás provokátorokat felfogadni, rejtett kamerás felvételeket készíteni, csakhogy bizonyítva lássák azon rögeszméjüket, miszerint országunkban vannak olyan intézmények,
így pl. az egyházi iskolák is, ahol diszkriminálják az állampolgárokat. Miközben együtt érzünk az evangélikus testvérekkel, csak reményemet tudom kifejezni, hogy amennyiben

lehetséges, meg tudjuk magunkat védeni az efféle provokációktól. Kérek minden intézményvezetõt és intézményeink
valamennyi munkását, õrizzék meg higgadtságukat és méltóságukat ilyen helyzetekben!
Az elmúlt zsinati elnökségi tanácson kézhez kaptuk egyházunk 2008. évi életének néhány adatát. Ezek egyrészt a népmozgalmi adatokat, másrészt egyházunk gazdálkodásának tényeit összesítik. Ha nem mutatna egyházunk élete lassú süllyedést  ezen elsõsorban a keresztelések és konfirmálások számának csökkenését értem , felhõtlen örömmel számolnék be arról, hogy az anyagiak terén egyházkerületünk messze megelõzi a többi kerületet. Nem az összesített bevételekre értem ezt,
hanem arra, amire a jövõnket alapoznunk kell, ez pedig nem
más, mint egyháztagjaink közvetlen adományai. A dunamelléki gyülekezetek áldozatkészsége mind az országos átlagot,
mind a többi kerület gyülekezeteinek adakozó kedvét meghaladja. Természetesen azt is el kell mondanunk, hogy még ez is
messze van az ideálistól, de mindenképpen jelzi azt az irányt,
hogy a következõ évtizedekben egyházunk mire is alapozhat
igazán. Köszönöm mindazok jó munkáját, állhatatosságát, akik
gyülekezeteink körében is tudatosítják, hogy az onnan érkezõ
adományok jelentik az egyetlenegy szilárd anyagi bázist. Ehhez rögtön hozzá kell kapcsolnom azt is, hogy ennek ára is van.
Persze, nem új nóta, hanem mindegyre ismétlõdõ és egyre
gyakrabban megismétlõdõ probléma, hogy egyháztagjaink fokozódó spirituális és szellemi igényessége több helyen ütközik
a gyülekezetek lelki és szellemi restségével és igénytelenségével, s ez a legfájóbb módon a lelkipásztorok szolgálatával kapcsolatos vitákban robban ki. Már korábban is többször szóltam
arról, s most az utóbbi idõk néhány vitája nyomán újra meg kell
erõsítenem, hogy amikor a lelkipásztori szolgálat minõségével
kapcsolatban panasz támad, az nem orvosolható azzal, hogy a
lelkipásztor elûzi az elégedetlenkedõket, vagy kiszorítja õket a
gyülekezet peremére, vagy kellemetlen áskálódóknak, olykor
meg az ördög követõinek titulálja õket. Ravasz László mondotta az 1950-es években: az egyház olyan, mint az élõ igehirdetés
és a lelki munka. Azt hiszem, ez 2009-ben még inkább igaz. Kérem tehát tisztelettel a lelkipásztorokat, presbitereket, gyülekezeti munkásokat, figyeljenek oda ezekre a felvetésekre, s ne
intézzék el hivatali arroganciával vagy egyszerû kiátkozással.
Azt is szeretném újra megfogalmazni, hogy ugyanakkor nem
szükséges, sõt veszélyes is mindenféle igénynek elébe menni, és
azoknak gyülekezeteinkben terepet adni  az istentiszteleti közösséget szórakoztatóipari egységgé zülleszteni. A legnehezebb
dolog a mai világban világosan és tisztán képviselni identitásunkat úgy, hogy az egyúttal vonzó is legyen. De talán éppen a
Kálvin-év segíteni fog bennünket ebben. Itt örömmel számolok
be arról, hogy márciusban Debrecenben egy szép kiállítás és
könyvbemutató keretében megkezdõdött a Kálvin-év. Csak
egyet sajnáltam, hogy ezen a szép márciusi napon a debreceni
oratóriumban, vagyis imateremben nem tudtunk istentiszteletet tartani. Kálvin sok mindenben szigorú mértéket szabott és
mindig mértékletességre intett, de talán az õ emlékére indított
ünnepségsorozatot jó lett volna istentisztelettel kezdeni. Ezt talán õ sem ellenezte volna. Ezúton jelzem, hogy kerületünk is kiveszi részét az ünnepségekbõl: emlékplakettet adunk ki, anyagilag támogatjuk egy olyan kötet megjelenését, amelyben egy
nemzetközi konferencia elõadásai jelennek meg Kálvin középeurópai jelentõségérõl, õsszel pedig Budapesten és Kecskeméten nyílik Kálvin-kiállítás, mindkettõ egyházkerületi segítséggel. Nemrégiben Kálvin-olvasókör alakult néhány lelkész részvételével, ezek anyagai hamarosan hozzáférhetõk lesznek. S
persze sok-sok rendezvény és más esemény is lesz, ezekrõl kellõ idõben tájékoztatást fogunk adni.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Jelentésem hátralévõ részében csak röviden térek ki néhány
fontos ügyre. Elõször is szeretnék beszámolni arról, hogy a
Hittudományi Kar és a Pápai Teológia bevonásával a
Dunamelléki és a Dunántúli Egyházkerület közösen változ-
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tatni fog a lelkészképesítõ vizsgák rendjén. Erre már történtek elõkészületek a két évvel ezelõtt Pápán tartott Coetuson,
de aztán valahogy megállt az ügy. Úgy határoztunk, hogy a
Hittudományi Kari záróvizsga letétele és a lelkészképesítõ
vizsga közé határvonalat húzunk, s ennek folyományaként a
lelkészképesítõ vizsgák õsszel lesznek közösen a dunántúliakkal, ahol a bizottság már nem annyira az akadémiai tudományosságot, mint inkább a lelkipásztorságra való felkészültséget és alkalmasságot vizsgálja majd.
Egyetemünkrõl mind a fõiskolai, mind a hittudományi kari jelentések részletesen szólnak, ezeket nem akarom semmivel
sem megtoldani, csupán azt a megjegyzést fûzöm hozzájuk,
hogy tavaly egész évben igen keményen küzdöttünk azért, hogy
egyetemünk ne kerüljön ebbe a mostani igen súlyos vezetési
válságba, de érveink a zsinaton nem találtak meghallgatásra, s
így amit már tavaly nyáron több vitában kifejtettem, az most
szomorú valósággá lett. Imádkozzunk azért, hogy egyetemünk
minél elõbb megtalálja a kiutat ebbõl a szorongató helyzetbõl,
már csak azért is, mert a jelenlegi kormányzati politika eltökéltnek mutatkozik abban, hogy az olyan típusú felsõoktatási
intézményeket, mint a mi egyetemünk is, kiviszi a peremre, és
a finanszírozásra rendelkezésre álló pénzt a kormányzati ideológia kedvenceinek juttatja. Ilyen helyzetben az együttgondolkodás és az egyetem vezetésének megszilárdítása  mi több,
egyszerû biztosítása  elemi kérdés.
Szíves szóval hozom közgyûlésünk elé Szénási László tahi lelkipásztor korábbi javaslatát, hogy ugyanis egyházkerületünk állítson fel olyan etikai bizottságot, amely a fegyelmi ügyeket
megelõzendõ, a problémákat orvosolandó el tud járni bizonyos
esetekben. Most, hogy kerületünk teljes egészében megalakult,
lesz arra mód, hogy ezt a kérdést elõvegyük, s remélem, a következõ közgyûlésünkre konkrét javaslatot tudunk hozni és
konkrét személyeket is tudunk e bizottságba javasolni. Mindehhez azt kívánom hozzáfûzni, hogy ezt a javaslatot a zsinatra is
továbbítottuk, de még arra sem kaptunk jelzést, hogy kézhez
vették volna levelünket. Így vagyunk elõzõ közgyûlésünk azon
határozatával is, miszerint kértük a zsinatot egy múltfeltáró bizottság felállítására. Hogy ezen határozatunkat elküldöttük, az
biztos, legalábbis postakönyvünk szerint. De hogy a legutóbbi
zsinaton a múltfeltárást úgy tárták elénk, mint a zsinat elnökének egyszemélyi kezdeményezését, az is biztos. Ami azért csodálatos, mert az elmúlt év végén tartott zsinati tanácsi ülésen
még kifejezetten azt óhajtotta zsinatunk elnöke, hogy kerüljenek bíróság elé azok, akik a múltfeltárással foglalkoznak. Csodálatosnak tartjuk ezt a fordulatot, s reméljük, nem puszta PRfogásról van szó, hanem komoly eltökéltségrõl. A magunk részérõl készek vagyunk ebben kellõ komolysággal részt venni.
Örömmel számolok be arról, hogy hétfõn ünnepélyesen felavattuk kerületünk galyatetõi konferencia-telepét, s reményeink szerint ez is szolgálni fogja lelki-testi épülésünket. E
helyrõl is gratulálunk minden jubilánsnak, több gyülekezetnek, ahol kerek évfordulót ünnepelnek, valamint a Lónyay
utcai Református Gimnáziumnak, amely most ünnepli alapításának 150. évfordulóját. Igen sajnálom, hogy sem én, sem
a fenntartó egyházmegye képviselete nem tudott részt venni
az ünnepségen. Így hát most utólag hozom szóba, amirõl ott
nem volt szó, hogy a gyönyörû Lónyay utcai épületet, amelynek visszaszerzéséért Hegedûs püspök úr annyit harcolt, annak idején igen nehéz, háborús körülmények között, a budapesti egyházmegye esperese, Szabó Imre építtette. Csak
azért, mert a püspök és a fenntartó egyházmegyét képviselõ
esperes nem tudott részt venni a mostani ünnepségen, nem
kellett volna ezt elhallgatni.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
A mai ige a vérfolyásos asszony meggyógyításának történetérõl számol be. Arról az asszonyról beszél, aki hosszú ideje,

tizenkét év óta súlyos betegségben sok orvostól szenvedett,
minden vagyonát magára költötte, és semmit sem javult, sõt
inkább rosszabbul lett. Mindenféle allegorizálás nélkül
mondhatjuk, mintha egyházunkról szólna a történet. Sok
ideje tart a bajunk, sok orvostól  sok okostól és okoskodótól,
betegségünk megannyi vámszedõjétõl  szenvedünk, s minden vagyonunkat magunkra költjük, hátha javul a helyzetünk, de talán inkább fokról-fokra rosszabbodik. Kálvin csodálatosan magyarázza az asszony meggyógyulásának történetét, különösen azt a részt, amikor Jézus így szól hozzá: a
te hited megtartott téged. Hogy mi ez a hit, melyet Krisztus
dicséretre méltat, azt nem abból a mozdulatból értjük meg,
ahogyan ez az asszony kinyújtja a kezét Krisztus után. Hanem csak abból, hogy Isten jóságosan és kegyesen bánik az
övéivel, annyira, hogy az õ tökéletlen és gyenge hitük is kedves elõtte, nem tulajdonítván nékik hibájukat és fogyatkozásaikat, melyekkel be vannak hálózva. Lehet, hogy az aszszony mozdulata meggondolatlan és zavarodott, de lehet, hogy
azoknak van igazuk, akik azt mondják, hogy ezt a Szentlélek
sugallta neki, mégis megdönthetetlen marad az a szabály,
hogy az egyesekre vonatkozó példák miatt hitünknek nem
szabad ide-oda ingadoznia, hanem teljesen az Isten igéjéhez
kell ragaszkodnia. Lehet, hogy a mi hitünk gyenge és tökéletlen, sõt olykor tele vagyunk kapkodással, de az bizonyos, hogy
egyházunk gyógyulása, jobbulása, megerõsödése csak abban
az isteni jóságban és kegyelemben mehet végbe, ahogyan õ 
Kálvin szavával szólva  az övéivel bánik. Ajánljuk hát magunkat mi, gyógyulásra váró reformátusok ebbe az isteni kegyelembe, hogy hitünk még erõsebb legyen, s magunk is boldog átélõi lehessünk annak, milyen áldásokkal jár Jézust követni, benne bízni, s általa mindent megnyerni.
Beszámolómat emlékezéssel zárom. Legutóbbi közgyûlésünk
napján kaptuk a hírt, hogy elhunyt Nagy-György Jenõ és
Borsos Péter nyugdíjas lelkipásztor testvérünk. Ma tehát róluk is emlékezünk. Nemrégiben búcsúztunk Hittudományi
Karunk kiváló professzorától, dr. Tóth Kálmántól, aki 92
évesen ment el minden élõk útján. Tanítványai, tisztelõi sokasága vette körül gyászoló gyermekeit és unokáit, s kértük
együtt a boldog feltámadás reményének vigasztalását. Félévszázados tanítói pályája, hûsége, állhatatossága a legnehezebb idõkben adott erõt és eltökéltséget a lelkésznemzedékek számára. Szomorú szívvel emlékezünk Vass Dezsõre,
Baki Ilona lelkipásztor testvérünk elhunyt férjére, aki 20
esztendeig hordozta súlyos betegségét. Lelkipásztor hitvesének hû társa, elkötelezett református értelmiségi volt, tudtán kívül is sok-sok lelkipásztor vigasztaló barátja. Hordozzuk imádságban Vassné Baki Ilona testvérünket, álljunk
mellé gyászában, erõsítsük õt Isten szeretetében!
8. A PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATOK
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel fõjegyzõ
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
püspök jelentését köszönettel elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése üdvözli zsinatunk megalakulását, az újonnan megválasztott
tisztségviselõket, Isten áldását kéri munkájukra.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
bátorítja a kebelbeli egyházközségeket, hogy vegyenek
részt május 22-én Debrecenben az ún. Alkotmányozó Zsinaton.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kéri a kebelbeli egyházközségeket, hogy a megnehezedett
gazdasági helyzet miatt fokozottan törõdjenek a rászoruló családokkal.
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5. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése az
evangélikus példán okulva kéri az intézményvezetõket,
hogy körültekintõbben gondoljanak és vigyázzanak az
esetleges provokációkra.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
támogatja a lelkészképesítõ vizsgák új rendjét, amelyet a
Dunántúli Egyházkerülettel közösen kívánunk végezni.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kéri lelkipásztorait, hogy a megnehezedett emberi helyzetben még több odafigyeléssel és lelkigondozói türelemmel kezeljék a felmerülõ ügyeket a gyülekezetekben.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
felkéri a kebelbeli gyülekezeteket, hogy a Kálvin-év kapcsán minél több megemlékezést tartsanak reformátorunk születési évfordulóján.
9. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése kéri, hogy állítsunk fel etikai bizottságot, amelybe minden
egyházmegyétõl várunk javaslatokat a lelkésztagokra.
10. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
üdvözli a 150 éves Lónyay Gimnáziumot és örömmel veszi tudomásul a Galyatetõi üdülõ megnyitását.
11. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kegyelettel emlékszik Nagy-György Jenõ és Borsos Péter
lelkipásztorainkra, dr. Tóth Kálmán HTK professzorára
és dr. Vass Dezsõre, Baki Ilona lelkipásztor testvérünk
elhunyt férjére.
9. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel fõjegyzõ
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
2009. február 18-án tartott egyházkerületi tanács munkájáról szóló beszámolót elfogadja, a hozott határozatokat tudomásul veszi.
2. A tanács határozatainak közzétételét elrendeli a
Dunamelléki Közlemények következõ számában.
10. INTÉZMÉNYEK 2008. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAI

8 egyházmegye 2009-es esztendõre szóló költségvetését
jóváhagyja, teljesítéséhez Isten áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
számvevõ javaslata alapján 2010-tõl az egyházmegyék
számára egységes költségvetési zárszámadási nyomtatvány használatát rendeli el.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Budapesti Református Egyetemi Gyülekezet 2009. évi
költségvetését 1.845.000,- Ft bevételi és kiadási oldallal
jóváhagyja.
12. A DIAKÓNIAI BIZOTTSÁG JELENTÉSE AZ LSZA-RÓL
Elõterjeszti: Derencsényi Zsuzsanna
1. Az egyházkerületi közgyûlés az L.SZ.A. 2008. évi záró számadását 17.770.800,- Ft kifizetési végösszeggel elfogadja.
2. Az egyházkerületi közgyûlés a 2009-es évre L.SZ.A. költségvetést 15.291.504,- Ft végösszeggel megszavazza.
3. Az egyházkerületi közgyûlés felkéri az egyházmegyéket,
hogy az L.SZ.A. mûködésérõl a Diakóniai Bizottságot folyamatosan (legalább negyedévenként) tájékoztassák.
13. JELENTÉS A KGRE HITTUDOMÁNYI KARRÓL
Elõterjesztõ: dr. Békési Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése elfogadja a KRE Hittudományi Kara dékánjának jelentését.
14. JELENTÉS A NAGYKÕRÖSI TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLÁRÓL
Elõterjesztõ: dr. Nagy István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
KRE-TFK-ról szóló jelentést elfogadja.
2. Az egyházkerület ereje szerint támogatja az építkezés
folytatásának munkáit és segíti az egyházi munkásokat
képzõ intézmény munkáját.

Elõterjesztõ: Derzsi György

15. JELENTÉS A RÁDAY GYÛJTEMÉNYRÕL

A Dunamelléki Reformárus Egyházkerület Közgyûlése a
1./ Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon,
2./ Gyökössy Endre Református Óvoda,
3./ Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyûjteménye,
4./ Budapesti Református Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet,
5./ Dunamelléki Református Egyházkerület Konferencia-telepe (Tahi)
6./ Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és
Konferencia-központ
7./ Dunamelléki Református Egyházkerület
beszámolóját és zárszámadását elfogadja.

Elõterjesztõ: dr. Berecz Ágnes

11. INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI

1. Az egyházkerületi közgyûlés elfogadja a Ráday Gyûjtemény 2008. évi munkajelentését.
2. Az egyházkerületi közgyûlés módosítja a Ráday Gyûjtemény Alapító Okiratának TEÁOR-számokra vonatkozó
részét: az elavult TEÁOR 92.51 és TEÁOR 92.52 besorolás U 9101 és U 9102 kódokra változik.
3. Az egyházkerületi közgyûlés felkéri a Gyûjteményi Bizottságot, hogy az egyházmegyei irattárak felmérésével, elhelyezésével kapcsolatos teendõket mérje fel, és tegyen intézkedési javaslatot a következõ egyházkerületi közgyûlésen.

Elõterjesztõ: Hegedûs Béla

16. BUDAPEST EGYETEMI ÉS FÕISKOLAI GYÜLEKEZET

1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a

Elõterjesztõ: Veszelka Tamás

A 2009. ÁPRILISI KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
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1. Az egyházkerületi közgyûlés köszönettel veszi tudomásul
az egyetemi lelkészi jelentést, Isten Szentlelkének áldását
kérve az Egyetemi Gyülekezetben folyó szolgálatra.
2. Az egyházkerületi közgyûlés Isten iránti hálával veszi az
egyetemi misszió ügyében történt elõrelépéseket, és további támogatásáról biztosítja a Budapesti Református
Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezethez kapcsolódó egyetemi missziói munkát.
3. Az egyházkerületi közgyûlés a tavalyihoz hasonlóan hivatalos egyetemi évkezdõ istentiszteletnek nyilvánítja a
szeptember 9-ei nyitó egyetemi istentiszteletet a Budapesten nem egyházi felsõoktatásban tanuló diákok és az
ott tanító oktatók számára. Felkéri az elnökséget, hogy
levélben kérje a kebelbeli gyülekezetekhez tartozó, fõvárosban tanító egyetemi és fõiskolai oktatókat, hogy a
szeptember 9-ei évkezdõ istentiszteletet tiszteljék meg
jelenlétükkel, hogy közös imádsággal és Szentlélekért
való könyörgéssel kezdhessük az új tanévet.
4. Az egyházkerületi közgyûlés, amint módjában áll, módosítja a Budapesti Református Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet Alapító Okiratát annak lelkészválasztásra vonatkozó pontjában.
17. AZ EGYHÁZKERÜLET OKTATÁSI INTÉZMÉNYEI
Elõterjesztõ: Madarász Imréné dr.
1. A közgyûlés a Baár-Madas Gimnáziumról szóló jelentést
elfogadja.
2. A közgyûlés nagyra értékeli a Baár-Madas pedagógusainak tehetséggondozó munkáját.
3. A közgyûlés a Gyökössy Endre Református Óvodáról szóló jelentést elfogadja.
18. LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
Elõterjesztõ: Szabó Gabriella
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Lelkésztovábbképzõ Intézetrõl szóló jelentést elfogadja.

éljenek. Az egyetemi évek vidám, kellemes szabadsága
soha se tévesztessen össze a szabadossággal.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
támogatja azt a törekvést, hogy a konviktus tovább mûködhessen, felhatalmazza a fõigazgatót az üzemeltetõvel
történõ szerzõdés esetleges módosítására, azzal, hogy a
konviktus nem jelenthet semmilyen külön terhet a
DRESZKK-nak vagy a kerületnek.
21. EGYHÁZKERÜLETI SZAKBIZOTTSÁGOK LÉTSZÁMA, TAGOK VÁLASZTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Dunamelléki Református Egyházkerület szervezetérõl és mûködésérõl szóló szabályrendeletet a következõképpen módosítja:
 10. § (2) 7. számvizsgáló bizottság  két lelkészi, hat
világi képviselõvel,
 8. jogi és közigazgatási bizottság  egy lelkészi és három világi képviselõvel
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a betöltendõ bizottsági tagsági helyekre elrendeli a választást.
22. A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZÁNAK ÉS KONFERENCIA-KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYRENDELETE
Elõterjesztõ: Varga László fõigazgató
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
DRESZKK szervezeti és mûködési szabályrendeletet a
javasolt módosításokkal jóváhagyja.
2. DMREK Közgyûlése a székház konferenciaszolgáltatási
díjaival kapcsolatos alapelveket, valamint a 2009. évre
érvényes használati díjat megerõsíti.
23. RÁDAY GYÛJTEMÉNY SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel fõjegyzõ

2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Intézetrõl
szóló jelentést elfogadja.

A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése az elõterjesztett módosításokat jóváhagyja, s elrendeli azok átvezetését a
Ráday Gyûjtemény szervezeti és mûködési szabályzatában.

19. EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ ÉS KONFERENCIA-KÖZPONT

24. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA

Elõterjesztõ: Varga László fõigazgató
1.

Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése a
jelentést elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
megbízza és felhatalmazza a székház fõigazgatóját, hogy
a KRE rektorával vagy gazdasági igazgatójával kössön
megállapodást a HTK hallgatóin kívül más karok hallgatói által történõ terem-igénybevétel, valamint ennek
költsége rendezése vonatkozásában. Errõl a következõ
közgyûlésen vagy tanácsülésen beszámolni köteles.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
kifejezi óhaját, hogy a székházban és a Ráday 30-ban lakó hallgatók keresztyén etikának megfelelõ házirendben

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. Az egyházkerületi közgyûlés jóváhagyja Horváth Ákos
lelkipásztor lelkészi képesítésének hatályban tartását a
felterjesztõ egyházmegye javaslata alapján.
25. LELKÉSZ MÁS KERESÕ FOGLALKOZÁSÁNAK
ENGEDÉLYEZÉSE
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel fõjegyzõ
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
2009. december 31-ig engedélyezi Lakatos Enikõ makádi
lelkipásztornak más keresõ foglalkozás végzését.

A 2009. ÁPRILISI KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
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EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2009. május

BARANYA
SZÜLETETT:
1. Hunor  Fényes Endre ötödik gyermeke
2. Réka  Vincze Árpád intézeti lp. elsõ gyermeke
ELHUNYT:
1. Végh Barna Szabolcs kozármislenyi lelkipásztor aktív
szolgálatban

BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. dr. Egeresiné Szûrszabó Anikó  Tiszakécskérõl Ágasegyházára sl.
SZÜLETETT:
1. Linda Ráhel Prózsa István orgoványi lp. negyedik
gyermeke
2. Kende Gyönk  Sípos Ajtony Levente soltvadkerti lp.
hatodik gyermeke
3. Sára  dr. Egeresi László és Szûrszabó Anikó második
gyermeke

BUDAPEST  DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Komlósi Erzsébet  beo.lp. Ráckevérõl PestszentlõrincSzemeretelepre
2. Dani Eszter  missziói lelkészként Gazdagrétre
3. Tordai Tünde  hitoktató-beo.lp. Pestlõrinc-Kossuth térre Erdélybõl
4. Csûrös András Jakab  bl. Kecskemétrõl
Budahegyvidékre
5. Szabó Károly  TT-ról a Protestáns Diak. Felsõokt.
Szakkollégiumba
6. Csikó Katalin  TI-rõl a Kálvin János Otthonba
7. Égetõ Ferenc  eltávozott a MRE-ból
SZÜLETETT:
1. Levente Attila  Páskuné Ercse Imola exmisszus elsõ
gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. dr. Bazsó Béláné SAO
2. Tarr Kálmán a Kálvin Kiadótól
3. Ládonyi Klára a zsinati hivatalból

DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Benkõné Dankó Lilla  em. lp. rend. áll-ba
2. Makay Erika  Nagykátára sl.
3. Keresztes Hajnalka  Tolnából a KRE Nagykõrösi
Fõiskolai Karára
SZÜLETETT:
1. Miklós  Vladár István ötödik gyermeke
2. Miklós Csanád  Végh Miklós ötödik gyermeke
3. Lelle Lídia  Balogh László Levente gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Komlósi Péter esperes, ráckevei lp.

ÉSZAKPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Benedek Alíz  TI-rõl Gyöngyösre beo.lp.
2. Czuni-Kenyeres József  Gyöngyösrõl em-i kórházlelkésznek
SZÜLETETT:
1. Péter Attila  Cs. Nagy János negyedik gyermeke

TOLNA
SZÜLETETT:
1. Pál Attila Ákos  Pál Tamás és Kiss Márta harmadik
gyermeke
2. Márk Benjámin  Nagy János lp. második gyermeke

VÉRTESALJA

NYUGDÍJBA MENT:
1. dr. Sípos Ete Álmos Nagyvárad téri lp.

SZÜLETETT:
1. Márton Gergely  Stift János elsõ gyermeke
2. Sára Jonka  Darvas-Tanács Erik negyedik gyermeke

BUDAPEST - ÉSZAK

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Csenki András  Zuglóból Rákosfalvára
2. Lõrinczi Hunor  fasori beo.lp. rend. áll-ba












SZÜLETETT:
1. Borka Luca  Kaszó Gyula és Kovács Karola negyedik
gyermeke
2. Kristóf Kadosa  Hajdú Bálint Kadosa elsõ gyermeke
3. Sára  Bíró Botond második gyermeke
4. Luca Borbála  Tarr Zoltán harmadik gyermeke

Horváth György volt püspöki titkár, fõtanácsos
Borsos Péter volt gárdonyi lelkész
Baranyai Péter volt püspöki hivatali lelkész
Nagy-György Jenõ volt tiszántúli lelkész
Czövek Olivér volt vecsési lelkész
dr. Tóth Kálmán volt teológiai professzor
dr. Molnár Mihály volt debreceni lelkész
Bajusz Gyula volt tiszaroffi lelkész
dr. Hõs Gézáné volt fasori lelkész
Jeney Huba volt budapesti lelkész
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NÉPMOZGALMI ADATOK
Népmozgalmi adatok a Dunamelléki Református Egyházkerületben 2008-ban
Egyházmegye

Keresztelés
Konfirmáció
Házasságkötés
Temetés
Névjegyzék
Férfi Nõ Össz. Férfi Nõ Össz. Tiszta Vegyes Össz. Férfi Nõ Össz.
Baranya
148 150 298
95 112 207
25
75 100 211 244 455
9577
Bácskiskunság 307 302 609 192 231 423
36
128 164 437 416 853
14021
Bp-Dél
362 349 711 133 161 294
82
193 275 441 539 980
14714
Bp-Észak
386 439 825 189 193 382
81
160 241 521 638 1159
13284
Délpest
476 490 966 258 317 575
73
168 241 746 693 1439
24719
Északpest
468 447 915 243 275 518
65
172 237 523 533 1056
17318
Tolna
122 109 231
73
71 144
23
33
7337
56 140 156 296
Vértesalja
139 143 282 100 134 234
37
48
10239
85 232 218 450
Összesen:
2408 2429 4837 1283 1494 2777 422
977 1399 3251 3437 6688
111209
Összehasonlítás
Keresztelés Konfirmáció Házasság Temetés Névjegyzék
1991
7565
3869
1834
9756
1992
128311
1997
5571
3192
1632
9010
2001
5374
2869
1409
7537
2002
5035
3278
1560
7787
2003
4661
2877
1473
7391
2004
5023
3348
1632
7699
2005
4838
3157
1476
7364
120459
2006
5337
3520
1631
7319
116922
2007
5033
3160
1467
7086
114028
2008
4837
2777
1399
6688
111209

Keresztelés
31%

42%

Konfirmáció
Házasságkötés
9%

18%
Temetés

Forrás: Egyházmegyék összesítése az egyházközségek adatszolgáltatása alapján
Készítette: Kardos Ábel 2009-03-31

KÖZLEMÉNY!
Egyházkerületünk új konferencia-központtal gazdagodott, címe:
Galyatetõ, Mátra u. 36.
A 15 szobás kisüdülõben 20-30 fõs, elsõsorban gyülekezeti, ifjúsági csoportok, megyei
tanulmányi körök tarthatnak konferenciát, de a 930 m-es magasságon, fenyõövezetben levõ konferenciaház
családoknak, egyéneknek is kiválóan alkalmas pihenésre, légzõszervi megbetegedésben levõknek gyógyulásra.
A galyatetõi házunk díjai megegyeznek a Dunamellékben közölt mátraházi díjakkal,
azzal, hogy itt a csoportdíj 20 fõtõl vehetõ igénybe.
A ház egész évben várja a pihenni és épülni vágyókat.
Jelentkezni lehet a Dunamelléki Református Egyházkerület Székház és Konferencia-központjában:
telefon: 06-1-218-07-53/704,
vagy a mátraházi konferencia-központban Farkasné Márkus Évánál,
tel: 06-30-20 58 568, 06-37-374 011
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A Dunamelléki Református Egyházkerület
Közgyûlése által alapított díjak
a pedagógusok elismerésére
SOLI DEO GLORIA-DÍJ: olyan testületek, intézmények
kaphatják a díjat, amelyek református közösségként több
éven keresztül egységes arculattal jelenítették meg a református keresztyén nevelés alapelveit, munkájuk példaadó
volt abban a tekintetben, hogy egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére és pedagógiai kultúrájára épült.
LORÁNTFFY ZSUZSANNA-DÍJ: olyan tanügyi vezetõ
kaphatja meg a díjat, akinek irányítása mellett az intézmény hosszú ideje kimagasló eredményességgel dolgozik és/
vagy oktatja, neveli tanítványait keresztyén szellemiségben
és gyarapítja tudásukat az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeinek megfelelõen.
BENDA KÁLMÁN-DÍJ: olyan óvónõk, tanítók, tanárok
kaphatják meg, akik saját szakterületüknek hosszabb ideje
elismert képviselõjük, tanítványaik sikereket érnek el a különbözõ szintû tanulmányi versenyeken, vagy a hátrányos
helyzetû, sajátos nevelési igényû diákok támogatásában jeleskednek.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 az intézmény igazgatótanácsának indoklását, illetve jóváhagyását
 a nevelõtestület javaslatát
 a felterjesztõ indoklását
A pályázatokat a Dunamelléki Református Egyházkerület Oktatási Irodájához kell felterjeszteni 2009. június 30-ig. (1092 Bp. Ráday u. 28.)

FELHÍVJUK A FIGYELMET,
hogy a Dunamelléki Egyházkerület honlapja
és a Püspöki Hivatal elektronikus levelezése
ÚJ CÍMEN érhetõ el:
honlap: www.raday28.hu
e-mail:
@raday28.hu
Az e-mail címek kukac elõtti része nem változott.
Az újjal párhuzamosan a régi címek is
tovább élnek (dmrek.hu).

AZ ÉV IGEHIRDETÉSE díj
Pályázat
(A TAVALYI KIÍRÁSHOZ KÉPEST MÓDOSÍTOTT RÉSZ
DÕLT BETÛVEL SZEDVE)

A Dunamelléki Református Egyházkerület 2007-ben díjat
alapított Az év igehirdetése néven. A biblikus és korszerû
igehirdetés, mely megfelel mind a teológiai kritériumoknak,
mind pedig a homiletikai kívánalmaknak, elsõrenden járul
hozzá a Jézus Krisztusról való bizonyságtételhez, az élõ hit
ébresztéséhez és táplálásához, valamint az egyház építéséhez. A díj szerény megbecsülése azon igehirdetõknek, akik
szüntelenül fáradoznak azon, hogy a jól megértett szentírási üzenetet tolmácsolják. Az egyházkerület a díjazott igehirdetés közzétételével példát kíván adni valamennyi igehirdetõ nemzedék számára.
Az év igehirdetése díjra bármely, a beküldési határnap
elõtti egyházi évben magyar nyelven elhangzott igehirdetés
ajánlható.
Az ajánlott igehirdetés beküldési határnapja 2009. szeptember 15.
Az ajánlott igehirdetést (két példányban, A/4-es lapon,
kettõs sorközzel gépelve) pályázati formában, jeligével ellátott kettõs zárt borítékban kell megküldeni a Dunamelléki
Egyházkerület Püspöki Hivatalába (1092 Bp. Ráday u. 28).
A borítékon fel kell tüntetni Az év igehirdetése megnevezést is.
Az év igehirdetése díjra legalább tíz református egyháztag jogosult együttes ajánlást tenni, akik a belsõ zárt és jeligével feliratozott borítékban aláírásukkal adnak támogató
nyilatkozatot, továbbá igazolást arról, hogy az általuk ajánlott igehirdetés valóban elhangzott. Ugyanitt közlik az igehirdetõ nevét is. A pályázatot beküldõknek lehetõségük van
az igehirdetõvel egyeztetni, hogy elhangzott igehirdetésének
írásban rögzített formája helyesírási, stilisztikai és retorikai
szempontoknak megfelelõ legyen.
A pályázatok elbírálására a Dunamelléki Egyházkerület öttagú bíráló bizottságot állít. A bíráló bizottság tagja a KRE
Hittudományi Karának mindenkori homiletika tanára és
rendszeres teológiai tanára, továbbá a Dunamelléki Egyházkerület püspöke, valamint a KRE Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvészeti Tanszékének egy delegált tanára, és
valamely református gimnázium delegált irodalomtanára.
A díjat az egyházkerület õszi közgyûlésén adják át. Átadásakor a KRE Hittudományi Karának homiletika tanára méltatja a díjazott igehirdetést, amelynek megjelentetésérõl az
egyházkerület gondoskodik a Dunamellék c. hivatalos lap
különnyomataként.
Az év igehirdetésedíj értéke nettó 200 000,- azaz kettõszázezer forint.

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(raday28.hu
Felelõs szerkesztõ: Peterdi Dániel fõjegyzõ
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az OPEN ART nyomdában
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Kit várunk ?
Hálát adunk Istennek, hogy a Dunamelléki Református Egyházkerületben a 2009. esztendőt békességgel kezdhettük és békességben
tölthettük mind a mai napig. Ugyanakkor azt is el kell mondanunk,
hogy néhány esetben békétlenség keletkezett, amikor nem Istenre,
hanem a világra figyeltünk, amikor hagytuk, hogy a világ játékszabályai érvényesüljenek közöttünk. Ismerjük a figyelmeztetést:
senkit sem fog olyan erőteljes
támadás érni, mint azt az embert, azt a közösséget, akik azt
a célt tűzték maguk elé, hogy
jobban megismerjék Krisztust
és egyek legyenek Vele. És
ismerjük az ígéretet is: „A békesség Istene pedig összezúzza
a Sátánt...” De mi is ez a „békesség”?
A tér és idő keresztjére vert
ember Isten csodálatos ajándékai közül sokat csak jóval
később ismer fel, mint ahogy
azt Isten megadta számunkra. Az ézsaiási próféciát a
Békesség Fejedelméről az
újszövetség embere sem karácsonykor, hanem hite által a krisztusi utat végigjárva érti, éli
meg, hogy élete további részében már tudja, ki Ő, akit várunk.
A december 2-ai egyházkerületi közgyűlésünket már ezért
kezdtük az énekben elmondott imádsággal: „Várj ember szíve
készen, mert jő a Hős, az Úr...”
Csak itt jön az első paradoxon: várni csak az tud, akiben békesség van. Aki tudja, hogy ez a találkozó létrejön, mert
akitől függ, az megígérte és Ő mindig betartja ígéretét.
Atyánk jól ismer bennünket, ezért küldte el a Békesség Fejedelmét. Jézus már az egykori tanítványai idejében látta, hogy
kísértésekkel, elutasításokkal, kigúnyolásokkal szemben csak
békességgel lehet megmaradni és ez igaz a huszonegyedik század tanítványaira, mireánk is. Ezért Jézus így szólt és így szól
ma is: „Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom
nektek.” (Jn.14.27/1). De a Sátán most is megszólal, a világ ezt
mondja: munkára van szükségem, el kell tartanom a családom,
nem akarok az eljövendő mennyei áldásokról hallani többet!
Krízisben vagyok, körülöttem és bennem zűrzavar van, házasságom labilis, egészségem leromlott. A világ így szól hozzánk: tegyetek csodát és akkor beszélhetünk az Istenetek békességéről!

Csak a világ mondja ezt ?A mi gondolatainkban nem jön sokszor
elő, hogy: Uram, ha rendbe jönnek a dolgaim, akkor majd lesz
békességem! Ezekben az időkben nagy mélységeket él át ez a
nemzet, és nem tudjuk, hogy milyen megpróbáltatások várnak
még ránk és a föld minden népére. Jézus látja a veszélyeket,
ezért szól egykori és mai tanítványainak: fogadjátok szívetekbe
az én békességemet! Szentlelkem bennetek lakik.
De megint kételkedünk. Én
is kaphatok ebből a békességből? Nem vagyok én erre méltó!
Túl sokat aggályoskodom, sokat
bizonytalankodom, sokszor hitetlenkedem. De kiknek is adta
ezt először az Úr? Egy átkozódó
Péternek, a dicsőségre törtető
testvéreknek, Jakabnak és Jánosnak, a kételkedő Tamásnak,
az élete legnehezebb órájában
Jézust magára hagyó tanítványoknak. Vagyis ezen jellemzők
alapján olyanoknak, mint mi vagyunk. Akkor meg miért?
Kegyelemből.
A csoda pedig az lesz, hogy a keresztyén ember élő példa lesz
a világ számára. A káosz, a nélkülözés közepette megmarad
a kegyelemben, ha kell, mai Jóbként. Mert a tanítványi élet
Isten-arcú élet, ahol az Isten képe, azaz lénye úgy van jelen,
hogy a bennünk lakozó Szentlélek magát az embert alakítja át
és benne az Isten képét formálja ki. Reményik Sándor költői
szavai szerint: „Egy istenarc van eltemetetve bennem. Néha
magamban látom, néha másban.” A titok napvilágra kerül, a
csoda életre kel. Krisztus békességében megértjük küldetésünk, észrevesszük, megtiszteljük és szeretjük egymásban,
felebarátainkban az Istent.
„ Mert gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.
Az uralom az Ő vállán lesz, és így fogják nevezni:
Csodálatos Tanácsos! Erős Isten!
Örökkévaló Atya!
Békesség Fejedelme!” (Ézs.9,5)
Őt várjuk!
Veres Sándor világi főjegyző

Áldott karácsonyi ünnepeket kívánunk!
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Az elmúlt időszak néhány fontos eseménye

... a 2009. áprilisi közgyűlés óta május 20-án,
szeptember 9-én és október 7-én tartottunk esperesigondnoki értekezletet
...
szeptember 17-én tanácsülést
...
november 12-én és december 2-án közgyűlést
... holland-magyar lelkésztalálkozóra került sor az
egyházkerület szervezésében Mátraházán június 5. és
10. között
... a kerületi lelkésztovábbképzés keretében kiscsoportos egész éves képzés indult ősszel házassági témában dr. Pálhegyi Ferenc vezetésével, novemberben
két egyhetes kurzus zajlott konfirmáció és istentiszteleti gyakorlatunk megújítása témákban

... a Kálvin-év keretében két világi kiállítás is nyílt

a kerületben, a nagyobb szabású Református örökség a
Duna mentén címmel a Budapesti Történeti Múzeumban, és egy fotókiállítás a Mai Manó Házban
Amiről előre tudunk

...

évkezdő lelkészértekezletünket 2010. január
11-én tartjuk az egyházkerületi székházban

Élet a teológián
Közös ebédek:
A teológián a 2009/2010-es tanév első félévében a következő szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a
csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen:
Fasírtos agapé, Familiar Foods Étterem, Ágoston Sándor
Alapítvány, Erdélyi ebéd, Baranyai Egyházmegye, Egyházkerület, Teológia, Tolnai Egyházmegye, Budapest-Déli Egyházmegye, Budapest-Északi Egyházmegye, Kecskeméti Egyházközség

5 éve végzettek találkozója a teológián

Programok:
A félévben folytatódott a teológián az előző félévben elkezdett sorozat, amely a lelkipásztori munka gyakorlati oldaláról mutatta be az életet, ezúttal a gyülekezetépítés volt a
központi téma. Állandó szervezői Monty Taylor, Sípos Szabolcs és Fűtő Róbert voltak, meghívottak pedig: Illés Dávid,
Gyimóthy Zsolt, Zámbó András, Schaller Tamás lelkészek.

Gólyaest a teológián
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Otthonórák:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban
lakó „külsős” (nem teológus) hallgatók számára a teológia spirituálisa szervezett hétfő esténként Otthonórákat,
amelyek fele felsőbb éves teológushallgatók által tartott
bibliaóra, másik részük pedig a Kálvin-évhez kapcsolódott.
Ennek keretében beszámoló hangzott el a teológusok nyári
tanulmányútjáról, koncertet adott a Keresztút együttes, film-

Otthonórai színi előadás
klub is volt: Hétköznapi mennyország, továbbá két színdarab:
Magyary Ágnes: Szamár éjszakák, gyapjas nappalok c. tragikomédiáját a Magyary-féle Színtársulat mutatta be, Ádám
Éva rendezésében, pedig Kálvin (h)arcai címmel láthattak
színi előadást a Kálvin-Szervét-perről. Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve előtt c. verséről Petrőczi Éva költővel
beszélgettünk.
Teológusnapok és egyéb alkalmak a 2009/2010-es
tanév első félévében:
Ebben az évben is több teológusnapot és hétvégét szerveztünk, ezek közt jelentős számban voltak a határon túli utak
is. A teológusnapok szervezésében tevékeny részt vett Tóth
Zsuzsa IV. és Németh Tamás III., éves teológus.
Felvidéki hétvége (Berzéte, Kőrös, Rudna, Szalóc ifjúsági est), Tolnai egyházmegye (Bölcske, Dunaszentgyörgy,
Iregszemcse, Paks, Szekszárd), Baranyai egyházmegye
(Pécsvárad, Pécs-kertváros, Komló és szórványai + Nagydorog
ifjúsági találkozó), Simontornya (Tolnanémedi), Ócsa,
Dunaalmás (gyermekotthon).
Iskolai csendesnapi szolgálat: Lónyay Gimnázium (12 fő),
Szentmártonkátai Református Általános Iskola. Evangélizációs
szolgálat: Százhalombatta (4 fő), Mátyásföld (6 fő)
Tanulmányi kirándulások
Nyáron a Kálvin nyomában c. tanulmányi kirándulás
keretében reformátoraink nyomát kutattuk Svájcban, s a
nagyobb, a reformáció szempontból is nevezetes városok felkeresése után (Schaffhausen, Zürich, Bázel, Bern, Genf, Luzern), jutott idő Svájc természeti szépségeinek felkeresésére
is. Több mint ötvenen éltük át ezt a szép élményt.

A teológusok alapítványa (Ágoston Sándor Alapítvány)
Az elmúlt nyáron is több építőtábort szervezett az Alapítvány, mely során Magyarigenben és környékén (főleg
Sárdon és Zalatnán és a felőri szórványiskola segítésében), valamint a felvidéki Kőrösön (Rozsnyó mellett)
végeztek a teológusok nem kevés fáradsággal járó munkát,
az utóbbi helyen egy gyülekezeti ház felújításán dolgoztak.
Ezeket a táborokat az Ágoston Sándor Alapítvány segítette,

Teológusnap baranyai szórványgyülekezetben
szervezte és támogatta. Ezen kívül a Módoson megvásárolt
házban nyári gyermektábort szerveztek, amelyen lelkesen
vettek részt teológusok.
Ősszel egy hétvégére visszamentek a hallgatók Módosra, valamint több hallgató vett részt segítőként Erdély különböző gyermekotthonaiból szervezett kamasz-hétvégén Székelyudvarhelyen.
Egyéb programok
A 66-os út c. interaktív bibliakiállítást, amelyet 2008-ban,
a Biblia Évében valósítottak meg a hallgatók, a sikerre
való tekintettel a 2009-es évben is meghívták több helyre:
Soltvadkert, Túrkeve, Szent Margit Gimnázium, Cegléd,
Etyek, Seregélyes.
Ennek folytatásaként a teológusok a Kálvin-évben is kitaláltak egy jó ötletre épülő kiállítást. A Kálvin Kertje c.
interaktív kiállítás és program a nagy reformátorunk személyével, életművével foglalkozik. A kiállítás egészében a Csillagpont találkozón volt látható, s a korábbi kiállításokhoz hasonlóan jelenleg is kölcsönzés alatt van egészen az év végéig.
Előtte megfordult Kecskeméten a Múzeumok éjszakáján, a
Református Zenei Fesztiválon Budapesten, majd másfél hónapig vendégeskedett Baranyában (Kozármisleny, Vajszló,
Sellye, Zengővárkony, Pécs-Belváros, Pellérd, Beremend és
környéke, Harkány) További helyszínek: Pócsmegyer, Svábhegy (Budapest), Baár-Madas Gimnázium, Jászkarajenő,
Szeged (egyetem), Julianna Általános Iskola, Budaörs,
Kunszentmiklós. Több teológus is részt vett a nyári Csillagpont találkozón a Tolna megyei Fadd-Domboriban, sokan
közülük szolgáltak is különböző területeken mint kiscsoportvezető, rendező, segítő.
Bölcsföldi András spirituális
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Tanácsülés 2009 szeptember

Veres Sándor világi főjegyző
Egy percben engedjék meg, hogy egy pár gondolatot elmondjak. Az utóbbi napok hírei között halljuk a Da Vinci kód írójának
újabb könyvét, amelyre hatalmas a vágyakozás, a kíváncsiság,
mert élet és halál kérdéséről nagyon misztikusan kíván szólni.
Tulajdonképpen azért várhatja a világ így, mert a tudatlanság
állapotában van, és nagyon el kell gondolkozni arról, hogy kinek
kellene a tudatlanság állapota ellen harcolni. Ott van a miszsziói parancsban az erő, Jézus kijelenti magát: nékem adatott
minden hatalom mennyen és földön, elhív bennünket, és kiküld
bennünket, és mondja, tanítván őket mindazokra, amit én parancsoltam tinéktek. Tesszük-e, mennyiben tudjuk ezt tenni?
Az egyház feladata, küldetése a misszió. Hiszem, ahogy most a
püspök úr is kérte, és az igében is ígéri a mi Urunk: „én veletek
vagyok minden napon a világ végezetéig”. Szentlelkével velünk
van. Amikor az egyházkerületi tanácsülésen főleg pénzügyeinkről, szervezeti kérdéseinkről beszélünk, akkor tudjuk, hogy az
egyház organizáció és organizmus is, tudjuk, hogy ezt az élőt
Jézus Krisztus igéje és Szentlelke által hívja egybe, őrzi és megtartja. Éppen ezért minden tevékenységünknek, amelyet a szervezeti életre fordítunk, amikor a szervezetet akarjuk erősíteni,
jobbá tenni, akkor az legyünk bennünk, hogy mindez a gyülekezeti életet, az élőt szolgálja, az evangélium hirdetését és a miszsziói parancs teljesítését. Így kérem az egyházkerületi tanács
tagjait, hogy ezzel a lelkülettel, kívánsággal, óhajjal végezzük
mai munkánkat is. A Dunamelléki Református egyházkerületi
tanács ülését elnöktársammal egyetértésben megnyitom. Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a tanács alkotó és tanácskozási
jogú tagjait és előadóit. Bemutatom a tanács tárgysorozati javaslatát, és kérem ennek elfogadását.
Dr. Szabó István:
Főtiszteletű egyházkerületi tanácsülés! Néhány általános
gondolatot szeretnék a tanácsüléssel megosztani azokból, amely
gondolatokat, ügyeket az esperes-gondoki értekezleten, illetve a
gazdasági bizottságon tárgyaltunk.
Először is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki
az egyházkerületünkben, akár a kerületben, akár a megyékben, akár egyházközségekig elhatóan a nagy szűkösség dacára,
vagy éppen a nagy szűkösség közepette, ezt majd látni fogjuk
a költségvetés módosításán is, nagy igyekezettel volt, hogy legalább a minimális stabilitást fenn tudjuk tartani. Valóban, ma
anyagiakról lesz szó, és el kell mondanunk, amit a hírekből, a
különböző szintű kommunikációkból tudunk, hogy mi most még
az idei esztendő költségvetését módosítjuk, de a következő esztendőnk igen nehéz lesz, bár ezzel – azt hiszem – nem mondtam
sem újat, sem sokat. Azt viszont szeretném kérni mindenkitől,
hogy amikor majd már tervezzük a következő esztendőt, ez az
ősz folyamán már aktuális lesz, néhány területen – ha lehetséges – módosítsuk a szemléletünket, én magamtól is kérem ezt.
Nem olyan egyszerű dolog.
Három területet említek: az egyik egyházközségeink önfenntartó képessége. Ez szüntelenül megújuló téma, újra meg újra
beszélünk róla. Elmondottam már a tavaszi egyházkerületi közgyűlésen: egyházkerületünk gyülekezetei általános összehasonlításban, a 2008. évi nagy összehasonlításokban messze a legjobb
TA N Á C S Ü L É S

készséget mutatják anyagiak terén. Egy összehasonlító adatot
mondok: a MREgyházban az összes református választó jogú
egyháztag 30%-a él Dunamelléken. 365.000 választóból 112.000
él Dunamelléken. Viszont a fenntartói járulékok 37 %-át, a
perselypénzek 44 %-át és az adományok 38 %-át dunamelléki
egyháztagok fizetik be. Messze többet adakoznak,mint másutt.
Egy adatot még mondok, a perselypénzek tekintetében: az egy
főre jutó dunamelléki perselypénz évi vonzatban pontosan kétszerese a tiszántúliénak. Tehát a készség a mi kerületünkben a
legjobb. Mégis, mindannyian látjuk, lelkipásztorok, gondnokok,
presbiterek, egyháztagok, hogy alacsonyak a javadalmak. Az ingatlanjaink fenntartása – nemhogy a fejlesztése – sok esetben
megoldhatatlan feladat, és bővülésről vagy új építéséről szinte
már gondolkodni sem merünk, beszélni még kevésbé. Hadd
buzdítsak erről a helyről is mindenkit arra, ami nem a kerületi
tanácsülésnek és a közgyűlésnek a témája, de minden presbiteri gyűlésen, minden gyülekezetben téma, hogy erősítsük, buzdítsuk gyülekezeti tagjainkat a szűkös időkben, nagyon nehéz
helyzetben, csappanó bevételek világában, amikor minden helyről azt halljuk, hogy többe kerül a kórház – ha lesz egyáltalán
–, többe kerül az iskola – ha megmarad egyáltalán –, emelkedni
fog a villany – ha ugyan le nem kapcsolják a villanyórát –, növelni fogják a munkáltatói járulékot – ha ugyan lesz munka –, még
egy ilyen világban is buzdítsuk és bátorítsuk egyháztagjainkat
templomunk, parókiánk, gyülekezeti házunk, iskolánk, intézményünk fenntartására, hisz ez a miénk.
A másik terület, amelynek – azt gondolom – eljött az ideje itt,
a kerületben is, de leginkább országos szinten, hogy végiggondoljuk, ez a közfeladatot ellátó intézményeink sorsa. Ezek az
intézmények immár két esztendeje folytonos sarcolásnak vannak kitéve. Az iskoláink, a szociális intézményeink ugyanolyan
szorongva tekintenek most a következő év felé, mint bárki más
ebben az országban. Jellemző adat, hogy az ÁSZ mind a mai
napig nem kapta meg az Oktatásügyi Minisztériumtól az önkormányzatok 2008. évi zárószámadását. Ebből lehetne ugyanis
megtudni, hogy 2008. évre az egyházi iskolák mennyi kiegészítő
normatívát kapnak. Az Oktatásügyi Minisztérium üres lapokat
küldött vissza az ÁSZ-nak. És bár évek óta tart a normatívavita, a számvevőszéki jelentések, az itt-ott lefolytatott bírósági
perek minden esetben nekünk adtak igazat. Kormányzatunk
– már akinek ez a kormányzata – csökönyös cinizmussal, s ha
kell, olykor sanda vallás-ellenességgel, demagógiával is operál
ellenünk. Át kell gondolnunk az egészet, ilyen feltételek között,
ilyen pénzügyi szerkezetek között, a magyar politikai elit ilyen
viszonyulása között mit is tehetünk.
A harmadik terület a megállapodás szerinti járandóságoknak a kérdése. Mivel megszoktuk már, hogy a kormányzatnak nem kenyere az igazmondás, azt mondom, a legroszszabbra kell felkészülnünk, minden héten más az adat a jövő
évi költségvetés tekintetében. Egyszer azt halljuk, hogy nem
lesz több hittanpénz és nem lesz kistelepülési támogatás.
Utána azt halljuk, hogy az lesz, de 25 %-kal lesz kevesebb.
Utána azt halljuk, hogy az lesz, de nem lesz rekonstrukciós támogatás. Az adó 1% felajánlást a megállapodás szerint
nem fogják kiegészíteni, mindent hallhatunk, és még egyszer
mondjuk, kormányzatunknak nem kenyere az igazmondás.
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Készülj a legrosszabbra és reménykedj a legjobban. Én sem
tudok mást, mint ezt a sztoikus bölcsességet idézni. Meg kell
várnunk, amíg az országgyűlés lecsapja a kalapácsot októberben-novemberben, akkor tudjuk meg ezt. Mi az esperesgondnoki értekezleten és a gazdasági bizottságban és sok
más helyen is végigtárgyaltuk ezeket a nem kedvező kilátásokat. Egyházkerületünknek a következő évben feltehetően
a működési költségéből kell majd olyan területekre átcsoportosítania, ahol a megvonások, az elvételek, a hamis alapú kiszámítások miatt már nem a puszta működés fenntartásáról
lesz szó, hanem egzisztenciák megóvásáról és megtartásáról.
Nem lesz könnyű feladat, kérem a tanács bölcsességét is az
elkövetkezendő időre, hiszen ha valamiből átcsoportosítunk,
akkor azt rövidítjük meg, és igazából – látjuk már évek óta –
nincsen olyan területe a gazdálkodás vonatkozásában egyházunkban, ahol azt mondhatnánk, bőségben vagyunk, át lehet
csoportosítani. Mindenütt szükségben vagyunk.
Néhány konkrét javaslatot szeretnék említeni megfontolásra.
Először kérem a jelenlevőket úgy is, mint egyházkormányzati
személyeket, önmaguk körében is, és mindazoknak körében,
akik felett felügyelettel bírnak, ragaszkodjanak a még pontosabb
és még tisztább elszámolásokhoz. Egy példát mondok. Tűrhetetlennek tartom, hogy egy beruházást egyetlenegy számlával
valaki háromfelé akar elszámolni. Ezt nemcsak a világi nyelven,
hanem a keresztyén nyelven is csalásnak hívják. A romlásnak
mi nem adhatjuk meg, még pontosabban szólva annak az erkölcsi romlásnak, csalás-világnak, ami ebben az országban van, mi
nem adhatjuk át magunkat. Orvos, gyógyítsd magadat!
Szeretnék szólni a pályázatok ügyéről. Tavasszal körlevelet írtam minden gyülekezetnek, jelezve, hogy aki pályázatot nyer az új típusú pályáztatásoknál, számolnia kell azzal,
hogy ezek utófinanszírozású pályázatok. Tehát teljesíteni
kell, ki kell fizetni, utána érkezik a pénz. Kértem minden
lelkipásztort, hogy ha pályázni akar, nyújtsa be a kerülethez
a megyén keresztül a témát, az ügyet és a pályázati anyagot.
Sok helyről csak úgy értesülünk, hogy pályázatot nyertek,
most keresnek bennünket, nyertek 25-60-70 millió forintot,
legyen szíves az egyházkerület előlegezze meg. Nem lehetséges. Más megoldást kell ezekben az esetekben találni. Azért
sem lehetséges, mert tervezni sem tudtuk. Ha nem tudjuk
tervezni, hogy egy-egy gyülekezetnek előleget kell adni ahhoz, hogy teljesítse a pályázatot, aztán majd megjön a pénz,
nincs miből adni. Kérek mindenkit, figyeljünk oda erre is.
Szeretnék szólni az egyezkedéseknek, vagy különös tekintettel az adományozások világáról. Itt-ott egy-egy gyülekezetben
adományozó szándékkal jelennek meg atyafiak. Ezen a nyáron
legalább három ilyen adományozást kellett előre megvétóznunk.
Ugyanis az adományozó kikötései, szempontjai nemhogy nem
feleltek meg az egyházi törvényben foglaltaknak, hanem kifejezetten sértették. Én tudom jól, hogy ajándék lónak nem nézzük
a fogát. De azért a trójai falovat nem kellene a templomba betolni. Kérek mindenkit, tessék erre odafigyelni. Sokszor jelentkeznek az egyház háza táján, különösen vállalkozók, üzletemberek,
akik valami nagylelkű adománnyal, ingatlannal kopogtatnak.
Tessék ennek a legnagyobb alapossággal utánajárni, nagyon
rá lehet fizetni. Nagyon kifoghatnak rajtunk, mert – úgy tűnik
– jószándékúak, de amikor kiderül, hogy csak adójóváírásról,
vagyonátmentésről van szó, olyan záradékokkal, klauzulákkal,
apró lábjegyzetes kitételekkel, hogy oda se figyelünk, nagy zűrök lehetnek belőle.
Járandóságok. Én sok-sok intést kaptam már korábban is
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arról, hogy ne lovagoljak én már ezen. De mégis kell. Az új
ciklusban zsinatunkon a nyugdíjintézeti bizottságot felügyelem.
Elég sok tárgyalás van ebben a bizottságban. Azt kell mondjam,
a negyedét nem láttam a problémáknak korábban, amikor ezekről súlyos szavakat mondtam. Talán most sem látom mindet.
Rendkívüli fegyelmezetlenség van ezen a téren. De még egyszer
elmondom, aki a járandóságait nem fizeti be időben, aki a járandóságait eltitkolja, aki ezekkel a pénzekkel játszik, a jelenlegi
nyugdíjrendszer értelmében önmagával tol ki, önmagát rövidíti
meg. Mert amikor elérkezik a leszerelés ideje és obsitos lenne,
akkor méltatlankodik, hogy miért olyan kevés az a kevés. Azért,
mert nem méltóztatott 10 éve, 20 éve, 25 éve a járandóságot befizetni. Ilyen egyszerű a dolog.
Még három javaslatot szeretnék előterjeszteni.
Sokat hallottunk arról, hogy a hitoktatási pénzeket el
fogják venni. A jelenlegi tárgyalások úgy állnak, hogy talán
nem veszik el, de megrövidítik. Hét esztendeje nominálisan
ugyannyi a csoportonként járó hitoktatási pénz. Ennek az
összege semmilyen mértékben nem növekedett, most nominálisan is csökkenteni fogják, ez bizonyos. Nem tudjuk,
hány százalékkal, 10-20-25%-kal? Arra kérek mindenkit,
buzdítsuk a gyülekezeteket, hogy hozzanak létre a gyülekezetekben hitoktatási alapokat, legalább részbeni és átmeneti
kompenzációjára az elmaradó hittanpénzeknek, jobb időkre
várva. Jelzem egyébként, hogy mi vagyunk Közép-Európa
régiójában és az egész EU-ban az egyetlenegy ország, ahol az
etika és hittan oktatás kérdését a politikai elit teljeskörűen
ignorálja. Nincs még egy európai ország, ahol ne lenne kötelező vagy hittan vagy etika. Csak a mi országunk. Nyilván
olyan tökéletes országban élünk, olyan magas a közbiztonság, annyira erkölcsös mindenki, és a börtönök konganak
az ürességtől, rendőrre sincs szükség, mindenki üvegzsebű,
etikaoktatásra nincs szükség. Csak talán mi, egyháziak vagyunk annyira korszerűtlenek, hogy ezt nem így látjuk.
A másik, amit szeretnék javasolni, az a szolidaritás áttekintése. Megyénként is. A lelkipásztorok jövedelmi különbségeinek
kiegyenlítése örök kérdés, régóta kérdés, mindig kérdés volt. Ez
által a szolidaritási mező megnyitása által természetesen a kiegyenlítés nem lehetséges. Ahhoz országos egyházi közakarat
kellene, nem látom ezt a közakaratot bontakozni. De a segítség,
az egymás megsegítése, a testvériesség módjainak megtalálása
kötelező feladat. Erről is kell a következőkben gondolkodni.
És végül az esperes-gondnoki értekezleten és a gazdasági bizottságban már szóltunk róla, döntéssel nem hozzuk ide, új beruházási alapot, vagy legalábbis újfajta rendben működő beruházási alapot kell felállítanunk. Az eddigi kiosztó rend helyett
alapokat kell létesítenünk, s amelyik gyülekezet tagja, befizető
tagja ennek az alapnak, az pályázhat majd arra az alapra, amit
a megye és a kerület egészít ki jelentősen. Természetesen mindig
fog maradni a legszükségesebb vis maior munkákra valami pénz,
de valljuk meg őszintén, sokszor szétforgácsoltuk az erőinket, s
ezzel csak azt értük el, hogy majdnem mindenre és mindenkinek
jutott valami kis pénz, ám emiatt szinte semmi nem lett kész
teljesen. Nagyon sok beruházás van a dunamelléki kerületben, 5
éve, 7 éve, 8 éve mindig megy egy kicsit előre, és sosem ér véget.
Ez az új típusú beruházási alap egy egyházmegyében működik,
a Budapest-Északi Egyházmegyében igazságosan és igen hatékonyan. Valószínű, hogy a következő egyházkerületi tanácsülésen ennek a részleteivel előállunk, kérem a tanácstagokat, ezt is
gondolják végig, és ha lehetséges, majd támogassák.
Köszönöm.
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Tanácsülési határozatok

6. AZ EGYHÁZKERÜLET 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Kft. között megkötött „Együttműködési megállapodás egészségház létesítése és közös működtetése tárgyában, valamint
ingatlan-adásvételi szerződés”-t.

Előterjesztő: Hegedűs Béla, a gazdasági bizottság elnöke
Az egyházkerületi tanács a 2009. évi kerületi költségvetés
módosítását 1 997 635 670 Ft bevételi és 1 997 635 670 Ft
kiadási összeggel jóváhagyja.

7. EGYÉB ÜGYEK: A VÁC-ALSÓVÁROSI MISSZIÓI
EGYHÁZKÖZSÉG INGATLAN-ÜGYLETE
Előterjesztő: dr. Szabó István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács jóváhagyja a Vác Város Önkormányzata, a Vác-Alsóvárosi Református Missziói Egyházközség valamint a Váci Egészségház

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács azzal
a javaslattal fordul a Magyarországi Református Egyház Zsinatához, hogy a gazdasági törvényt módosítsa abban az értelemben, hogy az egyházközségek közvetlen hitéleti célra szolgáló ingatlanjaira elidegenítési és terhelési tilalmat kelljen
bejegyeztetni az egyházmegye nevére, megadott határidőre.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács azzal a javaslattal fordul a Magyarországi Református Egyház
Zsinatához, hogy a gazdasági törvényt módosítsa abban az
értelemben, hogy ha az egyházközség ingatlant kíván vásárolni, s a tárgyévi költségvetésében beállított működési költségek 25 %-át meghaladja a beszerzési érték, az ügylethez az
egyházmegye előzetes engedélye legyen szükséges.

Egyházkerületi Közgyűlés
2009. november 12.

Püspöki Jelentés
A szokások szerint közgyűlésünk első napján este ifjú lelkésztársainkat szenteljük és küldjük ki nehéz, de Isten megsegítő kegyelmével mindig áldott szolgálatra. Ifjú szolgatársaink különös évben indulnak el az élethivatásban. Hiszem
azonban, hogy ha figyelő szemekkel, érzékeny lélekkel készülődtek erre, észrevehetik, hogy a jelentésemben elhangzottak is kapcsolódnak mindahhoz, amivel majd délután
buzdítani fogjuk őket. Legelöl áll az a tény, hogy az idei esztendő minden várakozást felülmúló módon hozta közelünkbe
reformátorunkat, Kálvin Jánost. Az emlékév kora tavaszszal megkezdődött, és korábbi jelentésemben már szóltam
is néhány szót a debreceni kiállításról, a Kálvin-év kezdetéről. Mostani közgyűlésünkre készülve próbáltam lajstromba venni az azóta eltelt bő félév eseményeit, konferenciáit,
rendezvényeit. De végül is lehetetlen feladat most mindent
összefogva bemutatni, hiszen nemcsak Magyarországon, de
a Kárpát-medence valamennyi református egyháztestében
bőséggel voltak és lesznek is még alkalmak. Inkább azt emelem ki, hogy a Kálvinnal való újbóli ismerkedés nagyszerű lehetőség. Hiszen ha az ünneplés mögé nézünk, egyértelműen
kitűnik, hogy amivel igazán érdemes szembesülni, az Kálvin
teológiai munkássága és mindmáig érvényes üzenete – sőt,
ezzel szembesülni is kell! Kálvin azonban nem könnyű alak,
kristálytiszta logikája, elkötelezett és mindenre kiterjedő
teocentrikus szemléletmódja, illetve az egész emberi élet hálás felajánlása Isten tiszteletére a mai embert számos kérdéssel, mégpedig a legfontosabb kérdésekkel szembesíti. A
Bibliaolvasó Kalauz ószövetségi igéi ezen a héten a régi Izrael sorsfordító változását hozzánk elénk, amikor több évtizeKÖZGYŰLÉS

des anarchia után Isten népe királyt akar, mert – úgymond
– olyanok akarnak lenni, mint a többi nép. Hiába a prófétai
intelem, hiába a példálózás a bírák korának szomorú eseményeivel, a nép csak olyan akar lenni, mint a többi nép. Tragikus lépés ez, hiszen a zűrzavarnak éppen az az oka, hogy már
eddig is mindegyre olyanok voltak, mint a többi nép. Az csak
Isten különös kegyelme, hogy a régi Izraelben a királyság
intézménye nemcsak maradt a jó vagy rossz népakarat hordozója, hanem üdvtörténeti jelentőségben messiási jelleget
kapott. Isten még a rossz döntéseinkből, a rossz intézményeinkből is tud jót kihozni, s tud bennünket úgy vezetni, hogy a
legnagyobb kilátástalanságba süllyedve is utat nyit ott, ahol
emberileg szólva már nincs kiút. Nos, éppen Kálvin volt az,
aki a reformátorok közül a legszilárdabb következetességgel
képviselte, hogy Isten népe mindig végzetes útra lép, ha az a
programja, hogy olyannak kell lenni, mint a többiek. Persze
az is végzetes, ha megfordítjuk ezt a programot, és azt szajkózzuk, hogy sosem akarunk olyanok lenni, mint a többiek.
Kálvin múlhatatlan érdeme abban az igyekezetében mutatkozik meg, hogy nekünk olyannak kell lennünk, amilyennek
Isten akar látni bennünket. Kálvin teológiájában mindig az
akaratok nagy drámája bontakozik!
Azt is láthattuk most, a Kálvin-évben, hogy a XVI. századi reformáció kora egyetemesen nehéz idő volt. Nemcsak itt,
Magyarországon, a mohácsi katasztrófa után, hanem nehéz
volt az Genfben is, a gazdasági és morális csődbe jutott városban, amikor még egy szobatudósnak is a szervezés, a küzdelmek, a viták előterébe kellett lépnie. S mi hisszük, hogy
Genfet nem Kálvin zsenije vezette ki a csődből, hanem az,
hogy Kálvin a maga zsenijét is az isteni akarat szolgálatába
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állította. S így látom ma egyházunk életét is. Sokat panaszkodunk, különösen az egyházi szolgálattevők kapcsán. A lelkészekről, presbiterekről, gyülekezeti munkásokról, tanítókról,
tanárokról, professzorokról, kántorokról, egyházfiakról, harangozókról vagyunk folyamatosan lekicsinylő véleménnyel,
pedig egyházunk nagyszerű emberekkel van tele, nagyszerű
tehetségekkel, sok-sok csodálatos dologra képes figurával,
kockáztassuk meg: zsenivel. De nyilván látjuk a probléma
gyökerét is, ti. hogy a legnagyszerűbb emberi képességek
sem érnek sokat, nem vezetnek messzire, ha nem az isteni
akarat szolgálatában állnak. Ha ugyanis nem abban állnak,
máris elkerülhetetlenné válik a méricskélés, azonnal előtérbe kerül a minket, magyarokat amúgy is jellemző szkepszis.
Ahelyett, hogy hálás szívvel ismernénk fel, mennyi mindenre képes az, aki az isteni munka eszközének ajánlja magát.
És csodálhatjuk ugyanakkor Kálvint, elsősorban a levelező
Kálvint, aki éles szemmel és tiszta szívvel ismerte fel mindig
ezt a különbséget. Oly erősen tudott érvelni az evangélium
szolgái mellett, még ha azok kisebb képességekkel bírtak is,
és oly erősen tudott érvelni minden magakellető okosság ellen, hogy a II. Helvét Hitvallás egyházi szolgákról szóló része
már szinte regulaként mondja, hogy Isten még a szerényebb,
bár semmiképpen nem tudatlan szolgákat is jobban tudja
használni, mint azokat, akik tudományukkal és képességeikkel mindegyre csak a maguk verse hősei tudnak lenni.
Azt is láthattuk a Kálvin-év kapcsán, hogy a XVI. századi
reformáció maradandó hatást gyakorolt a magyarságra is.
Lehetetlen számba venni a szervező erőnek, a kegyes küldetés betöltésének, a hűséges evangéliumi szolgálatnak, az
Isten rendje szerinti vallásgyakorlásnak mindmáig áldott
gyümölcsöket hozó példáit. De ha valamit megtanulhattunk
a jubileumban, az egyértelműen a Heidelbergi Káté meghatározása volt a szentek közösségéről, nevezetesen hogy akik
évszázadokkal előttünk jártak mint Isten népének tagjai,
azok immár a mi hagyományunk, a mi örökségünk, mégpedig
oly módon, hogy nem mi sajátítjuk el, vesszük birtokba ezt az
örökséget – mondjuk mint valami áldott emléket –, hanem
úgy, hogy elfogadjuk Isten meghívását arra, hogy mi is az
ő közösségükhöz tartozzunk. Mindez, amire emlékezhettünk
ebben az évben, ebben a dinamikában bomlik ki; csak azért a
mienk a régiek öröksége, mert mi magunk Istenéi vagyunk.
Jól látható ez a Budapesti Történeti Múzeumban látható kiállításon, mely első renden és kiválóan mutatja be egyházkerületünk történetét. Ajánlom mindenki szíves figyelmébe
– különösen az újrakezdőknek.
Ezen előre bocsátott megjegyzések fényében szeretnék a
főtiszteletű közgyűlés elé terjeszteni néhány rövid beszámolót a legutóbbi közgyűlésünk óta eltelt időszakról. Először
hadd szóljak arról, hogy a szokásoktól eltérően miért nem
két egymást követő napon tartjuk közgyűlésünket. A döntést kényszer szülte, de remélem, hogy jó jön ki belőle. A
kényszerű döntés oka az volt, hogy nem érkeztek meg időre
az egyházmegyék bizottsági jelentései, így a kerületi szakbizottságok csak kapkodva, alaposabb áttekintést mellőzve
hozhattak volna jelentést közgyűlésünk elé. A jó, amit mégis
várhatunk ettől a kényszerű lépéstől, hogy ezek a fejlemények nagymértékben előre viszik a régóta vajúdó ügyet, a
vizitációk kérdését. Erről a korábbi ciklusban is szóltam már
néhány alkalommal, s az akkori esperes-gondnoki értekezlet több ülésen is foglalkozott a kérdéssel, sőt a bizottságok
KÖZGYŰLÉS

is jelentősen hozzájárultak az akkori vizitációs rend átalakításához. Mostanra azonban bebizonyosodott, hogy nem
feltétlenül jó irányba indultunk, mert ugyan módosítottuk a
kanonika vizitációs kérdőívet, ami gyakorlatilag a bővítését
jelentette, de nem szabályoztuk magát a vizitációt úgy, hogy
az egyházmegyék felelősei valóban a gyülekezetek életébe
tekinthessenek be. Bár, megjegyzem, még az adminisztratív
fegyelmen sem segített a korábbi módosítás, hiszen nemrégiben derült ki az egyik gyülekezetünkről, hogy 20 esztendeje
még presbiteri jegyzőkönyvet sem vettek fel soha semmiről.
Ha persze szárnyalna ott az élet, és vasárnaponként hat
istentiszteletet kellene tartani, és minden virágozna, talán
mondhatnánk, a nagy rohanásban nem volt rá idejük. De ennek sajnos éppen az ellenkezője az igaz. Most tehát jelzem,
esperes-gondnoki karunk kész arra, hogy életszerűvé tegyük
a vizitálást, és november végén már konzultációt fogunk arról tartani, milyen szempontokat ajánlhatnánk arra, hogy a
gyülekezetek igazi élete táruljon fel, sőt, hogy kitessék: beszélhetünk-e egyáltalán életről, s ha igen, felmutathatunk-e
mások számára is követendő példát. Mert példák – nagyszerű példák – vannak. A cél elsősorban az, mint mindig is, és
újra, hogy a missziót segítsük elő. Segítsük azt a sokszor személytől személyig végzett, igen terhes és nehéz szolgálatot,
amely elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy gyülekezeti
életünk megelevenedjen, vagy éppen elevenségét megtartsa,
hogy az istentiszteletező közösség az Istennek szolgáló hívők
közössége legyen és maradjon, és legfőképpen, hogy elnyerjük a növekedés drága ajándékát.
Azok az ünnepek, megemlékezések, egybegyülekezések,
amelyeken a legutóbbi félévben is részt vehettem, jól mutatják a megelevenedésre való igényt és készséget. Sok szép
alkalom résztvevője lehettem, és szinte mindegyiken az a
benyomásom támadt, hogy nagy igény van a méltó és szép
együttlétre. Mintha múlna „a vallásos vagyok a magam
módján” világa. Mintha az a vallási reneszánsz, amelyről az
utóbbi évtizedben oly sokat hallottunk, kezdene a közösségben megélt vallás irányába fordulni. E tekintetben is eszméltető, amit Kálvintól tanulhatunk. Nem véletlenül nevezi az
egyházat iskolának, vagy éppen édesanyának, mert ezekkel
a hasonlataival a hívő élet közösségi dimenzióját hangsúlyozza. Olyannyira, hogy azt mint evidenciát mutatja meg
nekünk. És most, a XXI. század elején, amikor azt látjuk,
hogy a világban mindenütt elevenedik és újul a vallási fogékonyság, érdemes Kálvin tanítványául szegődni. Már csak
azért is, mert vannak ennek az újulásnak ellenfelei is. Velük
is szembe kell nézni. Ellenfele ennek az újulásnak a nyugati civilizáció szekuláris, ateista vonulata. Okkal, hiszen 200
esztendővel ezelőtt a szekularizmus azzal az ígérettel jelentkezett és hódított, hogy egyszer s mindenkorra megoldja a
korabeli embert terhelő vallási viszálykodást. S lám, ma is
születnek Európában és Magyarországon törvények, amelyek természetesen nem rontanak rá a vallását önmagában
saját ízlése szerint gyakorló emberre, de újra meg újra gettóba kívánják zárni a vallásgyakorló közösségeket. Ilyen például az európai bíróság egyik döntése, hogy az olasz iskolákban
le kell venni a keresztet a tantermek faláról, vagy a magyar
Parlament indítványa, hogy a következő népszámláláskor ne
lehessen statisztikai tájékozódást végezni a felekezeti hovatartozásról. De van ennek másik oldala is, például hogy a
Magyar Köztársaság politikai elitje a legsúlyosabb vészjel2009 NOVEMBER

8

.Dun
Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények.

zések dacára sem kívánja módosítani a vallásgyakorlásról
szóló törvényt, mely – ha így megy tovább – oda vezet, hogy
egy telefonkönyvvel a hóna alatt bárki bármilyen vallási közösséget regisztráltathat a bíróságokon. Azután amikor ezen
biznisz-álegyházak ügyletei botrányt kiváltva napvilágra kerülnek, akkor a tisztességeseken is ütnek egyet, mondván,
lám, ilyenek mind az egyházak. Pedig a valóság az, hogy nekünk is fel kell készülnünk arra, hogy közösségeinket egyre
többen fogják megkeresni vagy megtekinteni, igényekkel és
elvárásokkal, s persze ha ezeknek nem felelünk meg, máris mennek tovább. Nem lenne-e jobb, kérdezem, elébe menni mindennek, és a szép református közösségi elveket újra
feleleveníteni, gyülekezeteinket egymástól is tanulva megújítani közösségi életükben, s minderre sok-sok időt és erőt
fordítani?
Ilyen lehetőséget kínált – legalábbis jelzésszerűen – a nyári nagy ifjúsági találkozó, a Csillagpont, amely ezúttal a mi
kerületünkben, Tolnában ment végbe. Ezúton is szeretnék
köszönetet mondani mindazoknak, akik a szervezés nem
kis munkájában részt vettek, túlnyomó többségben önkéntesként. A több ezer fiatal szinte egy teljes hetet tölthetett
együtt fiatalos körülmények és viszonyok között, rendkívül
színes programok közepette. Az együttlét megmutatta, hogy
két vagy három évenként szükség lehet ilyen nagyméretű találkozásra, ám a kisebb léptékű, esetleg egy-egy körzet vagy
megye ifjúságának találkozója ennél lényegesen fontosabb,
mégpedig évente vagy akár többször is. A következőkben kerületünk az ilyeneket mindenképpen támogatni fogja. Régi
tapasztalat, hogy egy-egy gyülekezetünkben a fiatalság akár
egy egész évet is el tud tölteni azokból az erőkből, amelyeket
egy-egy nyári konferencián szerez. A Csillagpont témáit és
tartalmát érték bírálatok is. Azt hiszem, ezekre idővel szükség lesz visszatérni, hiszen némelyike jogos volt, különösen
azok, amelyek a református identitás erősítését hiányolták.
Persze mindent a maga idejében és a maga helyén. Lelkipásztorainkat most arra buzdítom, hogy a Csillagponton
részt vevő fiataljaikat, különösen a kritikusokat, jó szóval és
testvéri szeretettel vezessék református identitásunk felé.
Főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés!
Ugyanilyen közösség-erősítő esemény volt május végén
Debrecenben az ún. Alkotmányozó Zsinat. Mivel erről korábbi jelentésemben, még a Zsinat előtt részletesen szóltam,
most nem kívánom bővebben taglalni az ott történteket,
csak annyit jegyzek meg, hogy ez az alkotmányozás inkább
kezdet volt, mint záró pont. A közös alkotmány, amelyet az
egyháztestek ünnepélyesen ratifikáltak, kötelezvénynek tekinthető, amely a testvériességre, az érdekképviseletre és a
közös misszióra hív. Ezért volt máris magától értetődő, hogy
augusztus végén együtt tiltakoztunk a szlovák nyelvtörvény
ellen. Ez legmélyebb meggyőződésem szerint csak a felszínen
mutatkozik elfogadhatatlan intézkedésnek egy olyan állam
részéről, amely – történelme nem lévén – teljes erővel igyekszik identitását biztosítani. Sokkal inkább látom ebben lehetséges majdani korlátozását pl. a szabad vallásgyakorlásnak,
az evangélium anyanyelven való hirdetésének, az anyanyelvi közoktatás korlátozásának, mint ahogyan ez utóbbi nem is
Szlovákiában, hanem éppen Ukrajnában kezd kibontakozni.
Mondhatom hát, hogy szinte végórán jeleztük önmagunknak
és a világnak is, hogy összetartozunk, és ezt az egybetarKÖZGYŰLÉS

tozásunkat közös hitünk alapozza meg. Egyszóval tehát jó
reménnyel vagyok, hogy amit Debrecenben rögzítettünk, az
dinamizálni, erősíteni és építeni fogja közösségünket.
Szeretnék néhány szót szólni lelkészképzésünkről is –
újra. Néhány évvel ezelőtt, amikor elhatároztuk, hogy a lelkipásztorok továbbképzést új alapokra helyezzük, ezt abban
a reményben tettük, hogy zsinatunkon megszületik a lelkipásztorokról szóló törvény. Legalább az, ha már az egyházi
szolgákról szóló törvény, amelynek része lenne a lelkészekről szóló, eddig még a vázlatában sem került a zsinati atyák
kezébe. A reményt egyfajta sürgősség is táplálta. Az elmúlt
évtizedek tapasztalata megmutatta, hogy semmiféle formában nem tartható fenn a lelkipásztorok továbbképzése, ha
az nem épül bele lelkipásztoraink minőségbiztosításába, és
csak egyházkormányzati kényszer hatására folyik, de egyébként ahogy esik, úgy puffan alapon. Most egyrészt jelentem,
hogy a lelkészekről szóló törvény még várat magára, viszont
igen hamar végére érünk annak a továbbképzési körnek,
amit pár éve lelkesen megkezdtünk. Egyre kevesebben és
fogyó lelkesedéssel jönnek a szervezett továbbképzésre, bizonyítva, hogy ha nem kapcsoljuk össze a dolgokat, bizony
kiüresedik ez a jó kezdeményezés is. Remélem, hogy előre
tudunk kitörni ebből a helyzetből, és a zsinat komolyan veszi a javaslatunkat, hogy immár nem egy-egy kerület saját
ügye a továbbképzés, hanem országos, sőt Kárpát-medencei
érdekről van szó.
Ide tartozik a lelkipásztori vizsgák új rendjével kapcsolatos tapasztalatok értékelése is. Mint az köztudott, nem
vártunk arra, hogy megszülessen az erről szóló zsinati döntés, hanem az előkészítő anyagok ismeretében idén már az
új típusú vizsgáztatást alkalmaztuk. Ennek jó és rossz tapasztalatai vegyesen voltak. Előbb hadd szóljak egy érdekes
élményről. Különös volt, hogy az egyik rész-bizottság azt a
jelöltet táncoltatta, akiről napnál világosabban sugárzott,
hogy komoly elhivatása van a lelkipásztori szolgálatra. Így
is viselkedett, így is nyilatkozott. Viszont ez a rész-bizottság
azt a jelöltet mindenképpen alkalmasnak akarta nyilvánítani, aki a bizottságok előtt kerek-perec közölte, hogy nem
is akar lelkész lenni. Ez bizony érdekes volt. Ám sok jó tapasztalat is született, Igen, a vizsgarend és módszer alapos
átgondolásra szorul. Ám az bizonyos, hogy a bizottságok valóságos képet kaphattak arról, kiket minősítenek lelkipásztori szolgálatra alkalmasnak. Jövőre – egyezség szerint – a
Dunántúli Egyházkerülettel közösen végezzük majd a vizsgáztatást, s reményeink szerint előbb-utóbb egy időben, egy
helyen, egy tematika alapján fognak vizsgára állni az összes
jelöltek egész egyházunkban. Adja Isten, hogy így legyen!
Jelentem, hogy kerületünk korábbi határozmánya értelmében lelkész-fogadó bizottságot állítottunk fel a más kerületből meghívott vagy pályázó lelkipásztorok megvizsgálására. Jók a tapasztalatok, mert a más kerületből érkezők
a kerület és az illetékes egyházmegye előtt is bemutatkozhatnak, hitükről és idejövetelük értelméről is számot adhatnak. Mindez azonban a jelek szerint csak szépségtapasz,
mert többnyire eleve eldöntött esetekkel találkozunk. Jelzések érkeznek arról, hogy a lelkipásztori állások betöltésénél
gyülekezeteink illetve a presbitériumok nem mindig állnak a
helyzet magaslatán. A szabadságból, ti. hogy a lelkész meghívása az ő döntésük, olykor nemtörődömség fakad, máskor
meg éppen egy-egy erőszakos lobbi, de még inkább egy-egy
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erőszakos személy sürgése-forgása lesz a meghatározó. Így
aztán sokszor mire észhez kap a gyülekezet, már tele vannak
törésekkel, veszekedésekkel, gyógyíthatatlan vagdalkozással, s bizony alig lehet valamit tenni. Kérem, hogy keressük
meg a módját annak, hogy a gyülekezetek szabadságát a legteljesebben tiszteletben tartva, az egyházmegye illetve a kerület legalább ajánlást tehessen személyre vagy személyekre, vagy legalább megfontolásokat javasolhasson az adott
gyülekezetnek a jellegéhez, szolgálati igényeihez alkalmas
személy megkeresésére.
Röviden szeretnék szólni arról a kezdeményezésünkről
is, hogy jelenleg használatos énekeskönyvünket bővítsük
ki olyan énekekkel, amelyeket már régóta ismernek és szeretnek gyülekezeteink. Terv szerint három pótfüzetet jelentetünk meg, amelyek a nagy ünnepkörökhöz igazodnak, és
ezeket istentiszteleti használatra ajánljuk. Azután, a tapasztalatok összegyűjtése után, az alaposabban megválogatott
anyaggal javaslatot teszünk zsinatunknak a mostani énekeskönyv bővítésére. A döntésnek több oka, vagy inkább célja van. Egyházzenészeink egybehangzó véleménye szerint az
1948-as énekeskönyv a református egyházunk történetének
mindeddig legjobban sikerült összeállítása. Kitűnő egyházzenészek és teológusok vettek részt egykor a munkában. Bevezetését nagymértékben segítette az ébredés és az ébredéssel
együtt járó élő igény új énekek tanulására is. Ha ugyan ma
nem mondhatjuk is, hogy egész egyházunkat ébredés hatná át, az bizonyos, hogy 60 esztendő múltán számos olyan
ének született, amelyeknek liturgiai használatban lenne a
helye. Egyrészt tehát ezt szeretnénk elősegíteni. Másrészt az
énekeskönyv kiegészítése megoldaná a reménytelen vitát is,
hogy ugyanis az újak kedvéért mely énekeket hagyjuk ki a
mostaniból. Álláspontom szerint egyet sem szabad kihagyni,
hanem meg kell toldani a mostanit, és a bővített részből is
lehetne választani énekeket. Ezzel kívánom cáfolni a közkeletű vélekedést, hogy a kiegészítő füzet énekei régi énekeket
váltanának fel. Kérem közgyűlésünk minden tagjának támogatását ehhez. Nem is elsősorban azt, hogy most egy határozatot fogadjunk el, hanem azt, hogy mint lelkipásztorok,
presbiterek és gyülekezeti tagok fogadják szívesen, tanulják
és énekeljék ezeket az énekeket, s majd a tapasztalatokat is
osszák meg velünk. Igen remélem, hogy az új énekeskönyv
eme régóta forgó kérdése közelebb kerülhet a megoldáshoz.
Főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés!
Néhány szót szólnom kell az anyagiakról is. Nem szívesen
teszem, mert a nincsről aligha lehet valamit szólni. A mögöttünk levő hónapok ugyanazt mutatják az egyház-finanszírozás dolgában, mint a korábbi évek, csak most a gazdasági válság kellős közepén erőteljesebben érzékeljük a kormányzati packázást, a nyilatkozatok és ellennyilatkozatok,
tárgyalásnak nevezett protokoll egybegyűlések semmit sem
hozó valóságát. Bizony úgy van, ahogyan nyáron már hallottuk, az egyház-finanszírozási pénzek csökkenni fognak,
mégpedig jelentősen. Mindaddig természetesen, amíg az Országgyűlés nem dönt véglegesen a jövő évi költségvetésről,
néhány ügy nyitva van, ám világosan látható, hogy a jövő
esztendei pénzünk a tavalyi kevesebbnél is kevesebb lesz.
Esperes-gondnoki értekezletünk és a gazdasági bizottság
többször tárgyalt már erről, és remélem, hogy a decemberi
közgyűlésre ide tudunk hozni néhány általános irányelvet.
KÖZGYŰLÉS

Tárgyalnunk kell pl. a beruházások ügyéről. Mire és mennyi
pénz jut. Tárgyalnunk kell a gyülekezetek munkáját közvetlenül támogató missziói alapról, motorizációs alapról és
egyéb működési kiadásokról, egyszóval mindenről, ami pénzbe kerül. Kérem közgyűlésünk minden alkotó tagját, legyen
türelmes ezekben a vitákban, mert nem kis tétje van annak,
hogy a következő évben hogyan megyünk végig, és hogy a
szűkösség dacára is megtaláljuk-e a megfelelő formákat. S
azt is kérem, ne hozzanak senkit zavarba azzal, hogy kész finanszírozási tényekkel ostromolják a kerületet, noha azokról
előzőleg nem tájékoztattak, de most azt sugallják, hogy minden a kerületi támogatástól fog függeni. Ezt nem tisztességes, de nem is hatásos, merthogy a költségvetést – legalábbis
minálunk, Dunamelléken – a kerületi tanács határozza meg
– a jövőben is. Egyre több helyről érkezik jelzés, miszerint
különböző típusú pályázatokon az egyházközségek pénzeket
nyertek. Tegnap a zsinati elnökségi tanácson tárgyaltuk, s
hamarosan körlevél érkezik a gyülekezetekhez arról, hogy
az értesítés, miszerint a pályázó egyházközség támogatást
nyert, nem azonos a szerződéssel. Ezért mindaddig, amíg a
szerződést aláírásra meg nem kapja az egyházközség, ne adjon megbízást semmilyen munkára, a megkapott szerződést
pedig aláírás előtt mutassák be egyházkerületünk pályázati
referensének, mert feltehetően igen huncut dolgokat fog tartalmazni a szöveg.
Végül a Kálvin-évhez kapcsolódva egy közeli élményről
hadd számoljak be. Az elmúlt héten Pécsett a Pécsi Egyetem
szervezésében nagyszabású nemzetközi konferencia volt Kálvin, Magyarság, Európa címmel. Ezen a konferencia résztvevői javaslatot fogalmaztak meg a 2017-es évre, a reformáció
kezdetének ötszázadik évfordulójára. E javaslat szerint a
méltó ünnepléshez már most meg kell kezdeni a felkészülést.
Javaslom, támogassuk meg ezt a Zsinathoz küldendő javaslatot, s a magunk körében tegyünk is majd lépéseket.
Ezen a konferencián a pécsi egyetem egyik tanára igen
érdekes szempontból mutatta be a jelenlegi település-fejlesztési politikát. Az ún. hátrányos helyzetű kistérségek világát egybevetette a népszámlálási adatokkal, s ebben az a
meglepő – nem is olyan meglepő? – eredmény mutatkozott,
hogy Magyarországon az ún. református szálláshelyek nagy
része hátrányos kistérség. Egészen pontosan a hátrányos
kistérségek mindegyike református többségű. Ebből azonban nem arra kell következtetnünk, hogy még ezen a téren
is elnyomnak bennünket, hanem inkább arra, amire Pap
Norbert docens, az előadó, felhívta a figyelmet. A kistérségek nehéz sorsa ugyanis jórészt abban mutatkozik, hogy jelenlegi állapotukban még a területfejlesztési forrásokat sem
tudják értelmes, jó célú módon felhasználni. Nincs rá fogadó
kapacitásuk. De az előadó arra is rámutatott, hogy ennek az
egyik fő oka az, hogy a jelenlegi politika a fejlesztések ügyét
mechanikus mutatók szerint vagy éppen presztízs-beruházások mentén végzi. Ő azonban arra hívta fel a figyelmet,
hogy látása szerint a református közösségek mint spirituális
közösségek alkothatnak olyan kvalitásos szellemi és morális
közeget, amelyben megnyílhat az út e térségek felzárkóztatására és megsegítésére. Szinte kimondatlanul is éreztem,
hogy arról a kálvinista pluszról beszél, amit a budapesti
teológia egykori tanára, Sebestyén Jenő hangoztatott megannyiszor. Előadásában használt egy drámai kifejezést is.
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Így mondta – s nyilván mondhatta, mert a téma elsőrendű
szakértője –, hogy ezek a térségek roncs világok. Roncs világok egy roncs országban. Erről egy nagyszerű film, vagy inkább mese jutott eszembe, az orosz keresztyén filmrendező,
Andrej Tarkovszkij filmje: a Stalker. A film meséje egyszerű.
Három férfi bolyong egy roncs-világban, amely el van zárva
a világ elől, s az a céljuk, hogy eljussanak egy titokzatos szobába – talán szentélybe? – amely rom épület (talán összedőlt
templom?) közepén van, mert ha oda eljutottak, s ott kívánságukat hangosan elmondották, az valóra válik. A történet,
ahogyan az egy keleti ortodox keresztyénhez illik, persze
misztikus. Ám útközben feltárul a keresők lelke, föltárul,
hogy mit akarnak ők valójában. Azután ebbe a titokzatos szobába megérkezvén nem tudják kimondani a kívánságukat. A
film narrátora e bolyongásuk közben Lukács evangéliumából
az emmausi tanítványok történetét idézi. Azt a részét, amit
így fogalmaz meg az evangélista: de szemeik visszatartóztattak. Igen, úgy tűnik, ma országunk tele van ilyen keresőkkel,
akik ebben a roncs országban bolyonganak, s keresik azt a
helyet (szentélyt?), ahol kimondhatják kívánságukat, hogy
az úgy legyen. De szemeik visszatartóztatnak.
Talán az evangélium, talán a feltámadott Jézus magyarázata arról, hogy ezeknek így kellett lenniük, mégiscsak megdobogtatja már a szívünket, hogy felismerjük: vissza kell
mennünk a mieink közé, mert ahol a mieink vannak, éppen
az a valódi roncs világ. A falunk, a városunk, a rokonságunk,
a családunk, az egyházunk, a gyülekezetünk, a gazdasági
életünk, a politikánk, a kultúránk, egész jelen korunk. S ez
az a világ, ahol el kell hangoznia: láttuk Őt! Úgy van, ahogy a
húsvéti asszonyok mondották: Krisztus él, feltámadott!
Főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés!
Nem adatott meg könnyű korban élnünk. Ám éppen az
újra olvasott Kálvin tanít meg arra a józanságra, hogy értel-

metlen és szükségtelen kívánság-szobák után kutakodnunk,
merthogy a minket szerető Isten itt, ebben a roncs-világban
végezte el üdvözítésünket. Legyen hát velünk Isten megsegítő
kegyelme adventünkben is, amely nem a mi megérkezésünk,
hanem az Üdvözítő elérkezése, amely nem a mi kívánságaink beteljesülésére, hanem az isteni ígéretek beteljesítésére
mutat, s amely nem valami titokzatos mese-szobába, hanem
a betlehemi jászolbölcsőhöz invitál. Nézzünk Krisztusra, a
hitnek megkezdőjére, és bevégzőjére, Aki megvetve az előtte
levő gyalázatot, dicsőséget nyert alázata, engedelmessége,
áldozata által. Az Övé minden hatalom mennyben és földön!
A feltámadott és eljövendő Krisztus reménységet adó erejében köszöntjük e helyről is nyugállományba vonult lelkipásztorainkat: dr. Sípos Ete Álmost, aki Budapest-Nagyvárad térről, Becsei Zoltánt, aki Dunaszentbenedekről, Lemle
Zoltánt, aki Bonyhádról, dr. Herceg Pált, aki Hittudományi
Karunkról, Ordasi Jánost, aki Perőcsényről, és Kiss Tamásné
Mikolai Ágnest, aki Szigetmonostorról vonult nyugdíjba. Isten adjon szolgatársainknak jó pihenést és hosszú áldott éveket.
Emlékezünk a boldog feltámadás reménye alatt legutóbbi
közgyűlésünk óta elhunyt lelkésztestvéreinkről: Jeney Huba
(utolsó szolgálati helye Külső-Kelenföld), dr. Molnár Mihály
(Debrecen), Bajusz Gyula (Tiszaroff), Horváth György püspöki főtanácsos, dr. Hős Gézáné (Fasor), Mezey Tibor (Fasor), Sebestyén Albert (Lovasberény) és dr. Kovács Bálint
(Józsefváros). Nagyszerű embereket veszítettünk velünk,
nyugdíjas korukban is szolgáló, szinte mindhalálig tevékeny
lelkipásztorokat. Nehéz korban szolgáltak, s életük végéig
hűségre, tisztességre tanították az utánuk jövő nemzedékeket. Mélyen együtt érzünk fájdalmat hordozó családjaikkal,
emléküket megőrizzük.

Közgyűlési határozatok
6. SEGÉDLELKÉSZEK ESKÜTÉTELE ÉS OKLEVELEK ÁTADÁSA
Előterjesztő: Peterdi Dániel egyházkerületi főjegyző
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
megállapítja, hogy Bob Ilona Enet, Bozáné Géresi Anikó,
Esztergály Előd Gábor, Király Levente Zoltán, Kovács
Enikő, Kovács Zsolt Levente, Sándor Levente, Szepesy
László, Szetey Szabolcs, Szőke Etelka a segédlelkészi esküt letette, az I. lelkészképesítő vizsgáról kiállított oklevelet
átvette.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
megállapítja, hogy Alexandrova Marianna, Czeilinger
Antal, Dömötör Norbert, Kiss Sámson Endre, Nátulyné
Szabolcsik Eszter, Neuwirth Tibor, Négyesi Adrienn,
Pető Balázs a segédlelkészi esküt letette, a lelkészi oklevelet átvette.

KÖZGYŰLÉS

7. LELKÉSZI OKLEVELEK ÁTADÁSA
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
megállapítja, hogy Becker Norbert Gyula, Csere Mátyás, dr. Egeresiné Szűrszabó Anikó, Fekete Zoltán,
Ferenczy József, dr. Szabóné Horváth Ágnes, Takaró
Tamás a lelkészi oklevelet átvette.

9. PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FŰZŐDŐ HATÁROZATOK
Előterjesztő: Peterdi Dániel főjegyző
1. A közgyűlés megköszöni dr. Szabó István püspök úr jelentését, azt teljes egészében jegyzőkönyvéhez csatolja és a
Dunamelléki Közleményekben megjelenteti.
2. A közgyűlés bátorítja a gyülekezeteket, hogy a Budapesti Történeti Múzeumban megnyílt „Református kulturális
örökség a Duna mentén” c. kiállítást, amely egyházkerüle-
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tünk történetét mutatja be, minél többen, csoportosan tekintsék meg.
3. A közgyűlés felkéri az esperes-gondoki értekezletet, alkossa meg a vizitációk új rendjéről a szabályzást.
4. A közgyűlés felhívja a gyülekezetek figyelmét a gyülekezetek közötti közösségi találkozások fontosságára és szervezésére.

11. ELŐTERJESZTÉS PEDAGÓGUSOK KITÜNTETÉSÉRE
Előterjesztő: Hörcsök Imre
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés az
előterjesztést elfogadja.

12. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
5. A közgyűlés megköszöni az idei Csillagponton munkálkodók szolgálatát, különösképpen a Tolnai Egyházmegye
vendégszeretetét.
6. A közgyűlés üdvözli a 2009. május 22-én Debrecenben
tartott Alkotmányozó Zsinat munkáját és biztatja a gyülekezeteket, hogy tovább erősítsék a más kerületekben levő gyülekezetek közötti összetartozást, találkozásokat.
7. A közgyűlés felkéri az esperes-gondoki értekezletet, hogy
alkossa meg a lelkészajánló bizottságot, egyben kéri a gyülekezeteket, presbitériumokat, hogy a lelkipásztor-választás
folyamatában végig vegyen részt a bizottság munkájában.
8. A közgyűlés köszönettel veszi az egyházzenei bizottság
munkáját, amely kiegészítő füzetet készít elő az énekeskönyvünk mellé, és kéri a gyülekezeteinket, lelkészeinket, hogy
használják istentiszteleteken, énektanulásnál a hitélet megújítása érdekében.
9. A közgyűlés arra kéri a gazdasági bizottságot, hogy a
jövő évi gazdálkodás tervezésénél – a várható gazdasági
helyzetre való tekintettel – még nagyobb odafigyeléssel és
takarékossággal tervezze meg a költségvetésünket.

Előterjesztő: Peterdi Dániel
1. Az egyházkerületi közgyűlés Lénárd Zsuzsanna,
Lőrinczi Hunor, Nemes Csaba, Benkőné Dankó Lilla,
Kun Ágnes Anna, Lizik Zoltánné, Turbucz Erzsébet,
Bogyó Judit, Kozma Ferenc és dr. Tóth László lelkipásztorok lelkészi képesítését – a felterjesztő egyházmegyék
javaslata alapján – 2014. december 31-ig hatályban tartja.
2. Tóthné Bede Krisztina lelkipásztor hatályban tartási
kérelmét késve adta be, ezért az egyházkerületi közgyűlés
felkéri az illetékes Tolnai Református Egyházmegyét, hogy a
kérelemmel egyházmegyei közgyűlésen foglalkozzon, azután
terjessze fel ügyét a legközelebbi egyházkerületi közgyűléshez.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése
Orbán János lelkészi képesítését nem tartja hatályban.

13. LELKÉSZEK MÁS KERESŐ FOGLALKOZÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
Előterjesztő: Peterdi Dániel

10. A közgyűlés a püspök úr jelentésében felemlített „romosodásra” való tekintettel felkéri a gyülekezeteket, lelkipásztorokat, presbitereket a belmissziói feladatok még komolyabb végzésére.
11. A közgyűlés felhívja a pályázni akaró vagy már pályázó
gyülekezetek figyelmét, hogy a pályázati kiértesítés után ne
kössenek szerződést a kivitelezőkkel mindaddig, amíg a szerződési tervezeteket és a pályázati anyagokat véleményezés
céljára Pintér Gyula pályázati referensnek meg nem küldik a
beruházások és finanszírozások átláthatósága érdekében.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
Koczó Pál Budapest-Klauzál téri beosztott lelkész valamint
Kardos Péter pákozdi lelkipásztor más kereső foglalkozására engedélyt ad.

14. LELKÉSZKÉPESÍTŐ VIZSGA HALASZTÁSA
Előterjesztő: Peterdi Dániel
Az egyházkerületi közgyűlés Pál Tamás és Szőke Etelka
segédlelkész számára engedélyezi, hogy a soron következő
lelkészképesítő vizsgára jelentkezzen.

10. LELKÉSZSZENTELÉSRE BOCSÁTÁSUKAT KÉRŐKRŐL JELENTÉS
15. EGYHÁZKÖZSÉGEK ÁTMINŐSÍTÉSE, SZÓRVÁNYOK BEOSZTÁSA

Előterjesztő: Peterdi Dániel
Az egyházkerületi közgyűlés a tizenegy lelkész kérelmét
elfogadja. A lelkészszentelés időpontját a mai napon, november 12-én, 18.00 órára tűzi ki, a budapest-nagyvárad téri
templomban.

KÖZGYŰLÉS

Előterjesztő: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
tudomásul veszi a Budapest-Külső-Üllői úti Református
Egyházközség anyaegyházközségből missziói egyházközséggé történő átminősítését, a Budapest-Rákoskeresztúri
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Missziói Egyházközség anyaegyházközséggé történő átminősítését, a Visegrádi Református Leányegyházközség
megalakítását, valamint a pilisszentkereszti szórvány besorolását a Pomáz-Csobánkai Társegyházközséghez.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
köszönetet mond Szombathy Gyula nyugalmazott lelkipásztornak a Budapest-Rákoskeresztúri Egyházközség megalapítása, a templom felépítése érdekében végzett áldozatos
szolgálatáért.

16. A BENJÁMIN LAKÓOTTHON ÉS A BENJÁMIN
GYERMEKHÁZ ENGEDÉLYE
Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a
Benjámin Lakóotthon és a Benjámin Gyermekház működtetésére engedélyt ad. Az intézmények szolgálatára Isten
gazdag áldását kéri.

17. A SZÁSZ KÁROLY ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY MEGSZÜNTETÉSE
Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a
Szász Károly Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jogutód
nélküli megszüntetését tudomásul veszi.

18. AZ ÉSZAKPESTI EGYHÁZMEGYE SZABÁLYRENDELETE A BIZOTTSÁGOKRÓL
Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés az
Északpesti Református Egyházmegyének az egyházmegyei
bizottságokról alkotott szabályrendeletét jóváhagyja.

19. ZSINATI PÓTKÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA
Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés dr.
Nagy Zsolt zsinati világi pótképviselő és Jakab Erika zsinati lelkészi pótképviselő megválasztását megerősíti.

Közgyűlés 2. nap
2009. december 2

30. JELENTÉS A 2009. NOVEMBER 12-i LELKÉSZSZENTELÉSRŐL

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
elfogadja a missziói bizottság jelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
hálát ad Istennek a Biblia Éve során tapasztalt sok áldásért.

Előterjesztő: Varga Nándor egyházkerületi jegyző
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a
2009. november 12-én tartott lelkészszentelésről elhangzott
jelentést tudomásul veszi. A felszentelt lelkészek életére,
szolgálatára Isten áldását kéri.
2.A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
köszönetét fejezi ki a Budapest-Nagyvárad téri Egyházközségnek a lelkészszenteléshez nyújtott segítségért.

31. EGYHÁZKERÜLETI BÍRÓK ESKÜTÉTELE

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
felhívja a gyülekezetek figyelmét arra, hogy fokozottan figyeljenek oda a házasságok és családok állapotára, erősítve
azokat a különböző alkalmakon is. Legyen ez a lelkésztovábbképzés egyik programja is.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
felkéri az egyházmegyei tanulmányi előadókat, vizsgálják
meg bibliai és reformátori szempontból azoknak a módszereknek a végrehajtását, amelyeket több gyülekezet már alkalmaz a misszió új lehetőségeiként. (Pl. Keresztkérdések,
Alfa Kurzus, Cursillo stb.)

Előterjesztő: Varga Nándor egyházkerületi jegyző
A közgyűlés megállapítja, hogy Czanik Péter és dr.
Hardy F. Gábor egyházkerületi bíró az esküt letette. Életükre, szolgálatukra Isten áldását kéri.

5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
javasolja, hogy a missziói, tanulmányi és katechetikai bizottság képviselői vizsgálják meg a konfirmáció jelenlegi gyakorlatát, tekintettel arra, hogy egyre nagyobb különbségek
vannak a gyülekezet-típusok között.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
javasolja, hogy készüljön a vizitációra egységes útmutató, és
tartsanak az egyházlátogatóknak felkészítő alkalmat.

32. MISSZIÓI JELENTÉS
Előterjesztő: Cseri Kálmán
KÖZGYŰLÉS
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33. TANULMÁNYI JELENTÉS

2./c A Kecskeméti Református Gimnázium tantestületének a Soli Deo Gloria-díjat adományozza

Előterjesztő: dr. Szabó István
1. A közgyűlés elfogadja a tanulmányi bizottság jelentését.
2. A közgyűlés kifejezi örömét, hogy zsinatunk legutóbbi
ülésén határozat született a közös országos lelkésztovábbképzésről. Egyúttal kéri a zsinatot, hogy a lelkészekről szóló
jelenleg hatályos alkotmány-törvénybe is iktassa be a lelkésztovábbképzés rendjét, illetve, hogy az újonnan készülő
törvényben teljes alapossággal dolgozza ki azt.
3. A közgyűlés megbízza az esperes-gondnoki értekezletet
és az egyházkerület jogi bizottságát, hogy a következő közgyűlésre készítsék el az egyházkerület lelkészekről szóló
szabályrendeletének módosítását, s abba foglalják bele a lelkésztovábbképzésről szóló jogszabályokat is.
4. A közgyűlés felkéri a tanulmányi bizottságot, hogy kezdeményezzen megbeszélést a Presbiteri Szövetséggel a presbiterképzés új lehetőségeiről, elsősorban a gyülekezetigazgatás és -vezetés területén.
5. A közgyűlés felkéri a tanulmányi bizottságot, hogy a jövő
év elején tartson közös ülést az egyházmegyei tanulmányi
előadókkal, s ezen tekintsék át az egyházmegyékben szervezett programokat, a beváltakat ajánlják más egyházmegyéknek is, és fogalmazzanak meg olyan irányelveket, amelyek
a tanulmányi munka rendjét és tartalmát megfelelő és jó
arányban ötvözik.
6. A közgyűlés kezdeményezi az országos sajtónál (Reformátusok Lapja, illetve internetes portálok) olyan sorozatok
megindítását, amelyek egy-egy átfogó nagy teológiai, dogmatikai, egyháztani kérdést közérthetően és hitvallásos szellemben mutatnak be az olvasóknak.
7. A közgyűlés javasolja, hogy a 2010. év tanulmányi munkájának középpontjában a világmisszió témája álljon, tekintettel arra, hogy 2010-ben ünnepeljük az edinburgh-i konferencia 100. évfordulóját, s ez alkalmat ad arra, hogy ebből a
szempontból is szóljunk missziónkról.

3. Istennek ad hálát a közoktatási intézményeinkben folyó
magas színvonalú munkáért és nevelésért.
4. A közgyűlés köszönetét fejezi ki a református intézményhálózat pedagógusainak, akik az egyre nehezebb körülmények között is elkötelezetten és fáradhatatlanul végzik
munkájukat.
5. Kiemelten köszönetet mond a közgyűlés azoknak a pedagógusoknak, akiknek az elmúlt tanévben OKTV-n az első
húsz helyezett közé jutott tanítványa.
6. A közgyűlés támogatja, hogy korábbi határozatának
megfelelően – az anyagi lehetőségek figyelembevételével –
egyszeri, kiemelt támogatásban részesüljenek a 2009-ben
újonnan indult és 2010-ben induló óvodák.
7. A közgyűlés megköszöni a pedagógusok, gyülekezeti
munkások, hittanoktatók, lelkipásztorok nyári hitmélyítő,
cserkész-, napközis és egyéb táborokban végzett munkáját.

35. GYŰJTEMÉNYI JELENTÉS

Előterjesztő: dr. Fogarasi Zsuzsa
1. Az egyházkerület közgyűlése a jelentést elfogadja.
2. A közgyűlést a gyűjteményi bizottság kezdeményezésére
megfontolás tárgyává teszi egy a Dunamellékre kiterjedő, e
ciklusban megvalósítandó gyűjteményi összeírás megvalósítását. A kérdőív tartalmi és formai kidolgozásához, a munka előkészítéséhez a bizottság a 2010 februárjában tartandó
ülésén részletes javaslatot kíván kidolgozni 2010. március
31-ig.
3. A közgyűlés felkéri a gyülekezeteket, hogy a kézhez kapott gyűjteményi nyilvántartást (1981-es kérdőívek fénymásolata) juttassák vissza ellenőrizve és javítva vagy a gyűjteményi bizottság címére (Bp. Ráday u. 28.), vagy pedig a
Ráday Múzeumba (Kecskemét, Kálvin tér 1.).

34. ISKOLAÜGYI JELENTÉS
4. A közgyűlés felhívja a figyelmet arra, hogy gyűjteményi
jelentések készítése minden egyházmegye számára kötelező.

Előterjesztő: Hörcsök Imre
1. A DREK közgyűlése az iskolaügyi jelentést elfogadja
2. A pedagógusok munkájának elismerésére a közgyűlés az
általa létrehozott díjakat az idén az alábbi pedagógusoknak
adományozza:
2./a Némethy Lászlóné óvónőnek, a Gyökössy Endre
Református Óvoda vezetőjének a Lorántffy Zsuzsanna-díjat
adományozza
2./b Telekes Tamásnak, a Kecskeméti Református
Általános Iskola tanárának a Benda Kálmán-díjat adományozza
KÖZGYŰLÉS

5. A közgyűlés elrendeli, hogy a gyűjteményi íveket minden esztendőben teljeskörűen töltsék ki.
6. A közgyűlés felkéri az egyházközségeket, hogy a tőlük
elvárt gondossággal járjanak el a levéltári anyagok és a klenódiumok őrzésében, ezekről és a könyvanyagról megfelelő
nyilvántartást vezessenek.
7. A közgyűlés felkéri az egyházközségeket, hogy a 2009.
évről készítendő beszámolóban – mellékletként – foglalják
2009 NOVEMBER
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össze a jubileumi Kálvin-év gyülekezeti eseményeit.

való elkészítésére.

8. A közgyűlés megtekintésre ajánlja a gyülekezeteknek a
kecskeméti és a budapesti Kálvin-kiállítást.

3. Az egyházkerületi közgyűlés felkéri a kebelbeli egyházközségeket, készítsék el felújítási, építési tervüket, amelyet
terjesszenek fel egyházmegyéjükhöz, hogy előre tervezni lehessen a támogatások szükségletével.

9. A közgyűlés köszönetet mond a Ráday Gyűjtemény és
Múzeum minden munkatársának és minden egyházközségnek, amelyek a Kálvin-kiállítások megrendezésében együttműködtek.

36. KATECHETIKAI JELENTÉS

4. Az egyházkerületi közgyűlés hálát ad Isten gondviselő
kegyelméért, hogy az egyre nehezedő anyagi helyzetben is
volt lehetőség építkezésre, felújításra egyházközségeinkben.
5. Az egyházkerületi közgyűlés bölcs és megfontolt döntést
kér minden egyházközségtől az építkezés, felújítás megkezdése előtt, hogy erején túl ne kezdje azt el.

Előterjesztő: Lenkeyné Teleki Mária
1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a jelentést.
2. Köszönetét fejezi ki dr. Fodorné dr. Nagy Saroltának
egyházkerületi katechetikai előadóként végzett szolgálatáért.
3. Az egyházkerület írjon ki pályázatokat az egyházmegyéknek katechetikai eszköztár bővítésére, amelyekre az
egyházmegyéknél az egyházközségek pályázhatnak.
4. Az egyházkerület bízza meg a katechetikai bizottságot,
hogy készítsen tervezetet a vizitációs jegyzőkönyv vonatkozó
oldalának módosítására 2010. március 31-ig, amelyet az egyházmegyék előadóin keresztül széleskörű véleményeztetésre
bocsát.

6. Egyházkerületi közgyűlés megbízza Pintér Gyula lelkipásztort, hogy az egyházközségek által benyújtott pályázatokra érkezett értesítéseket tekintse át, azokra referáljon,
szükség szerint konzultáljon a zsinati pályázati referenssel.

39. DIAKÓNIAI JELENTÉS
Előterjesztő: Derencsényi Zsuzsanna
1 Az egyházkerületi közgyűlés javasolja a Bács-Kiskunsági Egyházmegye határozata alapján, hogy lehetőség szerint
gyülekezetenként vagy több egyházközség összefogásával
évente legalább egyszer tartsanak diakóniai napot.
2. Az egyházkerületi közgyűlés javasolja missziói-diakóniai
szórólap egyházmegyénkénti terjesztését a Budapest-Északi
Egyházmegye határozata alapján.

37. EGYHÁZZENEI JELENTÉS
Előterjesztő: Hornyák Julianna
1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a jelentést.
2. Buzdítja a gyülekezeteket, hogy teremtsenek alkalmat
a rendszeres énektanításra. Ehhez ajánljuk a Hadd zengjen
énekszó c. füzetet, mely a napokban jelent meg a kerületi
egyházzenei bizottság szerkesztésében kimondottan istentiszteleti éneklésre szánt új énekekkel.

3. Az egyházkerületi közgyűlés javasolja, hogy az egyházkerület által támogatott egyházmegyékben (Baranya,
Tolna, Vértesalja) a tárgyévben megszületett lelkészgyermekek születésüknek dátumától részesüljenek havi LSZAtámogatásban.

40. MÉDIA ÉS INFORMATIKAI JELENTÉS
Előterjesztő: Pető Gábor

3. A közgyűlés kéri a kántorképzést végzőket, hogy a kántorképzés anyagába vegyék fel a gyülekezeti énektanítás
módszerét.

38. GAZDASÁGI, PÉNZÜGYI, ÉPÍTÉSI JELENTÉS
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a gazdasági bizottság jelentését.
2. Az egyházkerületi közgyűlés megbízza az elnökséget és
a gazdasági bizottságot a 2010. esztendő költségvetése készítésekor az építési-felújítási alap létrehozásának feltételi
rendszerének kidolgozására, és a költségvetés ez alapján
KÖZGYŰLÉS

1. A közgyűlés elfogadja a média és informatikai bizottság
jelentését.
2. A közgyűlés megköszöni az egyházközségi kiadványok
szerkesztőinek áldozatos munkáját, és javasolja, hogy ezen
kiadványok egy-egy példányát juttassák el az egyházmegyék
sajtóügyi előadójának.
3. A közgyűlés a felhatalmazza az egyházkerületi média és
informatikai bizottságot, hogy a beérkezett jelzések alapján
tegyen javaslatot a vizitációs kérdőív módosítására, és vizsgálja meg a kérdőív interneten keresztül (online) kitölthető
változatának bevezetési feltételeit.
4. A közgyűlés bátorítja az informatikai eszközökben hiányt szenvedő egyházközségeket, hogy alapítványok segítségével vegyenek részt ilyen irányú pályázatokon. Felkéri
az egyházmegyei informatikai bizottságok előadóit, hogy az
2009 NOVEMBER
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egyedi, kiemelkedően fontos esetekben értesítsék az egyházkerületi média és informatikai bizottságot.
5. A közgyűlés bátorítja az egyházközségeket, hogy éljenek
a meglevő informatikai és kommunikációs lehetőségekkel.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés az
ifjúsági lelkész jelentését elfogadja.

45/a. RÁDAY U. 28. ÉS 30. SZ. ALATTI LAKÁSOK
JOGÁLLÁSA

41. SZÁMVIZSGÁLÓ BIZOTTSÁG JELENTÉSE
Előterjesztő: Derzsi György

Előterjesztő: Varga László főigazgató

1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése
tudomásul vette a jelentést.
2. A Délpesti Református Egyházmegye 2008. évi záró
számadásának vizsgálatát az egyházkerület számvizsgáló
bizottsága annak elfogadása után végezze el, majd a soron
következő közgyűlésen jelentse megállapítását.

42. SPIRITUÁLIS JELENTÉSE

1. A DMREK mint tulajdonos a DRESZKK kezelése alá
rendeli a Ráday u. 30. alatt levő lakásokat és a Ráday u. 28
sz. alatti régi épületben levő fsz. 1., fsz. 2, az új épületben
levő fsz. 2, fsz. 3, II. e. 2. , III. e. 2. lakásokat.
2. Egyebekben a szabályrendelet VI. pontja változatlan
marad.

45/B. A 2010. JANUÁR 1-TŐL ÉRVÉNYES RÉSZVÉTELI DÍJAK A DRESZKK MÁTRAHÁZI ÉS GALYATETŐI KONFERENCIA-KÖZPONTJAIBAN

Előterjesztő: Bölcsföldi András
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a
spirituális jelentését elfogadja.

43. EGYHÁZKERÜLETI IFJÚSÁGI LELKÉSZ JELENTÉSE

Előterjesztő: Varga László főigazgató
A DMREK Közgyűlése a mátraházi és galyatetői konferenciaközpont 2010. január 1-től érvényes használati díjait
jóváhagyja.
(a részletek a mellékelt táblázatban)

Előterjesztő: Fodorné Ablonczy Margit

Megemlékezés Kardos Jánosról
2009. december 2
Tisztelt Emlékező Gyülekezet!
Sokat beszélünk közelmúltunk történelméről, a kommunista diktatúra mába nyúló, átláthatatlan szövevényeiről.
Mégis, joggal érezzük: ha sokat beszélünk is, keveset mondunk. Elmondott történeteink sokszor nem érintik a lényeget. Elmosódnak az emberi sorsok, elvesznek az egyedi
életpályákban rejlő válaszok nagy dilemmáinkra: meddig
terjed az egyén hatóköre a társadalomban, miben áll értelmes erkölcsi helytállása? Lehetett-e a mögöttünk hagyott
évtizedekben kitartani, hűségesnek maradni, megalkuvások
és rossz kompromisszumok nélkül egy közösséget szolgálni?
Szabad maradhatott-e a lélek a diktatúrában?
Bibó István sokat idézett gondolata szerint „a szabadság
ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem”. Ma olyan kivételes
életútról emlékezünk meg, amely ezt a félelmet leküzdő szabadságot példázza; nehéz esztendőkben, két diktatúra szorításában. S tett arról tanúbizonyságot, amit hívő reformátusként Kardos János Pál apostollal együtt maga is vallott, hogy
„nem félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek
és szeretetnek és józanságnak lelkét”. Minden időben. Még
nehéz esztendőkben, két diktatúra szorításában is.

Kardos János neve a magyar református egyház 20. századi történetének ismerői között leginkább a hírhedt 1948-as
egyházi választásokkal forrt össze. Hiszen a neves ügyvédet
hiába választották meg törvényesen a Dunamellék főgondnokává. Kardos Jánost végül botrányos körülmények között, az egyházi törvények súlyos megsértésével lemondásra
kényszerítették, vele szemben pedig Kiss Rolandot, a kommunista párt bizalmasát sikerült az főgondnoki székbe ültetni. Ravasz László püspök nyílt politikai nyomással történt
félreállítását és Kardos János megválasztásának megakadályozását a kommunista egyházpolitika első látványos sikerei
között könyvelhette el, s mindez nyitánya lett a későbbi –
egyre leplezetlenebb – egyházüldözésnek.
A botrányoktól kísért főgondnokválasztás fordulatait ma
már néhány részlettől eltekintve ismerjük. Tudjuk, hogy
1948 tavaszán Rákosi Mátyás személyesen kísérte figyelemmel az egyházi vezetőváltások folyamatát, s hogy mindeközben Kardos János személyes szabadsága is kockán forgott.
Tudjuk, hogy a Dunamellék református gyülekezetei, dacolva az uralkodó politikai akarattal, főgondnokká választották
a neves ügyvédet. S tudjuk azt is, hogy az igen kiélezett egy-
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házpolitikai helyzetben a tisztség betöltésének végső kérdését Kardos egy egyházi különbizottság kezébe tette le. Azzal
a szigorú meghagyással, hogy a döntés meghozatalában kizárólag az egyházi közérdek mérlegelése játsszon szerepet,
saját személyes sorsa ne. Miként fogalmazott: „Ha történetesen az én személyes érdekemben alakulna ki olyan vélemény,
hogy le kell mondanom, ez annak teljesítését szinte lehetetlenné tenné.” Kardos János a fizikai fenyegettetés árnyékában is vállalta volna a ráruházott szolgálatot, de elfogadta
– bár vitatta – az egyházi testület döntését: lemondott. Az
iskolák államosítása során kialakult heves csatározásokban
a zsinati ellenzék egyik meghatározó szereplője lett. Javaslatait azonban az egyház jövőjét a kommunista párttal való
megegyezésben kereső új egyházvezetés rendre elutasította.
A kilátástalan szélmalomharcot látva hamarosan lemondott
zsinati tagságáról, s ezzel rövid, de aktív egyházi közszereplése –a még rövidebb 1956-os intermezzótól eltekintve – befejeződött.
Kardos János néhány hónapos közegyházi pályafutása egy
alig megkezdett, máris derékba tört pályaív. Leginkább a
hiány szimbóluma, a ki nem teljesedett egyházi szolgálatvállalások parabolája. Élettörténete azt villantja fel, hogy mi
mindent veszített az egyház a diktatúrában. Hitvalló, nehéz
időkben is helytálló hűséges hívek, tudásukat az egyház szolgálatába állítani kész értelmiségek cselekvési lehetőségei zárultak be, vagy szorultak nehéz béklyók közé.
Kardos János ugyanakkor – amellett, hogy sorsfordító pillanatban lépett az egyházi közélet színpadára – korának legendás védőügyvédjeként, szigorú erkölcsi mércét állító közéleti személyiségeként életművével és bátor helytállásával is
tekintélyes hagyatékot hagyott ránk.
Kardos a második világháborút követően számos koncepciós perben vállalt védői feladatot. Amíg tehette. Ha végigtekintünk az általa védett vádlottak listáján, „a hosszú ötvenes évek” szinte egész története kirajzolódik előttünk. A kivételes pályaív kezdetén ő látta el Szombathelyi Ferenc volt
vezérkari főnök védelmét, majd a polgári társadalom és politikai elit szétzúzására irányuló hírhedt koncepciós perben,
a Magyar Közösség perben volt a védelem vezetője, védte
Turóczy Zoltán és Ordass Lajos evangélikus püspököket, Esterházy Pált a Mindszenty-perben, Papp Simont a MAORTügyben. Az 1956-os forradalom és szabadságharc bukását
követő megtorló perek során Kardos látta el többek között
Rácz Sándornak, a Nagy-Budapesti Központi Munkástanács
elnökének, illetve Tóth Ilona szigorló orvostanhallgatónak a
védelmét is.
Ki is volt hát Kardos János?
A 19. század végén a Pest megyei Üllőn született, apai
ágon régi református ároni családba. A családi hagyományokkal ellentétben azonban nem a lelkészi, hanem a jogi
pályát választotta élethivatásként. A szibériai hadifogságot
is megjáró, s az elszegényedett lelkészözvegy édesanya ellátásának terhét is felvállaló tehetséges fiatal jogász a húszas
évek elején Budapesten kezdett önálló ügyvédi gyakorlatot,
ami hamarosan nagy forgalmú, széles praxisú, neves vállalkozás lett. Erre az időszakra vezethető vissza barátsága a
két világháború közötti szellemi-politikai élet jelentős személyiségeivel, így Bibó Istvánnal, vagy éppen a világháború

alatti kiugrási kísérlet előkészítésében történelmi szerepet
játszó Ambrózy Gyulával, Horthy bizalmi emberével.
Kardos maga azonban nem vett részt aktívan a politikai
közéletben. A családi hagyomány ugyanakkor számos történetben őrizte meg a Horthy-rendszer társadalmi-politikai
viszonyait kritikusan szemlélő, a származási kiváltságokat
ellenző, a szociális kérdésekre igen érzékeny karakteres református szellemiséget, aki arra volt a legbüszkébb, hogy
földijei, a szigetszentmiklósi parasztemberek ügyes-bajos
dolgait mindig soron kívül, fizetség elfogadása nélkül intézte
el.
Jelentős szakmai sikerei időközben olyannyira ismertté
tették a nevét, hogy 1943-ban Keresztes-Fischer Ferenc belügyminiszter felkérte, hogy a nyilas kötődésű Pest-Pilis-SoltKiskun Vármegyei alispánnak, Endre Lászlónak a közigazgatásban való ellensúlyozása céljából vállalja el a megyei
Tiszti Főügyészi Hivatalt. A tisztségről azonban a német bevonulás másodnapján tiltakozásképpen lemondott. A nyilas
hatalomátvételt követően hamarosan hadbírósági eljárás is
indult ellene, mert tartalékos főhadnagyként nyíltan megtagadta, hogy a deportálandó zsidókat kísérő katonai különítmények parancsnoka legyen.
A nyilasokkal szembeni bátor kiállásából fakadó erkölcsi
tekintélyét és elmélyült szaktudását a világháborút követő
új kurzus is azonnal igyekezett szolgálatába állítani. Felkérést kapott az Elhagyott Javak Kormánybiztossága melletti
jogi főosztály megszervezésére. Azonban az intézményesülő
korrupció és az erősödő politikai nyomás elleni tiltakozásképpen néhány hónap múlva erről a befolyásos tisztségéről
is lemondott.
Ekkortól kezdődött politikai védői pályafutása, amelyet
mindvégig rendkívül éles politikai és sajtótámadások kereszttüzében kellett ellátnia. Illés Béla, a szovjet őrnagyként hazatérő nagybefolyású kommunista író 1946 tavaszán
Szombathelyi Ferenc tárgyalása során ekként állította célkeresztbe a hivatását megalkuvás nélkül ellátó ügyvédet:
„Aki ily módon él vissza a védői jogokkal, annak igazán nincs
helye a védői székben. Annak a helye a vádlottak padján
van.” – fogalmazott Hitler magyar védője címmel közzétett
publicisztikájában. Mindennek nyomatékosításaként Kardost az ÁVO is több ízben próbálta megfélemlíteni – sikertelenül. Maga Décsi Gyula, a Politikai Rendőrség, később
az Államvédelmi Osztály hírhedt alezredese személyesen is
igyekezett nyomást gyakorolni Kardosra, hogy hagyjon fel a
politikai ügyekkel. Kardos azonban a politikai támadások kivédése érdekében inkább vármegyei tiszti főügyészi állását
adta fel.
Bátor, kockázatot vállaló magatartásával, jogászi felkészültségével Kardos János széles körű megbecsültséget vívott ki magának. Megrendítően példázza ezt az akasztófától
megmenekült, s kegyelemből életfogytiglani börtönbüntetésre ítélt Dálnoki Veress Lajos feleségének Kardos Jánoshoz
írott levele: „Kedves jó Kardos János! Ha visszanézek erre
a nehéz esztendőre, újra és újra szinte megrendít a maga
ragyogó teljesítménye és végtelen emberi jósága! Igazolta a
mondást, ahol a legnagyobb a szükség, ott a legnagyobb az
Isten!”
Hivatástudatáról, szakmai tudásáról az ifjabb pályatárs,
a későbbi jeles ügyvéd, dr. Schirilla György a következőképpen emlékezett meg: „Mesteremnek Kardos Jánost tartom,
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aki szintén védett a Mindszenty-perben, és éppúgy törölték
az ügyvédi kamarából, mint engem. Ravasz székely góbé hírében állt, szenvedélye volt a védelem, nagyszerű taktikus
volt, élvezte a tárgyalást.”
A „ravasz székely góbé” 1949-ig védhetett politikai ügyekben. A jól ismert „dupla nullás”, azaz titkos ügykezelés bevezetésétől kezdve politikai ügyekben a védelmet csakis kijelölt
és megbízhatónak tekintett ügyvédek láthatták el. Kardos
János nem tartozott ezek közé. A szakmai elhivatottságból
és igazságérzetből fakadó, kockázatot vállaló civil kurázsi
azonban ekkor sem hagyta el. A Rákosi-rendszer legkeményebb éveiben – a kitelepítés fenyegetettségében – Kardos
János a titkos ügykezelés törvénytelensége elleni tiltakozó
beadványokkal ostromolta a hivatalokat. Beadványaira nem
kapott választ.
1956 után – míg tehette – újra aktív védői szerepet vállalt.
Kardos János védte a forradalmat követő megtorlássorozat
egyik szimbólummá váló áldozatát, a gyilkossággal megvádolt orvostanhallgatót, Tóth Ilonát. A megtorlás árnyékában
az asztalfióknak írt, keserű hangú kéziratos visszaemlékezése megrendítő dokumentuma annak, hogy milyen politikaijogi körülmények között, milyen belső vívódások közepette
vállalta el az ügyvéd a forradalom leverését követő első nagy
nyilvánosságot kapó kirakatperben Tóth Ilona védelmét.
„Hozzám az egyetem büntetőjogi professzora révén került
az ügy(…). Néhány megbeszélés után az az álláspont alakult
ki, hogy Tóth Ilonát én fogom védeni. Obersovszky és Gáli
védője pedig [két neves professzor] lesz. Ekkor ugyanis még
az volt a jogi helyzet is, s a szinte természetes felfogás is,
hogy egyetemi professzorok is vállalhatnak védelmet és az
októberi forradalom szellemi elitje szinte el is várhatja az
egyetemi tanárok által a legnagyobb készséggel nyújtani is
kívánt szolgálatot. Ez arra az időre esik, amikor az oroszok
által nyeregbe segített új kormányzat még nem mutatta ki
a foga fehérjét. Sőt a budapesti ügyvédi kamara akkor kinevezett miniszteri biztosa – az igazságügyi minisztérium felhatalmazásával – nekem ajánlotta fel az ügyvédi kamarák
országos bizottságának az elnökségét és kérlelt arra, hogy
fogadjam el.
A helyzet azonban rövidesen megváltozott, s én a felajánlott magas tisztséget utasítottam vissza, a professzor urak
pedig a védői felkéréseket. A helyzetet – nyilván – egyfor-

mán felmértük, de ellenkező következtetésekre jutottunk:
én arra, hogy közmegbízatást nem fogadok el, a professzorok
pedig arra, hogy a – lassan ellenforradalmárnak minősített –
forradalmárokat védje csak inkább Kardos János! Így lettem
védője Tóth Ilonának…” A pert lezáró halálos ítélet mélyen
megrendítette a lány életben hagyásáért végsőkig küzdő
ügyvédet, aki rövidesen szívinfarktust kapott.
A titkos ügykezelést hamarosan visszaállították, és a szabad védőválasztást újból – immár, „lepapírozva” – jogszabállyal korlátozták. Így, bár megbízott védője volt, Kardos
már nem védhette sem Maléter Pált, sem közeli jó barátját,
Bibó Istvánt.
Kardos János szakmai tekintélyét és erkölcsi hitelét – elődjeihez hasonlóan – a formálódó Kádár kormány is megpróbálta kihasználni. Hol ígéretekkel, hol zsarolással igyekeztek őt
rávenni arra, hogy vállalja el az Ügyvédi Kamarák Országos
Bizottságának elnökségét. Kardos azonban nem volt hajlandó közösséget vállalni a kiépülő diktatúrával, s személyével
legitimálni a kádári megtorlást.
1958-ban az Ügyvédeket Felülvizsgáló Bizottság Kardos
Jánost ügyvédi hivatás gyakorlására alkalmatlannak találta. Ügyvédi hivatalától megfosztották, és 1958. augusztus
31. napjával törölték a Budapesti Ügyvédi Kamaránál vezetett ügyvédi névjegyzékből. Kardos János egy évvel később,
1959. november 12-én 65 esztendősen elhunyt.
Tisztelt emlékező gyülekezet!
Kardos János életpályája valóban a félelmet leküzdő szabadság példája, és tegyük hozzá: a mindhalálig való hűségé
is. Egy kiváló felkészültségű jogászra, bátor, kockázatot vállaló, hitvalló, nyakas reformátusra emlékezünk. Nagyszerű
emberre – ahogy Dálnoki Veress Lajosné írta: jó emberre.
Aki nemcsak vallotta, de életével is bizonyította, hogy „nem
félelemnek lelkét adott nékünk az Isten; hanem erőnek és
szeretetnek és józanságnak lelkét.” Minden időben.
Kevés ilyen életpályára emlékezhetünk. Adjunk hálát az
Úrnak, hogy Kardos Jánosra most együtt emlékezünk!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket!
Kiss Réka
Elhangzott a Dunamelléki Református Egyházkerület 2009.
december 2-án, Budapesten tartott közgyűlésén

Az „Év igehirdetése” díj
Főtiszteletű egyházkerületi közgyűlés!
Tisztelettel jelentem a közgyűlésnek, hogy a Dunamelléki
Református Egyházkerület ebben az évben is meghirdette az
„Év igehirdetése” díjat. Az egyházkerület ezzel a díjjal szeretné kifejezni egyfelől a prédikáció megbecsülését, másfelől biztatni minden igehirdetőt színvonalas prédikációk készítésére,
harmadsorban bátorítani az igehirdetőket a pályázatra.
Az egyházkerület által kijelölt bizottság 2009. november
24-én, este 18 órakor tartotta ülését a Hittudományi Karon.

Sajnálattal állapítottuk meg, hogy az idén összesen 4 prédikáció érkezett a pályázati felhívásra, de örömmel jelentem,
hogy a bizottság egybehangzó véleménye alapján a „Hűség”
jeligével érkezett prédikációt díjazásra javasolja.
A prédikáció készítője dr. Tatai István hatvani lelkipásztor.
A prédikáció lectiója a Jel 2,8-11, a szmirnai gyülekezethez
írott levél, amelyből a 10. vers, „légy hű mindhalálig, s neked
adom az élet koronáját” textusként kiemelésre került.
A prédikáció címe: Szmirna hűséges szíve.
Az igehirdetés vázlata a következő:
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1.
A hűség alapja: Jézus legyen az első
2.
A hűség kincse: Jézus gazdagnak lát
3.
A hűség próbája
4.
A hűség jutalma
A dispozícióból is látszik, hogy klasszikus homíliát mondott az igehirdető.
A prédikáció követi a lectió gondolatmenetét, de a textusra
koncentrálva.
Nagyon értékes és gazdag kortörténeti és egzegetikai munka van a prédikáció hátterében és ezzel biztos alapot vetett
meg az igehirdető, hogy a textus igazi mondanivalóját megtalálja.

Az explicatioban tekintettel volt a perikópa összefüggéseire és minden lényeges mondanivalóját kifejtette. Az applikációban szemléletes, jól használ egyháztörténeti példákat, sőt
a saját életéből vett példa is helyénvaló.
A prédikáció logikusan felépített és közérthető.
Isten áldását kérjük dr. Tatai István életére, szolgálatára
és a hatvani gyülekezetre.
Dr. Nagy István teológiai tanár

Megyei adatok
BARANYA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1.
Kiss Tamás – Dunaszekcsőről rend.áll.-ba
SZÜLETETT:
1.
Márton – Bereczky Örs és Németh Judit második
gyermeke
2.

Borbála Réka – Gaál Mariann második gyermeke

BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1.
Mészáros Zoltán – Fülöpszállásról Kiskunhalasra
beo.lp.
2.
Varga Nándor – kecskeméti intézeti lp-ból megválasztott lp.
3.
Berze János – Kiskunhalasról Dunántúlra
4.
Adamek Norbert – Kecskemétre beo.lp.
5.
Csőri-Czinkos Gergő Tamás – Kiskunhalasról
Tiszáninnenre

SZÜLETETT:
1.
Zita Piroska – Adamek Norbert első gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1.
Becsei Zoltán - Dunaszentbenedek
2.
Sípos Koppány Kadosa – Foktő
3.
Bérces István – Lajosmizse

Kelenvölgybe
3.
Sípos Alpár Szabolcs – Nagyvárad térről Biára
4.
Zila Péter – Tiszántúlról Nagyvárad térre
5.
Becker Norbert Gyula – Budafokra beo.lp.
6.
Négyesi Adrienn – Svábhegyre beo.lp.
7.
ifj. Takaró Tamás – Pesterzsébet-Központba beo.lp.

BUDAPEST - ÉSZAK
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1.
Szőke János és Szőke Noémi – Tiszántúlról Zuglóba
2.
Somogyi Péter és Somogyiné Ficsor Krisztina –
Kecskemétről Fasorba
3.
Szabó László – Nagyvárad térről ÚjpestBelsővárosba
4.
Koroknai-Tegez Ferenc – Rákospalota-Óvárosból az
egyházmegyéhez
5.
Czapp Enikő – a püspöki hivatalból rend.áll-ba
6.
Neuwirth Tibor – Káposztásmegyerre beo.lp.
7.
Pető Balázs – az egyházmegyéhez beo.lp.
8.
Szenes Tamás – egyházmegyétől rend.áll-ba
SZÜLETETT:
1.
Sámuel Dávid – Pataki András második gyermeke
2.
Anna és Boglárka – Battyányi Géza és Somogyi
Angéla ikergyermekei

NYUGDÍJBA MENT:
1.
dr. Herczeg Pál teológiai professzor

DÉLPEST
BUDAPEST – DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1.
Varga Róbert – Pasarétről Nagykovácsiba
2.
Pocsaji Miklós – Kelenföldről Albertfalva-

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1.
Viziné Surányi Erika – Ócsáról Alsónémedibe
2.
Nátulyné Szabolcsik Eszter – Vecsésre beo.lp.
3.
Kovácsné Szilágyi Erzsébet – CeglédNagytemplomba beo.lp.
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4.
5.
6.
7.

Király János – Ráckevéről Vasadra
Dömötör Norbert – Ócsára beo.lp.
Jelényi László – Tököl-Halásztelekről rend.áll-ba
Végh Gizella – Tököl-Halásztelekről rend.áll-ba

A 2010. január 1-től érvényes
részvételi díjak a

SZÜLETETT:
1.
Dorka – Makay László és Burkos Erika harmadik
gyermeke
2.
Hanga – Borsi Attila és Kusztos Ildikó második
gyermeke
3.
Mihály Balázs – Ács Mihály és Harkai Zsuzsanna
gyermeke
4.
Liza – Galsi Árpád és Wirth Erika ötödik gyermeke

Református Egyházkerület

ÉSZAKPEST

konferencia-központjaiban

Dunamelléki
Székházának
mátraházi és galyatetői

NYUGDÍJBA MENT:
1.
Kiss Tamásné Mikolai Ágnes szigetmonostori lp.
2.
Ordasi János perőcsényi lp.
TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1.
Czeilinger Antal – Gyönkre beo.lp.
2.
Pataky László – Gyönkről más egyházkerületbe
SZÜLETETT:
1.
Elza – Görgey Géza és Suhajda Etelka második
gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1.
Sima Endre – Alsónyék
2.
Figler János – Sárpilis
3.
Lemle Zoltán – Bonyhád

VÉRTESALJA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1.
Alföldy-Boruss Dániel – Alcsútra
2.
Stift János – Sárbogárdról Csabdiba
SZÜLETETT:
1.
Kolos – Alföldy-Boruss Dániel Gergely második
gyermeke
1.
Hedvig – Sándor Levente második gyermeke

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:
Kovács Bálint volt józsefvárosi lelkész
Mezey Tibor volt fasori lelkész
Sebestyén Albert volt lovasberényi lelkész

1. Teljes díj (nem egyháztag):
7 000 Ft +Áfa/fő/éj
2. Református Egyháztag:
5 600 Ft + Áfa/fő/éj
3. Kétágyas szoba egy fő részére: 10 000 Ft+Áfa/fő/éj
4. Csoport díj 25 főtől:
5 300 Ft/fő/éj
Számlázás ebben az esetben csoport számára készíthető!
Kedvezmények:
0-2 éves gyerekek ingyenes
2-10 éves 50 %-os kedvezmény (a csoportlétszámnál 2 gyerek számít 1 felnőttnek)
10-14 éves 25 %-os kedvezmény
14 év felett tanulói jogviszonnyal rendelkezők, valamint
lelkészek és nyugdíjasok 10 %-os kedvezményben részesülnek.
Padlástéri (hittantábor) csoportos elhelyezés 3 500 Ft+Áfa/
fő/éj. Ebből már külön kedvezmény nem adható.
A kedvezményt csak egy jogcímen lehet igénybe venni, ami
azt jelenti, hogy vagy a csoport kedvezményt, vagy a 10 %-os
kedvezményt veheti igénybe a tanuló, a lelkész ill. nyugdíjas.
Az egyháztagságot tárgyévi vagy előző évi fenntartói járulék befizetési nyugtával vagy csekkel kell igazolni.
Az idegenforgalmi adó, amelyet Gyöngyös város illetve
Mátraszentimre évenként határoz meg, nem szerepel az
árakban.
Galyán 28-30 főt tudunk egyszerre fogadni. A díjak és a feltételek teljesen megegyeznek a mátraházi központ díjaival.
Galyán a csoportdíj kedvezmény 20 főtől érvényes.
Minden helyfoglalás (konferencia vagy üdülés) csak
abban az esetben érvényes, ha a jelentkezést visszaigazoló megállapodás után a befizetendő összeg 50%-a
8 naptári napon belül beérkezik a megküldött csekken
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A Dunamelléki Református
Egyházkerület Székházának
Galyatetői Konferenciaközpontjában
téli síszezonban
az alábbi lehetőséget nyújtja

vagy átutalással. Üdülési csekket elfogadunk!

A galyatetői központunk félpanziós ellátást nyújt a sízők részére.
Teljes díj félpanziós ellátással:
5 500,- Ft+ Áfa/éj
Lelkészeknek és családtagjaiknak valamint az egyháztagságot igazolóknak:
5000,- Ft + Áfa/éj
Üdülőhelyi díj a Mátraszentimrei önkormányzati rendelet szerint.
A síszezon január 1-től március 15-ig tart.
0 fokos hőmérséklet mellett a hóágyúzás
révén kitűnő minőségűek a sípályák.

Mátraszentistváni sípálya
A sípálya Mátraszentistvánon (az üdülőtől kb.
4-3 km-re) 10 hóágyúval, hat sílifttel működő
sportlétesítmény.
Teljes sífelszerelés egy vagy több napra is bérelhető.
A síbérlet valamint a sífelszerelések árából a konferenciaközpontban megszállók 10 %-os kedvezményt kapnak.

Március közepétől Galyatetőre várjuk
az erdei iskolai csoportokat: 25-30 főig
teljes ellátás, szállás iskolai csoportoknak 3500,- Ft/fő/éj
Jelentkezés:
dr. Miklósné Szegváry Veronika
30/6639560;
email: szegver@gmail.com.
vagy Pintér Gyuláné 30/6365886;
email: pinterner@raday28.hu

DUNAMELLEKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztőség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph@raday28.hu
Felelős szerkesztő: Peterdi Dániel főjegyző
Szerkesztő: Regéczy-Nagy Enikő püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O.A.Invest nyomdában
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dr. Tatai István:

SZMIRNA HŰSÉGES SZÍVE
Lekció: Jel 2,8-11:
„A szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az
első és az utolsó, aki halott volt, és életre kelt: Tudok nyomorúságodról, és szegénységedről, pedig gazdag vagy, és azok
káromlásáról, akik zsidóknak mondják magukat, pedig nem
azok, hanem a Sátán zsinagógája. Ne félj attól, amit el fogsz
szenvedni. Íme, az ördög börtönbe fog vetni közületek némelyeket, hogy próbát álljatok ki, és nyomorúságotok lesz tíz napig. Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.
Akinek van füle, hallja meg, mit mond a Lélek a gyülekezeteknek! Aki győz, annak nem árt a második halál.”
Textus: Jel 2, 10b:
„Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját!”
Kedves Testvéreim!
A szmirnai gyülekezet súlyos hitpróbákon ment át. Jézus
tudott kritikus helyzetükről, ezért üzenetet küldött nekik
Patmoszról, hogy megerősítse őket a kitartásban. Az Úr szavai igen eredményesnek bizonyultak. Az üldözött közösség
a hűség meghatározó jelképe lett az egész korai egyházban.
A mártírok közül kiemelkedik a gyülekezet egyik elöljárójának, Polikárposznak a története, akit a hagyomány szerint (Irenaeus), maga János apostol bízott meg azzal, hogy
a „gyülekezet angyala”, tehát felülvigyázója legyen. Amikor
az idős püspököt Kr. u. 155-ben, az amfiteátrumban felszólították Jézus megátkozására, ő bátran ezt mondta: „Már 87
éve szolgálom az én uramat és királyomat, Jézust. Ő eddig
semmi rosszat nem tett ellenem, hogyan is káromolhatnám
annak nevét, aki megmentette az életem?” – a mártír püspök
tehát nem felejtette el Jézus levelét, mindhalálig hű maradt
Jézushoz, s elnyerte az élet koronáját.
Világunk vérzik a hűtlenségtől. Házasságok ezrei szenvednek hajótörést, s naponta derül ki, hogy milyen nehéz hűnek
maradni még szavainkhoz is. Leggyakrabban azonban Isten
bánkódik hűtlen szívünk miatt, mert életünkben könnyen
szétesik az, aminek mindenkor egynek kellene lennie: a hit
és hűség kifejezéseket az Újszövetség nyelve egy és ugyanazon szóval (pisztisz) adja vissza. – Ha szeretnéd a hűség igazi forrását megtalálni, akkor neked is szól a szmirnai levél.
Figyeljünk az Úr szavaira, aki ma az igazi hűség alapjáról; a
hűség gazdagságáról; továbbá a hűség próbájáról; és végül a
hűség jutalmáról szól hozzánk.
1. A hűség alapja: Jézus legyen az első! (8)
A pogány Szmirna sok tekintetben elsőnek tekinthette
magát Kis-Ázsiában. Első volt a szépségben, hiszen „Ázsia
gyöngyének” nevezték. Egy előkerült pénzérmén ezt találjuk: „Szmirna ragyogásban és méreteiben egész Ázsiában az
első”. Kulturális tekintetben ugyancsak utánozhatatlannak
bizonyult. Itt épült fel a tartomány legnagyobb színháza, s
Szmirnában született Homérosz is. Továbbá rendkívül büszkék voltak történelmükre is. A várost eredetileg a jóniai görögök alapították, majd lídek a földdel tették egyenlővé. A
halott város azonban Kr. e. 290-ben ismét virágzásba borult,
s ettől kezdve rendezettsége miatt „modell-városnak” is nevezték Ázsia-szerte.
Az első századi Szmirna azonban leginkább saját hűségére
volt büszke: Kr. u. 26-ban Róma megversenyeztette a kisázsiai városokat a császárhűség dolgában. A „hűség-verseny” egy
templomépítési jog megszerzéséért folyt. A nyertes város ab-

ban a kiváltságban részesülhetett, hogy elsőként emelhetett
templomot Tibériusz császár tiszteletére a tartományban.
Ugyan több mint tíz polisz szeretett volna a birodalom első
emberének kedvében járni, de a versengést Szmirna nyerte
meg (Tacitus). A városlakók rendkívül nagyra értékelték elsőbbségüket, ezért önmagukat nyíltan a hűség bajnokainak
tartották.
Vegyük észre, Jézus mennyire más sorrendről beszél: „A
szmirnai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja AZ
ELSŐ…” A magabiztos elsők városában most az szólal meg,
aki az egész teremtés kezdete, hiszen minden Általa lett! Jézus
története valóban egyedülálló, mert ugyan eltemetett halott
volt, de örökké él! Keresztáldozatával Ő lett a Mindenható
Isten előtt „az egyetemes hűségverseny” győztese, ezért Neki
adatott minden hatalom mennyen és földön (Mt 28,18).
Krisztus azonban nem csak AZ ELSŐ (protosz), hanem AZ
UTOLSÓ (eszchatos=végső) is, mert minden rá nézve van alkotva és egykor majd hozzá is tér vissza. Isten mindnyájunk
élete felett Neki adta az utolsó szó jogát (2Kor 5,10), sőt Benne láthatjuk a mindenség egybefoglaló célját és jövőjét, tehát
Ómegáját is (Jel 21,5-6).
Micsoda bátorítás lehetett Jézus önfeltárulkozása a megvetett szmirnai gyülekezet számára! Az üldözött és a társadalmi élet peremére szorított keresztyének immár biztosak
lehetnek abban, hogy ők Jézushoz, a Legelső és a Legkülönlegesebb személyhez tartozhatnak. S a Hozzá való tartozás a
lehető legnagyobb kiváltság, amely felülmúl minden emberi
elsőbbséget.
Aki szeretne növekedni a hűségben, annak mindenekelőtt
Jézus prioritását (elsőbbségét) és dicsőségét kell folyamatosan keresnie és meglátnia. Mert aki szemlélheti az Úr nagyságát, az mindenképpen új sorrendet fog felállítani életében,
sőt helyreáll önértékelése is. Az ilyen személy megszabadul a
hiúságtól, de nem kínozza többé a szívére akaszkodni kívánó
teljesítménydrukk sem, mert tudja, hogy ő Isten Győztesének kedveltje, és Istentől kijelölt helye és munkája van világunkban. Az új értékrenddel megáldott Krisztus-követő képes a legkisebbek felé is irgalmas kezet nyújtani, mert ő már
a legnagyobb tisztességben részesült: Jézushoz tartozhat.
Ezt a titkot Teréz anya is megsejtette. Kalkutta kivetett és
haldokló gyermekeit azért gyűjtötte össze, hogy legalább életük utolsó éjszakáján ételt, orvosi segítséget és szeretetet adhasson nekik. Amikor az amerikai Mark Hatfield szenátor az
egyik „haldoklók házában” meglátogatta, ezt kérdezte tőle:
„Hogyan képes ezen az utolsó helyen ezt az iszonyatos nyomort lelki összeomlás nélkül elviselni?” A Nobel-békedíjas
nővér bizonyságtevő válasza mindnyájunknak szól: „Kedves
szenátor úr, nem arra hívattam el, hogy emberi mértékek
szerint sikeres legyek, hanem arra, hogy Uramhoz mindenben hűséges maradjak”.
2. A hűség kincse: Jézus gazdagnak lát! (9)
Szmirna császárhűsége következtében mesés gazdagsággal rendelkezett, még „Arany útja” is volt, amely a város
fölé emelkedő Pagosz hegyet járta körbe. A helyi keresztyén
közösség azonban – főleg ilyen körülmények között – igen
szegénynek számított. A Jézus által használt ptóchos görög
kifejezés egyenesen koldus-szegénységet jelent. – Elképzelhető, hogy a keresztyének eleve az alsóbb társadalmi rétegekhez tartoztak, esetleg rabszolgasorba kényszerültek. Azt
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sem zárhatjuk ki, hogy hitük miatt olyan „törvényen kívüliségbe” kerültek, amely által jelentősen behatárolódtak munkavállalási lehetőségeik is.
Jézus tehát tudott a keresztyének üres pénztárcájáról.
Ennek ellenére gazdagnak nevezi a gyülekezetet. Hogyan is
értsük ezt a gazdagságot? Jézus szerint gazdag az, aki a legértékesebb gyöngyként Isten Országát meglelte (Mt 13,44),
s többé nem csak magára gondol (Lk 12,21). Jakab is hangsúlyozza, hogy Isten a szegényeket választotta ki, hogy gazdagok legyenek a hitben (Jak 2,5). Ezért vallhatja Pál apostol felszabadítóan: „minden a tiétek, akár Pál, akár Apollós,
akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a
jelenvalók, akár az eljövendők: minden a tiétek. Ti viszont
Krisztuséi vagytok…” (1Kor 3,21-23).
A fordulat éve előtt erdélyi keresztyéneket látogattunk
meg. A határon való várakozás és a téli időjárás miatt későn
érkeztünk meg a kisvárosba, ahol egy keresztyén cigánycsalád fogadott be bennünket. A férfi éjfélkor felkelt miattunk,
hasra feküdt a kis kályha előtt, hogy leheletével tüzet csiholjon, és meleg vizet készítsen számunkra. Aztán a kopott
vitrinből kivette a család egyetlen kincsét, az ajándékba kapott amerikai húskonzervet, s azt hihetetlen szeretettel és
imádkozva elénk tálalta az asztalra. Alig mertünk az ételhez
nyúlni ebben a meglepő szeretetben. Ott és akkor, abban a
szegény emberben, a jézusi gazdagság szépségével találkoztam.
3. A hűség próbája (10-11b)
Jézus látja, hogy a gyülekezet szenved. A nyomorúság szó
(thlipszisz) több oldalról érkező szorítást jelent. Egyfelől a
közösség erőteljes szóbeli támadás (verbális agresszió) alatt
állt. A helyi zsidó közösség féltékenysége súlyos rágalmakkal
(blaszfémia) nehezítette meg a fiatal eklézsia életét. Sajnos
egyháztörténeti tapasztalat, hogy Isten népe legalább annyit
szenvedett vallásos emberektől, mint a pogányoktól. Másrészt állami nyomás is nehezedett rájuk. Jézus még börtönről is szól, amely hamarosan próbaként adatik.
Láthatjuk, hogy a próbatétel mindig Isten tudtával történik, és az a célja, hogy Isten hűségünk által megdicsőüljön,
és hitünk megerősödjön. Jézus azonban irgalmasan gondol
tűrőképességünk határára is, ezért minden próbát szigorúan
mérlegre tesz. Ezért találjuk itt a tíz napra való utalást is.
Jó tudni, hogy a szenvedés ideje és mértéke a legördögibb
korokban is kizárólag Isten kezében marad, és pontosan limitált lesz (vö. Jób könyve).
Fontos, hogy Krisztus-követésünkben mindenkor elszántak legyünk. El kell döntenünk, hogy Jézushoz mindhalálig
ragaszkodni fogunk. Az Úr határozottan a lelkünkre köti:
nem szabad félnünk (10). A félelem ellenszere az Úr jelenlétében megnyilvánuló jézusi szó és szeretet: mert a teljes
szeretet kiűzi a félelmet (1Jn 4,18).
Megerősíthet bennünket az a tény is, hogy Jézus Krisztusnak is szembesülnie kellett a félelemmel. Próbatétele – az
evangéliumok elbeszélése szerint – olyan erős volt, hogy a
Gecsemáné kertjében vért verejtékezett. Baráti jelenlétre,
imádkozó társakra és angyali erősítésre volt szüksége, hogy
véglegesen rászánja magát a keserű pohár kiivására. Amikor
pedig csak a harmadik segítséget kapta meg, „még kitartóbban” folytatta a könyörgést (Lk 22, 44). Amikor megszületett
benne a döntés, akkor hirtelen minden más lett. Fel tudott
kelni, sőt képes volt emelt fővel szembesülni a gonosszal…
Jézust végül szinte mindenki elhagyta. Még az Atya is elfordult Tőle. Ő azonban soha nem hagyta el az Atyát. A gyermekkorban tanult esti imáját mondva halt meg a kereszten,
mintha csak aludni tért volna: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk 23,46). – Az Atya meghallgatta ezt az imádságot. Jézust feltámasztotta és ma is él. Tőle nyerhetünk erőt
félelmeink és legkülönfélébb próbatételeink idején. Legyen
bármilyen félelmetes vihar is életünkben, ha Jézus életha-

jónkban megszólalhat, akkor ott békesség támad a szívekben és megérkezünk, még ha hajónk összetörne is (ApCsel
27,23-25)!
4. A hűség jutalma (10c-11)
A Szmirna fölé emelkedő Akropoliszt a város koronájának nevezték. – Jézus a gyülekezetnek egy magasztosabb
koronát ígér: egy olyan győzelmet elismerő koszorúról szól
(sztefanosz), amelyet majd személyesen fog átadni minden
hűséges hitharcosának.
Úgy érzékelem, Jézus szeretne büszke lenni ránk. Nem
másodosztályú befutókat vár, hanem olyanokat, akik a nemes harcot megharcolták, és mindenben megbízhatónak bizonyultak (1Kor 4,2). A győztesek mindig Vele lesznek, és
színről-színre láthatják Őt (1Kor 13,12). A hívőkre olyan
öröm-lét vár, amelynek „nem árt a második halál”. Az első
halál (a testi meghalás) ugyan mindnyájunknak „árt”, de
akik Jézustól új életet kaptak, azokat nem érintheti a második, tehát az örök halál (Jel 20,14).
Dicsőséges jövőnk ígéretének ereje már mostani mindennapjainkat is átjárja, ezért indít el bennünket az örvendező
és szolgáló élet felé. Ahogy Jürgen Moltmann református teológus is tanítja: az elnyert isteni ígéret (latinul: pro-missio),
mindenkor küldetés (missio) is számunkra. Kálvin János is
szól az örökkévalóságról való elmélkedés (meditatio futurae
vitae) hasznáról, amely lelkünket a próbatételek idején bátor
cselekvésre bírja.
Akinek van füle, hallja! (11)
Mindezeket hallva úgy érezheted, hogy neked még nincs
hűséges szíved. Ha Isten előtt fáj hűtlenséged, akkor van egy
reménysugár számodra is: Jézus nem vetette el sem a hűtlenül tagadó Pétert, sem a Tőle elfutó tanítványokat. Húsétkor
utánuk ment, és újabb esélyt adott nekik arra, hogy megmutassák bátorságukat, mert Jézus az új esélyek és – kissé
túlzóan fogalmazva – a „második ártatlanság” (H. Nouwen)
Ura is! Mindezt a Pünkösdkor adott Szentlelkével teszi, mert
a hűség a Lélek egyik csodálatos gyümölcse.
Nagyon megérintett egy történet (ismeretlen szerző), amely
két testvérről szól. Hűtlenül bántak a rájuk bízott nyájjal, és
báránylopáson kapták őket. A helyi szokás szerint tüzes vassal bélyegezték meg mindkettőt. Két betű került homlokukra: ST (ang.: sheep thief = báránytolvaj).
Az egyik testvér szégyenében azonnal elhagyta még a környéket is, s idegenben próbált újból lelkileg talpra állni. Mivel azonban múltja ott is üldözte, végül elvetette saját életét.
A másik testvér úgy határozott, hogy otthon marad, s megpróbál tiszta életet kezdeni. Eldöntötte, hogy ezen túl mindenkivel csak jót kíván tenni. Hosszú évek, talán évtizedek
teltek így el. Egy napon új lakók költöztek a faluba. Feltűnt
nekik a furcsa „ST” jelzetű férfi. Meg is kérdezték az egyik
járókelőtől: mit jelent az a különös jel a szomszéd homlokán.
Ő elgondolkodott, majd ezt mondta: „Ez valami régi történet,
már nem emlékszem pontosan mindenre, de ha jól vélem, a
betűk azt jelentik, hogy „SZENT” (ang.: saint)…
Összefoglalás
Isten minden őszintén megtérő szívet képes Lelkével megszentelni, hogy az a hűség gyümölcsét megteremje (1Kor
6,11; Gal 6,22). Ma az érési folyamat négy fontos állomásával ismerkedtünk meg: Jézus új elsőbbségi rendet hoz életünkbe; Ő tehet szegénységünk ellenére lelkileg gazdaggá
bennünket; továbbá a növekedés érdekében hűségpróbákon
kell átmennünk; de bőséges azok jutalma, akik mindvégig
kitartanak.
Jó tudnunk, hogy Isten hűséges: „Ha hűtlenek vagyunk, Ő
hű marad, mert Ő magát meg nem tagadhatja” (2Tim 2,13).
Tedd meg azonban te is a részedet: „Légy hű mindhalálig, s
neked adom az élet koronáját!”
Ámen!
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oha zavarosabb korban nem élt az ember-világ, a világ.
Nem inkább zavarodott korban? Szívesen mondanám
emígy, csakhogy a zavarodottság már pünkösdi érzet: mi
akar ez lenni? – kérdezték ott megannyian, amikor isteni tolmácsok, feltámadás-tanúk zengték tele a zarándok sokaságot,
bontották szólamokra, amit a zúgó szél
zendült. Zavarodottság ma? Szívesen
mondanám valóban ekként, mert gyermeki érzetet ébreszt, előteremti a pillanatot, mikor érvénnyel mutatkozik a
jó a felelőtlenséggel szemben, mikor
mutatkozik az igazság a hazugsággal
szemben, mikor úgy lepleződik le a
rossz, hogy tárul, ami jó. Zavarodottság? Ma? A szépet idézi a szó, mely
előtt szemlesütve állunk, s csak lopva,
oldalvást pillantunk rá. Az istenit idézi,
mely elől bujkálásra adjuk magunkat,
mi, szemérmetlen dicsőség-tolvajok,
kik aztán nem rejthetik sehogy pőre
bukásukat. Zavarodottság ma? Ennél
erőteljesebb, háríthatatlan a tény: zavaros a mi ember-világunk. A mi időnk
ismeri a bábeli nyelvzavar átkát, de
okát szüntelen feledi, és révülten elegyít szépet és rútat, silányít rosszhoz
jót, hamisít igazat, s igyekszik feljavítani a hamisat lopott igazságcímkékkel. A mi világunk újra nyelvet szerez, birodalmat szervez,
világtornyot emel, követ rak kőre. Magának állít dicsőséget.
Óh, vajon ki mondja meg, hogy csak áltatja magát?
Jöjj, Lélek, Istenre-vezérlő!
Soha szenvedőbb korban nem élt az ember-világ, a világ.
Hogyan?! – hallom az ellenvetést. Hát nem ismered a régiek zúzos-jajos, kínba fulladt, halálig végigsóhajtozott
paránylétét? Hát nem tudsz-e arról, miképpen vágyták
a halált, szépítgették, kínok csendesítőjeként magasztalták? S nem tudsz arról sem, hogy mennyivel jobb ma
élni, s milyen közel a győzelem minden szenvedés fölött?
Nem vitatkozom – nyilván egy napot sem érnék meg a
régiek feltételei között. Mégis, mondom, soha szenvedőbb nem volt az ember-világ, mint ma. Mert szenvedőket áltató korban élünk. Az igazság kockázata elviselhetetlen. Nem kockáztat a politikus, mert neki kenyeret,
munkát, fedelet, békét kell ígérnie, s késő bánat, hogy
örököse a múlt századi üdvösség-bitorlóknak, kik Istennél is nagyobbnak hitték magukat (hihették, mert nem
hittek Istenben). Nem kockáztat az igazsággal a tudós
sem, aki már bánhatja, hogy a régiek rendre okosabbnak

mutatták magukat Istennél, kiről azt is elterjesztették,
hogy csak egy-két ócska mitológiát sikerült kinyilatkoztatnia (mintha valami gyenge vizsgadolgozat volna
a Szentírás). Az igazság kockázatát a pap sem vállalja. Jobb
esetben moralizál (de csak mint túlhízott éjjeliőr bóbiskol
az örök rend felett), rosszabb esetben
szemforgatva ünnepli a régit, vagy inkább az újat (mikor melyikért tűrik meg
inkább). Nem vállalják a próféták sem az
igazság kockázatát, ma gyorsabb sikerre
vágynak, és rühellik a Jónás sorsát, meg
a többiét is – inkább elszegődnek forradalmárok, terroristák megmondó-emberének. Csak a szenvedő tudja, hogy
szenvedése nem ér véget a szemhatáron
belül, csak a szenvedő tudja, hogy cserbenhagyták már akkor, amikor evilági
megváltást suttogtak fülébe, s közölték
vele nagyokosan, hogy az ő szenvedését
is jobban értik a bábeli boldogság-mérnökök. Soha szenvedőbb korban nem élt
az ember-világ, mint ma.
Jöjj, Lélek, üdv-ragyogtató!
Soha üresebb korban nem éltünk mi
mind. Otthonunk, minként a tudatunk
is, zsúfolt lerakat. Mennyi mindent
megszereztünk, mert másnak is volt.
Mennyi mindent megvettünk, mert a
választás-vásárlás rítusa kötelez. Mennyi minden! – leleplez ez a szó: „minden”, merthogy ez a minden – vagyis az
élet-pótlékok garmadája – kiáradt már az egész világra. Ez
az ember-minden kezd uralkodni a mindenségen. De közben üressé válik az időnk, mint Kánában a mennyegzőn a
korsók, ahol oly hamar elitták a bort. Üressé válik a lelkünk, mert a szellem tapodtat sem tehet az ócska eszmék
kacatos lerakatában. S üresedik az isten-vágyó szív is – kiáltoznak rá igricek, táltosok, sámánok, sanda költők, mi
mind, és csitítgatjuk: nyughass, lásd, mennyi minden van
itt, ami jó lesz még valamire! S csak a szív sejti, hogy csalunk, és semmire sem jó ez a magunkfajta-minden. Üresek
az imáink, a szertartásaink, a hagyományunk – mint mikor
Bábel mellől szétszéledtek a népek, immár egyik se értve a
másikat. És ami megmaradt a szétszéledés után is, az a szív
fojtogató sejtése, hogy aki szétoszlatott minket, jókedvében
tette, fölényes, szép humorral. Az egész élet magában hordja a halál szövődményét – és mégis, az egész életnek az
Élettel van dolga.
Jöjj, Lélek, élet-lehelő.
Szabó István
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A 2009. december 2-ai közgyűlés óta 2010. február
3-án, március 10-én és április 14-én tartottunk esperesi-gondnoki értekezletet; február 3-án tanácsülést
Márciusban a budapesti teológia szervezésében mind
a négy magyarországi teológiáról utaztak hallgatók
missziológiai kurzusra Kenyába az ottani presbiteriánus egyház meghívására
A Budapesti Történeti Múzeum Kálvin hagyománya – Református kulturális örökség a Duna mentén című kiállítását az érdeklődésre való tekintettel március közepéig meghosszabbították, egyúttal
bemutatták a kiállítás katalógusát, amely – tekintettel a korlátozott példányszámra – néhány napon
belül elfogyott
Megjelent az egyházkerület énekgyűjteményének második kötete Megváltva! címmel, amelyet áprilisban

be is mutattak a kerület székházában, nyomtatott
anyaga a honlapon megtalálható, hangzóanyaga
pedig ugyanonnan letölthető

Amiről előre tudunk
A 2010 márciusára tervezett cseh-magyar lelkésztalálkozót szervezési okok miatt 2011 tavaszára halasztottuk
A Generális Konvent döntése alapján az idei esztendőben a 2009. május 22-én Debrecenben megtartott
Magyar Református Egyház Alkotmányozó Zsinatának ülésére és a hálaadó ünnepre megemlékezve
Pécs városa adhat otthont legelső alkalommal a Református Egység Napjának 2010. szeptember 10-11én, ezzel a kulturális rendezvénnyel is kapcsolódva a Pécs
Európai Kulturális Fővárosa 2010 rendezvénysorozathoz.

Élet a teológián
Közös ebédek:
A teológián a 2009/2010-es tanév második félévében
a következő szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni ebéden:
Egyházkerület, Hallgatói presbitérium + spirituális,
Bibliatársulat, Teológia, Északpesti Egyházmegye,
Délpesti Egyházmegye, Bács-Kiskunsági Egyházmegye, Tolnai Egyházmegye, Vértesaljai Egyházmegye,
halászlé ebéd az udvaron (Nagy István) + sütemények
a Mikulás Családi Cukrászatból (Székesfehérvár)
Programok:
A második félévben a teológián folytatódott az az előadás- és beszélgetés-sorozat, amelyen lelkészi életkérdések jöttek elő, ezeken a meghívott lelkészek Monty
Taylor, Sípos Szabolcs és Fűtő Róbert voltak. Új kezdeményezésként esti beszélgetés indult el Sólámpa címmel. A hittudományi kar tagjai részt vettek a Sárospatakon megrendezett teológustalálkozón.
Otthonórák:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó „külsős” (nem teológus) hallgatók
számára a teológia spirituálisa szervezett hétfő
esténként Otthonórákat, melyek fele felsőbbéves
teológus hallgatók által tartott bibliaóra, másik
részük pedig bemutatkozó vagy közösségépítő alkalom volt. Ennek során ismerkedhettek meg a diákok Veres Sándor főjegyzővel. Vendég volt Karsay

Eszter lelkész, aki amerikai élményeiről beszélt.
Négy sarok néven olyan otthonórát szerveztünk,
amelyen különböző zenei vagy irodalmi stílust

Otthonórán

hallgatva vettek részt a kollégisták. Közösen tekintettük meg az Élet háza c. filmet, amelyet utána meg is beszéltünk.
Teológusnapok és egyéb alkalmak
a 2009/2010-es tanévben
Ebben az évben is több teológusnapot és hétvégét
szerveztünk határon belül és kívül. A teológusnapok
szervezésében tevékeny részt vett Tóth Zsuzsanna IV.
és Németh Tamás III. éves teológus.
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Teológusok válogatnak a Kirchentag programjai közül Münchenben

Teológusnap Diósjenőn

Második félév:
Pasarét, Magyarigen és környéke (Erdély) (Szászsebes, Alvinc, Zalatna, Sárd, Magyarigen, Gyulafehérvár), Tiszakécske, Kunszentmiklós, (Kunadacs,
Kunbábony, Kunpeszér), Ágasegyháza, Diósjenő,
Salánk (Kárpátalja), Mány, Budaörs, Nagyigmánd
(Dunántúl), London (Anglia)
Összesen tehát 11 teológusnap volt a félévben.
Tanulmányi kirándulás:
A teológusok kisebb csoportja részt vett a második ökumenikus Kirchentagon, amelyet Münchenben rendeztek.
A fiatalok lelkesen látogatták a programokat, mint például a nagy érdeklődésre számot tartó fórumon Hans Küng
és Jürgen Moltmann beszélgetését, amely az ökumené aktuális kérdéseit taglalta.
Pál apostol nyomában címmel tanulmányi kirándulást
szerveznek nyáron Törökország – Görögország vidékeire,
felkeresve Pál életének és missziói tevékenységének főbb
helyszíneit.
Nyári építőtáborok:
Ezen a nyáron is szerveznek több építőtábort, az
egyiket a felvidéki Berzétén, ahol egy visszakapott is-

Passiójáték Váralján

Isten a szekéren-program Salánkon

kola felújításában vesznek részt (árvaház), valamint
Magyarigenben és környékén (Diód, Borberek). A Vajdaságban immár többszöri találkozásként a módosi
hagyományőrző gyerektábort segítik teológusok. Ezeket a táborokat az Ágoston Sándor Alapítvány szervezi
és támogatja.
Az idén újra megrendezendő Művészetek Völgyében
jelen lesznek a teológusok (júl. 23 – aug. 1.), és Öcs községben számos program fűződik munkájukhoz. (Isten
a szekéren)
Egyéb programok:
Az utóbbi évekhez hűen a teológusok ebben az évben is szolgálnak interaktív megmozdulással. Az Isten
a szekéren c. program során 77 magyar novella közül lehet játékos formában választani, s ezt szekérre
ülve olvassák fel, utána pedig lehet róla beszélgetni.
Az év során még számos helyen: iskolákban, egyházközségekben, fesztivál jellegű programokon gurulhat a
kultúra szekere (REND, Művészetek Völgye, ifjúsági
fesztiválok).
Bölcsföldi András
spirituális
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Kálvin egy napja

POST TENEBRAS LUX – sötétség után világosság
(1561). Genf címerében áll a mondat, talán éppen
Kálvin munkássága nyomán, hiszen előtte ez állt
ott: POST TENEBRAS SPERO LUCEM – sötétség
után reméljük a világosságot (1536).

kezetünk képviseltette magát.
Vannak,
akik
azt mondják, a
két konferencia
nem volt sikeres…

Mi is valami hasonlót éltünk át, amikor hozzákezdtünk a szervezéshez, s amikor mindezzel elszámoltunk. Valami elindult, és valami hozzájárult az eddig is mozgásban lévők lendületéhez. A
„zöld karszalagosok” sokaknak tehettek bizonyságot arról, hogy miért is viselik a „remény színét”
napokig, hetekig.

Mert milyen a
sikeres konferencia? Ha sokan fordulnak
meg rajta? Vagy
ha népszerűségét a média is
hirdeti? Mindez
bizonyára fontos – nekünk is
az volt, hiszen a
2x300 nem kevés, s a média
is jelen volt –,
ám a legfontoKálvin - ábrázolás míves üvegablakon
sabb mégis az, ha
valahol az elvetett mag szárba szökken, s élet támad. Ha egy csapat ifis szolgálatra szerveződik,
ha a konfirmandus csapat nem csak túl akar lenni
a vizsgán, hanem együtt akar maradni, mert valamit megéreznek a közösség erejéből. S akik vették
a fáradságot és eljöttek, azt hiszem, mindnyájan
nyertek vele…

A BIT (2010. február 13.) és a KIT (2010. március
28.) rendezvényein mindkét alkalommal 300 körüli létszámban vettek részt a fiatalok, s 85 gyüle-

Mert volt olyan ifjúsági csapat – Istennek legyen
hála –, amelyik a Budapesti Ifjúsági Találkozón
még „csak” résztvevő volt, a Kecskeméti Ifjúsági

Ifjúsági konferencián Kecskeméten

A Keresztút együttes koncertje a budapesti találkozón

Szembenézve Kálvinnal
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Találkozóra már szolgálni jött el, elhozva a gyülekezet konfirmandusait is!
Voltak, akik Budapesten reggel 7-től este 10-ig,
azaz egész nap hűségesen részt vettek Kálvin egy
napjában, s voltak, akik Kecskeméten reggel 5-kor
kelve, s este 10-re hazaérve vehettek részt ezen az
alkalmon. Igazi Kálvin-napjuk volt…
Három közösség jelezte, hogy a találkozó után indult el az ifi szervezése gyülekezetükben…
Egy ifjú lány hívott fel a konferencia után, hogy
olyan élménye volt a Kálvin egy napja, hogy ő meg
akar keresztelkedni – mondjam meg neki melyik
gyülekezetbe menjen, mert ő református akar lenni. S másnap valóban megjelent az istentiszteleten...
Ifjúsági zenekarok szolgáltak, sok-sok önkéntes
járult hozzá a munkához mindkét találkozón.
Öt református intézmény és három ifjúsági egyesület szolgált Budapesten, s 8 gyülekezeti csoport
teljes bevetéssel sütötte a süteményeket, s rajzolta
a nyilakat Kecskemét belvárosában…
A Kálvin-kvízben soha nem látott népszerűséggel
vettek részt az ifjak, s a Négy-érzék színházban
gondolkodtak el, hogy mit is jelent egy élet.

Kálvin köpenye sokakat „mozgósított”, s a viták,
előadások és bizonyságtételek tanítottak.
Kecskeméten a színes üvegablakok máig hirdetik
a reményt – hatalom jöhet és mehet, Isten Országa
örökre megmarad.
Áldást mondani, jót mondani, örülni, együtt örülni, reménységet ébreszteni, Isten dicsőségére s
felebarátaink épülésére. Hogy ne csak mindig a
hibákat emlegessük, a hiányokon szomorkodjunk,
vagy épp egymást okoljuk a nehézségekért, hanem
erősítsük meg a jót, s legyen minél több gyülekezetben ifjúsági munka – legyen igazi megerősítése
a „felébredt hitnek” egész egyházunkban.
Beszéljenek a képek helyettem is.
Fodorné Ablonczy Margit
egyházkerületi ifjúsági lelkész

Tanácsülési
Határozatok
2010. február 3.
6. AZ EGYHÁZKERÜLET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK
2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előterjesztő:
Hegedűs Béla, a gazdasági bizottság elnöke
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
elfogadja az egyházkerület 2010. évi költségvetését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
elfogadja az Egyházkerületi Székház és Konferenciaközpont 2010. évi költségvetését.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja, jóváhagyja a Baár-Madas Gimnázium
2010-es esztendőre elkészített költségvetését 430 991
e Ft bevételi és 430 990 e Ft kiadási oldallal.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Gyökössy Endre Református Óvoda 2010-es
esztendőre elkészített költségvetését átdolgozásra
TA N Á C S Ü L É S

visszaadja, az óvoda a kerületi 2 700 e ft támogatással és az 1 000 ft tartalék felszabadításával készítse
el a költségvetést.
(Az intézmény benyújtotta a korrigált táblázatot, így
a jegyzőkönyvben az szerepel.)
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
elfogadja a Ráday Gyűjtemény 2010-es esztendőre elkészített költségvetését, a fejlesztési terv kivételével
a 64 095 e Ft bevételi és kiadási oldallal.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja, jóváhagyja a Budapesti Református
Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet 2010-es esztendőre elkészített költségvetését 1 845 000 Ft bevételi és
kiadási oldallal.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Tahi Konferencia-telep költségvetését átdolgozásra
visszaadja. Kéri, hogy a költségvetésében minimum 5
millió forint tartalékképzést valósítson meg, továbbá
az 5 millió forint fenntartói támogatást felfüggeszti,
amíg a 6 millió forint beruházás konkrét célját nem
ismeri.

2010. FEBRUÁR

6

.Dun
Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények.
Egyházkerületi
Közgyűlés
2010. május 5.

PÜSPÖKI JELENTÉS

A Bibliaolvasó Kalauz rendjében Ézsaiás próféta szabadító és vigasztaló igéit olvashattunk az
elmúlt hetekben. Ezekből emelek ki most egyet,
mely, miközben Isten vigasztalását és üdvözítő
ígéreteit közli, aközben egy igen mély polémiát
is bemutat, amely egyrészt Isten népének nyomorúságos állapotára, másrészt azonban Isten
csodálatos titkára utal. A könyv 45. részében
a próféta azt üzeni fogságban sínylődő népének,
hogy eljönnek majd a nagy és hatalmas népek,
és hódolni fognak Isten népének, mondván, „csak
közted van Isten, és nincsen más Isten” (Ézs.
45,14) De rögtön erre felkiált a próféta, vagy talán a nép: „bizony, te elrejtőzködő Isten vagy, Izraelnek Istene, szabadító!” (Ézs. 45,15) Ez a felkiáltás jelzi, hogy a szabadítás ígéretei és kibontakozása, más szóval az úgynevezett történelmi
tények, vagy amit a történelmi eseményekből
ki lehet olvasni, nem orvosolják azonnal Isten
népének belső fájdalmát. Mert lám, bontakozik
a szabadítás, lám, mutatkoznak jelei, hogy Isten megirgalmazott népének, lám, megkezdődik
a helyreállítás nagy történelmi munkája, Isten
népe azonban minderre még így felel: bizony, te
elrejtőzködő Isten vagy. Ajánlom mindenkinek,
hogy e talányos dráma értelmezését olvassa el
Kálvinnál is, aki jó érzékkel már a maga idején
ellenezte, mégpedig igen élesen, azt a korai protestantizmusban elterjedt, eredetileg a német
misztikában gyökerező magyarázatot, amelyet
a leghatásosabban Luther fogalmazott meg az
elrejtőzködő, illetve önmagát kinyilatkoztató Isten nagy teológiai paradoxonában. Kálvin ezt a
paradoxont nem tekinti Isten tulajdonságának
– szemben Lutherrel és nyomán mindmáig megannyi protestáns írásmagyarázóval –, hanem
utal arra, hogy Isten már Ézsaiás próféta könyvében megfelel erre a különös megjegyzésére, itt
éppen a 45. részben is, a 19. versben, mondván
„nem titkon szóltam... én, az Úr igazságot szólok és megjelentem, amik igazak” (19.v.) Döntő
módon azonban Istennek és embernek ez a nagy
drámája Krisztusban érte el csúcspontját, és
abban oldódott teljesülvén. Igen, Isten Krisztusban tökéletesen kinyilatkoztatta magát, örök
szeretetét, mégpedig oly módon, hogy haragját
nem elrejtette, hanem elvetette, mert Krisztus
azt elhordozta, és rólunk le is vette. Most azonKÖZGYŰLÉS

ban a prófétai igékből és vigasztalásokból az a
kérdés érkezik hozzánk: keresik-e köztünk Istent. Hiszen ha jól értjük a vigasztaló szót, a sok
nyomorúságot látott nép azt a felemelő üzenetet kapja, hogy akiről már talán ők is lemondtak, akit legfeljebb csak gúnyolódással kerestek
vagy kértek rajtuk számon, mondván, „hol van
a te Istened?” (42. zsoltár), azt az Istent most
olyanok fogják e nép körében keresni, akiknek
szívük gondolata sem volt, hogy csak egy igaz
Isten volna, és hogy ezt az egy igaz Istent éppen
azok között kell keresniük, akiknek sorsa nem
ad erre alapot. Keresik-e hát köztünk Istent?
Vagy mi is csak egyre hangoztatjuk a misztikus
paradoxont, vagy újabb kori változatát, a mai
egzisztencialista teológia tételét: Isten elrejtőzködő Isten? S ha ezt hangoztatjuk, nem inkább
védekezve és mentegetőzve felelünk a kérdésre?
Mégis, a sok-sok fájdalmas vesződség, vereség,
kudarc, tétova pangás, és erőtlenség közepette
hadd szóljon egészen a szívünk mélyéig hatóan az isteni ígéretből fakadó kérdés: keresik-e
köztünk Istent? Vagy – ahogyan Jézus mondja – tudhatják-e sokan, hogy Isten országa közöttünk van? Készek vagyunk-e és alkalmasak
vagyunk-e arra, hogy keressék közöttünk? Ha
magunkra nézünk, aligha válaszolhatunk erre
igennel. Ha azonban arra a Krisztusra tekintünk, aki által Isten egyszer s mindenkorra eldöntötte ezt a vitát, akkor csak egyet tehetünk:
nagy igyekezettel és készséges szívvel kiáltunk:
jövel, teremtő Szentlélek, és ragyogtasd fel közöttünk Krisztus dicsőségét!
Ezekkel a meggondolásokkal szeretnék
néhány szót szólni az elmúlt közgyűlésünk óta
eltelt időszakról és néhány fontos feladatról. Elkerülhetetlen, hogy legelőbb az országgyűlési
választásokról szóljak néhány szót. Márai Sándor szép versét idézhetjük, ha legalábbis részben
meg akarjuk érteni, mi történt a két áprilisi választási napon. Márai Sándor az 1956-os forradalomra emlékező híres versében így summázza
1956 egyik meghatározó indulatát:
És a világ beszél csodáról,
Papok papolnak bátorságról.
Az államférfi parentálja,
Megáldja a szentséges pápa.
És minden rendű népek, rendek
Kérdik, hogy ez mivégre kellett.
Mért nem pusztult ki, ahogy kérték?
2010. MÁJUS
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Mért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”
(Mennyből az angyal)
Elég volt! Igen, az országgyűlési választások eredménye is azt mutatja, hogy Magyarország társadalmi felelősséget érző lakosai ezt
mondották a szavazatukkal: elég volt! Elég volt
egy olyan politikai elitből, mely 2004-ben saját
nemzettársai ellen űzött cinikus propagandát,
és hitegette Magyarország polgárait, hogy szemben más európai országok gyakorlatával, nekünk
nem szabad kettős állampolgárságot biztosítani
határon túl élő honfitársainknak. Elég volt egy
olyan kormányzatból, mely eltűrte, hogy a Magyar Köztársaság elnökét feltartóztassák a határon és mondvacsinált okokkal eltanácsolják
attól, hogy a magyar kisebbség ünnepén részt
vegyen. Elég volt, hogy az Európai Unióban téblábol egy kormányzó párt megannyi képviselője,
és semmit nem szól a szlovák nyelvtörvény ellen. Elég volt egy olyan korrupt politikai elitből,
mely előbb őszödisztánt csinált a politikai felelősségvállalásból és hazugság-országgá, politikai Disneyland-dé tette Magyarországot, és elég
volt leginkább abból, hogy a hazudozás csak esti
mesének bizonyult volt ahhoz képest, ahogy az
ország anyagi erőit szétfecsérelték, ellopták, és
Nokiás dobozokban hordták ki offsorisztánba.
Elég volt abból, hogy nem lehetett a nemzeti
ünnepeket békésen megünnepelni, s mindmáig szédülten tántorgunk a magyar forradalom
50. évfordulóján történt rendőr-attakok és atrocitások nyomán. Elég volt, hogy a parlament
egyik képviselője gúnyolódhatott a rendőrök által súlyosan bántalmazott képviselőtársán. De
nem elég mégsem csak annyit mondani, hogy
elég volt. A választások eredménye ezt is jól
mutatja. Mert jelentkeztek most is olyan erők,
akik ugyan nem bírnak épkézláb politikai üzenettel, de az indulatok lobogó tüzét képesek hamis ideológiákkal, tarthatatlan elképzelésekkel,
uszításokkal, gyűlölködéssel még magasabbra
szítani. Örülünk, hogy elmondhatjuk: nem lehet más a politika, mint aminek lennie kell, és
nem lehet jobbik úgy az ország, hogy a történelem szemétdombjára hajított maskarákba akarnak gyűlölet-lovagokat öltöztetni. Mutassa csak
ki-ki a maga arcát. De úgy lehet más és jobb,
hogy felismerjük, hogy a mai magyar politikai
elit elkorhadt és alkalmatlanná vált négy sarkalatos követelmény betöltésére, és ezért megújításra, váltásra szorul. Ezek a princípiumok
a következők: olyan rettenetes időkben, mint a
mai, amikor elhúzódó gazdasági válság nyögeti
KÖZGYŰLÉS

az egész világot, eleget kell tenni az önfeláldozás, a bizalom, a patriotizmus és a tiszta eszmények követelményének. Az a politikai elit, amelyik folyamatosan csak lemondást és áldozatot
kíván anélkül, hogy maga akár csak kisujjával
is megérintené ezeket a terheket, méltó Jézus
jaj-szavára, aki nem ok nélkül ítélte meg korának vezetőit, kik még az özvegyek és árvák nyakába is elhordozhatatlan terheket akasztottak,
anélkül azonban, hogy maguk bármit vállaltak
volna azokból. Lehetetlenség továbbá egy országot bizalom nélkül vezetni. Amikor néhány éve
sorban kiderült, hogy a világ pénzügyeit intéző
bankok hazugságokra, hamis várományokra
építgették nyereség-piramisaikat, igen sokan
beszéltek arról, hogy még a legegyszerűbb üzletet sem lehet bizalom nélkül megkötni. Ez többszörösen igaz a törvényhozásra és a politikai,
kulturális és nemzeti közösségek vezetésére.
Az a politikai és szellemi elit, mely megtapsolta a hazudozást, tehát nem arra következtetett,
hogy az tarthatatlan, hanem ellenkezőleg, hogy
az milyen dicséretes, egyszer s mindenkorra eljátszotta azt a bizalmi alapot, amelyre hivatkozva igényelhetné, hogy vezesse a népet. Harmadjára, jó értelemben vett patriotizmus nélkül sem
lehetséges egy országot vezetni. Bár sokszor és
sokan jövendölgettek már arról, hogy hamarost
olyan világrend érkezik el, amelyben feloldódnak a nemzetek közötti különbségek, és majd
valamiféle új mitológia mentén fogunk múltunkról, jelenünkről és jövőnkről tájékozódni, a mai
világ éppen ellenkező képet mutat, a legrövidebben talán így mondható: elemi közösségeink
egészsége nélkül elvész az egyedi emberi élet is.
Család és nemzet nélkül legfeljebb csak lézengő
utasok lehetünk a multikulturális tranzitokban. És nekünk hozzá kell tennünk mindehhez
a negyediket is, hogy isteni vezetés nélkül nem
lehetséges az emberi közösségek vezetése. Anélkül, hogy egy politikai elit figyelembe venné és
tisztelné, hogy mi az, ami jó, igaz, szép és maradandó, nem találhat eligazító pontot a világ
zűrzavarában. Volt egyszer Magyarországnak
egy miniszterelnöke ebből a korhadó politikai
elitből, aki azzal gúnyolódott, hogy Mária levette kezét az országról. Ezzel egyrészt ütni kívánt
a római katolikusokon (de miért is?), másrészt
azt akarta kinyilatkoztatni, hogy nincs isteni
vezetés, nincsenek transzcendens szempontok.
Ám ezzel az anarchia rettenetes bugyrait nyitotta meg. Csak Isten nagy kegyelme, hogy nem
zuhant bele országunk ebbe az iszonyatba. Igen,
mi, reformátusok persze nem azt mondjuk, hogy
Mária országa volnánk, de azt mondjuk, hogy is2010. MÁJUS
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teni vezetés és gondviselés nélkül nincs ország.
Mondom hát és buzdítok is mindenkit Ámos próféta szavával, akin keresztül így szól az Úr: „Keressetek engem és élni fogtok!”
Reméljük, hogy az országgyűlési választások után hamarosan munkába álló új kormányzat képes lesz arra, amire a jó politika emberileg
szólva képes lehet, hogy ugyanis átvezet bennünket a csüggedés és az önáltatás szirtjei között. Mert hogy az ország nehéz helyzetben van,
és ez csüggedésre adhat okot – ezt tudjuk. Ha
a morális állapotokra tekintünk, akkor szinte
már-már kényszerítve érezzük magunkat, hogy
lecsüggesszük kezeinket. Ugyanakkor jelentkezik a másik veszedelem is, hogy most a helyzet
változván, az önáltatás szirtfokain szenvedjünk
hajótörést. Mert máris múlóban van a méltatlanság-érzetünk, de ez még kevés ahhoz, hogy
megálljunk. Bár az új kormányzat nem kéri magának az ilyenkor szokásos 100 napot, vagyis
nem kér türelmi időt, mégis hadd kérjem egyházi közösségeinket arra, hogy mi hagyjunk időt.
Talán nem elsősorban a kormánynak, hanem
önmagunknak. Hiszen meg kell vallanunk, túl
sok mindenbe belekeveredtünk az elmúlt nyolc
évben, túl sokat engedtünk az erkölcstelenség
nyomásának, túl sok mindent beengedtünk
magunk közé. Még az sem vigasztal, amit nemrégiben egy régi falumbeli barátom mondott.
Annakidején szakmát tanult, aztán a rendszerváltás után élte ő is a vállalkozók sorsát, megjárta a külföldet, céget alapított és szüntetett
meg, ha nem nagy tétellel is, de ő is láncszem
lett a körbetartozások őrült világában, továbbá
magas szinten űzi az adóelkerülést, a többiről
pedig nem számolt be nekem, mert nem tekint
gyóntatójának. Amikor tehát nemrégiben találkoztunk, meghánytuk-vetettük az ország sorát,
és hol csüggesztettük a fejünket, hol meg legyintgettünk. S mikor én is kezdtem volna mondani a magamét, hogy az egyházban is mennyi
baj van, mennyi visszásság, hogy milyen sokan
kitanulták nálunk is a kaméleon-létet, felemelte
a kezét, és belém fojtotta a szót, mondván: püspök uram, hallgass csak, ti ehhez képest egész jó
csapat vagytok! Vehetjük ezt vigasztalásnak is,
bár igencsak olcsó vigasztalás. Hiszen nekünk
nem ehhez-ahhoz képest kell egy kicsit jobbnak lennünk, minekünk Isten szent életrendje
szerint kell élnünk. Ezért hát adjunk időt magunknak a jézusi ige fényében: orvos, gyógyítsd
magadat! (Lk 4:23) Továbbá azért se legyünk
türelmetlenek, mert az előző nyolc év kormányzati egyházpolitikája folyamatosan rivális helyzetekbe kényszerített minket. Ez leginkább az
KÖZGYŰLÉS

anyagiak terén mutatkozott meg, de nem ott
ártotta a legtöbbet. Mindig azt hallottuk, hogy
mi többet akarunk, mint ami jár, többet akarunk, mint amit mások kapnak. De kik azok a
mások? És mi az a járandóság? A mögöttünk
levő nyolc év hamiskodásának kitisztázásához
idő kell. Ennél mélyebb, hogy az elmúlt nyolc
év kormányzása szellemi és morális téren is
gyanús riválisnak mutatott fel minket. Mintha
az egyházak jogfosztó, jogtipró, obskúrus népek
lennének,
akikkel csínján kell bánni, mert
veszélyeztetik a modern demokráciák alapelveit. Valóban így volna? Ezt legjobban majd az
új törvényhozási kezdeményezések fogják megmutatni. S továbbá türelmesnek kell lennünk,
mert a politika nem tud mindent megoldani. Az
a szellemi miliő, amelybe a nyugati civilizáció
jutott, egyáltalán nem kedvező a keresztyénség
számára. Itt-ott már-már keresztyén-ellenesség
mutatkozik, részben a fehér köpenyes ateizmus
felől, részben az új pogányság új rajai felől. Fehér köpenyes ateizmuson az okosok ateizmusát
értem, kiknek egyike ritka őszinte pillanatában
így nyilatkozott: „nemcsak arról van szó, hogy
nem hiszek Istenben. Arról van szó, hogy remélem, hogy nincs Isten. Nem akarom, hogy legyen
Isten...” (Thomas Nagel). Az új pogányságból
pedig bőséggel sarjad minálunk is: táltosok, igricek, sámánok, vajákosok zengedeznek hazánkban mindenfelé, és nem átallják a keresztyénséget is minden rossz okozójának megtenni. Ha
ellenük szólni merünk, vagy tévtanításaik ellen
óvást teszünk, máris megkapjuk, hogy mi is a cionista világ-összeesküvés cinkosai vagyunk. Ez
történt legutóbb a katolikus püspöki konferencia állásfoglalása kapcsán is. Ezek a tisztázások
szellemi természetűek, ezekben nem kérhetjük
és nem is várhatjuk az új politikai vezetés eszközeit. Azt azonban kívánhatjuk és kívánjuk is,
igaz és tiszta szívvel, hogy újuljon meg a magyarság politikai elitje, mert a legborzasztóbb, ami
már régóta zajlik országunkban, hogy elsikkadt
a politika tisztessége. Hogy lehet úgy jövőt tervezni, képviselőket a parlamentbe küldeni, felelős posztokra embereket állítani, hogy közben az
egészet komolytalannak tekintjük? Terjesszük
ki magunkra is Márai szép sorát: elég volt! Elég
volt abból, hogy mi sem vesszük komolyan azt,
amiről oly komolyan zengedezünk. Isten adjon
bölcsességet az új magyar törvényhozásnak, s
köztük azoknak a református egyháztagoknak,
presbitereknek, lelkészeknek, akik mandátumot kaptak a következő négy évre.
*
2010. MÁJUS
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Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
Tavaszi közgyűlésünket a megszokott módon tartjuk, tehát a mai napon döntő mód az
egyházkerületi intézmények elmúlt esztendejét tekintjük át. A jelentéseket és a határozati
tervezeteket idejében kiküldtük, így ezekhez
megelőlegzetten nem kívánok különösebb megjegyzéseket fűzni. Van időnk és módunk mindegyiket megvitatni. Néhány általános megjegyzést azonban szükséges tenni, de ezek – mély
meggyőződésem – messze túlmutatnak kerületünk életén.
Legelőször hadd szóljak régi és folytonosan
újuló problémánkról, ez pedig a vizitációk ügye.
Az elmúlt időszakban mind az esperes-gondnoki
értekezleteken, mind az esperesekkel tartott bő
egy napos konzultáción újra meg újra felvetődött, hogy a jelenleg alkalmazott vizitációs rend
nem alkalmas gyülekezeteink életének megvizsgálására, a folyamatok feltárására. Amikor
híre ment, hogy új típusú kérdőívet szeretnénk
alkotni, azonnal megjelent a régi kísértés. A különböző szakbizottságok azonnal úgy érezték,
eljött az ő idejük. Néhány beérkezett javaslat
alapján máris attól tartok, hogy ha ezen a nyomon haladunk tovább, még az eddiginél is kevesebb hozadéka lesz a vizitációknak. Elmondom
tehát még egyszer: nem szaporítani szeretnénk
a kérdések sorát, hanem hatékonyabb kérdéseket szeretnénk találni, s ha ez sikerül, azzal
együtt a vizitálás rendjét is egyszerűsítjük, és
akkor talán a következő időszakban reálisabb
képünk lesz gyülekezeteinkről. Egyetlen példát
hadd hozzak, éspedig azért, mert ez gyakran
annyira általánosnak tűnik, hogy nem is törődünk vele, vagy átadjuk a szociológusoknak,
noha igen sok mindent megláthatunk benne.
Már kezünkben van az elmúlt esztendő egyházstatisztikai adatsora. Miután kerületünkben
évek óta táblázatokban összesítjük ezeket, jól
láthatók a tendenciák. Úgy is mondhatnám: a
népmozgalmi adatok terén bekövetkezett az,
amit a szociológusok évtizede már, hogy megjövendöltek. Miközben tehát a keresztelések
száma lényegében nem változott, tíz esztendeje már ötezer körül forog, aközben a temetések
száma léptékekben csökkent. Vagyis úgymond
elfogyott a népegyházi tartalék. Ha ezt egybevetjük a konfirmálások számával, illetve a választói névjegyzékekbe felvettek számával, akkor
azt mondhatjuk, hogy egyházkerületünk éppen
stagnál. A fogyás voltaképpen megállt, de nem
látszanak a növekedés olyannyira remélt jelei.
Ebből következtethetünk arra is, hogy egyházKÖZGYŰLÉS

kerületünk missziói tevékenysége nem volt képes teljes mértékben követni a társadalmi migrációt, és lassú szórványosodás kezdődött meg
a nagyvárosokban is. Az egyház-statisztikai
mutatók fényében elmondhatjuk, hogy a nagy
tömbökben együtt lakó népességet kell immár
a legnagyobb szórvány-területnek tekintenünk.
Talán éppen Budapestet. Sok oka van ennek az
elmaradásunknak. Részben az, hogy hűséggel
őrizzük a meglévőt és nem mondunk le a legkisebb prédikálószékről sem, amit jelzünk azzal
is, hogy az egyházkerületünk címtárában ezeket a helyeket is feltüntetjük – és ez jó. Ehhez
társult viszont a másik ok, hogy ugyanis kevés
erőt fordítunk a nagyvárosokba vagy környékükre telepedő lakosság missziójára. Nem is
nagyon tudjuk ennek a módját, legfeljebb csak
azt, hogy a hagyományos parókiális rend évtizedes vagy akár évszázados elmaradásban van
ehhez képest. Újabban válik egyre nyilvánvalóbbá, hogy nemcsak erőink szórtak, hanem a
kommunikációnk is, mert ha református szó
alatt érkezik hozzánk üzenet vagy hír, vagy keresünk ilyet, bizony igen egyenetlen a tartalom
és a színvonal. Ebből nem nehéz arra következtetni, hogy szellemi erőink is szórványosodnak.
Másrészt örömmel számolok be arról, hogy kerületünk gyülekezeteiben nem csappant meg az
adakozó kedv, és a dunamelléki gyülekezetek
országos szinten is az átlagot meghaladó módon
hordozzák a közterheket. Legyen ezért dicsőség
Istennek! S vegyük olyan jelzésnek, mely állhatatosságra és buzgóságra int bennünket. Ehhez
kapcsolódik részben az új építési alap megalkotása és bevezetése, amit a Budapest-Északi
Egyházmegyétől vettünk át, és terjesztettünk ki valamennyi egyházmegyénkre. Ezen
a módon az egyházmegyei gyülekezeti közösségei jó képet kaphatnak a kebelbeli gyülekezeteik építési terveiről és szükségeiről, s
miután közös konzultáción döntenek az alap
felosztásáról, mélyülhet egymás iránti szolidaritásuk. Így tapasztaltam ezt magam is a
saját egyházmegyém legutóbbi lelkészértekezletén. Miután esperes-gondnoki értekezletünk eltökélt abban, hogy az úgynevezett
kiemelt építési alapot nevéhez méltóan működteti, vagyis valóban csak néhány kiemelkedően fontos ügyre fordít pénzt, a megyék
építési alapja a későbbiekben növekedhet is.
Sok gyülekezetünk igyekezett pályázatokon
is támogatáshoz jutni, ezekről korábban már
szóltam, s most csak annyit jelzek, hogy feltehetően néhány hónapot várnunk kell, míg
az új kormány vagy a korrektebb közigazga2010. MÁJUS
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tás segít kitisztázni az olykor igen zűrzavaros
jogi helyzetet.
A mai napon is énektanulással kezdtük közgyűlésünket, s örömmel számolok be arról, hogy
lassan jó gyümölcse lesz eltökéltségünknek,
hogy az évtizedek óta vajúdó énekeskönyvi reform végbemenjen. Ma a második énekfüzetből tanultunk, s őszre megjelenik a harmadik
is. Az első olyan sikeres volt, hogy újra kellett
nyomtatni, és kerületünkön kívül is van iránta
érdeklődés. Igen remélem, hogy kezdeményezésünk, illetve az ezt követő zsinati döntés, hogy
valóban készüljön el egy korszerű énekeskönyv,
nem jut arra a sorsra, mint megannyi kísérlet az
elmúlt évtizedekben. Mert korábban az történt,
hogy vagy a bizottságok vitatkozták szét a lehetőséget és szakadtak pártokra, vagy valami jeles
esemény okán összecsaptak egy-egy kiadványt,
vagy éppen egyházunk közösségei ignorálták a
kezdeményezéseket. Talán azzal, hogy éppen
a gyülekezetekben kezdjük énektanulással, a
gyülekezeti ének megelevenítésével, meg tudjuk
fordítani a menetet, és nem fölülről kényszerítünk rá valamit az egyházközségekre, hanem az
ő jó szívükből és szép énekeikből áll majd össze
a bővített énekeskönyv.
Egyetemes egyházunk ügyéről is kell néhány szót szólnom. Május 22-e zsinatunk határozmánya fényében az egység ünnepnapja lehet.
Ez igen jó, hiszen végre kilépünk abból a rossz
hagyományunkból, hogy mindig csak gyásznapon tudtunk ünnepelni. E tekintetben ez december 5-e volt. Amit természetesen május 22-e
kedvéért sem feledhetünk el. Természetes az is,
hogy az ünnep mellett számos tennivalónk van,
de örüljünk, hogy ez már nem gyászmunka. Jól
látható, hogy a Generális Konvent munkája egyre szélesedik, de ezzel együtt szükségszerűen
lassul is. Több a feladat, mert több a lehetőség. A
közös jogrend, a közös képviselet, a közös liturgia igen izgalmas és nehéz kérdéseket is felvet.
Arra buzdítom kerületünk képviselőit, jó szívvel
vegyünk mindegyikben részt. Így menjünk majd
el a soron következő Generális Konventre is, Komáromba május végén. Hogy mennyi a teendő
és az orvosolnivaló, arra csak egyetlenegy példát
hadd hozzak fel. Kerületünk néhány éve kemény
határozatot hozott az egyik horvátországi református egyháztesttel kapcsolatban, akik – mint
ez mára nyilvánvaló lett –, anyagi előny érdekében missziónak álcázott zugegyházat jegyeztettek be Magyarországon. Az igazi gond persze
nem ez volt, hiszen az ügylet kudarcot vallott és
nincs vele dolgunk tovább. Az igazi gond az, hogy
az igen kis létszámú, szinte maradéknak tekintKÖZGYŰLÉS

hető horvátországi magyar reformátusság igen
mély megosztottságban él a szerb-horvát háború óta. Szeretnénk segíteni, hogy újra egységre
jussanak, és közöttünk lehessenek. Kerületünk
határozatát egyelőre nem javaslom visszavonni, de kérem, fogadja mindenki jó szívvel, hogy
Peterdi Dániel főjegyző úr jószolgálatot végez és
közvetít az egyesülni szándékozó felek között.
Legyünk bölcsek, segítsünk, de ne felelőtlenül. A
Generális Konvent egyházegyesítő munkájának
az is jó hozadéka lehet, hogy az ökumenében nagyobb súllyal jelenhetünk meg, így például nyáron, az USA-ban, ahol a két eddig elkülönülten
tevékenykedő Református Világszövetség fog
egyesülni.
Nemcsak a Trianon óta hordozott megosztottság súlyos teher egyházunkon, hanem
a kommunista diktatúra feltárásának kérdése
is. A napokban jelenik meg a Théma Egyesület
újabb füzete, melyben közlik Kósa László kutatásainak beszámolóját, illetve a 2008 őszén tartott Théma-konferencia kapcsán kirobbant vita
néhány dokumentumát. Közben Zsinatunk is
határozatot hozott a múlt feltárásról, ám megítélésem szerint eddig igen tétova lépések történtek ebben az ügyben. A legutóbbi, novemberi
zsinaton gyakorlatilag ugyanazt a vitát folytattuk le, mint az azt megelőző májusi zsinaton.
Nincs a kezünkben látható szempont-rendszer,
nem tudjuk, kik lesznek a múltfeltáró bizottság
tagjai, nem tudjuk, hogy milyen rendben fognak
dolgozni. Egy dolog folytonosan kommunikálni,
hogy készek vagyunk a múlt feltárására, más dolog a kellemetlen és keserves munkát elkezdeni.
Szíves szóval invitálok mindenkit ara kétnapos
konferenciára, amely holnap kezdődik, s amit a
„Fehér Hollók” nevezetű történésztársaság rendez. Ezen a kommunista diktatúra alatti egyházüldözésről lesz szó. Ennek az egyházüldözésnek csak egy szelete volt az, amit ügynök-ügynek nevezünk. Éppen ezért múltfeltárásról kell
beszélnünk és az elkerülhetetlen. Szándékosan
nem átvilágításról beszélek, mert ez politikai
kategória. Nem is tényfeltárásról szólok, mert
ez szakmai-történészi kategória. Múltfeltárásról kell szólnunk, melyhez hozzátartozik a hozzáférhető tények bemutatása is. Miért kell látnunk múltunkat? Különösen a pártállami idők
történetét? Erre talán egy másik nézőpont felől
kapjuk meg az igazi feleletet. Hadd állítsam példaként mindenki elé Papp Vilmos nyugalmazott
lelkipásztorunk fáradhatatlan munkáját, aki
immár a negyedik kötetét jelenteti meg a „gályarab prédikátorok” sorozatának. Azoknak az
életét mutatja be röviden, akik a diktatúrák ter2010. MÁJUS
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heit hordozták a 20. században. Azért fontos ez,
mert fennáll az a veszély, hogy abbéli nagy igyekezetünkben, hogy elkerüljük valamiképp mégis a múltfeltárást, s ne kelljen tudnunk azokról,
akik ügynöki tevékenységet végeztek, belecsúszhatunk abba a hibába, hogy elfeledjük azokat
is, akik teljes körű tiszteletünkre méltók. Nem
hinném, hogy bárki közülünk szíve szerint hinne abban, amit az Internacionálé zengedezett: a
múltat végképp eltörölni. Továbbá azért is elkerülhetetlen a múltfeltárás, mert ebben nemcsak egyes sorsok jelennek meg előttünk, hanem
mert a XX. század története fájdalmasan jelzi:
egyházunk nem tudott mindig jó választ adni a
politikai hatalomhoz való viszonyára. Márpedig
le kell vonnunk néhány fájdalmas konklúziót is,
és meg kell találnunk néhány olyan vonatkozást
is, mely felszabadíthat bennünket. Bár személy
szerint nem értek egyet azzal, hogy a Barmeni
Hitvalló Nyilatkozatot, melynek tavaly ünnepeltük 75. évfordulóját, felvegyük református
egyházunk hitvallásai közé, azzal azonban teljes
körűen egyetértek, hogy a Barmeni Nyilatkozat,
illetve az 1948 és ’89 között történtek fényében
volna mit meggondolnunk és változtatnunk a
politikai hatalomhoz való viszonyunk terén.
Végezetül hadd szóljak arról, aminek még
nincs vége, ez pedig a Kálvin-évek. Hálás szívvel
köszönjük a Budapest Történeti Múzeumnak,
hogy igazán nagyszerű és méltó kiállítással örvendeztetett meg bennünket az elmúlt tél során.
A Kálvin Hagyománya Dunamelléken c. kiállítás nagy siker volt, és több is, mint múzeumi
tárló, hiszen kulturális események is kapcsolódtak hozzá. Reméljük, minden gyülekezetünk
megkapta már az erről készült gyönyörű katalógust. Azt kérem tisztelettel, hogy a kerületünkben működő közoktatási intézmények képviselői
is vigyenek majd magukkal egy-egy példányt az
általuk fenntartott intézmény könyvtárába. Köszönöm gyülekezeteinknek is, hogy készségesen
biztosították az anyagot ehhez a kiállításhoz. A
sikert mi sem jelzi jobban, mint hogy eddig csak
a Népszabadság kritikusa fanyalgott a kiállításon, de mi ezt így dicséretnek vesszük.
Reméljük, hogy az egyházkerületi székház
udvarán álló Kálvin-szobor előbb-utóbb visszakerül méltó helyére, vagyis hogy lesz újra Kálvin-tér, amit, bízvást mondhatjuk, talán most
már nem Nokiás dobozokból akarnak felépíteni. S reméljük ez úton is, hogy a szobor újbóli
helyre kerülését megéri alkotója is, Búza Barna
szobrászművész, aki éppen most tavaszon ünnepli 100. életévét. E helyről is szeretettel köszöntjük őt.
KÖZGYŰLÉS

Itt még szólnom kell egy apró kellemetlenségről is. Zsinatunk néhány évvel ezelőtt
felállította a Kálvin-évek szervező bizottságát,
mely bizottság – javaslatomra és sürgetésemre
– tervbe vette Kálvin műveinek magyar nyelven
való megjelentetését. Elsőül Kálvin bibliai kommentárjai jelennének meg. A sorozat terjesztése
kapcsán az egyházmegyék espereseire hárult
volna az a feladat, hogy egyházközségi előfizetőket gyűjtve bizományosként és könyvterjesztőként járjanak el. Ezt a dunamelléki esperesi
kollégium elutasította. Ez okán a legutóbbi országos esperes-gondnoki értekezleten zsinatunk
elnöke megfricskázta a dunamelléki espereseket, mondván, hogy bojkottálnak egy jó ügyet.
Tudvalevő azonban, hogy a maradék három egyházkerület valamennyi esperese mindösszesen
32 előfizetőt tudott jelezni a zsinat számára. Nos,
ha a dunamellékiek bojkottáltak, akkor a többiek szabotáltak. E helyről is buzdítjuk zsinatunk
elnökét, hogy ha szükségét érzi ilyen megjegyzéseknek, ne csak Dunamellékkel szemben legyen
bátor. Kár volt a zsinati fricskáért, mert Kálvin
kommentárjainak magyarra fordítása és megjelentetése hatalmas szellemi vállalkozás. Érdemes lenne ehhez méltó szervező erőt is rendelni,
például egyházunk hivatalos könyvkiadóját és
terjesztőjét, és nem azokat terhelni ezzel, akik
némiképp más hivatásban állnak.
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
Néhány esztendeje egy konfirmációs vizsgára
készülve a gyerekekkel az anyagot ismételgettük. Amikor az ünnepkörhöz érkeztünk, az egyikük így sorolta az ünnepeket: advent, karácsony,
virágvasárnap, nagypéntek, húsvét, áldozócsütörtök, advent. Jót kacagtunk, és kijavítottuk.
Áldozócsütörtök után pünkösd jön. De ha meggondolom, ez a fiúcska nem is tévedett olyan nagyot. Hiszen mennybemenetelekor maga Jézus
parancsolta a tanítványoknak, hogy Jeruzsálemben várják be az Atya ígéretét, a Szentlélek
ajándékát. Isten Lelkének is van adventje. Pünkösdre készülünk, és készüljünk is úgy, ugyanazzal a lélekkel, ahogy karácsonykor énekeljük:
veni, veni Immanuel. Most immár énekeljük és
imádkozzuk:
veni, Creator Spiritus Sanctus!
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Közgyűlési határozatok

7. PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FŰZŐDŐ
HATÁROZATOK

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elrendeli a Tanács határozatainak közzétételét a
Dunamelléki Közlemények következő számában.

Előterjesztő: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a püspöki jelentést köszönettel elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés üdvözli a választások után kialakult új politikai
lehetőségeket, kéri híveinket, hogy imádságos lélekkel
hordozzák nemzetünk megújulásának erkölcsi, társadalmi, politikai kérdéseit. Köszönti egyházunk parlamentbe jutott képviselőit, lelkészeket, presbitereket,
gyülekezeti tagokat. Isten áldását kéri szolgálatukra!
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés kéri bizottságait, hogy működjenek együtt a tervezett vizitációs rend lényegi változtatásában és a bürokratikus kérdőívek egyszerűsítésében!
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönettel veszi kézbe az eddigi énekes füzetek
példányait, kéri a gyülekezeteket, kántorainkat, hogy
segítsék az énekrend megújítását!
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés üdvözli a Generális Konvent kiteljesedő munkáját,
kéri a kebelbeli egyházmegyéket az e szolgálatban való
munkálkodásra.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés bátorít a múltfeltárás feladatának további végzésére, kéri zsinatunkat, hogy ezt a kutatást segítse elő a
továbbiakban is.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönetet mond a Budapesti Történeti Múzeumnak,
a Ráday Gyűjtemény és a Püspöki Hivatal munkatársainak a „Kálvin hagyománya – Református kulturális
örökség a Duna mentén” c. kiállítás megrendezéséért
és a színvonalas kiadványért, amely minden gyülekezetünkbe, intézményünkbe eljuthatott.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés Isten áldását kéri Búza Barna szobrászművészre és
reméli Kálvin-szobrának mielőbbi méltó visszahelyezését a Kálvin-térre!
8. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS
MUNKÁJÁRÓL
Előterjesztő: Peterdi Dániel

9. INTÉZMÉNYEK 2009. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAI
Előterjesztő: Derzsi György
1. Az egyházkerületi közgyűlés a számvizsgáló bizottság jelentését tudomásul veszi.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a Dunamelléki Református Egy-házkerület Ráday
Gyűjteménye, a Baár-Madas Református Gimnázium,
Általános Iskola és Diákotthon, a Gyökössy Endre Református Óvoda, a Budapesti Egyetemi és Főiskolai
Gyülekezet, a Dunamelléki Református Egyházkerület
Tahi Konferencia-Telepe, a DRE Székház és Konferencia Központ és a Dunamelléki Református Egyházkerület 2009. évi záró számadását elfogadja.
10. 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEK
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése a 7 beérkezett 2010-es esztendőre szóló egyházmegyei költségvetést jóváhagyja, teljesítéséhez Isten
áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése tisztelettel kéri a Délpesti Egyházmegyét, hogy a
legközelebbi közgyűlésén elfogadott költségvetését terjessze az egyházkerületi gazdasági bizottság elé. Ha az
a testület nem talál hibát benne, akkor a közgyűlés elfogadottnak tekinti a délpesti költségvetést.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése
a Tahi Konferencia-telep 2010. évi költségvetését jóváhagyja, az egyházkerületi támogatás kifizetésének viszszatartását feloldja.
11. JELENTÉS A LELKÉSZI SZOLIDARITÁSI
ALAPRÓL
Előterjesztő: Derencsényi Zsuzsanna

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés az Egyházkerületi Tanács 2010. február 3-án tartott ülésének munkájáról szóló beszámolót elfogadja, a
hozott határozatokat tudomásul veszi.
KÖZGYŰLÉS

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
a Lelkészi Szolidaritási Alap 2009. évi zárszámadását
és 2010. évi költségvetését elfogadja.
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12. JELENTÉS A KRE HITTUDOMÁNYI KARÁNAK ÉLETÉRŐL ÉS MUNKÁJÁRÓL
Előterjesztő: Békési Sándor

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
a lelkésztovábbképző intézetről készített jelentést köszönettel elfogadja.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
köszönettel elfogadja a KRE Hittudományi Kara dékánjának jelentését.

17. EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ ÉS KONFERENCIA-KÖZPONT

13. JELENTÉS A NAGYKŐRÖSI TANÍTÓKÉPZŐ
FŐISKOLÁRÓL

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a jelentést köszönettel elfogadja.

Előterjesztő: Nagy István

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés megköszöni Bölcsföldi Andrásnak és Kaszó Gyulának a kollégium nem teológus lakói között végzett szolgálatát.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
a KRE-TFK-ról szóló jelentést köszönettel elfogadja.
14. JELENTÉS A RÁDAY GYŰJTEMÉNYRŐL
Előterjesztő: Berecz Ágnes
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönettel elfogadja a Ráday Gyűjtemény 2009. évi
munkajelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönetet mond a Ráday Gyűjtemény munkatársainak a mindennapi feladatok mellett a kiemelkedő
kulturális eseményekben való részvételéért, szervezéséért.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elvi egyetértését és elköteleződését fejezi ki a Ráday
Könyvtár informatikai fejlesztése mellett.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elvi egyetértését és elköteleződését fejezi ki a Biblia
Múzeum átalakítása tárgyában.
15. BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZET
Előterjesztő: Veszelka Tamás
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönettel veszi tudomásul az egyetemi lelkészi jelentést, Isten Szentlelkének áldását kérve az egyetemi
gyülekezetben folyó szolgálatra.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés Isten iránti hálával veszi az egyetemi misszió
ügyében tett előrelépéseket és további támogatásáról
biztosítja a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezethez kapcsolódó missziói munkát.
16. LELKÉSZTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZET

Előterjesztő: Varga László

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés tudomásul veszi a galyatetői központ önálló vezetővel történő működését.

Felhívás!
Ezen a nyáron szeretnénk a konfirmációi gyakorlatunkban is ötletekkel segíteni. Hogyan is
változott meg ez a nemzedék? Mit lehet kezdeni a mai tizenévesekkel? Csoportból közösség,
ifivezetői gyakorlatok, a beépülési folyamat
12-18 év között… stb.
Ehhez hasonló kérdésekkel foglalkozva keresünk olyan konfirmációs gyakorlatot, amelyben otthonosan éreznék magukat az ifjak is.
KONFI+ címmel
rendezzük meg ezt a lelkészeknek és ifjúsági
munkásoknak szóló háromnapos konferenciát
Berekfürdőn, 2010. augusztus 22-25 napjain.
Bővebb információ a Zsinati Ifjúsági Irodától
kérhető, mert ez országos rendezvény:
ifjusag@zsinatiiroda.hu,
honlapja: www.konfiplusz.reformatus.hu
Várva az újabb találkozási lehetőségeket,
szeretettel hívlak Titeket ezekre az alkalmakra:
Fodorné Ablonczy Margit
egyházkerületi ifjúsági lelkész

Készítette: Szabó Gabriella
Előterjesztő: Szabó István
KÖZGYŰLÉS

2010. MÁJUS

14

.Dun
Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények.

18. TAHI SION-HEGYE KONFERENCIA-TELEP
Előterjesztő: Fónagy Miklós
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
köszönettel elfogadja a Tahi Konferenciatelepről szóló
beszámolót.
19. EGYHÁZKERÜLETI BÍRÓ VÁLASZTÁSA
Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
a betöltendő egyházkerületi lelkészi bírói tisztségre elrendeli a választást.
20. EGYHÁZKERÜLETI MISSZIÓI BIZOTTSÁG
ELNÖKÉNEK MEGVÁLASZTÁSA
Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
elrendeli az egyházkerületi missziói bizottság elnöki
tisztségére a titkos szavazást.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
elfogadja a Választási Bizottság jelentését, és Wébel
Zsoltot egyházkerületi bírói tisztségre, Böttger Antalt a
missziói bizottság elnöki tisztségére megválasztottnak
jelenti ki.
21. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
Előterjesztő: Peterdi Dániel

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés megállapítja, hogy Kovács László és Fehér Sándor
lelkészi képesítését nem kell hatályban tartani, hiszen
mindketten lelkészi szolgálatban állnak – tanulmányi
szintjüknek megfelelően.
2. Az egyházkerületi közgyűlés – a felterjesztő egyházmegyék javaslatai alapján – jóváhagyja Alexandrova
Marianna, Nagy János és Lázár Csaba Zoltán lelkészi
képesítésének hatályban tartását.
22. A DRESZKK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI
SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza és Konferencia-központja szervezeti és működési
szabályzatát módosítja.
2. A közgyűlés elrendeli, hogy a módosított szabályrendelet értelmében a székház főigazgatója a munkaszerződéseket mutassa be az egyházkerület elnökségének.
23. A BUDAPEST-ÉSZAKI EGYHÁZMEGYE SZABÁLYRENDELETE A FELÚJÍTÁSI SEGÉLYALAPRÓL
Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
a Budapest-Északi Református Egyházmegye Felújítási Segélyalap Szabályrendeletének módosítását jóváhagyja.

Megyei adatok
BARANYA

2. Szabó Tamás – Lakitelek
3. Szabó Gábor – Kecskemét

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Czövek Olivér Botykapeterdről rend. áll-ba
2. Németh Ferenc – Újpetre-Kistótfaluba Erdélyből
3. Tönkő Levente – Siklósról Tiszántúlra
BÁCS-KISKUNSÁG

BUDAPEST – DÉL
SZÜLETETT:
1. Mátyás Filemon – Literáty Zoltán harmadik
gyermeke
2. Levente – Győrffy Eszter második gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Bérces István – Lajosmizse
KÖZGYŰLÉS
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SZÜLETETT:
1. Hanna Róza – Szacsúri-Csatai Viktória első
gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Cseri Kálmán – Pasarét
BUDAPEST - ÉSZAK
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Hajdú Bálint Kadosa – Rákoscsabáról Dunántúlra
2. Kiss Sámson Endre – TI-ről határozott időre BpJózsefvárosba beo.lp.
SZÜLETETT:
1. Emese – Boza Kristóf és Bozáné Géresi Anikó
első gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Kiss Mihály vasadi lp.
ÉSZAKPEST
1. Czuni-Kenyeres József – Északpesti
Egyházmegyétől Perőcsénybe
NYUGDÍJBA MENT:
1. Csényi György - Hatvan
TOLNA
-

DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. dr. Fodor Ferenc – Nagykőrösről rend. áll-ba
2. Király János - Vasadra

VÉRTESALJA
-

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:
SZÜLETETT:
1. Dávid Benjámin – Király János harmadik
Sima Endre volt alsónyéki lelkész
gyermeke
Kovács Dezső volt tabajdi lelkész
2. Csongor – Morva Ákos negyedik gyermeke
3. Torda Levente – Kirsch Attila harmadik gyermeke

Kedves Lelkipásztor Testvérem!
Nagy örömmel írom, hogy újra van lehetőség egy egyházkerületi konfirmandus konferencia megrendezésére, ezen a nyáron:
2010. július 26-31 hetében (hétfőtől szombatig) a kecskeméti gyülekezet Emmaus Házában
rendezzük meg ezt a konferenciát:
GYŐZELMES HIT? GYŐZELMES HIT!
avagy
ÉRDEMES MA IS A REFORMÁTUS KERESZTYÉN HITET VÁLASZTANI?
címmel.
(A részletes program a PARÓKIA honlapján olvasható.)
A konferenciára elsősorban az idén konfirmáltakat, vagy jövőre konfirmálókat hívjuk, azaz 6-8 osztályba járó gyülekezeti csoporttagokat.
Részvételi díj
2500Ft/fő/nap, azaz 12.500Ft egy hétre.
Jelentkezési határidő: 2010. június 15. (azaz az iskolaidő vége)
fodoram@raday28.hu email-címre.
A tábor szervezője, vezetője Dobos Bence tassi lelkipásztor és jómagam.
Fodorné Ablonczy Margit
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Üdülési és konferencialehetőség
Mátraházán és Galyatetőn

Galyatető

Mátraháza

A Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza
és Konferencia-központja szeretettel várja és hívja a
gyülekezeteket, gyülekezeti csoportokat, családokat és
egyéneket csendre, lelki és testi épülésre a Mátrába.
A mátraházi konferencia-központ (volt lelkészüdülő)
65 főig, a galyatetői konferencia-központ 30 főig tud
fogadni vendégeket.
Mátraházán 25 főtől, Galyán 20 főtől csoportkedvezmény is kérhető. A 906 m magasan lévő galyatetői házat külön tudjuk ajánlani a légzőszervi problémákkal
küzdő testvéreknek, gyermekeknek. Mindkét helyen
elfogadunk üdülési csekket. Galyatetőn a kiránduló vendégek számára bevezettük a félpanziós ellátást
(reggeli és meleg vacsora). Felhívjuk a figyelmet a
kedvezményes díjú hittantáborok szervezésének lehetőségére.
Bővebb információ a matrahaza.parokia.hu és a
galyateto.parokia.hu honlapokon található.

Érdeklődni és jelentkezni az alábbi címeken lehet:
1. Mindkettőre:
Pintér Gyuláné Rita,
e-mail: pinterner@raday28.hu
telefon: 1-218-0753/704 vagy 30/636-5886
1092 Budapest, Ráday u. 28.
2. Mátraházára:
Farkasné Márkus Éva,
e-mail: refudulo@gmail.com
telefon: 37-374-011 vagy 30/205-8568
3233 Mátraháza,
3. Galyatetőre:
Miklósné Szegvári Veronika,
e-mail: galyaref@gmail.com
telefon: 37-576-003, 30/663-9560
3234 Galyatető, Mátrai u. 36.

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztőség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph@raday28.hu
Felelős szerkesztő: Peterdi Dániel főjegyző
Szerkesztő: Regéczy-Nagy Enikő püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O.A.Invest nyomdában
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Várakozás
Az ember, az emberiség mindig vár valamire, a keresztyénség kezdetektől kezdve vár Valakire, a Megváltó második eljövetelére. Kezdetben nagyon gyorsnak gondolták visszajövetelét. Pedig Jézus Krisztus figyelmeztetett arra,
hogy nem a mi
dolgunk kutatni ezt!
A mi világunkban a
Krisztus-várás
helyett már
csak a karácsonyvárás
van.
Az
is
sokaknál
már csak ajándékozás miatt.
A mi világunkban a várakozás zömmel
valami materiális-kellemes
jónak, jobbnak
a váradalma,
s ezért is sok
a csalódás –
szeretetlenség,
szegénység, elmagányosodás és hasonlók miatt. Mert az ember megszüntethetetlenül spirituális lény is, ezért nagyon sokszor a gazdagság
bősége is kevés, amely – sajnos – ma Magyarországon elég ritka. De a gazdagság növekedése helyett a keresztyén örökségű világban is nő
a szegények, a bizonytalan sorsúak száma. Az

emberi mohóság korlátlansága ugyanis egyre
inkább kettészakítja a társadalmakat. A krisztusi
evangélium mély figyelmeztetései egyre kevésbé meghallgatottak.
Az adventi váradalmainkat ezért kell(ene)
emberileg hitelesen és vonzóan közvetíteni az
Istentől távolodó
felebarátainknak,
azoknak,
akik
egyre
inkább
mindig valami
mulandóra építik várakozásaikat. Kérjük ehhez a Szentlélek
segítségét! Mert
Istennél minden
lehetséges. Annál
is inkább, mert mi
magunk is gyakran elgyengülünk,
eltévelyedünk.
Nem vagy alig
tudjuk magunkat függetleníteni
világunk óriási
erejű tévhiteinek hatásaitól. Legyen ezért az advent az erősödésünk időszaka úgy, hogy a ránk
bízottak között s kis világainkban felragyogjon
rajtunk Isten kegyelme.
Tőkéczki László
főgondnok
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Az elmúlt időszak néhány fontos eseménye

- a 2010. május 5-ei közgyűlés óta 2010. május 12-én,
szeptember 22-én és október 13-án tartottunk esperesigondnoki értekezletet; az őszi közgyűlés második napján, november 12-én pedig tanácsülést;
- júliusban a budapesti teológia spirituálisának szervezésében közel 60 fős csapat járt Török- és Görögországban Pál apostol nyomában, ezt dolgozza fel az MTV
református ifjúsági műsora 13 részben
- egyházkerületi missziói napot tartottunk a székházban november 6-án
- a kerületben lakó nyugdíjas lelkipásztoroknak és hozzátartozóiknak szerveztünk találkozót a Ráday dísztermében november 15-én
- megjelent az egyházkerület énekgyűjteményének
harmadik kötete Ébredj, alvó! címmel, amelyet novemberben bemutattak a kerület székházában, mindhárom
füzet nyomtatott anyaga a honlapon megtalálható,
hangzóanyaga pedig ugyanonnan letölthető

Amiről előre tudunk

- szokásos újévi lelkésztalálkozónkat 2011. január 10-én
10 órakor tartjuk a Ráday dísztermében

Efezus

Élet a teológián
Közös ebédek:
A teológián a 2010/2011-es tanév első félévében a
következő szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és professzoraikat, valamint a
székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen:
Teológia, Egyházkerület, Presbiteri Szövetség, Délpesti Egyházmegye, Kálvin Kiadó, Baranyai Egyházmegye, Fasírtos agapé (Pákozdi - Czeglédi emléknap) Tolnai Egyházmegye, Ágoston Sándor Alapítvány, Erdélyi ebéd, Budapest-Északi Egyházmegye
Programok:
Folytattuk az esti beszélgetéseket Sólámpa címmel,
amely a teológus életet a lelkészi oldal, az elhívás felől közelíti meg. A félévi első ilyen alkalmon a Viskó
c. könyvről beszélgettünk Tóth Sára irodalmár segítségével. Néhány évvel ezelőtt már rendeztünk programsorozatot Párbeszélgetések címmel, melyben
a lelkészek családi életéről, a házasság lényegéről
gondolkodtunk együtt. Ezt ebben a félévben is felelevenítettük és elsőként a másikra találásról, a pár-

Gólyák dékán úrral

keresésről beszélgettünk Zámbóné Ivanics Hajnalka
lelkésszel és Bogyó Csaba (lelkészférj) mérnökkel.
A második alkalmon a házasságról mint életre szóló
döntésről volt szó. Itt Dányi Zoltán lelkész, a Családsegítő szolgálat munkatársa és Hekli Katalin lelkész volt vendégünk.
Otthonórák:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégium-
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A Kálvin Kiadó választéka a közös ebéden

Teológusok szolgálata Széken (Erdély)

ban lakó „külsős” (nem teológus) hallgatók számára
a teológia spirituálisa szervezett hétfő esténként Otthonórákat, amelyek fele felsőbb éves teológushallgatók által tartott bibliaóra, másik részük előadás,
tájékoztató. Ennek keretében hangzott el beszámoló a teológusok nyári tanulmányútjáról (Pál apostol
nyomában), egy színdarabot is láthattak a hallgatók
Kislány a pokolban címmel, melyet Budai Tünde színművész adott elő, s Kriszt László rendezett.
Mindketten a Károli protestáns teológus szakára járnak. Vendégünk voltak a Csillagpontos szervezők,
közöttük Pusztai Tímea főkoordinátor és Kiss Renáta munkatárs.
Teológusnapok és egyéb alkalmak a 2010/2011-es
tanév első félévében:
Ebben az évben is több teológusnapot és hétvégét
szerveztünk, ezek között jelentős számban voltak
határon túli utak is. A teológusnapok szervezésében
tevékenyen részt vett Bíró Zsuzsa IV. és Horváth

Teológusnap a Pesterzsébet-Klapka téri gyülekezet területén lévő
idősek otthonában

Veria (Bérea)

Mariann II. éves teológa. Helyszínek: Dad (DT),
Tolnai egyházmegye (Gyönk-Miszla, IregszemcseTamási, Kajdacs, Madocsa, Őcsény, Paks, Szekszárd), Budapest-Klapka tér, erdélyi hétvége
(Szék), felvidéki hétvége (Berzéte, Kőrös, Berzéte
ifjúsági evangélizáció, Hévízgyörk (Aszód, Tura),
Ócsa, Dunaalmás (DT) (gyermekotthon).
Evangélizációs szolgálat: Schweitzer Otthon, (6 fő)
Százhalombatta (5 fő), Budapest-Mátyásföld (6 fő)
Tanulmányi kirándulások:
Nyáron Pál apostol nyomában címmel tanulmányi
kirándulást szerveztünk Törökország-Görögország
vidékeire, felkeresve Pál életének és missziói
tevékenységének főbb helyszíneit. Az útról
bő tájékoztatást adtunk különböző fórumokon
(Reformátusok Lapja, Parókia portál, Téka c. újság,
s ősszel/télen pedig erre épül a református ifjúsági
műsor az MTV1-en.). A különböző kultúrákkal,
népekkel való találkozás élményén túl az útnak nagy
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haszna volt a Biblia egyes fejezeteinek újraolvasása,
felfedezése terén, tanulmányilag is sokat épültünk
egymás előadásaiból, és hozzájárult a közösség
erősödéséhez.
A teológusok alapítványa: az Ágoston Sándor
Alapítvány
Az elmúlt tanévet követő nyáron is több építőtábort
szervezett az Alapítvány, ezek során Magyarigenben
és környékén (főleg Borbereken és Diódon és a felőri
szórványiskola segítésében), valamint a felvidéki
Kőrösön (Rozsnyó mellett) végeztek a teológusok
nem kevés fáradsággal járó munkát, az utóbbi
helyen egy gyülekezeti ház felújítását folytatták.
Nyári hagyományőrző gyermektábort szerveztek a
Módoson (Vajdaság) gyülekezeti célra megvásárolt
házban, amelyen lelkesen vettek részt teológusok,
immár hagyományosan.
Ősszel több hallgató vett részt segítőként Erdély
különböző gyermekotthonaiból szervezett kamaszhétvégén Székelyudvarhelyen.

Nyári táborok
Nyáron az idén újra megrendezett Művészetek
Völgyében jelen voltak a teológusok, és Öcs
községben számos program fűződött munkájukhoz.
Így állítottuk fel a zsoltárösvényt, amelynek során
zarándokzsoltárok segítségével lehet spirituális
utat bejárni. Taliándörögdön pedig Füle Tamás
szép portrékiállítását láthatták az érdeklődők: Jó
családból származó… címmel arról, mit jelent Isten
gyermekének lenni.
A másik megmozdulás az Isten a szekéren c.
program megvalósítása, ennek keretében 77 magyar
novella közül lehet játékos formában választani, s ezt
olvasunk fel egy szekéren, melyet utána beszélgetés
követ. Az év során még számos helyen: egyetemeken,
egyházközségekben, fesztivál jellegű programokon
gurulhatott a kultúra szekere. (REND, Művészetek
Völgye, ifjúsági fesztiválok, Gödöllő, ifjúsági
rendezvények)
2010. november 30.
Bölcsföldi András spirituális

Ifjúsági munka
177 gyülekezetben legalább 2500 fiatalt értünk el a
múlt évben, sok lelkészi fáradsággal. Istennek legyen hála, hogy mindez megtörténhetett!
Az ifik életkora 14-30 év között van.
Ifjúsági konferenciákra elsősorban a konfirmandusok
érkeznek.
Mi lett azokkal, akik gyülekezeteinkben konfirmáltak az elmúlt 10 évben?
Ez ennek a létszámnak kb. tízszerese: 25000 fiatal
lehetne!
Az ifjúsági missziós bizottság tervei a következő
évekre, melyekhez segítséget, együttműködést kér
minden lelkésztestvértől, minden egyházközség felelősséget hordozó tagjától, hogy a fiatalok ne vesszenek el tanulmányaik, költözésük vagy éppen családi
szétesésük miatt:
A 2010-2011. évben a konfirmandus korosztály közötti szolgálat megerősítése: konfirmandus

ifi Dadon

evangélizációk, hétvégék, hetek szervezése.
Képzés: KONFI+ anyagának elérhetősége - CD
Kerületi ifjúsági naptár a PARÓKIA honlapján.
Ifjúsági vezetőképző szervezése.
Az ifjúsági munka folyamatként való szemlélése: hittanosokból – konfirmálók, konfirmálókból – ifjúsági
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BESZÁMOLÓ AZ IFJÚSÁGI MUNKA HELYZETÉRŐL
(a 2009. évi ifjúsági referensi jelentések alapján)
Bács-Kiskun

21 csoport

16 gyülekezetben

nagy többségben
lelkészek vezetik

250 körüli
létszámmal

Baranya

8 csoport

8 gyülekezetben

lelkészek vezetik

Budapest - Dél

34 csoport

30 gyülekezetben

Budapest Észak
Délpest

41 csoport

26 gyülekezetben

46 csoport

33 gyülekezetben

Északpest

47 csoport

37 gyülekezetben

nagy többségben
lelkészek vezetik
nagy többségben
lelkészek vezetik
nagy többségben
lelkészek vezetik
nagy többségben
lelkészek vezetik

70 körüli
létszámmal
350 körüli
létszámmal
400 körüli
létszámmal
550 körüli
létszámmal
550 körüli
létszámmal

Tolna

7 csoport

7 gyülekezetben

lelkészek vezetik

Vértesalja

22 csoport

20 gyülekezetben

nagy többségben
lelkészek vezetik

gyülekezet, ifjúsági gyülekezetből – családos körök,
családos körökből gyülekezeti közösség.
Első lépésként hangsúlyozottan: minden gyülekezetben (presbitériumban) legyen legalább egy
ember, aki a konfirmandusokért, az ifjúsági munkáért imádkozik!
A 2011-2012. évben a gyülekezeti ifjúsági csoportok létrejöttének, működésének, gyülekezetbe
épülésének segítése: gyülekezetlátogatások, ifjúsági
órák látogatása, középiskoláink látogatása.
Ifjúsági vezetők (fiatal lelkészek és laikus ifjúsági
vezetők) mentorálása.
Módszerek, ifjúsági színdarabok, zenekarok, ötletek
gyűjtése – „Kincsesbánya” létrehozása. Lelkészek
mellé laikus ifjúsági vezetők beállítása, s azok képzése, segítése.
Második lépésként: minden működő ifjúsági csoport hordozzon felelősséget egy olyan gyülekezetért, ahol nincsenek fiatalok!
A 2012-2013. évben azoknak a gyülekezetek látoga-

70 körüli
létszámmal
200 körüli
létszámmal

tása, ahol nincs ifjúsági csoport – lehetőségek keresése, segítőtársak keresése, falumisszió, városmisszió
szervezése.
Diakóniai munkák segítése, összefogása.
A református iskolákból kinövő diákok kísérése,
egyetemi misszió, együttműködés az ifjúsági mozgalmakkal: REFISZ, SDG, MEKDSZ.
Országos programok, képzések szervezése.
Harmadik lépésként: minden ifjú kapjon személyes meghívást és lehetőséget arra, hogy ifjúsági
csoportba járhasson, ahol Jézus Krisztust mint
Megváltóját megismerheti, s hitében növekedve
elköteleződhet a gyülekezetben való szolgálatra.
A három lépés nem évszámokhoz kötött, hiszen sokan járnak elöl ebben a szolgálatban! Ahhoz, hogy
EGYÜTT szolgálhassunk, s az egymás munkájának megbecsülése is növekedhessen: mindenkinek a
maga ereje, lehetősége, területe szerint kell tennie.
Fodorné Ablonczy Margit
egyházkerületi ifjúsági lelkész
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Egyházkerületi Közgyűlés
2010. november 11.

PÜSPÖKI JELENTÉS

kereső fiatalok világából ismerünk: ez a levél
motivációs levél.

Nyílt titok
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! A reformáció emléknapja előtt kezdtük olvasni
a Római levél szakaszait. A levél nagyszerű
sorai nyilván nemcsak arra hívnak minket,
hogy felidézzük: milyen meghatározó erő volt
az ige üzenete a 16. században, amikor eleink
az egyház megújításáért fáradoztak, s nemcsak azt a tényt hozza elénk, hogy az egyház
történetében, a nagy drámai fordítópontokon,
amikor igazságnak és hamisságnak, hűségnek és hűtlenségnek, Isten valóságának és
hamis vallásoknak összeütközése zajlott, ez
a levél mindig kulcsszerepet játszott az igazság ügyében, hanem elsősorban arra int, hogy
minden emlékezésen és történeti tényen túl
magáig az élő Istenig érkezzünk meg, mert
Őbenne nemcsak elrejtve van az üdvösség,
hanem ellenkezőleg, Krisztus által Ő azt tökéletesen kijelentette nekünk. Annyit hadd
szóljak általában a levélről, hogy ez Pál apostol egyik legkülönösebb írása. Bemutatkozó
levélnek is nevezik, hiszen az apostol Rómába igyekezve maga előtt küldi ezt a levelét –
ám, érdekes módon, ez az egyik legkevésbé
személyes írása, főleg ha a korinthusi vagy
a Timóteushoz írt levelekhez hasonlítjuk.
Mégis, lényeg tekintetében a legszemélyesebb levele ez. Mert ebben ismerünk rá Pál
apostol igazi személyiségére, az evangélium
által megragadott és az evangélium szolgálatára elhívott emberre, aki, mint másutt is,
itt is csak Krisztusról akar tudni és Istennek
Krisztusban közölt igazságát hirdetni. Talán
olyan ez a levél, mint amikor félig ismerős ismeretlennek átadjuk névkártyánkat, rajta a
legfontosabb személyes információkkal. Vagy
még inkább ahhoz hasonlít, amit a mai állásKÖZGYŰLÉS

Sokfelé tekinthetünk a Római levél ösztönzésére, de legyen most közgyűlésünk számára eligazító az egyik döntő kifejezés, amellyel sokszor találkozunk a levél során, ez így hangzik:
nyilván van. Nyilván van Isten igazságossága
(1,17), haragja (1,18), igazságos ítélete (2,5),
dicsősége (8,18) és akarata (16,26). Sőt, Isten
gyermekeinek is meg kell jelenniük, nyilvánosságra kell lépniük, mint annak a nyílt titok képviselőinek, hogy nincs már kárhoztató ítélet azok ellen, akik Jézus Krisztusban
elnyerték Isten kegyelmét és a Szentlélek új
életet formál bennünk. Erre az elő-nyilvánulásra vár sóvárogva a világ (Róma 8,19).
Nyilván van tehát Isten haragja, de nyilván
van kegyelme is, sőt, ez a kegyelem Isten kinyilatkoztatása öröktől. Nyilván van az Isten ellen fellázadt világ végső veszedelme,
de nyilván van az ember megmenekedésének
egyetlen útja is. Nyilván van Isten feddése
egyházával szemben, de nyilván van az is,
hogy mi Istennek örök és bölcs célja egyházával. Ezt a valóságot nevezi Lesslie Newbigin
néhai indiai misszionárius „nyílt titok”-nak
(open secret) – mert az egész világegyetem
Isten dicsőségét magasztalja, mennyeiek,
földiek, föld alatt valók mind Krisztusnak
hódolnak, úgymond az ember háta mögött
minden Isten csodálatos hatalmáról suttog és
szól – de mindezt szemtől szembe megmondani, a lázadó embernek tudtul adni, nos, ez az
anyaszentegyház küldetése.
Engedtessék meg, hogy mindezeket együtt
látva többről is szóljak, mint a mögöttünk
levő néhány hónap eseményeiről. Először is
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úgy látom, hogy civilizációnk lassacskán feladja az igazságért való küzdelmet. Hiszen
lényegét tekintve mindig az jellemez egy-egy
civilizációt, hogy igazságot hordoz, igazságból
táplálkozik, viszont ma ez korántsem látszik
felragyogni. Sőt, ezzel a süllyedéssel viszsza lehet is élni Ma már a viszonylagosságok
dzsungelében élünk, s rendre elmaradnak a
sorsdöntő szembesülések, ma ki-ki akkorára
szabja és úgy rendezni a maga igazságkörét
vagy lojalitás-területét, ahogyan neki tetszik,
és akként cserélgeti is. Ószövetségi analógiákkal élve ma politeista világban élünk, ami
azt jelenti, hogy nincsenek végső kérdések.
Például az emberi élet végső értelme szinte
már tilos kérdés, és az ember a hatékonyság
örve alatt ezerfelé szórja végső lojalitását,
amely egyébként oszthatatlan. Ugyanakkor
háttérbe kerülnek azok a szellemi, morális
tradicionális értékek és tartalmak, amelyek
világszemléletünket megszabták. És amint
az a világpolitikában is történni szokott,
úgy most a szellemi életben is új birodalmak
emelkednek fel, új szövetségek létesülnek, új
meghatározottságok épülnek fel. Ám látnunk
kell, hogy ez a szellemi politeizmus mindig
alkalmi megoldást hoz, de rettenetes áron,
mert átmeneti, tűnő dolgokért cserébe végleg
elnyelne minket.
Mindezek mellett mi itt, Magyarországon
több súlyos katasztrófát is átéltünk. A tavaszi árvizek és az őszi vörösiszap-katasztrófa
azt a szomorú és ijesztő tényt mutatják, hogy
nem véletlen folytán következtek be ezek a
rettenetes események, hanem súlyos, több
évtizedes visszaélések, felelőtlenségek folyományai. A vörösiszap-katasztrófa kapcsán
firtatta tőlem egy tudós ember, hogy miért
hozta reánk mindezt Isten éppen most, amikor a közéletben tisztulást, országos ügyekben jót remélhetünk? Sokféle választ adhatunk erre a nyugtalanító kérdésre. Ám talán
jobb lenne, ha ezúttal mi is kérdezhetnénk.
KÖZGYŰLÉS

Püspöki jelentés

Például kérdezzük azt, hogy vajon nem inkább Isten kegyelmének kell-e tekintenünk,
hogy csak ennyi történt. Igen, mély együttérzés és gyász minden szenvedővel! – mert minden áldozat rettenetes, mégis, tudjuk, hogy
nem emberen múlt, hogy nem ezreket gyászolunk most! Nem inkább azt kell hát mondanunk, hogy nagy kegyelem, hogy mindeddig
nem szakadt a nyakunkba gőgünk megannyi
iszonyú következménye mind, mindaz a félelmetes és rettenetes, romboló emberi ambíció,
mely okán a teremtőt játsszuk és a világot
kényünkre-kedvünkre zsaroljuk? Vajon nem
Isten kegyelme, hogy most olyan állapotban
talált minket a baj, amikor a jóakaratú emberek még képesek voltak az összefogásra, amikor az országunk jólétéért elkötelezett politikai vezetés nem tétlenkedett a baj láttán? –
mert bizony nagyot süllyedtünk már szolidaritás tekintetében – az egyház is –, és bizony
voltak már olyan országvezetők is, akik a baj
hírére sem voltak hajlandók üdülésüket megszakítani. De mielőtt az istenigazolás labirintusába tévednénk, e helyről is nyilvánítsuk
részvétünket az áldozatok hozzátartozóinak,
a kárt és nyomorúságot szenvedőknek, és kötelezzük el magunkat arra, hogy a magunk
ereje és képessége szerint mindig és minden
időben a bajba jutottak segítségére sietünk.
Illesse köszönet minden gyülekezetünket,
egyházunk valamennyi tagját, hogy mind ta-
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vasszal, mind ősszel kérés nélkül is keresték
a segítés lehetőségét. S egyúttal e helyről is
szólítjuk bátran a politikusokat, a tudósokat,
a gazdasági vezetőket, a hozzáértőket és illetékeseket arra, hogy teljesebb felelősséggel,
vagyis nagyobb alázattal kezeljék az emberi
életet hordozó környezetünket. Ha továbbra
is a profitmaximalizálás marad az emberiség
vezérelve, félő, hogy hamarosan nem lesz kinek élveznie a hasznot.
Magyarországon mind az országos politikában, mind az önkormányzatokban jelentős
változások állottak be. Hogy a kormányzati
hatalmat elnyerő, tehát a magyar választópolgárok abszolút többségétől mandátumot szerző politikai erők merre fordítják országunk
szekere rúdját, és hogy helyi szinten, a településeken milyen közéleti-politikai környezetet alakítanak ki, az – mondhatnánk – immár
csak rajtuk múlik! S valóban, ami a törvényhozást illeti: ez így is van. Mégsem szűnhetünk meg imádkozni, hiszen mindenkor könyörgéseket kell tartanunk elöljáróinkért,
mert Isten megsegítő bölcsessége nélkül a
legjobb szándékok sem érnek célba. Továbbá
hadd buzdítsak közgyűlésünkön is minden
elkötelezett református egyháztagot, hogy az
egyetemes papság szolgálata értelmében ne
szűnjenek meg isteni jóra, igazságra és szépre
igyekezni és inteni, bárhol legyen is hivatásuk
az emberi élet megannyi dimenziójában. Éljünk a lehetőséggel, hogy most szabadabban
nyilatkozhatunk meg az emberi élet alapvető
kérdéseiben!
Éppen ezért engedtessék meg, hogy mai közgyűlésünkön egyetlen nagy témát hozzak elő.
Bár erről egyházunk minden élettevékenysége kapcsán szólni szoktunk, és bár korábbi
közgyűléseinken is mindegyre ezzel foglalkoztunk, mégis szükségesnek tartom, hogy újra
erről szóljunk. Még azt is meghagyom, hogy
a misszió, mert a misszióról szeretnék szólKÖZGYŰLÉS

ni, olykor-máskor üresen cseng a szánkban,
mert mindenre rámondtuk már, ami nem az,
s talán unjuk már a témát. Mégis nyilvánvaló, hogy missziói tudat nélkül egész egyházi
életünk formális keretek halmazává válik,
misszió nélkül nincs egyház, missziói tudat
nélkül fogyatékos az Isten-tudatunk, misszió

Pedagógusdíjak

nélkül bármit teszünk is, nem azt tesszük,
amit megtartó Urunk ránk bízott. Hadd közelítsek most ehhez a kérdéshez egy sajátos
nézőpontból. Néhány hete jelent meg Sípos
Ete Álmos nyugalmazott lelkipásztor úr tollából egy polemikus irat ezzel a címmel: Miért
hagyják el az emberek az egyházat? Magam
még nem kapcsolódtam be a vitába, remélem,
lesz rá időm és megtehetem. A cikk címében
feltett kérdés azonban igen különös irányt
mutat, hiszen a küldetését betöltő egyházban
éppen ellenkező irányba kellene minden kérdésnek mutatnia: miért jönnek az emberek az
egyházba? De lám, eljött az ideje az őszinte
beszédnek, amiért igen hálás vagyok a vitacikk szerzőjének. Mert ha a misszió igazi
kérdését nem feszegetjük, akkor előbb-utóbb
emezzel kell szembesülnünk. Első válaszom a
kérdésre éppen ez is. Azért mennek el az emberek az egyházból, mert az egyház nem megy
az emberekhez – vagy ha megy, nem küldetésében megy. Azért nem tudjuk feltenni a
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misszió elsőrendű kérdését (miért jönnek az
emberek az egyházba?), mert elvétjük, hogy
mi vagyunk azok, akiknek mennie kell, mi
vagyunk az evangélium, Isten nyílt titka képviselői, akiknek Jézus példázata értelmében
az a dolguk, hogy üdvösségre hívogassanak.
Született ugyanakkor másféle válasz is a vitacikkre. Az egyik dunántúli lelkész fekete
humorosan ezen a címen felelt: gyülekezet
eltartási szerződést kötne. Ebben a szerző
arról szól, hogy számos gyülekezetünk esetében nyers szociológiai tényekkel kell a kérdésre felelni. Azért mennek el az emberek az
egyházból, mert a fiatalok elmentek onnan,
ahol nem lehetett megélni, az idősek öregek
otthonába költöztek, és végül kiköltöznek
a temetőkbe. Ezért javasolja a szerző, hogy
erősebb és tehetősebb gyülekezetek kössenek
gyenge és halódó gyülekezetekkel kvázi eltartási szerződést, amint szokás idős korba
jutott, gyermektelen személyekkel. Igen, ez
a szellemes és keserű felelet valódi pozíciót
mutat meg ez, de nem az eredeti felvetésre
válaszol. S úgy látom, egyházunk ma e kettő
között őrlődik, ezek között osztja meg erejét.
Ám ha nem látjuk világosan a feladatokat, ez
az erő-megosztás erő-pocsékolássá válik. A
két helyzet így mutatható be: egyrészt tény,
hogy a mai Magyarországon számtalan – egykor önmagát eltartani képes – település jutott a tönk szélére, sok helyt nincs munkalehetőség, önkormányzat, iskola, orvos, posta,
vasútállomás, sőt elemi létbiztonság sincs. A
templomok és a parókiák maradtak – s őrzik árván önmagukat. Egyházkerületünk 5-6
esztendővel ezelőtt már szembesült a drámai
ténnyel, hogy 300 anyaegyházközségünkből
mintegy 60-70 már nem képes az önálló életre, legalábbis anyagi értelemben. A segítség
módjára vonatkozó kerületi határozatokat
sokan azóta is támadják, a gyülekezeti elv
kiforgatásáról, a központi egyházkormányzat
hatalmi koncentrációjáról kiabáltak. AkkoriKÖZGYŰLÉS

ban sokat érveltem, s megvallom, sokat szenvedtem az igaztalan vádak miatt. Hiszen kerületünk mindig is kész volt és kész is lesz a
nehéz helyzetbe került, fogyatkozó létszámú
gyülekezetek megsegítésére.

Közgyűlés

A helyzet azonban a másik területen máris
sokkal nyomasztóbb. Mert az az igazi kérdés, hogy elérjük-e, megszólítjuk-e a nagyvárosokba betelepedett tömegeket, képesek
vagyunk-e őket gyülekezetekbe szervezni? Az
idézett vitaindító írás sem azt firtatta, hogy
egy kis faluban, ahol száz éve még 1500 ember élt, ma pedig csak 200 nyugdíjas korú, ott
miért hagyják el az emberek az egyházat és
miért üresek a templomok padjai, miért nincs
ifjúság, hanem azt firtatta, hogy ott, ahol
akár három istentiszteletet is lehetne tartani vasárnaponként, nos, ott miért hagyják el
az emberek az egyházat? Vagyis a lényeges
kérdés az, hogy képesek vagyunk-e új gyülekezeteket szervezni, akár úgy, hogy meglévő
gyülekezet vállalja a fogantatás és szülés,
vagyis az anyaság nem könnyű szolgálatát,
akár úgy, hogy a szó elsőrendű értelmében indítunk missziót, és közegyházi üggyé tesszük,
hogy ismeretlen emberek közé visszük el Isten kinyilvánított igazságát, s az evangélium
erejében szervezünk közösséget és életet,
tehát azért megyünk, hogy Isten országának
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nyerjünk meg embereket – ez a misszió. Arra
kérem közgyűlésünket, hogy fogjunk össze ennek az alapvető és elodázhatatlan feladatnak
a teljesítésére. Ehhez nemcsak erőinket kell
átcsoportosítani, hanem szemléletmódunkat
is meg kell változtatni. Csak néhány vonatkozást említek most. Először is világossá kell
tennünk, hogy olyan lelkipásztor-jelölteket várunk a Hittudományi Karokról, akik készek
és képesek másként szemlélni lelkészi szolgálatukat, mint a parókiális teendők rutinszerű ellátását. A Hittudományi Karok pedig azt
várják, hogy gyülekezeteink lelkipásztorai
ilyen fiatalembereket küldjenek a teológiákra.
Nyilvánvalóvá továbbá, hogy a hit hallásból
van, a hallás pedig Isten igéje által – de ebből
az is következik, hogy a misszióban szolgáló
lelkipásztorok első és legfontosabb eszköze az
élő ige hirdetése. Ezt semmiféle szervezéssel,
ügyességgel, kommunikációs készséggel nem
kerülhetjük ki és semmivel sem pótolhatjuk.
S megfordítva, ahol az ige nyomán élet támad,
ott viszont minden lehető eszközzel végeznünk kell a tanítás szolgálatát. Amikor Pál
azt mondja, hogy más plántál és más öntöz,
akkor nem csak a szolgálatok rendjét mutatja meg, hanem azt, hogy ültetni és öntözni is
kell. Világosan kell látnunk, hogy a missziói
munkában egyház-igazgatási viták is lesznek.
A népmozgalmi adatok azt mutatják, hogy ott,
ahol kizárólag a lakosság szertartás-szolgáltató igényeire rendezkedtek be, hamarosan
nehéz helyzetbe kerülnek, vagy már abban
is vannak a gyülekezetek. Nem messze az az
idő, amikor egyházkerületünkben újra több
lesz a keresztelő, mint a temetés, ám ez azt
fogja jelenteni, hogy lesznek élő gyülekezetek,
ahol megtérők vannak és új életek indulnak
el Isten országa felé, és lesznek vergődő gyülekezetek, ahol csak a rohamost fogyó vallásos
érzület okán igénylik még a temetést. És ez
máris mutatkozik. Tudok nagynevű és tekintélyes múltú gyülekezetekről, ahol évtizede
nem láttak fiatalt a templomban, és tudok sem
KÖZGYŰLÉS

nem rangos, sem nem híres gyülekezetekről,
ahol fiatalok töltik meg a templompadokat.
Amikor egy-egy új gyülekezet határának a kijelöléséről lesz szó, vagy amikor az a kérdés
vetődik fel, hogy vállalja-e egy-egy anyagyülekezet a lelki anyaságot, megmutatkozik majd,
hogy gyülekezeteink egy része nemhogy egykézett volna, hanem inkább egysé-zett. S bizony, ahol nem születtek új gyülekezetek, ott
még a meglévők egybevonásán is gondolkodni
kell.
Változtatnunk kell szemléletünkön identitásunk kérdésében is. Az elmúlt húsz esztendőben beállott vallásszabadságban mindenki
annyit vallásoskodott, amennyit akart. Ha
csak azt néznénk, hogy hány vallási közösséget regisztráltak egyházként, akkor azt kellene mondanunk, hogy mi vagyunk a világ legvallásosabb népe. Pedig Európában – a világ
legvallástalanabb kontinensén - a csehek után
a magyaroké a „dicső” második hely vallástalanság tekintetében. De tudnunk kell, hogy
tiszta és hatékony missziót csak tiszta identitással lehet végezni. A Római levelet olvasva
oly nyilvánvaló, hogy minden időben ez volt
a misszió egyik kulcsa. Ha mi ragaszkodunk
a legszebb keresztyén létformához, a református öntudatos keresztyénséghez – mely egyszerűen így fejezhető ki: hittem, azért szóltam
és tudom, kinek hittem –, de nem Istenhez
(akinek hiszünk!) és nem ezzel hívogatjuk az
embereket, máris hamis identitással végezzük a missziót. Ha igazán hatékony missziót
akarunk, nem adhatunk, közölhetünk kevesebbet, mint amit magunknak is igényelünk.
Ehhez kell hozzárendelnünk kommunikációnkat, s végre fel kell hagynunk az évtizedes
önbemutatkozási kényszerrel, hiszen mi nem
önmagunkat prédikáljuk. Továbbá keresztül
kell mennünk néhány kemény vitán is, hiszen
a missziónak módszerei is vannak, márpedig
módszer tekintetében meglehetősen nagy a
zűrzavar egyházunkban.
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S nyilván változtatni kell szemléletünkön az
anyagiak kérdésében is. Hadd szóljak világi
nyelven, remélem, mindenki jól fogja érteni. A
misszió anyagi értelemben is egyszerre szent
ügy, de kockáztatás is. Az is kockáztatás, ha
valakit ismeretlen terepre küldünk, netalán
ellenséges környezetbe. Kockáztatás az is, ha
úgy küldünk valakit, hogy mi magunk sem
tudjuk, hogy alkalmas-e teljes körűen a feladatra. De az is kockáztatás, hogy anyagi erőket fordítunk missziói feladatok ellátására,
a misszió munkásainak finanszírozására, a
missziói munka feltételeinek biztosítására, a
kommunikálására, szervezésére. Arra buzdítom közgyűlésünket, hogy amilyen nagyvonalú tudott lenni a kis gyülekezetek és a szórványok megsegítésében, legalább ugyanennyire
legyen bőkezű és bátor, ha új gyülekezetek
szervezéséről lesz szó. Magam is szoktam
mondani, hogy ma a nagyvárosokat kell a legnagyobb szórványterületnek tekintenünk. Ez
azonban csak félig igaz – a nagyvárosok ma
már a misszió primer közegei.
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
Közgyűlésünkön szokás szerint a 2009. esztendőt tekintjük át, tehát visszafelé nézünk.
Én magam azonban most csak a legutóbbi közgyűlésünk óta eltelt idő néhány eseményéről
szólok, és egyúttal arra kérem közgyűlésünk
tagjait, hogy amikor a bizottságok előterjesztéseit tárgyaljuk és vitatjuk, igyekezzünk döntéseinkkel további épülésünket elősegíteni.
Mindenekelőtt szeretnék hálás köszönetet
mondani valamennyi gyülekezetünk, lelkészünk, presbiterünk, gyülekezeti munkásunk,
tanítónk, tanárunk, professzorunk, missziói
munkásunk fáradozásáért és hűségéért. Illesse külön köszönet mindazokat, akik időt
és fáradságot nem kímélve a mai jelentéseket
megtárgyalták és előkészítették. Látni fogjuk,
a kerületi szakbizottságok az egyházi munka
valamennyi ágában a jövőt tervezik, és arra
nézve tesznek javaslatokat. Legyünk bölcsek
és megfontoltak, különösen amikor a nehéz
KÖZGYŰLÉS

helyzetből keresünk kibontakozást. Számomra világos, hogy sok-sok területen számíthatunk majd külső támogatásra is – így a közoktatásban és a szociális szférában –, missziónkat azonban senki nem végezheti helyettünk.
Köszönettel tartozom espereseinknek és az
egyházmegyei gondnokoknak, hogy a mögöttünk levő nem könnyű időszakban nagy hűséggel vitték az egyházmegyék, a kerület és a
közegyház ügyeit. Köszönöm a püspöki hivatal munkatársainak fáradozását. Mint jeleztem, magam csak a legutóbbi közgyűlés óta
végzett szolgálataimról szólok. A zsinaton,
zsinati tanácson, generális konventen, zsinati
bizottságokon töltött, sok időt és erőt emésztő tanácskozások mellett, továbbá számos
egyéb tanácskozás, konferencia és a pápai
tanító szolgálat, iskolai évzárók és évnyitók,
cikkek, tanulmányok és nyilatkozatok írása
mellett számomra a legnagyobb öröm az volt,
ha gyülekezeteinkben szolgálhattam. Hálás
szívvel köszönöm, hogy az eltelt pár hónapban
számos helyen szolgálhattam igehirdetéssel,
így: Dunaújvárosban, Szemere-telepen, Rákosszentmihályon, Tiszalúcon, Baján, Szabadszálláson, Külső-Kelenföldön, Vecsésen,
Bicskén, Lajosmizsén, a Kálvin téren, Válon,
Madocsán, Leányfalun, Szigetszentmiklóson
és a Deák téren. Valamennyi szolgálatot igyekeztem legjobb erőimmel végezni, s magam is
kaptam sok-sok áldást, mert missziónk kibontakozását láthattam ott is, ahol egy szekuláris
város központjában gyülekezeti helyiséget
avattunk, ott is, ahol új templom alapkövét
tettük le, ott is, ahol új lelkipásztort iktattunk
szolgálatába, ott is, ahol külső-belső épülésért
adhattunk hálát, ott is, ahol jubileumot ült a
gyülekezet, ott is, ahol konferenciát tartottak
egy-egy fontos kérdésben. Köszönöm, hogy
tudhattam: nem azért hívnak, hogy bokréta legyek a kalapon, hanem hogy megerősítést adhassak egyházkerületünk részéről is
a missziói elkötelezésben. Minden ilyen szolgálatomkor sokat tanultam és formálódtam.
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Köszönettel tartozom a meghívó gyülekezeteknek és lelkipásztoroknak. Igyekszem a
következendőkben is méltóképpen helytállni
ezekben a szolgálatokban.
Illő köszönetet mondanunk azon lelkipásztorainknak is, akik a mögöttünk lévő esztendőben
vonultak nyugdíjba, így Figler János Sárpilisről, Sipos Koppány Kadosa Foktőről, Bérces
István Lajosmizséről, Kiss Mihály Vasadról,
Szabó Gábor Kecskemétről, Csényi György
Hatvanból, Cseri Kálmán Pasarétről, Szarka
Miklós a családsegítő szolgálatból, Kádár István Csongor Soroksárról. Mindannyiukat úgy
ismerjük, hogy tudjuk, nyugdíjas éveik alatt
is aktívan szolgálni fogják Isten dicsőségét
és egyházunkat. Így köszönjük meg évtizedes
szolgálataikat, s kívánjuk Isten áldását további életükre.
Illő, hogy hálás szívvel emlékezzünk meg
azokról is, akik az elmúlt időszakban mentek
el közülünk a minden élők útján. Elhalálozásuk időrendjében emlékezzünk meg róluk.
Elhunyt dr. Molnár Dezső, aki Kolozsvárról
érkezett hozzánk nyugdíjba, s erdélyi lelkészsége idején sokat szenvedett – börtönt is – a
diktatúra alatt. Elment közülünk Sima Endre
volt alsónyéki lelkipásztor, a tolnai egyházmegye korábbi főjegyzője, aki szinte alig élvezhette nyugdíjas idejét. Elhunyt Kovács Dezső egykori tabajdi lelkipásztor, a vértesaljai
egyházmegye hűséges szolgálója, aki sok-sok
nyomorúságot látott, ám nyugdíjas évei alatt
is derűs szívvel végzett kórházi lelkigondozó
szolgálatot Budapesten. Cseri Gyula testvérünk Budapesten végezte tanulmányait, fiatalon került Németországba, ám mindig nagy
szeretettel hordozta egyházunkat, és amíg
ereje engedte, tudományával és szervező erejével volt segítségünkre. Csősz Lajos testvérünk Budapest-Újpest-Újváros lelkipásztora
volt, és kiváló példát adott arra, miképpen
lehet nagynevű igehirdető és népszerű lelkiKÖZGYŰLÉS

pásztor árnyékában évtizedekig igaz alázattal
szolgálni. Elhunyt Papp Ferencné Kovács Jolán testvérünk. Elhunyt Alföldy Boruss Dezső,
aki szintén megszenvedte az egyházüldözést,
szilárd hűsége példaadó. Tüski István testvérünk Hollandiában halt meg, ahol szinte egész
aktív lelkipásztori idejét töltötte, s múlhatatlan érdemeket szerzett a magyar-holland kapcsolatok fenntartásában, a diaszpóra magyarság lelkigondozásában. Elhunyt dr. Huszti
Kálmán ny. teológiai tanár, volt Pozsonyi úti
lelkész, nemzedékek tanítója. Elhunyt Jankó
Béla, aki a vakmisszióban szolgált nagy hűséggel. Tiszántúlról érkezett hozzánk nyugdíjba, s itt töltötte maradék éveit Kiss István
Béla volt urai lelkipásztor. Nemrégiben búcsúztunk dr. Boross Géza professzor úrtól, aki
hosszú évtizedeket töltött prédikátor-nemzedékek felnevelésében. S most gyászoljuk
Lukáts Józsefet, a budapesti teológia egykori
questorát, volt szabadszállási lelkipásztort.
Emléküket őrizzük Isten iránti hálával.

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! Miközben kegyelemből dicsőségbe fogadott lelkipásztortestvéreinkre emlékezünk, hordozzuk
imáinkban azokat a fiatal lelkipásztorainkat,
akiket ma a külső elhívás rendjében szentelünk lelkipásztorrá. Hordozzuk őket hálás reménységben, és kívánjuk rajtuk keresztül is
egész népünkre Isten gazdag áldását. Közgyűlésünk összes többi napirendi pontjában kérem minden közgyűlési tagunk odaadó részvételét, bölcsességét és segítségét. Végezzük
így e mostani két nap minden munkáját, hogy
megerősödhessünk elhívásunkban és küldetésünkben. Most hát fennállva csendes imában
adjunk hálát a régiekért, és szóljon a szívünk
az újakért is, hálával, bizakodó reménységgel.
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Közgyűlési határozatok
6. SEGÉDLELKÉSZEK ESKÜTÉTELE ÉS OKLEVELEK ÁTADÁSA

11. PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FŰZŐDŐ HATÁROZATOK

Előterjesztő: Peterdi Dániel

Előterjesztő: Peterdi Dániel

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés megállapítja, hogy dr. Imre Zita, Ruzsa-Nagy
Zoltán, Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla, Tóth Ágnes a segédlelkészi esküt letette, az I. lelkészképesítő vizsgáról
kiállított oklevelet átvette.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés megállapítja, hogy Boza Kristóf András, Czeilingerné
Jőrös Rozália, Csákai László, Gáll Károly, Komádi Róbert Tamás, Nyikos András, Pogrányi Mária, Stefán Attila,
Szanyi Ferenc, Szontágh Szabolcs, Tar Zoltán Gyula a segédlelkészi esküt letette, a lelkészi oklevelet átvette.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés megköszöni dr. Szabó István püspök úr jelentését, elfogadásra javasolja, azt teljes egészében jegyzőkönyvéhez csatolja és megjelenteti a Dunamelléki
Közleményekben.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés együtt érez minden vörösiszap-katasztrófa kapcsán gyászoló és szenvedő embertársunkkal. Köszöni
a gyülekezeteknek, egyházunk valamennyi tagjának a
segítségét, amit eljuttattak a károk enyhítésére.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés biztatja a kebelbeli egyházközségeket a misszió újragondolására, az átalakult gyülekezeti helyzetekben a
városi gyülekezetek alapítására.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés kéri az esperes-gondnoki kart, hogy korszerű, miszsziói célokat szolgáló kerületi sajtó és média felállításának lehetőségét vizsgálja meg.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönti minden nyugdíjba vonult lelkipásztor testvérünket és jó egészséget, áldást kíván nekik.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés együttérzését fejezi ki az elmúlt időszakban elhunyt
lelkipásztor testvéreink családjainak.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés tisztelettel köszönti dr. Hegedűs Loránt nyugalmazott püspök urat 80. születésnapján. Hálás szívvel hordozzuk és őrizzük egyházunk épülésére végzett minden munkáját. Életére Isten gazdag áldását
kérjük.

7. LELKÉSZI OKLEVELEK ÁTADÁSA
Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés megállapítja, hogy Bob Ilona Enet, Bozáné Géresi Anikó, Csabai Ágnes, Esztergály Előd Gábor, Kálmán Csaba, Király
Levente Zoltán, Kovács Enikő, Kovács Zsolt Levente, Pál
Tamás, Sándor Levente, Szepesy László, Szetey Szabolcs,
Szőke Etelka a lelkészi oklevelet átvette.
8. LELKÉSZSZENTELÉSRE
KÉRŐKRŐL JELENTÉS

BOCSÁTÁSUKAT

Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a tizenkét lelkész kérelmét. A lelkészszentelés időpontját
a mai napon, november 11-én, 18.00 órára tűzi ki, a BudapestNagyvárad téri templomban.

13. ELŐTERJESZTÉS PEDAGÓGUS KITÜNTETÉSEKRE
Előterjesztő: Hörcsök Imre

9. JELENTÉS AZ „ÉV IGEHIRDETÉSE DÍJ”-RÓL
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
elfogadja az előterjesztést.

Előterjesztő: dr. Nagy István
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
elfogadja a jelentést.
KÖZGYŰLÉS
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14. MISSZIÓI JELENTÉS
Előterjesztő: Böttger Antal
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés hálát ad Istennek a tavaly elvégzett missziói munkáért, és köszönetét fejezi ki a szolgálatban hűséges lelkipásztoroknak, munkatársaknak, tudva, hogy mindenért
„Egyedül Istené a Dicsőség”!
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a 2009. évről szóló beszámolót.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
megbízza a Missziói Bizottságot, hogy az egyházmegyék
és a kerület érintettjeivel egyeztetve dolgozza ki és terjeszsze a tavaszi közgyűlés elé az új gyülekezetek alapításával
kapcsolatos tervezetet, természetesen a meglevő gyülekezetek figyelembevételével.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
megbízza az egyházkerületi tanácsot, hogy a következő évi
költségvetés készítésénél a már folyó gyülekezetszervezéseket és az újonnan alapított gyülekezeteket támogassa
anyagilag, ezek további munkáját erősítse meg.
15. TANULMÁNYI JELENTÉS
Előterjesztő: dr. Szabó István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönetet mond az egyházmegyei előadóknak, az
egyházmegyék és a kerület felelőseinek és munkatársainak a tanulmányi munka szervezéséért.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés javasolja, hogy a következő esztendőktől új típusú
kérdőív segítségével mélyítsük a tanulmányi munka lehetőségeit.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés javasolja, hogy a következő esztendőkben az
igehirdetés (gyakorlati gyülekezeti igehirdetés) elvi,
teológiai és gyakorlati kérdései álljanak a lelkipásztortovábbképzés valamint az egyházmegyei tanulmányi
hetek, illetve lelkészi körök tanulmányi munkájának
központjában.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés javasolja, hogy a következő esztendőben folyjanak
konzultációk a lelkipásztori eszménykép és szolgálati
életút kialakításáról, hogy ezek szerint folyhasson a jövendő lelkipásztor-nemzedék felkészítése.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés javasolja, hogy akár egyházkerületünk honlapján,
akár egy újonnan indítandó folyóiratban nyomatékkal
KÖZGYŰLÉS

Pedagógusdíjak átadása

kerüljön sor érdemes és szükséges könyvek és tanulmányi anyagok bemutatására és ajánlására.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés javasolja, hogy az egyházmegyék tanulmányi előadói, esperesei és tanulmányi körei vizsgálják meg és
értékeljék a különböző képzési formákat és anyagokat,
elsősorban a felnőtt, öntudatos református egyháztaggá
nevelés tekintetében, illetve egyháztagjaink keresztyén
hitismeretben nevelése tekintetében, hogy ezzel is előrébb segítsük missziónkat, és erről a tavasz folyamán
rendezzünk konferenciát.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés azzal a javaslattal fordul zsinatunkhoz, hogy a
lelkésztovábbképzésről szóló törvényünk jó megvalósítása érdekében zsinatunk állítsa fel az országos lelkipásztori intézetet, melynek feladata az egyházunkban
folyó továbbképzési munka áttekintése, integrálása és
értékelése.
16. ISKOLAÜGYI JELENTÉS
Előterjesztő: Hörcsök Imre
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja az iskolaügyi jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés az idén az alábbi pedagógusoknak adományozza a
pedagógusok munkájának elismerésére a közgyűlés által létrehozott díjakat:
2./a Némethné Kúcs Rózsa tanítónőnek, a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája igazgatóhelyettesének, a Lorántffy Zsuzsanna-díjat adományozza.
2./b Jenei Miklósnak, a Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium tanárának a Benda Kálmán-díjat
adományozza.
2./c Marozsiné Suhari-Nagy Erzsébetnek, a Kecskemé-
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ti Református Általános Iskola tanító-hittanoktatójának
a Benda Kálmán-díjat adományozza.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés Istennek ad hálát a közoktatási intézményeinkben
folyó magas színvonalú munkáért és nevelésért
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönetét fejezi ki a református intézményhálózat
pedagógusainak, akik az egyre nehezebb körülmények
között is elkötelezetten és fáradhatatlanul végzik munkájukat.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönetet mond az egyházmegyék iskolaügyi előadóinak a tartalmas, részletes beszámolókért.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönetét fejezi ki az egyházkerület minden pedagógusának és az iskolavezetőknek, hittanoktatóknak,
vallástanároknak és lelkipásztoroknak, hogy elkötelezett munkájukkal fáradhatatlanul szolgálták az ifjúság
hitben való nevelését és oktatását.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszöni az iskolafenntartóknak, hogy az elmúlt évek
jelentősen csökkenő állami támogatása ellensúlyozásaként helytálltak az intézmények fenntartását és működését illetően.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés továbbra is elkötelezi magát, hogy anyagi erejéhez
mérten támogatja az újonnan induló óvodák és iskolák
ügyének sikerre vitelét.
9. Az Iskolaügyi Bizottság kéri és javasolja, hogy az
előbbi határozati javaslat gyakorlati megvalósításához
a közgyűlés (egyházkerületi tanács) lehetőség szerint
létesítsen egy elkülönített pénzügyi alapot, amelyre pályázatot nyújthatnak be az iskolafenntartók az újonnan
létesítésre kerülő közoktatási intézmények számára.
10. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés javasolja a jelenlegi és jövőbeni intézményfenntartóknak, hogy iskolabővítési vagy -alapítási szándékuk
esetén vegyék fontolóra a szakképzés területén történő
profilbővítést.
17. KATECHETIKAI JELENTÉS
Előterjesztő: Lenkeyné Teleki Mária
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönet mond azoknak a lelkészeknek, hittanoktatóknak, vallástanároknak, akik a katechézis területén
szolgáltak. Ösztönzi őket továbbra is elküldő Urunk
KÖZGYŰLÉS

iránti hűségre a szolgálatukban. Bátorítja őket a megújulásra, hogy meglássák az új utakat, lehetőségeket.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés felkéri az egyházmegyei katechetikai előadókat,
hogy szervezzék meg az egyházmegyék katechetikai
munkáját, amely szervesen illeszkedjék gyerek és ifjúsági vonalon az egyházmegyék missziói munkatervébe.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés kéri a gyülekezeteket, hogy a hittanoktatáshoz
kapcsolódóan vegyék komolyan a gyermek-istentiszteletek tartását, s ezen alkalmak nyújtsanak lelki élményt
a résztvevőknek, és biztosítsák az átmenetet a felnőtt
gyülekezetbe.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés kéri, hogy a lelkésztovábbképzés programjában
önálló és állandó modulként jelenjen meg a hittanoktatás gyakorlatát elősegítő módszertani képzés. Ez
mutassa be a képzés tematikáját, és tegye kötelezővé
ebben a témában kreditpontok gyűjtését azoknak, akik
hittanoktatást végeznek lelkészi, vallástanári, hittanoktatói és egyéb pedagógiai végzettséggel.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés kéri annak kidolgozását, hogy a katechézissel kapcsolatos továbbképzések a nem lelkészi hittanoktatók
számára is legyenek hozzáférhetővé.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés kéri, hogy az egyházmegyék készítsenek adatbázist
azokról, akik hittanoktatói diplomával rendelkeznek a
területükön, akár hittanoktatóként szolgálnak, akár tudomásuk szerint nem szolgálnak.
18. EGYHÁZZENEI JELENTÉS
Előterjesztő: Hornyák Julianna
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés buzdítja a gyülekezeteket a három Dunamelléki
Énekfüzet folyamatos tanítására, kipróbálására. Javasolja, hogy az MRE Zsinata adja ki a három füzetet
egyben, országos kipróbálásra.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés kéri az egyházkerület vezetését, alaposan gondolja
át, milyen felelősséget tud vállalni a sok gyülekezetben
tönkremenő – ugyanakkor sok millió Ft értékű és részben muzeális értéket is képviselő – orgonák sorsával
kapcsolatban.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
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gyűlés felkéri az egyházzenei bizottságot, hogy állítson össze olyan zenei anyagot, amely cd-re felvehető és temetések esetén a gyászoló családok számára
használható a temetést megelőző és kísérő zenei háttérül.

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés javasolja újabb missziói-diakóniai kiadványok készítését és felhasználását.
33. GYŰJTEMÉNYI JELENTÉS

28. JELENTÉS A 2010. NOVEMBER 11-EI LELKÉSZSZENTELÉSRŐL
Előterjesztő: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
a 2010. november 11-én tartott lelkészszentelésről elhangzott jelentést tudomásul veszi. A felszentelt lelkészek életére, szolgálatára Isten áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Budapest-Nagyvárad téri
Egyházközségnek a lelkészszenteléshez nyújtott segítségért.

Előterjesztő: dr. Fogarasi Zsuzsa
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés egyetért a gyűjteményi felméréssel és felkéri
az egyházkerületi tanácsot, hogy gondoskodjék az e
ciklusban elvégzendő felméréshez szükséges összeg
költségvetési fedezetéről 2011-ben és az azt követő
években.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés felkéri a gyülekezeteket és azok elöljáróit, hogy támogassák a felmérést végző munkacsoport tevékenységét.

29. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS
MUNKÁJÁRÓL

34. MÉDIA ÉS INFORMATIKAI JELENTÉS

Előterjesztő: Peterdi Dániel

Előterjesztő: Pető Gábor

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
elfogadja az Egyházkerületi Tanács munkájáról szóló
jelentést.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a Média és Informatikai Bizottság
jelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés felhívja a figyelmet a közegyházi informatikai szolgáltatások igénybevételének lehetőségére (http://szoftver.református.hu ; http://mail.
reformatus.hu ).
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés megbízza a bizottságot egységes on-line kommunikációs rendszerről szóló tanulmány kidolgozásával.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés bátorítja az egyházközségeket, hogy éljenek az
interneten megjelenő új informatikai és kommunikációs lehetőségekkel.

31. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
elfogadja a Gazdasági Bizottság tájékoztatóját.
32. DIAKÓNIAI JELENTÉS
Előterjesztő: Derencsényi Zsuzsanna
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a diakóniai és patronálási jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
javasolja az egyházközségeknek a határon belüli és kívüli
diakóniai honlapok figyelését, a feltett programokhoz való
csatlakozást illetve azok gyülekezeti megvalósítását a helyi
adottságoknak megfelelően.
KÖZGYŰLÉS

35. ÉPÍTÉSI JELENTÉS
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi
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Közgyűlés hálát ad Isten gondviselő kegyelméért, hogy az egyre nehezedő anyagi helyzetben is
volt lehetőség építkezésre, felújításra egyházközségeinkben.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés bölcs és megfontolt döntést kér minden egyházközségtől az építkezés, felújítás megkezdése előtt, hogy
erején túl ne kezdje azt el.

39. HITTANOKTATÓ-KÉPZÉS INDÍTÁSA A BARANYAI EGYHÁZMEGYÉBEN

36. SZÁMVIZSGÁLÓ JELENTÉSE

40. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA

Előterjesztő: Derzsi György

Előterjesztő: Peterdi Dániel

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a számvizsgálói jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés felkéri az egyházmegyék és egyházközségek
elnökségeit, hogy a nehéz anyagi körülmények között
ésszerű gazdálkodást folytassanak, egyben segítsék az
önhibájukon kívül nehéz anyagi körülmények közé
kerülőket.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés felkéri az egyházkerület elnökségét, hogy az egyházkerületen belül az egységes számviteli alapokat foglalja írásba („számviteli politika”).

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés jóváhagyja Alexandrova Marianna, Scherman László, Tordai Tünde, Bába-Bodonyi Adrien, Szabóné Bérces
Mária, Jelényi László, Kovácsné Szilágyi Erzsébet Tünde és Végh Gizella lelkipásztorok lelkészi képesítésének
hatályban tartását – a felterjesztő egyházmegyék javaslata alapján –2015. december 31-ig.

Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
támogatja a Baranyai Református Egyházmegye kezdeményezését.

41. LELKÉSZEK MÁS KERESŐ FOGLALKOZÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
Előterjesztő: Peterdi Dániel

37. EGYHÁZKERÜLETI BÍRÓ VÁLASZTÁSA

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
engedélyezi dr. Bóna Zoltán dunavarsányi, valamint dr.
Kun Mária üllői lelkipásztor más kereső foglalkozását.

Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
elrendeli a választást a betöltendő egyházkerületi lelkészi bírói tisztségre.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
elfogadja a Komlósi Péter egyházkerületi bíróvá történt
megválasztásáról szóló jelentést.

42. NAGYHARSÁNYI ÖNKORMÁNYZATI ISKOLA ÁTVÉTELE
Előterjesztő: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
egyetértőleg tudomásul veszi a Baranyai Egyházmegye
Nagyharsány önkormányzatával kötött megállapodását,
egyben Isten áldását kéri a megalapított egyházi közoktatási intézmény munkájára.

38. EGYHÁZMEGYEI SZABÁLYRENDELETEK
Előterjesztő: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés jóváhagyja a Baranyai Református Egyházmegye
építési alapjáról, az Északpesti Református Egyházmegyének a leltározásról, pénzkezelésről és selejtezésről, a Vértesaljai Református Egyházmegye építési
alapjáról alkotott szabályrendeleteket.

43. PÉCSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÁTVÉTELE,
HASZONKÖLCSÖN-SZERZŐDÉS JÓVÁHAGYÁSA
Előterjesztő: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
egyetértőleg tudomásul veszi a Baranyai Egyházmegye

KÖZGYŰLÉS
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Pécs önkormányzatával kötött megállapodását, egyben
Isten áldását kéri a megalapított egyházi óvoda munkájára.
44. AZ EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ ALAPÍTÓ
OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
jogi személlyé nyilvánítja az eddig a DRE SZKK részeként
működő Felsőoktatási Kollégiumot önálló. Ezzel megalapítja a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának Ráday Felsőoktatási Diákotthonát.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a megalapított intézmény beterjesztett alapító okiratát.
45. EGYHÁZKÖZSÉGEK ÁTMINŐSÍTÉSE
Előterjesztő: Simonfi Sándor
A Baranyai Egyházmegyében:
- a Kistótfalu-Újpetre – Kozármisleny és környéke Társegyházközség két önálló társegyházközségre vált szét;
Az Északpesti Egyházmegyében:
- a Zsámbéki Missziói Egyházközség anyaegyházközséggé minősült át;
- a Csömör-Kerepestarcsa-Nagytarcsa Missziói Egyházközség Kerepesi és Csömör-Nagytarcsai Missziói
Egyházközséggé vált szét;
- a Kisoroszi Egyházközség misszióivá minősült át.
Tudomásul szolgál (határozat nem szükséges).
46. HATÁROZAT A LELKÉSZEK FELSZENTELÉSE TÁRGYÁBAN
Előterjesztő: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés úgy határoz, hogy a lelkészeknek felszentelésük

előtt 2 évet kell egyházi szolgálatban szolgálniuk.
2. Az előző pontban meghatározott két esztendőbe beszámít a hatodéves teológusként gyülekezetben ténylegesen eltöltött idő. A fennmaradó szolgálati időt a
lelkész eskütételétől, kibocsátásától kezdődően lehet
beszámítani.
3. Jelen határozat hatálybalépésével érvényét veszti a
korábban e tárgyban született minden korábbi egyházkerületi határozat.
47. A LELKÉSZEKRŐL SZÓLÓ EGYHÁZKERÜLETI SZABÁLYRENDELET MÓDOSÍTÁSA
Előterjesztő: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés az előterjesztés szerint módosítja a lelkészekről szóló szabályrendeletének 1., 3. és 9. paragrafusait, valamint bővíti a 72. paragrafussal.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elrendeli a módosításokkal egységes szerkezetbe
foglalt szabályrendeletet kihirdetését akként, hogy az
megküldendő kinyomtatva minden kebelbeli egyházközségbe, valamint közzéteendő elektronikus formában is.
48. BUDAPEST-SOROKSÁR-ÚJTELEP IMAHÁZÁNAK ELADÁSA
Előterjesztő: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a kivételes helyzetre tekintettel hozzájárul ahhoz,
hogy a Budapest-Soroksári Református Egyházközség
eladja a Soroksár-Újtelepi imaházát, jóváhagyja a benyújtott adásvételi szerződését, azzal a feltétellel, hogy
az egyházközség csak új temploma építésére fordíthatja
az eladásból befolyó pénzösszeget.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés Isten megsegítő kegyelmét kívánja az új templomgyülekezeti ház építéséhez.

Ismét felhívjuk a figyelmet, hogy a püspöki hivatal az alábbi egyházi előfizetésű
(flottás) mobiltelefonszámon is elérhető: 30/560-2935. Ezt a számot elsősorban
egyháztagok használatára szánjuk, ezért a címtárban és egyéb publikus helyen nem
adjuk meg.
KÖZGYŰLÉS
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Tanácsülési Határozatok
2010. november 11.

6. AZ EGYHÁZKERÜLET 2010. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

zetői megbízását a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthonban a 2010.
augusztus 1-től 2015. július 31-ig terjedő időszakra.

Előterjesztő: Hegedűs Béla
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
Az egyházkerületi tanács a 2010. évi kerületi költ- jóváhagyólag megerősíti Zsóri Mónika vezetői megbíségvetés módosítását 2 323 136 885 Ft bevételi és zását a Gyökössy Endre Református Óvodában a 2010.
2 323 136 885 Ft kiadási összeggel jóváhagyja.
augusztus 1-től 2015. július 31-ig terjedő időszakra.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon Igazgatótanácsának mandátumát
újabb hat évre meghosszabbítja.

7. EGYÉB ÜGYEK
Előterjesztő: dr. Szabó István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács jóváhagyólag megerősíti Tombor László ve-

Megyei adatok
BARANYA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Komlósi Péter Attila – Kecskemétről SiklósMáriagyűdre
SZÜLETETT:
1. Gergely – Balogh László Barna első
gyermeke
2. Nadin Naomi – Szabó Lajos Róbert és
Szabóné Pap-Szász Pálma első gyermeke
BÁCS-KISKUNSÁG

4. Vincze István rend.áll-ba
5. Laczay András int.lp. a Kecskeméti
Gimnáziumba
6. Kuti József – DT-ról Kecskemétre
SZÜLETETT:
1. Vince Soma – Varga Nándor harmadik
gyermeke
2. Julianna Zsófia – Harkai Ferenc Csaba
negyedik gyermeke
3. Rebeka Olga – Kerekes Márton második
gyermeke
4. István – Faragóné Bencsik Dóra harmadik
gyermeke

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
BUDAPEST – DÉL
1. Ferenczy József – Kunszentmiklósról
Lajosmizsére
2. Kovács Botond Árpád – Bp-KülsőJózsefvárosból Fülöpszállásra
3. Szanyi Ferenc – beo.lp. Kunszentmiklósra
TA N Á C S Ü L É S

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Horváth Géza – Tiszántúlról Pasarétre
2. Thoma László – TI-ről beo.lp. Gazdagrétre
3. Kovács Hajdu Anita – TI-ről beo. lp.
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Nagytétényre
4. Szepesy László – beo.lp. Pestlőrinc-Kossuth
térre
5. Szontágh Szabolcs – beo.lp. Budára
SZÜLETETT:
1. Emese Eszter – Szabó Károly első gyermeke
2. Nándor – Pecsuk Ottó második gyermeke

8. Veres Péter – Monor-Nagytemplomból TT-ra
SZÜLETETT:
1. Levente Solt – Andrási Károlyné Tóth
Franciska harmadik gyermeke
2. Nimród – Péntekné Vízkelety Márta
második gyermeke
3. Júlia – Sárai Ágota és Harmathy András
ötödik gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Kádár István Csongor - Soroksár
ÉSZAKPEST
BUDAPEST - ÉSZAK
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Lázár Csaba Zoltán – rend.áll-ból beo.lp.
Németajkú Ek.
2. Dani Eszter – Gazdagrétről Rákoskeresztúrra
beo.lp.
3. Lénárd Zsuzsanna – rend. áll-ból ÚjpestBelsővárosba hitoktató lp.
4. Nyikos András – Mátyásföldre beo.lp.
5. Marton Piroska – Siketmisszióból Fasorba
beo.lp.
6. Bozáné Géresi Anikó – beo.lp. Pozsonyi útra
SZÜLETETT:
1. Ezra Levente – Kiss Sámson Endre első
gyermeke
2. Mátyás – Halász Noémi első gyermeke
3. Eszter – Loránt Gábor harmadik gyermeke
4. Bercel – Sóskuti Zoltán harmadik gyermeke

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Kovácsné Éles Edina – TI-ről Veresegyházra
beo.lp.
2. Budainé Terjék Judit – TT-ról Mátraháza
üdülő intézeti lp.
3. Csákány Tamás – Érdligetről állományon
kívül
4. Szabó Zoltán – Gödöllőről (beo.lp.)
Szigetmonostorra
5. Tar Zoltán Gyula – beo.lp. Gödöllőre
6. Borosné Varga Edina – beo.lp. Budakeszire
7. Kovács Zsolt Levente – beo.lp. AlsógödFelsőgöd-Sződligetre
8. Esztergály Előd Gábor – beo.lp. az
egyházmegyéhez

SZÜLETETT:
1. Bátor – Kéri Tamás ötödik gyermeke
2. Ágoston – Molnár Lívia és Gergely Ferenc
Barnabás negyedik gyermeke
3. Virág Emese – Esztergály Előd Gábor
DÉLPEST
második gyermeke
4. Anna Zsófia – Dányi Zoltán második
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
gyermeke
1. Kiss Georgina Orsolya – Bp-Gazdagrétről
5. Bendegúz – Tar Zoltán Gyula első gyermeke
Nagykőrösre int.lp.
6. Kristóf László – Sallayné Sziki Judit
2. Kovácsné Szilágyi Erzsébet Tünde – Ceglédmásodik gyermeke
Nagytemplomból rend. áll-ba
7. Júlia Anna – Csománé Szép Mónika és
3. Ócsai Tibor – Gyúróról Cegléd-Újvárosba
Csoma Áron harmadik gyermeke
4. Szegedi Gyuláné dr. Költő Eszter – CeglédÚjvárosból TT-ra
NYUGDÍJBA MENT:
5. Szegedi Gyula – Cegléd-Újvárosból TT-ra
1. Szarka Miklós – családsegítő szolgálat
6. Köteles Attila – kórházlp. szolgálatból
felmentve – helyettes lp. Nagykőrös
7. Stefán Attila – beo.lp. Dunaharasztiba
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TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Fekete Zoltán – Nagykőrösről AlsónyékBátaszékre beo.lp.
2. Mészáros Zoltán – Kiskunhalasról
Bonyhádra beo.lp.
3. Kompán Zsoltné – a Ref.Félóra
szerkesztőségébe
4. Pál Tamás – beo.lp. Kajdacsra
VÉRTESALJA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Donatin Tamás – Sárkeresztúrról DT-ra
2. Mácsodi Ferenc – KIMM Ráckeresztúri
Otthonába
3. Sándor Levente – beo.lp. Sárbogárdra

SZÜLETETT:
1. Zalán Bendegúz – Hajdú Szabolcs Koppány
és Tóth Lívia harmadik gyermeke
2. Ilka Zdenka – Darvas-Tanács Erik ötödik
gyermeke
ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:
Cseri Gyula (Németország)
Csősz Lajos Bp-Újpest-Újváros
Papp Ferencné Kovács Jolán - ?
Alföldy Boruss Dezső, Bp-Törökőr
Tüski István, Hollandia
Huszti Kálmán ny. teológiai tanár, Bp-Pozsonyi út
Jankó Béla, Vakmisszió
dr. Boross Géza ny. teológiai professzor
Lukáts József, Szabadszállás

„AZ ÉV IGEHIRDETÉSE” díj
Pályázat
A Dunamelléki Református Egyházkerület 2007-ben
díjat alapított „Az év igehirdetése” néven. A biblikus és korszerű igehirdetés, amely megfelel mind a
teológiai kritériumoknak, mind pedig a homiletikai
kívánalmaknak, elsőrenden járul hozzá a Jézus Krisztusról való bizonyságtételhez, az élő hit ébresztéséhez
és táplálásához, valamint az egyház építéséhez. A
díj szerény megbecsülése azon igehirdetőknek, akik
szüntelenül fáradoznak azon, hogy a jól megértett
szentírási üzenetet tolmácsolják. Az egyházkerület a
díjazott igehirdetés közzétételével példát kíván adni
valamennyi igehirdető nemzedék számára.
„Az év igehirdetése” díjra bármely, a beküldési határnap előtti tizenkét hónapban magyar nyelven elhangzott igehirdetés ajánlható (2010. szeptember 15
– 2011. szeptember 15.)
Az ajánlott igehirdetés beküldési határnapja 2011.
szeptember 15.
Az ajánlott igehirdetést (két példányban, A/4-es lapon,
kettős sorközzel gépelve) pályázati formában, jeligével ellátott kettős zárt borítékban kell megküldeni a Dunamelléki Egyházkerület Püspöki Hivatalába (1092
Bp. Ráday u. 28). A borítékon fel kell tüntetni „Az év
igehirdetése” megnevezést is.
„Az év igehirdetése” díjra legalább tíz református egyháztag jogosult együttes ajánlást tenni, akik a belső
zárt és jeligével feliratozott borítékban aláírásukkal

adnak támogató nyilatkozatot, továbbá igazolást arról,
hogy az általuk ajánlott igehirdetés valóban elhangzott. Ugyanitt közlik az igehirdető nevét is. A pályázatot beküldőknek lehetőségük van az igehirdetővel
egyeztetni, hogy elhangzott igehirdetésének írásban
rögzített formája helyesírási, stilisztikai és retorikai
szempontoknak megfelelő legyen.
A pályázatok elbírálására a Dunamelléki Egyházkerület öttagú bíráló bizottságot állít. A bíráló bizottság
tagja a KRE Hittudományi Karának mindenkori homiletika tanára és rendszeres teológiai tanára, továbbá a
Dunamelléki Egyházkerület püspöke, valamint a KRE
Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvészeti Tanszékének egy delegált tanára, és valamely református
gimnázium delegált irodalomtanára.
A díjat az egyházkerület őszi közgyűlésén adják át.
Átadásakor a KRE Hittudományi Karának homiletika tanára méltatja a díjazott igehirdetést, amelynek
megjelentetéséről az egyházkerület gondoskodik a
Dunamellék c. hivatalos lap különnyomataként. A
nem díjazott pályázatok adatait tartalmazó borítékokat
a bizottság döntése után megsemmisítjük.
„Az év igehirdetése”díj értéke nettó 300 000,- azaz
háromszázezer forint.
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Népmozgalmi adatok
Népmozgalmi adatok a Dunamelléki Református Egyházkerületben 2009-ben

Egyházmegye
Baranya
Bácskiskunság
Bp-Dél
Bp-Észak
Délpest
Északpest
Tolna
Vértesalja
Összesen:

Keresztelés
Férfi Nő
151 138
313 314
364 373
412 363
588 576
415 416
98
96
176 193
2517 2469

Konfirmáció

Össz. Férfi Nő
289
81 103
627 179 224
737 165 186
775 186 186
1164 356 375
831 238 266
194
35
64
369 117 121
4986 1357 1525

Házasságkötés

Össz. Tiszta Vegyes Össz. Férfi
184
71 205
26
45
403
37
123 160 469
351
84
146 230 459
372
52
151 203 470
731
91
164 255 681
504
63
162 225 525
99
48 136
14
34
238
83 245
30
53
2882 397
878 1275 3190

Temetés

Névjegyzék

Nő Össz.
201 406
8986
420 889 14122
545 1004 14637
604 1074 13580
652 1333 23744
513 1038 17503
140 276
7546
477
232
10106
3307 6497 110224

Forrás: Egyházmegyék összesítése az egyházközségek adatszolgáltatása alapján.
Készítette: Kardos Ábel 2010-04-26

Összehasonlítás
Keresztelés Konfirmáció Házasság
Temetés Névjegyzék
1991
7565
3869
1834
9756
1992
128311
1997
5571
3192
1632
9010
2001
5374
2869
1409
7537
2002
5035
3278
1560
7787
2003
4661
2877
1473
7391
2004
5023
3348
1632
7699
2005
4838
3157
1476
7364
120459
2006
5337
3520
1631
7319
116922
2007
5033
3160
1467
7086
114028
2008
4837
2777
1399
6688
111209
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A DRESZKK Mátraházi Konferencia-központja
2011-ben is várja egyéni vendégeit, gyülekezetek,
oktatási és szociális intézmények csoportjait.
Részvételi díjak:
Teljes díj: 7000 Ft+áfa/fő/éj
Református egyháztag: 5600 Ft+áfa/fő/éj
Csoportdíj 5300 Ft+áfa/fő/éj (csoport: 25 fő feletti
létszám)
Kétágyas szoba 1 fő részére 10000 Ft+áfa/fő/éj
Idegenforgalmi adó 385 Ft/fő/éj (gyermek, tanuló és
nyugdíjas nem fizeti)
Kedvezmények:
0-2 éves korig ingyenes
2-10 éves gyerek 50%
10-14 év között 25%
14 év feletti tanuló, hallgató 10%
Ifjúsági csoport díj 3500 Ft/fő/éj , létszám
legkevesebb 20 fő.
Elhelyezés Galyatetőn vagy a mátraházi tetőtéri
szobákban, de ha az ottani férőhelyet meghaladja a
csoport, egyéb szobák is igénybe vehetők.
(Ifjúsági csoportba tanulói jogviszonyban állók
tartozhatnak.)
Díjszabás és egyéb hasznos információk az üdülő
honlapján is megtekinthetők:
www.matrahaza.parokia.hu
Szíves figyelmükbe ajánljuk az alábbi
vendégheteinket:
Téli egyéni, családos illetve iskolai-síszüneti
turnusok:
2011. január 3-9.
2011. január 17-23.
2011. január 31-február 6.
Húsvéti egyéni vendéghét
2011. április 18-25.

Pünkösdi egyéni vendéghét
2011. június 9-16.
Családi üdülő hét
2011. augusztus 15-21.
Szeptemberi kedvezményes nyugdíjas hét
2011. szeptember 5-14. között (25 %
kedvezménnyel vehető igénybe)
Őszi szüneti egyéni hét
2011. október 24-november 3.
Karácsonyi vendéghét (25 %-kal emelt díjjal)
2011. december 19-27.
Szilveszteri vendéghét (25 %-kal emelt díjjal)
2011. december 27-január 2.
Foglalási igényeiket az alábbi elérhetőségeken
jelezhetik:
Telefon: 06-37-374-011
Mobil: 06-30-205-8568
Email: refudulo@gmail.com
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Kedvezményes üdülési lehetőség
Galyatetőn

A Dunamelléki Református Egyházkerület galyatetői
konferenciaházában
Nyugdíjasoknak:
December 13-tól 21-ig az alábbi kedvezményes üdülést ajánljuk, kétágyas, fürdőszobás szobákban, háromszori étkezéssel:
a mind a hat éjszakát igénybe vevő nyugdíjasoknak
egyet teljes ellátással ingyen adunk.
Így a hat éjszaka ára:
33.600,- helyett csak:
28.000,-Ft
Családosoknak, kisgyerekeseknek:
December 27-től 31-ig (4 éj teljes ellátással)
Kedvezményes családi üdülési lehetőséget biztosítunk, két- illetve négyágyas fürdőszobás szobákban:
Két felnőtt után egy gyerek ingyen üdülhet nálunk.
Egy felnőtt: 5600,- /fő/éj, teljes ellátással.
A további gyerekeknek: 50, 25 vagy 10%-os kedvezményeket nyújtunk.
Sípanzió:
A 2011-es síszezonban kedvezményes sípanziót kínálunk egyháztagoknak: 5000,-/fő/éj (félpanziós ellátással). A nálunk megvásárolt hétköznapi síbérletek árából
10% kedvezményt nyújt a mátraszentimrei sípark.
Sífelszerelés-bérlésben is tudunk segítséget nyújtani.
Tavaszi ifjúsági táborok:
Teljes ellátással várjuk a hittan és ifjúsági táborokat:
3500,-/fő/éj áron.

Tíz gyermek után jöhet egy felnőtt kísérő ezen az
áron.
A hirdetésben szereplő árak nem tartalmazzák az áfát
és az idegenforgalmi adót!
Üdülési csekket elfogadunk!
Asztmás gyerekeknek:
Galyatető 906 méteren az ország legmagasabban
fekvő települése, ami rendkívüli, egyedülállóan tiszta levegőt garantál, gyógyulását segítve sok asztmás
betegnek. A jövőben szeretnénk légzőszervi megbetegedésben szenvedő (asztmás) gyerekeknek 3 hetes tábort indítani. A mátraszentimrei iskolával való
együttműködés alapján a résztvevő gyerekek részt
vehetnek a tanításban, amennyiben erre igény mutatkozik. Az érintett szülőket kérem, amennyiben igényük lenne rá, azt jelezzék a ház vezetőjénél, ezzel is
segítve a szervezési munkánkat.

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztőség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph@raday28.hu
Felelős szerkesztő: Peterdi Dániel főjegyző
Szerkesztő: Regéczy-Nagy Enikő püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O.A.Invest nyomdában

A Dunamelléki Református Egyházkerület
21/2004. számú Szabályrendelete a lelkészekről
a 2005. nov. 18-ai Közgyűlés 40. határozatának, valamint a 2010. nov. 12-ei Közgyűlés 47.
határozatának módosításaival egységes szerkezetben

1. §. E Szabályrendelet hatálya kiterjed a Dunamelléki Református Egyházkerület kebelébe tartozó valamennyi
egyházi személyre
a) a gyülekezeti (parókus = megválasztott egyházközségi lelkész),
b) az intézeti,
c) a beosztott lelkészekre (akár gyülekezetben, akár egyházi intézményben teljesítenek szolgálatot),
d) a segédlelkészekre (ideértve a lelkészjelölteket és az exmittált teológiai hallgatókat),
e) valamint mindazon teológiai hallgatókra, akik beiratkozásukkor állandó lakhelyük szerint dunamelléki
illetőségűek, függetlenül attól, hogy mely teológiai egyetem (akadémia) hallgatói.

I. A lelkészek alkalmazásáról és szolgálatáról
2. §. Segédlelkészi szolgálatra alkalmazható az az egyháztag, aki teológiai tanulmányait sikeresen elvégezte, végbizonyítványt szerzett, és a Zsinati Lelkészképesítő Bizottság előtt eredményesen letette az első lelkészképesítő vizsgát. A lelkészi szolgálatba lépő egyháztagnak az egyházkerületi közgyűlés előtt esküt kell tennie.
Ezután bocsátja ki őt az egyházkerület püspöke (vagy megbízottja) segédlelkészi szolgálatra.
3. §. Az első és második lelkészképesítő vizsga között legalább egy év gyakorlati időt minden lelkészi szolgálatba
lépő egyháztag gyülekezeti segédlelkészi szolgálatban köteles eltölteni. A jelölt a (második) lelkészképesítő vizsgára jelentkezéséhez köteles a gyakorlati hely szerint illetékes egyházmegye testületének
(tanács, közgyűlés) javaslatát kérni.
4. §. Segédlelkészi szolgálatra kivételesen alkalmazhatók azok az egyháztagok is, akik absolutoriumot szereztek, valamelyik Teológiai Egyetemen (Akadémián) lelkészjelöltek, de az első lelkészképesítő vizsgát
még nem tették le. A lelkészjelöltek segédlelkészként való alkalmazásának időtartama nem haladhatja
meg azt az időt, amennyi haladékot adott részükre a Zsinati Lelkészképesítő Bizottság, illetve – sikertelen vizsga esetén – amennyi időt engedélyez a lelkészképesítésre vonatkozó zsinati szabályzat a
javító vizsga letételére. A lelkészjelölteknek a lelkészi szolgálatok végzésére való felhatalmazása az
egyházkerület püspökének írásos határozatával történik.
5. §. (1) Ha a gyülekezeti érdek vagy elháríthatatlan szükség úgy kívánja, kivételesen alapvizsgát tett teológiai
hallgató is alkalmazható segédlelkészi szolgálatra (exmisszió).
(2) A segédlelkészi szolgálatra alkalmazott teológiai hallgatót az egyházkerület püspökének az exmisszióra
vonatkozó határozata hatalmazza fel a lelkészi teendők elvégzésére. A felhatalmazás visszavonásig
érvényes. Az exmittált segédlelkészek munkaidejét úgy kell megállapítani, hogy a tanulmányi időben
havonta összefüggően egy munkahetet (öt munkanapot) az Egyetemen (Akadémián) tanulmányaikkal
foglalkozva tölthessenek el.
(3) A segédlelkészeket istentisztelet keretében kell a szolgálatra kibocsátani.
6. §. Az első lelkészképesítő vizsga sikeres letétele után a segédlelkészek elhelyezéséről az egyházkerület püspöke intézkedik. Ez esetben figyelembe kell venni az adott gyülekezeten túl az egyházmegyék lelkészi
utánpótlásának szempontjait is.
7. §. Azokkal a segédlelkészekkel, akik a Teológiai Egyetemre (Akadémiára) való beiratkozásukkor a Dunamelléki
Egyházkerület területén volt állandó bejelentett lakásuk, a püspök rendelkezik. Kivételes esetben valamelyik másik egyházkerület kérésére – kizárólag az érintett személy egyetértésével – a segédlelkész
kiadásához a püspök hozzájárulhat.
8. §. A segédlelkészi szolgálatra alkalmazás az egyházkerület püspökének kirendelő határozatával történik. A
segédlelkész időközben szükségessé vált el- és áthelyezése a püspök hatáskörébe tartozik.
9. §. (1) Az egyházkerületben alkalmazott segédlelkészekről, valamint az egyházkerületi illetőségű teológiai
hallgatókról a Püspöki Hivatal nyilvántartást vezet.
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(2) A teológiára jelentkezőnek annak a gyülekezetnek a parókus lelkésze adhat ajánlást, amely
gyülekezetnek a jelentkező választó jogú egyháztagja. Az ajánlást adó lelkipásztor köteles jelen
szabályrendelet egy példányát a jelentkezőnek átadni, kötelességeiről és jogairól tájékoztatni,
valamint az ajánlás másolati példányát a Püspöki Hivatalnak megküldeni. A teológus a beiratkozását, tanulmányi jogviszonyának bármely változását köteles a Püspöki Hivatalnak 8 napon
belül írásban jelenteni.
(3) Más egyházkerületből okleveles lelkészeket átvenni – lelkészválasztás esetét kivéve – csak szabályszerű elbocsátó levél alapján, az esperes-gondnoki értekezlet előzetes engedélyével lehet.Ahatározatig a püspök ideiglenes felhatalmazást és kirendelést adhat a szolgálatra átveendő segéd- és beosztott lelkészeknek.
Lelkészválasztás esetén az egyházkerület elnöksége a befogadó záradékot csak abban az esetben adhatja meg, ha a lelkész legalább két év gyülekezeti szolgálati idővel rendelkezik.
(4)Azoknak a lelkészeknek a szolgálatba állítása, akik oklevelüket külföldön szerezték, csak oklevelük
honosítása után történhet meg. A honosításig ideiglenes jelleggel és legfeljebb 1 esztendőre lelkészként
alkalmazhatók.
10. §. (1) A bekebelezési kérelemhez csatolandó az I. és – ha van – a II. lelkészképesítő vizsga bizonyítványa
(oklevél); eddigi működéséről szolgálati bizonyítvány; törzskönyvi hiteles kivonat; nyilatkozat, melyben az átvételét kérő büntetőjogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy sem rendőrhatósági eljárás, sem
büntetőbírósági eljárás nincs ellene folyamatban, illetve nem áll ilyen ítélet hatálya alatt. Más országból áttelepülők ezen felül kötelesek bemutatni az illetékes állami hatóság tartózkodási engedélyét is.
(2) Mindaddig, amíg a kérelmező két év gyülekezeti szolgálati idővel nem rendelkezik, a kérelem elbírálását fel kell függeszteni.
11. §. (1) Minden lelkészről és lelkészjelöltről, aki az egyházkerületben lelkészi beosztást kap, az 1994. évi II.
tv. 34. §-ában foglaltak szerint törzskönyvet kell vezetni.
(2) A törzskönyv első példányát az illetékes esperesi hivatal vezeti és őrzi, másodpéldányát pedig a püspöki hivatal.
Az újonnan szolgálatba lépőkről a püspöki hivatalban kell két példányban kiállítani az egységes nyomtatványon a törzskönyvi lapot, s annak egyik példányát meg kell küldeni az illetékes esperesi hivatalnak. Más egyházmegyébe történő távozás esetén az esperes a szolgálati bizonyítvánnyal együtt átküldi
az általa őrzött törzskönyvi lapot is.
12. §. (1) A törzskönyv adataiban történt minden változást köteles a lelkész 15 napon belül szolgálati úton az
esperesi hivatalnak bejelenteni, és okmányokkal igazolni. Az igazoló okmányról készített másolatot az
esperes hitelesíti, és így jelenti tovább a változást a püspöki hivatalnak.
(2) A lelkipásztor a róla vezetett törzskönyvbe a szükséges változások átvezetése érdekében, a tévedések
korrigálása céljából betekinthet.
13. §. Az exmittált teológiai hallgatókról nyilvántartást kell vezetni az erre rendszeresített törzskönyv nyomtatványon, és ugyanúgy a püspöki hivatalban és az esperesi hivatalban kell őrizni. Az abszolutórium
és a lelkészi vizsga letétele után, megfelelő kiegészítéssel ezek a nyilvántartó lapok a törzskönyvhöz
csatolandók. Ugyanilyen nyilvántartás vezetendő azokról a külföldi oklevéllel rendelkező lelkészekről
is, akik még nem honosíttatták oklevelüket.
14. §. Nem egyházi szolgálati viszonyban lévő, de lelkészi képesítésüket hatályban tartó lelkészekről az előző
§-ban körülírt nyilvántartás vezetendő a püspöki és az illetékes esperesi hivatalban. Egyéb törzskönyvi
adataik mellett, ezen a 12. §-ban foglaltaknak megfelelően, jelenteni kötelesek az adataikban, szolgálati viszonyukban (egyéb kereső viszonyukban) történő minden változást is.
15. §. Segédlelkész saját kérésére vagy egyházi érdekből legfeljebb egy évre helyezhető rendelkezési állományba. A rendelkezési állományba helyezett segédlelkész, annak megszűnése után köteles letölteni a gyülekezeti szolgálatban az egy évi gyakorlatot, csak ezután tehet II. lelkészképesítő vizsgát. A beosztott
lelkészt saját kérelmére vagy egyházi érdekből a püspök helyezheti rendelkezési állományba.
16. §. A rendelkezési állományban lévő lelkészeket a püspök bármikor szolgálatra rendelheti, amit kötelesek elfogadni.
Ennek megtagadása fegyelmi vétség. Akik saját kérésükre kerültek rendelkezési állományba, maguk is bármikor kérhetik szolgálati beosztásukat, amit az egyházkerület püspöke a lehetőséghez képest teljesít.
17. §. A rendelkezési állományban lévő lelkészekre mindazok a kötelezettségek vonatkoznak, melyeket az 1994.
évi II. tv. 33. §-ban a képesítésüket hatályban tartó lelkészekre előír.
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18. §. Azokat a lelkészi képesítésű egyháztagokat, akik nem egyházi munkakörben dolgoznak, abba az egyházközségbe és annak megfelelően illetékes egyházmegyébe kell bejegyezni, melynek területén állandó bejelentett lakásuk van. Ott kell teljesíteni az 1994. évi II. tv. 33. §-ában foglalt kötelességeket.
Mindaddig, amíg az egyházkerületi közgyűlés a lelkész képesítésének hatályban tartásáról nem dönt,
a lelkész nem választható és szolgálatra nem rendelhető ki.
19. §. A nyugállományban lévő lelkészek is alkalmazhatók kisegítő beosztott lelkészi munkakörben. Az egyházi
beosztásban tevékenykedő nyugdíjas lelkészekre értelemszerűen mindazok a szabályok vonatkoznak,
mint a beosztott lelkészekre. Törzskönyvüket továbbra is vezetni kell.
20. §. (1) Az egyházi intézményben alkalmazott lelkészi képesítésű egyháztagokat az intézmény helye vagy a
lakhelye szerint illetékes egyházmegyébe kell bekebelezni, és törzskönyvét ennek megfelelően kell
vezetni.
(2) A Zsinat intézményeiben szolgáló lelkészek szolgálati viszonyuk megszűnése esetén visszakerülnek
eredeti egyházhatóságuk rendelkezése alá. Törzskönyvüket az intézeti szolgálat ideje alatt az illetékes
egyházi hatóságok vezetik. Intézeti szolgálati viszonyuk megszűnését jelenteni tartoznak mind a területi mind az eredetileg illetékes egyházi hatóságoknak.
21. §. (1) Az áthelyezendő segéd- és beosztott lelkésznek – sürgős esetek kivételével – úgy kell kézbesíteni az
áthelyező határozatot, hogy legalább 8 nappal a szolgálatba állás határideje előtt megkapja.
(2) Az áthelyezésről a püspök egyidejűleg értesíti az érdekelt egyházközségek vagy intézmények vezetőit, az esperest – ha az áthelyezés másik egyházmegyébe történik, mindkét esperest –, valamint a Zsinati
Irodát.
22. §. (1) Az áthelyezett segéd- vagy beosztott lelkész érkezése időpontjáról köteles értesíteni az egyházközség
lelkészét, lelkész hiányában a gondnokot, illetőleg az intézmény vezetőjét.
(2) Ha más egyházmegyéből történik az áthelyezés, vagy ez az első szolgálati hely, nyolc napon belül
személyesen is jelentkezni kell az esperesnél.
23. §. Ha a segéd- vagy beosztott lelkész szolgálati helyét nem foglalja el, fegyelmi vétséget követ el.
24. §. (1) Az állást fenntartó egyházközség illetve intézmény felelős azért, hogy a lelkészeknek az illetékes állami szerveknél történő bejelentése a hatályos jogszabályoknak megfelelően megtörténjék.
(2) Az esperes köteles a lelkésznek igazolást adni a szolgálati viszony fennállásáról.
25. §. (1) Minden egyházi szolgálatban álló lelkész (beleértve az exmittált teológiai hallgatót és a kisegítő nyugdíjas lelkészt is) kötelező jelleggel tagja a Lelkészi Nyugdíjintézetnek.
(2) Az állásfenntartó köteles a javadalmak után az esedékes tagsági díjat az egyházi törvények rendelkezéseinek megfelelően levonni és befizetni.
26. §. A segéd- és beosztott lelkész a gyülekezeti lelkész irányítása és felügyelete mellett végzi a lelkészi teendők rá bízott részét. Munkakörével, munkavégzésével kapcsolatos minden vitás kérdéssel elsősorban
az esperes köteles foglalkozni.
27. §. A segéd- vagy beosztott lelkész pénzbeszedői munkakörrel nem bízható meg.
28. §. A lelkészek a kívánatos teológiai továbbképzésen kívüli tanulmányokat (egyetemi, főiskolai stb.) csak a
presbitérium hozzájárulása és az illetékes esperes és püspök engedélye alapján folytathatnak. E tanulmányok végzésével kapcsolatos munkaidő-kedvezményt csak akkor vehetnek igénybe, ha továbbtanulásuk az egyház szempontjából indokolható, és ezt az engedélyező okirat tartalmazza.

II. A lelkészek feladatai az egyházközségek igazgatásában
29. §. A gyülekezeti lelkész a gondnokkal együtt képviseli az egyházközséget. Minden az egyházközség nevében
kiadott okiratot kettős aláírással kell ellátniok. Minden, az egyházközséget érintő jogi vagy vagyoni
kérdésben együtt nyilatkozhatnak az egyházközség nevében. Ha valamely ügyben nem értenek egyet,
azt a presbitérium elé kell vinni és annak a határozatát kötelesek a továbbiakban képviselni [1994. évi
II tv. 45. §. b)].
Az egyházközségnek két hivatalos körbélyegzővel kell rendelkeznie:
a) az „egyházközség” feliratú, melyet olyan iratokra kell bélyegezni, amelyeket a lelkész a gondnokkal
együtt ír alá;
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b) a „lelkészi hivatal” feliratú, melyet olyan iratokra kell bélyegezni, amelyet egyedül a lelkész ír alá.
Mindkettőnek tartalmaznia kell az egyházközség teljes nevét (pl. Mohács-Kölked Református Egyházközség), utóbbi esetében Lelkészi Hivatala megnevezést is.
30. §. (1) A gyülekezeti lelkész felelős a lelkészi hivatal és az egyházközség számviteli munkájáért és törvényes
rendjéért, irat- és levéltáráért, ezek között különösen az anyakönyvekért és klenódiumokért.
(2) A levél-, és irattári anyagot „fond”-dobozokban, évenként rendezetten kell ellenőrizni.
(3) Az egyházközség által kibocsátott és az egyházközséghez érkezett iratokról iktatókönyvet és betűrendes útmutatót kell vezetni.
(4) A régi anyakönyvek jó állapotban való megőrzéséről, ha szükséges, bekötéséről és megfelelő tűzbiztos szekrényben való őrzéséről gondoskodni kell.
(5) Az anyakönyveket pontosan és tisztán kell vezetni, és minden anyakönyvezendő eseményt azonnal
be kell jegyezni.
Az anyakönyvi adatokat mindig az érdekelt személyi igazolványa vagy más hiteles okirat alapján kell
bevezetni.
(6) Anyakönyvi kivonatot az 1895. okt. 1 előtti bejegyzésekről az állami rendelkezések szerint a lelkész
köteles kiadni mindenkinek, aki ezt kéri. Későbbi időből csak a Magyarországi Református Egyházon
belül, egyházi célra és szolgálati úton megküldve, valamint külföldiek részére köteles kiadni.
(7) Az egyházközségi választói gyűlés (lelkészválasztási és presbiterválasztási) jegyzőkönyveket a presbiteri jegyzőkönyvek között kell vezetni.
A presbiteri jegyzőkönyveket vagy bekötött és előre számozott könyvbe kell írni, s azokat a lelkész, a
gondnok, a jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők írják alá, vagy írhatják géppel is, ez esetben a hitelesítőkkel minden egyes oldalát alá kell íratni, és ezeket 3-5 évenként be kell köttetni. Az elnöklő lelkész
nem vezetheti a jegyzőkönyvet.
(8) A jegyzőkönyvi kivonatot a lelkész a (fő)gondnokkal együtt hitelesíti.
31. §. (1) A segédlelkészt a gyakorlóév alatt minden adminisztratív és igazgatási teendőbe be kell vezetni. Segéd- és beosztott lelkész hivatalos kiadványt – anyakönyvi kivonatot, jegyzőkönyvi kivonatot – nem
írhat alá, aláírási joga a presbitérium elnöki tisztét betöltő felügyelő lelkésznek van.
(2) A segéd- és beosztott lelkészt a presbitérium megbízhatja a presbiteri jegyző teendőivel, aki köteles
azt elvállalni.
32. §. Beosztott lelkész, ha az esperestől helyettes lelkészi megbízást kap, minden lelkészi feladatot elvégez.
33. §. Helyettes lelkész kirendelése az egyházmegye esperesének jogkörébe tartozik [1994 évi II. tv. 82 §. (4) b)].
34. §. (1) Mivel az egyházközség nem maradhat teljes jogkörrel működő lelkész vezetése nélkül, a lelkész rendes évi szabadsága idejére is helyettes lelkészt kell kinevezni. Általában az egyházközség lelkészének
30 napot meghaladó akadályoztatása esetében helyettes lelkész nevezendő ki.
(2) Helyettes lelkész kinevezéséről minden esetben tájékoztatni kell a presbitériumot.
(3) Az esperes minden helyettes lelkészi kinevezést köteles haladéktalanul bejelenteni a püspöknek.
35. §. Minden egyházközség lelkésze köteles az egyházközség területéről elköltöző egyháztagok adatait (új
lakcímével együtt) megküldeni az új lakóhely szerint illetékes esperesnek, vagy az új gyülekezet lelkészének.
36. §. Azoknak az egyháztagoknak, akik fenn kívánják tartani a régi lakóhelyük szerinti egyházközségben az
egyháztagságukat, írásban kell bejelenteniük ezt a régi lakóhely szerinti egyházközség lelkészének, aki
erről mind a lakóhely szerinti egyházközség lelkipásztorát, mind az esperest tájékoztatja.
Amennyiben a választott egyházközségben egy évet meghaladó időn át nem tesz eleget egyháztagsági
kötelességének, törölni kell a választók névjegyzékéből, és erről értesíteni kell a lakóhely szerinti egyházközséget, hogy vegyék pásztori gondozásba.
III. A lelkészek javadalmáról
37. §. A gyülekezeti lelkész és minden állandó jelleggel alkalmazott lelkész javadalmát díjlevélbe kell foglalni.
A díjlevél szerinti javadalom legalacsonyabb mértékét az egyházkerületi közgyűlés határozza meg,
díjlevéltől eltérő javadalmat nem folyósíthat az állásfenntartó. Amennyiben a díjlevelek a javadalom
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bizonyos változtatását lehetővé teszik, annak mértékét időről-időre az egyházkerületi közgyűlés, illetve annak nevében eljáró egyházkerületi tanács vagy elnökség javasolja.
38. §. (1) Gyülekezeti lelkészt szolgálati idejének függvényében korpótlék illeti meg.
(2) A korpótlék mértéke minden letöltött 5 szolgálati év után az alapilletmény 5 százaléka.
(3) A korpótlékra jogosító szolgálati idő a lelkész második lelkészképesítő vizsgáját követő év január 1-én
kezdődik.
(4) A korpótlékot az állásfenntartó a költségvetés terhére köteles biztosítani.
39. §. A segédlelkészek javadalmát nem kell díjlevélbe foglalni, azt a presbitérium vagy annak elnöksége állapítja meg. Ez az összeg azonban nem lehet kevesebb az egyházkerületi közgyűlés által megállapított
legalacsonyabb beosztott lelkészi javadalomnál.
40. §. A stóla a lelkészek javadalmának része, mértékét az egyházmegyék szabják meg. A stólát a lelkész és beosztottja (akár segédlelkészi, akár exmisszusi minőségben szolgál) között kell megosztani függetlenül
attól, hogy ki végezte a szolgálatot. A megosztás aránya 2:1-hez (Egy lelkész és egy beosztott lelkész
esetén a lelkész a stóla 2/3-át, a beosztott lelkész az 1/3-át kapja. Két lelkész, két beosztott lelkész esetén 2/6-2/6 a lelkészeké, 1/6-1/6 a beosztottaké. Egy lelkész, két beosztott lelkész esetén 2/4 a lelkészé,
¼-1/4 a beosztottaké. Két lelkész és egy beosztott esetén 2/5-2/5 a lelkészeké és 1/5 a beosztotté stb.)
Ettől eltérő és a beosztottakat károsító megosztást a lelkészek közötti közös megegyezéssel sem szabad
alkalmazni.
Ahol a díjlevél szerint stólaváltság van, annak összegét is ebben az arányban kell megosztani a lelkészek között. Ilyen esetben a szolgálatok alkalmával az adományozótól befolyó minden összeg az
egyházközség pénztárába fizetendő be, mint adomány.
A stólaváltság összegét minden esztendőben költségvetésileg kell biztosítani a presbitériumnak.
41. §. Külső szolgálatok (temetések) esetében közlekedési költség számolható el, ami nem tekintendő javadalomnak, nem tartozik a nyugdíjalapba és amely összeg mindig a szolgálatot ténylegesen végzőt vagy
végzőket illeti meg. A közlekedési költség a stóla 10 %-nál több nem lehet.
42. §. A lelkész az igehirdetői szolgálatot nem teheti függővé az egyházfenntartói járulék befizetésétől vagy a
stóla megfizetésétől. Keresztelésért stólát sem kérni, sem elfogadni nem lehet. A keresztelés szentsége
csak annak a gyermeknek szolgáltatható ki, akinek legalább az egyik szülője megkeresztelt református.
Esketni csak házassági anyakönyvi kivonattal igazolt esetben lehet.
43. §. A lelkészek javadalmának részét képezi a díjlevél szerinti természetbeni lakás vagy lakáshasználati térítés,
valamint a közüzemi költség a díjlevél szerint.
A segédlelkészt (exmisszust is) megilleti egy bútorozott szoba fűtéssel és világítással.
Ha a lelkész nem veszi igénybe a rendelkezésre álló lakást, nem illeti meg lakbér és közüzemi költségtérítés.
44. §. A lelkészek kötelesek állandóan a szolgálati helyükön lakni. Ahol a megfelelő lelkészlakást az egyházközség nem tudja biztosítani, engedélyezhető, hogy más lakásban lakjék a lelkész, ha az az egyházközség
területén van. Minden más esetben egyházi főhatóság engedélye szükséges.
45. §. Amennyiben a lelkész nagykorú gyermekei részére (kivéve, ha tanulói jogviszonyban áll) a presbitérium engedélyt ad családtagként a lelkészlakásban lakni, a presbiteri határozatban pontosan körül kell határolni a lakhatás időtartamát. A presbiteri határozathoz csatolni kell az ilyen engedéllyel bentlakó gyermek nyilatkozatát
arra vonatkozóan, hogy a határidő leteltével, vagy amennyiben a szülő szolgálati viszonya megszűnik, azzal
egyidejűleg a lakrészből minden igény nélkül kiköltözik. Amennyiben ennek nem tesz eleget, elismeri az
egyházközség jogát ahhoz, hogy rosszhiszemű jogcím nélküli lakónak tekintse őt.
Minden más családtag befogadásához is presbiteri engedély szükséges, amely az egyházmegye jóváhagyásával válik érvényessé.
46. §. Ha a lelkész szolgálati viszonya megszűnik, maga és családja 30 napon belül minden igény nélkül köteles
az illetménylakást kiüríteni. Ha a szolgálati viszony a lelkész halála miatt szűnik meg, akkor a hátramaradottak 60 napon belül kötelesek elhagyni az illetménylakást.
47. §. A lelkészlakás renoválási és karbantartási költségeit az egyházközség viseli. Lakószobák festése – rendkívüli esemény kivételével – 5 évenként, mázolása 10 évenként; a mellékhelyiségek (konyha, éléskamra,
fürdőszoba, WC) festése 3 évenként igényelhető. A javadalmas és családja köteles a jó gazda gondosságával használni a lakást.
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Ha a lelkész szolgálati viszonya a lakás felújításától számított 3 éven belül szűnik meg, az egyházközség a költségek arányos részének megtérítését igényelheti. A költségtérítést lelkésztől csak lemondás
esetén, választás esetén az őt megválasztó-meghívó egyházközségtől, átrendelés esetében az őt áthelyező egyházi testülettől lehet igényelni.
48. §. A lelkészek költözködési költségét az az egyházközség viseli, amelyben szolgálatukat kezdik. A véglegesen alkalmazott lelkészek egész bútorzatát köteles odaköltöztetni az egyházközség, a beosztott
lelkészek annyi bútorát, amennyi a díjlevélben biztosított lakás berendezéséhez szükséges, a segédlelkészeknek csak a személyes holmija szállítási költéségét köteles megtéríteni. Ha bármely lelkész saját
lakásából másik ugyancsak saját tulajdonú vagy bérleményű lakásba költözik, költözködési költség
megtérítés illeti meg, amennyiben a presbitérium azt megszavazza. Ha a megválasztott vagy beosztott
lelkész szolgálati viszonya egy éven belül saját kezdeményezésre megszűnik, a teljes költözködési
költséget és a lakásfelújítási költségek 50%-át köteles megtéríteni az egyházközségnek. Ha az állásváltoztatás egyházi közérdekből történik, az egyházkerületi elnökség dönt a költségek megtérítésének
kötelezettségét illetően. Az áthelyezett segédlelkész nem kötelezhető a személyi ingóságok szállítási
költségének visszatérítésére.

IV. A lelkészek házasságkötéséről
49. §. (1) Református lelkész csak református vagy evangélikus egyháztaggal köthet házasságot. Okleveles lelkészek kötelesek házassági szándékukat 15 nappal a házasságkötés előtt bejelenteni az esperesnek.
(2) A bejelentéshez csatolni kell a leendő házastárs keresztlevelét, konfirmációi bizonyítványát, valamint
lelkipásztori véleményt, amely tartalmazza a leendő házastárs egyházi tevékenységét és magatartását.
50. §. (1) Segédlelkész csak az egyházkerület püspökének előzetes engedélyével köthet házasságot. Az engedélykérést szolgálati úton kell a püspökhöz felterjeszteni úgy, hogy legalább 30 nappal a házasságkötés
előtt a püspök kezéhez jusson.
(2) Az engedélykéréshez csatolni kell a leendő házastárs keresztlevelét, konfirmációi bizonyítványát,
valamint a leendő házastárs lelkipásztorától (zárt borítékban) részletes tájékoztatást egyházi magatartásáról. Az engedélykérését az esperes véleményezi, és ezzel együtt terjeszti a püspök elé.
(3) Teológiai egyetem (akadémia) hallgatóira is vonatkozik mindez, azzal a különbséggel, hogy a teológiai hallgatóról a dékán és az illetékes lelkész külön-külön zárt borítékban ad tájékoztatást, leendő
házastársáról pedig, ha nem lelkész vagy teológiai hallgató, a gyülekezeti lelkész. Az ilyen kérelmeket
a tanári kar véleményezésével kell a püspök elé terjeszteni.
(4) A házassági engedély kérésében közölni kell az összeházasodni szándékozók jövedelemét, megélhetési és lakás viszonyát is.
51. §. (1) A házasság bármilyen okból való felbontása gyengíti a lelkészi szolgálathoz szükséges bizalmat, ezért
minden lelkésznek kötelessége mindent megtenni a válságba jutott házassága helyreállítására. A házasság felbontásának szándékáról a lelkész köteles a válókereset beadása előtt tájékoztatni esperesét,
akinek személyesen, vagy más alkalmas lelkésztársak bevonásával minden pásztori segítséget meg
kell adni a megromlott házasság meggyógyítására.
(2) A házasság felbontásáról szóló bírósági határozatot a lelkészek kötelesek az egyházmegyei bíróság
elnökségének 15 napon belül bemutatni. A bíróság elnöksége válás esetén köteles a lelkész ellen fegyelmi eljárást indítani. Az esperes a bírósági eljárást megelőzően az egyházmegyei tanács tagjaiból
felállított, 3 tagú etikai bizottságot felkérheti a lelkész válásával kapcsolatban vizsgálatra és állásfoglalásra.
(3) Beosztott és segédlelkész a válás után áthelyezendő.
(4) Ha a lelkész és házastársa külön él és a különélés időtartama a 90 napot meghaladja, akkor az (1), (2)
és (3) bekezdésekben foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell.
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V. A lelkészek szabadságáról és helyettesítéséről
52. §. (1) A lelkészeket hetenként 1 pihenőnap illeti meg. A pihenőnapnak lehetőleg szombatra kell esnie. Rendszeres gyülekezeti alkalom szombaton csak egyházmegyei engedéllyel tartható.
(2) A lelkészeket az egyházi törvényben meghatározott évi rendes szabadság illeti meg. A lelkészt évente
21 naptári nap alapszabadság és szolgálati évenként 1-1 nap pótszabadság illeti meg. Az alap- és pótszabadság együtt a 45 napot nem haladhatja meg. Esperesnek és egyházkerületi főjegyzőnek további 7
naptári nap, püspöknek további 15 naptári nap pótszabadság jár.
53. §. Lelkészi vizsgák előtt 14 naptári nap tanulmányi szabadság illeti meg a segédlelkészeket illetve lelkészjelölteket. Az exmisszus teológusokat a kollokviumos idő tartama alatt – elkerülhetetlen esetek
kivételével – minden szolgálat alól fel kell menteni. Az az exmisszus, aki vizsgakötelezettségének a
rendes kollokviumos időben nem tesz eleget, azonnali hatállyal visszarendelendő az exmisszióból. Az
exmittált hallgatónak havonta 5 hétköznapon lehetőséget kell biztosítani arra, hogy a Teológiai Egyetemen (Akadémián) konzultáljanak.
54. §. Azt a doktori szigorlatra készülő lelkészt, akinek azt illetékes egyházi hatóság azt engedélyezte, 3 éven át
évi 14 naptári nap tanulmányi szabadság illeti meg a rendes szabadságon túlmenően.
55. §. Szabályos engedéllyel továbbtanuló lelkészt abban az esetben illeti meg az állami törvényekben biztosított munkaidő-kedvezmény és tanulmányi szabadság, ha tanulmányait egyházi érdekből, egyházi hatóság javaslatára végzi. Aki saját elhatározásából végez ilyen tanulmányokat, azt csak a vizsgaidőpontok
szabaddá tétele illeti meg.
56. §. Minden lelkészt a többi állampolgárnak biztosított betegszabadság illet meg. A betegszabadságot hivatalos orvosi igazolással haladéktalanul be kell jelenteni az esperesnek. Ha maga a lelkész ezt nem tudja
megtenni, a bejelentési kötelezettség az egyházközség gondnokára hárul. A betegszabadság befejezését a munkaképességet igazoló hivatalos orvosi bizonyítvánnyal a munka újra felvétele előtt be kell
jelenteni az esperesnek. A betegszabadság időtartamára és az esetleges rokkantsági nyugdíjazás megállapítására vonatkozóan a mindenkor érvényes állami jogszabályok az irányadók.
57. §. (1) A betegszabadságon lévő lelkész megkapja teljes javadalmát, kivéve a stólát, melynek 50%-a illeti
meg, míg a másik 50% a szolgálat tényleges végzőjéé. Ha több lelkész szolgál egy gyülekezetben és a
kollégák helyettesítik a beteget, a stóla ráeső részének 50%-a illeti meg a betegszabadságon lévőt.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit a 30 napot meghaladó betegség esetén kell alkalmazni.
58. §. A kiküldetés, akár belföldi, akár külföldi, nem számít szabadságnak. Évi 30 napot meg nem haladó kiküldetés alatt a lelkészt teljes javadalma illeti meg. A helyettesítési költségről az a szerv gondoskodik,
mely kiküldte. A különböző lelkészi konferenciákon vagy egyéb közegyházi rendezvényeken való
részvétel és szolgálat is kiküldetésnek számít. Amennyiben a 30 napot meghaladó kiküldetés anyagi
juttatással jár, a helyettesítési költséget a kiküldött lelkész javadalmának terhére kell folyósítani.
59. §. A nő lelkészt a mindenkor érvényes állami jogszabályok szerinti szülési szabadság illeti meg. Gyermekgondozási segélyt (GYES és GYED) abban az esetben kap, ha azt az illetékes társadalombiztosítási
szerv (TB) részére is biztosítja. Ez esetben ennek tartamára a javadalom folyósítását be kell szüntetni.
Amennyiben GYES-re nincs lehetőség, és a nő lelkész gyermeke gondozása miatt szolgálatát ellátni
nem tudja, méltányosságból folyósítható részére az egyháztól rendes segély.
60. §. Fizetés nélküli szabadság csak különlegesen indokolt esetben engedélyezhető. E kérdésben döntés az
állásfenntartót illeti meg. A fokozatos egyházi hatóságok felülbírálhatják az állásfenntartó határozatát,
ha az jogszabályt sért, vagy nem felel meg az egyházi közérdeknek.
61. §. (1) A rendes évi szabadság tartama alatt a lelkészt a teljes javadalom illeti meg, beleértve a stólát is.
(2) A fizetés nélküli szabadságon lévő lelkész csak lakáshasználatra jogosult úgy, hogy mind a közüzemi
költségekről, mind a karbantartásról maga köteles gondoskodni.
62. §. A szabadságon lévő lelkészt kölcsönösségi alapon lelkésztársai helyettesítik. Ha egy gyülekezetben több
lelkész szolgál, a rendes évi, a kötelező vizsgák előtti tanulmányi szabadság, a két hetet meg nem
haladó betegség, valamint a 30 napot meg nem haladó kiküldetés esetén minden külön díjazás nélkül
kötelesek helyettesíteni egymást a lelkészek. A helyettesítés miatti útiköltséget a szolgálatot igénylő
egyházközség téríti meg.
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63. §. Egyéb szabadságok esetén az esperes gondoskodik a helyettesítésről és intézkedik a helyettes díjazásáról.
64. §. Minden szabadságot be kell jelenteni a presbitériumnak és az esperesnek, esperes lelkészek esetén a püspöknek. Ezt a bejelentést a szabadság megkezdése előtt legalább 8 nappal kell megtenni, betegszabadság esetén azonnal. A bejelentésben közölni kell a tartózkodási hely pontos címét, ahol szükség esetén
a szabadságon lévő lelkész értesíthető. Közölni kell továbbá a helyettesítésre tett intézkedéseket, a
felkért személy nevét, illetve ha az esperesnek kell intézkedni, az erre vonatkozó javaslatot és kérést.
65. §. Egyházi közérdekből a szabadságon lévők visszahívására a püspöknek vagy az esperesnek van joga.
Betegségi és szülési szabadság kivételével a szabadságon lévő visszahívható. Ha a presbitérium látja
szükségesnek a visszahívást, az esperesnek tesz javaslatot, amit az köteles azonnal elbírálni és haladéktalanul intézkedni.

VI. Lelkészek nyugállományba helyezéséről
66. §. A nyugellátás iránti kérelmet szolgálati úton kell a Nyugdíjintézeti Intéző Bizottsághoz felterjeszteni. Az
első fokú egyházi hatóság (esperes) ad javadalom-kimutatást és szolgálati bizonyítványt a pénztári
okmányok átvizsgálása alapján.
67. §. Az öregségi nyugdíjra jogosult és munkája ellátására képtelen, de nyugdíjállományba helyezését önként
nem kérő lelkész esetében az elsőfokú egyházi hatóság köteles kezdeményezni a nyugállományba helyezést az illetékes egyházi bíróságnál [2002. évi II. tv. 39. §. (1)].
68. §. A 70. életévét betöltött lelkész nyugállományba helyezését, ha ezt írásos felszólításra maga a jogosult nem
teszi meg, az elsőfokú egyházi hatóság kezdeményezi az illetékes egyházi bíróságnál [2002. évi II. tv.
39. §. (1)].
69. §. Az öregségi nyugellátásra még nem jogosult, de munkája elvégzésére képtelen lelkész, rokkantsági nyugellátás iránti kérelmét szolgálati úton a Nyugdíjintézeti Intéző Bizottsághoz kell felterjeszteni. Az
Intéző Bizottság keresi meg szakvéleményadás végett az illetékes Munkaképesség-csökkentést Véleményező Orvosi Bizottságot. Ha a munkaképtelen lelkész maga nem kéri, illetve az egy évet meghaladó betegszabadság esetén az elsőfokú egyházi hatóság kezdeményezi a rokkantsági nyugállományba
helyezést az illetékes egyházi bíróságnál [2002. évi II. tv. 39. §. (1)].

VII. Záró rendelkezések
70. §. A Szabályrendeletet minden lelkészi és esperesi hivatalnak meg kell küldeni.
Az utolsó évet végző teológiai hallgatók a második félév elején megkapják és átvételét jegyzék szerint,
írásban elismerik.
71. §. Ezt a szabályrendeletet a Dunamelléki Református Egyházkerület 2004. november 18-án tartott közgyűlése a 21. számú határozatával elfogadta és az a kihirdetésével hatályba lép. Egyidejűleg minden eddig
érvényes, e kérdéseket rendező szabályrendelet, vagy egyházkerületi határozat érvényét veszti.
72. §. Ezt a szabályrendeletet a Dunamelléki Református Egyházkerület 2010. november 12-én tartott
közgyűlése a 47. számú határozatával módosította, a módosítások a kihirdetéssel hatályba lépnek.
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Túrmezei Erzsébet - Pünkösd után
Pünkösd elõtt  sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd elõtt  ígéretek zenéje.
Pünkösd elõtt  esedezés, esengés.
Pünkösd elõtt  halk hajnali derengés.
Pünkösd elõtt  szent vágyak mozdulása.
Pünkösd elõtt  koldusszív tárulása.
Csendesen várni  várni, hinni, kérni!
Aztán - boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után  szent égi erõt-vetten,
pünkösd után  Lélekkel telítetten.
pünkösd után  bátor tanúvá lenni,
pünkösd után  régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után  adni, adni, adni!
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AZ ELMÚLT IDÕSZAK NÉHÁNY
FONTOS ESEMÉNYE






a 2010. november 11-12-ei közgyûlés óta 2010. december 9-én, 2011. február 9-én, március 30-án tartottunk esperesi-gondnoki értekezletet; február 9-én pedig tanácsülést;
január 10-én volt a kerületi lelkipásztorok szokásos évi találkozója a Ráday dísztermében
március 3-án egyházkerületi missziói gyûlést tartottunk
április 28. és május 1. között cseh-magyar lelkésztalálkozóra került sor az egyházkerület szervezésében Mátraházán
elindult az egyházkerület médiaközpontja, több hírrel, interjúval, tudósítással jelentkezünk részben a Parókia, részben a raday28.hu oldalakon. A sajtó központi e-mail elérhetõsége: sajto@raday28.hu (Fekete Zsuzsa)

AMIRÕL ELÕRE TUDUNK




Református Zenei Fesztivál június 3-5. több színhellyel a Ráday utcában és környékén
holland-magyar lelkésztalálkozó Mátraházán június 3-8. között
Gárdonyi-koncert a sukorói református templomban július 10-én

Élet a teológián
KÖZÖS EBÉDEK:
A teológián a 2010/2011-es tanév második félévében a következõ szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni ebéden:
Teológia, Zsinat + Csillagpont, Hallgatói presbitérium + spirituális, Egyházkerület, KIA Kiadó, Bajai Egyházközség (halászlé), Északpesti Egyházmegye, Vértesaljai Egyházmegye,
Bács-Kiskunsági Egyházmegye, Budapest-Déli Egyházmegye, Kelenföldi Egyházközség, Vác-Felsõvárosi Egyházközség, grillparty az udvaron, diákság + dékáni hivatal(süti)
PROGRAMOK:
A második félévben a teológián folytatódott a Párbeszélgetések sorozat, melyben a lelkészek családi életérõl, a házasság lényegérõl, valamint a házasság ápolásáról, karbantartásáról beszélt Siba Balázs és felesége, Rohn Hilda. Folytattuk a Bögre
körüli alkalmakat, mely során Karasszon Istvánt és Balla Pétert és feleségét ismerhették meg jobban a diákok. Kedves szokást vezettek be idén: a végzõsöket az alsóbb évfolyamok látják
vendégül egy búcsúvacsora keretében.

Bajaiak halászlével vendégelték meg a teológusokat

OTTHONÓRÁK:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó
külsõs (nem teológus) hallgatók számára a teológia spirituálisa szervezett hétfõ esténként Otthonórákat, melyek
fele felsõbbéves teológus hallgatók által tartott bibliaóra,
másik részük pedig bemutatkozó vagy közösségépítõ alkalom volt. Ennek során ismerkedhettek meg a diákok a Csillagpont stábjával Pusztai Tímea fõkoordinátor vezetésével.
Színdarabot is láthattak a hallgatók Igazság a máglyán
címmel, Giordano Bruno küzdelmeirõl, melyet Imre István
színmûvész adott elõ Kriszt László rendezésében. Vendégeink voltak a kenyaiak, akik énekkel, bizonyságtétellel szolgáltak. Közösen tekintettük meg a Kvíz show c. filmet, és
volt játékos est, valamint zárásként egy operaáriás est.
TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK
A 2010/2011-ES TANÉVBEN
Ebben a félévben is több teológusnapot és hétvégét szerveztünk határon belül és kívül. A teológusnapok szervezésében
tevékeny részt vett Horváth Mariann II. éves teológus.

A magyarigeni parókián
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Teológusok szolgálata Gödöllõn

Verõfényben Gyulafehérváron

Rövid bemutatkozás a Hoop voor Noord gyülekezetben,
Amszterdamban

Elõadás a gyülekezetplántálásról Amszterdamban

Második félév:
Mány, Gödöllõ, Szilágyi Dezsõ tér, Ágasegyháza,
Magyarigen és környéke: Alsókarácsonyfalva, Alvinc,
Balázsfalva, Búzásbocsárd, Gyulafehérvár, Magyarigen, Sárd,
Szászsebes, Túr, Zalatna (Erdély),
Szabadka +
Bácskossuthfalva (Délvidék), Pozsonyi út, Dunaalmás (DT)
(gyermekotthon), Baranya: (Ormánság) Drávafok, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Drávaiványi, Sellye, Magyarmecske, Csányoszró, Cún, Szaporca, Drávaszabolcs, Diósviszló. Ezen kívül a
kalotaszegi Zsobokon vettek részt egy hétvégén és szolgáltak
gyermekek közt teológusok az Ágoston Sándor Alapítvány szervezésében. Emellett a Gödöllõi Líceum csendesnapján segítettek be teológusok a kiscsoportos beszélgetésbe. Összesen tehát
11 teológus megmozdulás volt a félévben, ezek keretében 30
helyen szolgáltak teológusok.

Kárpátalja természeti kincsei címmel tanulmányi kirándulást szerveznek nyáron Kárpátalja vidékeire, felkeresve az országrész csodálatos természeti helyeit (Vereckei-hágó,
Szinevéri-tó, Rahó (Fekete- és Fehér-Tisza összefolyása), Huszt
vára, (Európa földrajzi középpontja), s emellett szolgálnak is
gyülekezetekben.

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS:
Négy tanulmányi kirándulást is szerveztünk a teológián. Az
egyiken a karon mûködõ Egyházmûvészeti Intézet szervezésében Bécsben a Kunsthistorisches Museumot látogatták
meg 15-en diákok és tanárok együtt. A Parókia portálon meghirdetett Idõutazás Izraelben címû szentföldi tanulmányútra tizenkét felsõbbéves diák jutott el. Nagyvárosi gyülekezetépítõ,
gyülekezetalapító szeminárium keretében pedig Amszterdamba látogatott el 16 diák egy lelkész, egy tanár és a spirituális kíséretében. Negyedikként: a teológusok kisebb csoportja (11 fõ)
vesz részt a Kirchentagon, amelyet Drezdában rendeznek. A
fiatalok lelkesen látogatták a programokat és a kiállításokat.

NYÁRI ÉPÍTÕTÁBOROK:
Az Ágoston Sándor Alapítvány szervez és támogat idén nyáron
is a teológusok és egyetemisták számára több építõ- és gyermektábort. Az elsõt a felvidéki Kõrösön, ahol a gyülekezeti
ház felújítását folytatják. Tovább épül a szórványiskola csûrje és
rendezõdik udvara Felõrön (Erdély) protestáns szakkollégium
hallgatóinak munkájával. A kalotaszegi Zsobokon gyermekotthonosoknak szerveznek tábort teológusok, csakúgy, mint a vajdasági Módoson. Talán beindul a beregszászi rehabilitációs
központ építése is, melyet szintén támogatni fog az alapítvány.
Nyáron bekapcsolódnak a teológusok a Csillagpont ifjúsági találkozó munkáiba csoportvezetõként, segítõként, valamint az
Isten a szekéren c programmal (Novellaszekér) lesznek jelen.
Majd ezt a kulturális missziót folytatják a Mûvészetek Völgyében is a teológusok, idén fõleg Taliándörögdön és Öcs
községben. (július 23-31.)
Bölcsföldi András
spirituális
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KERESEM A HELYEM, TE TUDOD, HOL VAN?

Olyan korosztályt szólítunk meg 13-14 éves korban, amelyik
élmények alapján gondolkodik a világról, s konkrét cselekvések alapján keresi a helyét. Egyházunk vajon ad-e helyet nekik? Van feladata, van értéke ma gyülekezeteinkben ennek a
korosztálynak?
Ki, hogyan és mit tud nekik mondani az évezredes, évszázados értékekrõl? Hogyan lesznek õk egyháztagokká? Akarnak azok lenni? Épül híd feléjük, hogy közeledhessenek?
Ezekkel a kérdésekkel indítottuk útjára a kerület
szervezésében a 2011-es évben a konfirmandus
evangélizációkat. Fõ témánk az EGYHÁZ.
A konfirmandusok elsõre nem is értik, mit akarunk. Rajzoljuk le a másikat úgy, hogy oda sem nézünk? Egy ceruzával rajzoljunk tízen? Építsünk hidat szívószálakból? Mi
akar ez lenni?
Labdadobálás egymás térfelére, leülés 144-en egyszerre?
Próbatétel vagy vicc?
Surányi Zoltán élménypedagógus nagyszerû gondolatsora
valósul meg most 8 egyházmegye konfirmandus evangélizációs programjában. A játékok, az áhítat, a bizonyságtétel, az
evangélizáció sorra veszi a lehetõségeket a kapcsolatépítésre
egyházunkban.
Játékok és csoportfoglalkozás, mély és vidám együttlét
órái bontakoznak ki ezen a napon.
Könnyek és kacagás, csend és tapsvihar  énekszó és csillogó szemek.
Az eddigi három helyszínrõl a fiatalok nagy élményekkel
tértek haza: Mikor lesz a következõ?  kérdezték sokan.
A hidak ugyan minden csoportban másmilyenek lettek 
ha egyáltalán elkészültek, de ennek is fontos tanulsága van:
hiszen hidat építeni nem egyszerû még szívószálakból sem.
Hát még ha arra gondolunk, hogy két ember között, két
gyülekezet között, vagy a gyülekezet és a konfirmandusok
között milyen nehézségei vannak ennek. S mindez azért lehetséges mégis, mert volt Valaki, aki vállalta, hogy hidat
épít, sõt Õ maga lett híddá Isten és ember között. A csoda
megtörténik ma is, a lehetetlen lehetségessé lesz: ifjak döntenek Jézus Krisztus mellett, s vágyakoznak arra, hogy sze-

retet-közösségbe tartozzanak, ahol várják õket és feladatot
adnak nekik.
Az általuk írt mondatokból idézek:
Az ragadott meg, hogy nem nagyon ismertük egymást, és
mégis nagyon jó volt a csapat! Az utolsó pillanatig nem hittem, hogy megépül a híd!
Ebben a játékban az volt a jó, hogy nehéz volt és össze kellett
fognunk!
Ez a hídépítés olyan, mint az egyház: közös cél, összefogás és
figyelmesség kell hozzá!
Az egyházról az jut eszembe, hogy mi vagyunk a jövõ nemzedék, és ez nem kis felelõsség!
Áldott konfirmációt kívánunk minden fiatalnak, valódi döntéseket és szívbõl jövõ, életes fogadalomtételek tapasztalatát,
imádságos szívet, hûséget minden gyülekezetnek!
5 egyházmegye még várja a fiatalokat, s a szervezõ gyülekezetek nem kis áldozattal, ám annál nagyobb örömmel fogadják be a gyülekezetek kis csoportjait:
2011. május 7. szombat de.
10-14
GÁRDONY - Vértesaljai egyházmegye
2011. május 14. szombat de. 10-14
PÉCS  Baranyai egyházmegye
2011. május 28. szombat de. 10-14
ÓCSA  Délpesti egyházmegye
2011. június 4. szombat de.
10-14
GÖDÖLLÕ  Északpesti egyházmegye
2011. október 2. vasárnap du. 15-19
RÁKOSKERESZTÚR  Bp.-Északi egyházm.
Fodorné Ablonczy Margit
egyházkerületi ifjúsági lelkész
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Kenyai testvérek látogatása
Magyarországon
A kenyai presbiteriánus egyház küldöttségének magyarországi vizitje annak a két látogatásnak a viszonzása volt,
amelyen teológusokból és lelkészekbõl álló csoport járt tanulmányi kirándulás keretében 2008-ban és 2010-ben Kenyában. A nairobi St. Andrews Presbyterian Church tagjaiból és tisztségviselõibõl állt a csoport egyik része, õket egészítették ki a teológusok, köztük egy szudáni fiatalember is,
akik már Limuruban is találkoztak a missziológiai kurzus
egyik vezetõjével, Lovas András gazdagréti lelkésszel.

csolatos munkánkat, fontos tapasztalatokat szereztek a
tiszáninneni cigánymisszióról, Debrecenben cigány bibliaórán vettek részt. Látogatást tettek a budapesti teológián, a
zsinaton, a Tali-pont misszióban (nyócker), a KMTI-ben,
ahol egy missziológiai szemináriumon is részt vettek, elõadást tartottak. Szabó István püspökkel derûs eszmecserét
folytattak. Találkoztak budapesti és sárospataki teológus diákokkal, tanárokkal, valamint a Ráday Diákotthon lakóival,
szintén ismerkedés és bizonyságtétel keretében.

A magyarországi látogatás programját úgy igyekeztünk öszszeállítani, hogy az részben bemutassa, reprezentálja egyházunk tevékenységét és misszióit, részben bepillantást engedjen olyan kezdeményezésekbe, amelyeket otthon is hasznosíthatnak. Ez a két szempont szerepelt az õ eredeti kéréseik között is. Emellett õk is szolgáltak többször is igehirdetéssel, bizonyságtétellel, beszámolókkal és az oly jellemzõ és
szép Istent magasztaló énekeikkel.

A budapesti házigazda gazdagréti egyházközség nagy szeretettel látta vendégül a csoportot, s több programot is szervezett nekik. A vendégszeretetet jelezte az a tény is, hogy gyülekezeti tagok osztották meg otthonukat a vendégekkel, valamint Pásztor Jánosné Jutka néni szintén vendégül látta a
csoportot, ahol az a fiatalember is jelen volt, aki Pásztor
Jánosék kenyai tartózkodása alatt részt vett a szemináriumban. Hasonlóan üdítõ színfolt volt az Anne-Marie Koolnál
tartott búcsúest, ahol értékelték a csoport magyarországi látogatását.

Magyarország és egyházunk megismerését szolgálták azok a
kirándulások, amelyeken az ittlétük során jártak vendégeink.
Visegrád és Budapest néhány nevezetességének megtekintése mellett, amelyben a Nemzeti Galériában éppen kiállított
Munkácsy-trilógia megtekintése is szerepelt, jócskán helyet
kaptak nemzetünk és reformátusságunk szempontjából fontos helyeink, mint az Alföld, Miskolc, Sárospatak, Debrecen.
Ezekben a lelkileg gazdag városokban az iskolarendszer
több állomásába is betekinthettek vendégeink, Debrecenben
pedig a város sokrétû missziójának meglátogatása mellett
alkalom nyílt gyülekezetekkel is találkozni, ott igehirdetéssel, beszámolóval szolgáltak vendégeink.
Különös színfoltjai voltak az ittlétüknek a missziókkal való
találkozások, mint a Ráckeresztúri Drogrehabilitációs Központ, ahol a lakók saját készítésû ételekkel várták a vendégeket, s kölcsönösen bizonyságot tettek Isten szabadító erejérõl. Megismerték a Csillagponttal, a Szeretethíddal kap-

Kenyaiak Békési Sándor dékánnál

Milyen jelentõsége van egy ilyen találkozásnak? Magán a
testvériség megélésén túl az az öröm, hogy átadhatunk valamit a mi tradícióinkból egy olyan közösségnek, amelytõl
mi is tanulhatunk. Õk hozhatták azt a nyitottságot, amelyrõl többször is beszámoltak például a maszájok közt végzett
misszió kapcsán, de példamutató számunkra kezdeményezõkészségük, bátorságuk, hitvalló életük. Mi pedig megmutathattuk küzdelmes történelmünket, hogy a hitért idõnként harcolni is kell, és egyházunk két fõ értékét: a múltban
gyökerezõ, az abból táplálkozó tradíciót, és igényünket, nyitottságunkat az új utakra.
Bölcsföldi András
spirituális

Kenyaiak Szabó István püspöknél
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TANÁCSÜLÉS
2011. február 9.

Dr. Szabó István püspök bevezetõje:
Kedves Testvérek!
Mielõtt átadom a szót Veres Sándor fõjegyzõ úrnak, aki a kimentését kérõ Tõkéczki László fõgondnok úr helyett vezeti
majd a megalakulást és elnököl ezen a tanácsülésünkön, engedjetek meg néhány szót.
Azért kérem ezt, mert szomorú családi kötelességnek kell
majd eleget tennem három órakor  ha addig nem végzünk,
nem akarom presszionálni a tanácsülést, hogy addig végezzünk  temetésre kell elmennem, hogy a családdal együtt
osztozzam a hozzátartozók gyászában. Ez elõtt szeretnék röviden néhány szót szólni.
Egyetlenegy tárgysorozata van egyházkerületi tanácsülésünknek, az erre az esztendõre szóló költségvetések megtárgyalása
és elfogadása, már ami az egyházkerületi tanácsülés kompetenciájába tartozik. Néhány tétel: az elsõ, mint a kiküldött
anyagból mindenki láthatja, igen szoros esztendõ lesz a 2011.
év, hiszen ha nominálisan ugyan néhány százalékos növekményt látunk is a bevételeinkben, tudjuk azt, hogy ez a néhány
százalék még az inflációt sem követi, nemhogy azokat a fenntartási és mûködtetési költségeket, amit a megemelkedett közüzemi díjak, gáz, villany, víz, benzin és minden egyéb jelent a
számunkra. Kérek mindenkit, hogy ezzel a belátással tárgyalja idei költségvetésünket.
Azt szeretném elmondani  lehet, hogy sokan nem emlékeznek rá, vagy nem látszik a költségvetésben , hogy a zsinati vitában sikerült a lelkipásztori nyugdíjintézet számára valamenynyit visszanyernünk az elõzõ évi, igencsak lecsökkentett közegyházi támogatáshoz képest. A 2009. évhez képest 2010-ben a
negyedére csökkent a közegyházi támogatás, ezt sikerült ebben
az esztendõben megduplázni. Ez a mi költségvetésünkben megjelenik, de ez átfutó tétel. Nekem örömömre szolgált, hogy a
nyugdíjalapot ilyen módon megerõsíthettük. Ennek okán tetemes összegektõl estünk el, amivel szabadon gazdálkodhattunk
volna. De még mindig nem értünk vissza a nyugdíjfedezet 2-3
évvel ezelõtti helyzetéhez.
Látható a költségvetésben a beruházások és építések területén, hogy az ütemezett kiemelt támogatások összege fokról-fokra, évrõl-évre csökken, miközben az úgynevezett gyülekezeti
építési alap  illetve ezt most már nevezhetjük egyházmegyei
építési alapnak is, hiszen gyülekezeteink több mint 90%-a csatlakozott ehhez  növekszik. Ez azonban az egyházmegyék elnökségére, az egyházmegyei tanácsokra, illetve az egyházmegyék gyülekezeti közösségeire, akik a rendelkezésre álló összegek fölött döntenek majd, nagyobb felelõsséget is hárít  nem
mintha régen, kevesebb pénzzel, nem kellett volna nagy felelõsséggel gazdálkodni. Nem annyira az elszámolásról, a precizitásról, a hitelességrõl szólok itt, hanem a döntéshozatalról. A
növekvõ összeg nemcsak azt teszi lehetõvé, hogy valamilyen
módon az egyházkerület  idézõjelben mondom  szabadul ettõl a nehéz dilemmától, hogy hogyan, hova és kinek jusson kiemelt támogatás, hanem azt célozza elsõsorban, hogy az egyházmegyei közösségek kapják meg azt a felelõsséget és kompetenciát, hogy a maguk körében lássák azt, hogy valóban hova
szükséges nagyobb léptékû támogatást adni.

A jelenlevõ espereseket, egyházmegyei gondnokokat és küldötteket kérem arra, hogy amikor ebben az évben majd sor kerül a megyékben ezeknek az összegeknek a megtárgyalására,
ha megtehetik, ne úgy tekintsenek erre a pénzre, amit feltétlenül, szükségszerûen minden gyülekezetnek, akármennyire aprózva, szét kell osztani. Éppen a belépési elv alapján tekintsenek úgy ezekre az összegekre, mint amelyek nagyon nehéz és
felelõs és valószínûleg sok vitát hozó döntést igényelnek. Oda
menjenek ezek a pénzek, ahol valóban komoly elõrehaladást
fog jelenteni a segítség. Egy példát mondok: negyedjére találkozom püspöki szolgálatom alatt templomtorony-felújítással
ugyanabban a gyülekezetben. Ezt most már ellenõrizni fogom,
hogy négy tornya van-e annak a templomnak, vagy csak egy, és
vajon nem negyedjére aranyozzák-e újra azt a templomtornyot?
Legyen mindenki bölcs a saját kompetencia-területén.
Nagyon komoly, égetõ szükségek jelentkeznek, hiszen az épületállományunk nagymértékben avult és kezd avulni. Az 50-60
éve épített, egykor korszerû épületek most érkeznek éppen abba a szakaszba, amikor avulni kezdenek. Sok gyülekezetünk 
Istennek hála  templomépítésben van, más gyülekezetek gyülekezeti házakat szeretnének építeni. Nem könnyû dönteni, de
 az Ige értelmében  lehet egy akaratra, bölcsességre, konszenzusra jutni. Ezt kívánom mindenkinek!
Ezzel jeleztem azt is, hogy az esperes-gondnoki értekezleten
és az egyházkerület gazdasági bizottságában is komoly viták
voltak. Kérem azokat, akik nem vettek részt ezekben a vitákban, fogadják el, hogy ez nem egy idecsapott költségvetés, hogy
valaki a hasára ütött, és beírt számokat. E mögött nagyon-nagyon komoly viták  megmondom õszintén: néha nézeteltérések
is voltak, de úgy hoztuk ide, hogy ebben az esperes-gondnoki értekezletnek és az egyházkerületi tanácsnak konszenzusa van.
Néhány ügyhöz kérem az egyházkerületi tanács támogató jóindulatát. Új költségvetési sort is fogunk találni a költségvetésben, ez az új gyülekezetek missziói támogatásának a költségsora. Ebben az esztendõben ez még kicsiny összeg, de elérkezett
az idõ arra, hogy egyházkerületünk új gyülekezetek alapítását
valóban teljes körûen missziói ügynek tekintse, és úgy támogassa, ahogyan a misszionáriusokat illik támogatni. Közegyházi alapból, megelõlegezett bizalommal, nem elvárva, hogy fél
éven belül ott egy ezer lelkes gyülekezet legyen. Kérem ehhez
az egyházkerületi tanács bölcsességét, támogatását és a buzdítást azon lelkészeink számára, akik néhány helyen  gyakorlatilag  valóban ismeretlen terepre fognak menni, olyan helyen
kezdenek el gyülekezetet szervezni, ahol papíron sincs még
gyülekezet, nemhogy a valóságban.
Nagyobb költséget szánunk ebben az esztendõben egyházkerületi média-ügyünkre, ezt elkerülhetetlen lépésként jelzem.
Közegyházi hírközlésünk és médiánk meg sem közelíti a kívánt
szintet, annak ellenére sem, hogy a négy egyházkerület igen
komoly támogatást hagyott esztendõnként a zsinaton erre az
ügyre. Ugyanakkor tudjuk, hogy a mai világban kommunikáció, hírközlés és önmagunkról való tájékoztatás nélkül nem vagyunk jelen a palettán. Ha arra gondolok  a legapróbbat mondom , hogy egy gyülekezeti hírlevelet is ki kell küldeni ma már
a gyülekezeti tagoknak, egy gyülekezet is kell, hogy honlapot
tartson fönn, és tájékoztatást adjon önmagáról, ezt lehet
transzponálni és fokozni. Erre is szeretnénk ebben az esztendõben és innentõl kezdve többet áldozni, abban a reményben,
hogy a missziónak, a református egyház ügyeinek, az evangélium jó hírének a médiában való megjelentetése erõsebb lesz.

2011. FEBRUÁRI TANÁCSÜLÉS
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Végül, utoljára: a személyi kiadások tekintetében igyekeztünk
mindent az elõzõ évek szintjén tartani. Tudom, nagyon sok gyülekezet is ugyanígy van ezzel, bár egyházi szolgatársaink, lelkipásztoraink, az egyházi alkalmazottak nem mondhatják azt,
hogy a legmagasabb fizetési kategóriába tartoznak, és sok helyütt ebben az esztendõben sem tudnak fizetést emelni, pedig
szükséges lenne. Igyekeztünk a kerületben is mindent a tavalyi szinten tartani, ilyen módon is jelezve azt, hogy nehéz helyzetben vagyunk, és valamilyen módon érzékeltetve szolidaritásunkat azokkal a gyülekezetekkel  van néhány ilyen, sajnos ,
ahol a lelkipásztoroknak még a tavalyi javadalmát sem tudta a
gyülekezet kifizetni.

6/b. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja az DRE Székház és Konferencia-központ 2011. évi
költségvetését.

Ezekkel az elõrebocsátott megjegyzésekkel, és Péterrel, illetve az apostolok levelével szólva, kérek most mindenkit,
hogy ne vegyünk a nyakunkba elviselhetetlen igát, ne vállalkozzunk olyanra, amit nem tehetünk meg, hanem bölcsességgel mindent megvitatva, amit meg kell vitatni, tárgyaljuk meg idei költségvetésünket!

6/e. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a Gyökössy Endre Református Óvoda 2011. évi költségvetését 23 988 000,- Ft bevételi oldallal és 23 988 000,- Ft
kiadási oldallal.

TANÁCSÜLÉSI HATÁROZATOK

6/g. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja, jóváhagyja a Budapesti Református Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet 2011. esztendõre elkészített költségvetését 1 531 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal.

2011. FEBRUÁR 9.

6/c. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a Tahi Konferencia-telep 2011. évi költségvetését
24 371 938,- Ft bevételi és kiadási összeggel.
6/d. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja, jóváhagyja a Baár-Madas Gimnázium 2011. évi költségvetését 472 399 000,- Ft bevételi és 472 399 000,- Ft kiadási oldallal.

6/f. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a Ráday Gyûjtemény 2011. évi költségvetését
70 093 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal.

6. AZ EGYHÁZKERÜLET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK 2011.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Elõterjeszti: Hegedûs Béla
6/a. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja az egyházkerület 2011. évi költségvetését.

Megváltozott az egyházkerület
bankszámlaszáma
Felhívjuk a figyelmet,
hogy a Dunamelléki Református Egyházkerület
a K&H Banknál nyitott számlát, a fõszámla száma a következõ:

10405004-00026927-00000008
Az UniCredit Banknál vezetett régi számla használatát
május 31-vel megszüntetjük
(emlékeztetõül ez a régi számlaszám: 10918001-00000014-94920005).

2011. FEBRUÁRI TANÁCSÜLÉS HATÁROZATAI
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KÖZGYÛLÉS
2011. április 13.
PÜSPÖKI JELENTÉS
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Bár a közbeszéd szerint tavaszi közgyûlésünk kis-közgyûlés,
mert ma csak az egyházkerületi intézmények jelentéseit tárgyaljuk (s remélem, jó idõben be is fejezzük), mégsem gondolom, hogy minden további nélkül kis jelentõségûnek kellene
tartanunk egybegyülekezésünket. Nemcsak azért, mert intézményeink minden ügye nagy jelentõséggel bír, s nemcsak azért,
mert annyi minden történt a novemberi közgyûlés óta, hogy
számba venni sem tudjuk õket, hanem azért is, mert a tavaszi
közgyûlés most is húsvét tájára esik. Márpedig keresztyén hitünk döntõ ünnepeihez közeledve az egyházkerületet vezetõ
testületeknek és képviselõknek is szükséges a megcsendesedés
és az elõretekintés Isten szeretetének nagy titkára. Ezért tisztelettel kérem közgyûlésünket, engedjenek meg néhány gondolatot a nagy ünnep elõtt, a Bibliaolvasó Kalauz mostani igéi
szerint az elsõ Korinthusi levél üzenetének fényében. A már
korábban olvasott részekbõl most két szakaszt emelek ki, s
ezek mondandója fog bennünket segíteni. Az elsõ szakasz a jól
ismert vita-tétel a levél 6. részébõl: Mindent szabad nékem, de
nem minden használ, mindent szabad nékem, de én nem adatom valakinek hatalma alá. (6,12) A másik szakasz a keresztyén szabadságról szól a 9. részben. Itt ezt mondja Pál: Én, noha mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mindenkinek szolgájává tettem. (9,19) Ha alaposan belenézünk a két
tételbe, mindkettõben paradoxont találunk. De mindkettõnek
egyben rejlik a titka, éspedig abban, hogy a keresztyén szabadság és szolgálat minden körülmények között azt célozza, hogy
életeket nyerjünk Krisztusnak. És ezzel az egész keresztyén
evangélizálás (mondjuk ki bátran: hittérítés), a teljes gyülekezeti élet és az egyház valóságának titkához érkezünk. Ezt tükrözi az apostol magatartása is, aki nem akar Korinthusban
másról szólni, mint a megfeszített Krisztusról, de kijelenti,
hogy minden szavunk és egész hitünk hiábavaló, ha Krisztus
nem támadott fel. Ahogyan tehát Isten a megváltás nagy mûvét ebben a titokzatos szabad szolgaságban és szolgáló szabadságban végzi, éppúgy kell ennek tükrözõdnie a keresztyén ember életében is. Krisztus szabadon tette le életét váltságul sokakért, miközben teljes isteni dicsõségben volt  a szabad Úr szolgai formát vett fel. S ugyanígy a keresztyén ember is abban a
dinamikában él, hogy egyszerre szabad (jogos) neki minden, és
tudja, mi az, ami nem használ, továbbá egyszerre szabad mindenkitõl (legfõképpen önmaga óemberétõl) és köteles szolgálni
mindenkinek. Az igébõl még jobban megértjük mindezt, ha ideszámítjuk azokat a konkrét élethelyzeteket, melyekre az apostol részletesen kitér és amelyekre nézve a korinthusiakat tanácsolja. Olykor megdöbbentõ a hasonlóság a mi korunkkal, különösen, ha képesek vagyunk egy-egy vitás korinthusi ügyet, egyegy veszedelmes nézetet vagy éppen a régi keresztyének erkölcsi karakterét hasonlítani a magunk állapotaihoz. Vezesse ma
gondolkodásunkat a beszámoló tételei közben az elõbb felvetett
néhány kérdés!
Legelõbb arról kell szólnunk, hogy egyházi életünk furcsa
csendességbe került. Egy esztendeje még az egész országot az
országgyûlési választások zaja töltötte meg. Aztán a mögöttünk lévõ év az elvárások és a valóság-érzékünk nem könnyû
hadakozásával telt. (Ezekre részletesen is kitérek majd.) A furcsa csendesség azonban jobbára külsõ körülmények nyomán
támadt, s nem abból a felismert lehetõségbõl, hogy immár
nem kell elmaradt járandóságokon civakodnunk a kormányzattal, hanem az adott feltételek között végezhetjük a magunk

munkáját. A munkához pedig még az egyházban is csend kell.
Mik ezek a külsõ körülmények? Jól tapasztaljuk, hogy a közéletben nem mi vagyunk a nagy téma, hiszen az országgyûlés
olyan új törvények megalkotásába kezdett, melyek önmagukban is nagy vitákat válthatnak ki, s váltanak is, de nemcsak
azért, mert toldoznak-foldoznak rajtuk, hanem azért, mert e
törvényalkotási menet végén feltehetõen lényegesen más közjogi feltételek között fogjuk magunkat találni. Talán nem véletlen, hogy éppen a sokat vitatott és sokak által megkiabált új
médiatörvény volt az elsõ a sorban, mely ország-világ figyelmét
felkeltette. Nem tisztünk e helyrõl a törvény megalkotását és
bevezetését kísérõ, olykor egészen galád bírálgatást kommentálni, különösen azért nem, mert a legtöbb bírálat úgy született, hogy a kritikusai az új törvény egyetlen paragrafusát sem
ismerték. Talán elegendõ annyit megjegyezni, hogy számunkra
elsõsorban az új törvény erkölcsi karaktere a fontos. Nemrégiben egy szociológiai kutatás kimutatta, hogy a tizenéves korosztály 60 %-a már nem tartja bûnnek a lopást, 15 %-a pedig a
gyilkosságot sem. Nem hinném, hogy a médiumoknak ne lenne
szerepük ebben a borzasztó tényben. Hogy mindent szabad, bizonnyal ez a mi korunk nagy eszménye. De hogy minden használ-e?  nos, azt éppen a felnövekvõ nemzedékek erkölcsi nihilizmusa mutatja egyre kétségbeejtõbb erõvel. S mindeközben
sokan hajlamosak arról is elfeledkezni, hogy vannak régi erkölcsi axiómák, melyek nem azért igazak, mert régiek, hanem
azért régiek, mert régen is igazak voltak. Az egyik így hangzik:
az én szabadságom korlátja a másik ember szabadsága. Ez a
médiumokra alkalmazva  különösen ha arra gondolunk, milyen fenekestõl forgatják ki egyes népszerû mûsorok a szereplõket emberi méltóságukból  így hangozhatna: az én szabadságom korlátja a másik méltósága.
Másik ilyen, minket is érintõ körülmény, hogy idõközben finiséhez érkezett Magyarország új alaptörvényének megfogalmazása és beiktatása. Ezt is nagy kiabálás kíséri, s nyilván érvénybe léptetése után még nagyobb lesz a zaj. A Magyarországon szép számmal ténykedõ megélhetési rettegõk most hirtelen
átalakulnak megélhetési sopánkodókká, akik minden létezõ
nemzetközi fórumon gyalázzák az országot, de legalábbis fanyalognak rá. De ettõl a törvény még életbe fog lépni. Akik pedig azt remélték, hogy a kétharmados többségû politikai erõ
teokratikus alaptörvényt fog beiktatni, azok nyilván csalódni
fognak, mert az új alaptörvény a polgári Magyarország 19. századi eszményeit emeli fel és egy türelmes, szekuláris állam eszméjét vázolja fel, melyben a vallásnak és az egyházaknak megbecsült és méltányolt helye van. Az alaptörvény szép preambulumából így csak egyetlen szót hiányolhatunk, ez pedig a hála
 azért, hogy Isten mindeddig megõrzött bennünket. Talán ennél is izgalmasabb lesz az új alaptörvény értelmében elkészítendõ új nagy törvények tartalma. Ezek között ott van az egyházakról alkotandó új törvény is, mely végre rendezni szándékozik a biznisz-egyházak igen bántó elburjánzását, viszont az
alaptörvény szellemében biztosít vallásszabadságot és méltányos együttmûködést az állammal. Pár napja egy svájci delegációval beszélgettem, akik igen érdeklõdtek az új egyházi törvény iránt, eddig õk is csak a megélhetési jajongók nyilatkozataiból értesültek róla. Amikor elmondtam nekik, hogy a jelenlegi állapotokból arra is lehetne következtetni, hogy Magyarország a legvallásosabb nemzet Európában, mert röpke négy év
alatt száz új egyházat jegyeztek be, elkerekedett a szemük.
Amikor aztán hozzátettem, hogy ezek többsége persze pusztán
a hitéleti tevékenységet megilletõ adókedvezmények okán jött
létre, és a szabad vallásgyakorlás örve alatt semmi mást nem
tesznek, mint üzletelnek, akkor azonnal jelezték, hogy ez bi-
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zony elvetendõ megcsúfolása az igazi vallási életnek. Tudjuk,
hogy az új kormányzat konzultál az egyházakkal az új törvény
megalkotásában, s reméljük, figyelembe is fogja venni értékelhetõ felvetéseinket. Sokak szerint még ennél is izgalmasabb
lesz néhány más törvény, például a szociális ellátásról, de még
inkább a közoktatásról. Ezek kapcsán Zsinati Tanácsunk állásfoglalást adott ki, amit akár moratóriumnak is lehet tekinteni.
Én inkább azt gondolom, hogy a Zsinati Tanács bölcs óvást intézett gyülekezeteinkhez, és erre szükség is volt, hiszen az
utóbbi idõszakban ugrásszerûen megnõtt azon kezdeményezések száma, hogy az egyház vegye át egy-egy szociális intézmény
vagy iskola fenntartását. Elvileg üdvözlendõ, hogy az egyházi
intézmények száma gyarapodjon a közszférában. Azonban érdemes jeles politikusok szavát is megfontolni, akik ugyan maguk is támogatják ezt a folyamatot, ám nem szûnnek meg bennünket emlékeztetni, hogy mindennek igazán csak akkor van
értelme, ha valódi jó keresztyén szellemiség hatja át ezeket az
intézményeket. A mögöttünk lévõ 20 esztendõ keserû történetei alaposan megtanítottak bennünket erre az igazságra. Személy szerint sajnálom, hogy a hitoktatás továbbra is tartalék
játékos lesz a közoktatásban, de bizonyos vagyok benne, hogy
megérik az idõ annak belátására, hogy az erkölcsi nevelést nem
lehet az alapok és a forrás mellõzésével végezni.
Az új törvények természetesen generális szabályokat tartalmaznak majd. Az állammal és önkormányzatokkal való együttmûködésünknek azonban számos más dimenziója is van. Most
csak néhányra hívom fel a figyelmet. Az elsõ nem is annyira
technikai, mint inkább mentális természetû. Már az elõzõ közgyûlésünkön is óvtam attól, hogy anyagiak terén túlzó váradalmakba essünk, hiszen Magyarország rendkívül súlyos gazdasági krízisen megy át. A kormányzat ennek ellenére teljesítette
a korábbi idõszakban megannyi vitát kiváltó, jogos igényünket
az ún. normatív finanszírozás területén. Ezzel bizony sok helyütt nem kis visszatetszést váltott ki a kormány, és olykor még
kormánypárti politikusok is átvették az ellenzék szövegét, hogy
lám, az egyházak egy ilyen nehéz idõszakban mindenkinél többet kapnak. Ez persze eleve nem volt igaz, mert a hirtelen
megugrott százalékok abból adódtak, hogy 2-3 évi elmaradt járandóságunkat kaptuk meg. (Ha egy nyugdíjasnak három hónapig nem viszik ki a nyugdíját, aztán hirtelen egyszerre megkapja az egészet, ez nem jelenti azt, hogy háromszorosára nõtt
a nyugdíja.) De ezen felül mi is csak ugyanazon mérték alá
esünk, mint az országban mindenki más. Ezért nem hallhatom
jó szívvel a csüggedezõ vagy éppen dühös hangokat, mintha
tartozna még nekünk bármivel is a kormányzat. Fõleg akkor
nem hallom jó szívvel ezt a bölcsködést, amikor olyanok mondják, akik az eddigieket sem köszönték meg soha. Egy másik dimenzió az ún. szakértõi szint. Nyilvánvaló, hogy az új kormányzat ezt a területet is átrendezi, és amit eddig tényként közöltek velünk, vagy megmásíthatatlan döntésként, amin aztán
lehetett világ végéig is szakérteni, az most átalakul, és számos technikai szakértõi, adóügyi egyeztetés következik az igények, programok és tervek újra meg újra való megfogalmazásával, és teljesen új elszámolási renddel. Van, akit bosszant ez
a nagy igyekezet, s szeretne megmaradni a korábbi rendben,
melynek mottója a Woody Allen film címe volt: Fogd a pénzt és
fuss! Én azonban azt hiszem, õszinte az új kormányzat igyekezete. Ezért cserébe illik nemcsak bizalmat tanúsítani, hanem 
ha már pénzügyekrõl van szó  bizonylatot is bemutatni.
Mindezt azért tartottam szükségesnek elmondani, mert egyházunk bensõ életének tényei mindenképpen arra tanítanak
bennünket, hogy a kormányzattal, az önkormányzatokkal, az
állammal és a közszférával való együttmunkálkodásunk csak
kisebbik és nem is mindig fontosabbik szelete egyházi életünknek. Éppen az elmúlt idõszakban elburjánzó biznisz-egyházak
esete mutatja meg, hogy ahol a közszféra el tud mûködni hitelvek és igazi vallási tartalom nélkül is, ott bizony elegendõ volt
a formális feltételek teljesítése. Azonban az, ami a református
keresztyénségben lényegbe vágó, azt helyettünk senki nem végzi el. Így mai közgyûlésünkön is minden tekintetben úgy tárgyaljuk intézményeink ügyeit, hogy közben figyelünk a lényeges
és fontos feladatokra. Hadd szóljak ezekrõl igen röviden.
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Az új esperes-gondnoki kar és a kerületi testületek, valamint
az egyházmegyék szakbizottságai komoly megbeszéléseket és
tárgyalásokat folytattak és folytatnak néhány jelentõs ügyben.
Valamennyit nem is tudom ma felsorolni, de szükségesnek tartom jelezni, hogy mind a költségvetések megalkotásánál, mind
a szabályrendeletek elkészítésénél, továbbá az egyházigazgatás
megerõsítésekor, aztán személyi tervezésben és kerületünk
ügyeinek képviseletében ezekre vagyunk elsõrendû tekintettel.
Már a tanácsülés által elfogadott költségvetés is jól mutatja,
hogy kerületünk kockázatos, de  hiszem!  áldott vállalkozásba fog azzal, hogy önálló költségvetési keretbõl segíti új gyülekezetek szervezését, s nemcsak alkalmilag dönt efelõl. Azon
ugyan volt némi vita meg sértõdés is, hogy mennyiben tekinthetõ valóban teljesen új munkának egy-egy ilyen gyülekezet
megszervezése. Igen, néhány helyen ezt a munkát már komoly
elõkészületek elõzték meg, más helyeken már csírájában létezett gyülekezet, meg persze egyházi törvényeink szerint nincs
is olyan település, mely egyházigazgatásilag ne tartozna valamelyik egyházközséghez. Az újdonság talán inkább abban van,
hogy igyekszünk ezeket a gyülekezeteket tervezett módon, közegyházi támogatással önálló és önellátó életre hozni. Ehhez
igyekszik a kerület anyagi és személyi feltételeket teremteni. A
Missziói Bizottság tervei szerint azonban vannak valóban
olyan területek, ahová misszionáriust, szervezõ lelkészt kell
küldenünk, mert bár a népszámlálási adatok szerint számos
református él ott, viszont semmilyen szervezett református közösség nem található. Ezek a missziói kezdeményezések éppen
annyifélék, ahány helyen folynak. Egészen más Budapesten,
egy újraépített belsõ kerületben közösséget szervezni, és egészen más ezt egy lakótelepen tenni, s megint más egy város
széli ún. kertvárosi övezetben megkeresni a reformátusokat, s
megint más megfontolni, hogy egy nagy létszámú gyülekezet
esetleg két részre váljon Mindegyikhez sajátos felkészültség,
de leginkább elhivatottság és állhatatosság szükségeltetik. S
alázat is. Az élõ gyülekezet létesítõje ugyanis a Szentlélek.
Tele vagyunk befejezetlen jó ügyekkel is. Évtizedek óta nagy
áldás kerületünkben, hogy új templomok épülhetnek akár régi,
nem templomnak való épületek helyett, akár egy újonnan szervezõdõ közösség számára. Ez a nagy áldás azonban olykor a mi
restségünk és kapkodásunk miatt teherré is tud válni, fõleg ha
sem az építõ gyülekezet, sem a közegyház nem képes a gyors
befejezés anyagi feltételeit megteremteni. S olykor még az is talán fokozza a bonyodalmakat, hogy kerületünk minden intelme
ellenére, szinte mondhatnám partizánakcióként is indulnak
ilyen nagyberuházások, akár több százmillió forintot is meghaladó költségigénnyel, melyrõl aztán csak akkor értesülünk,
amikor nagy a baj, mert leállt a munka, a vállalkozók tartják a
markukat a fizetségért, és se közel, se távol a megoldás lehetõsége. Másfajta boldog bonyodalom, amikor arról értesülünk,
persze örömmel, hogy egy-egy gyülekezetünk nagy összegû pályázatot nyert, csakhogy a finanszírozási rend szerint a munkát valakinek meg kellene elõlegezni. Itt nemcsak néhány milliós tételekrõl van szó, hanem olykor 40-50 millió forintokról is.
Én ugyan körlevélben kértem a gyülekezeteket, hogy már akkor tájékoztassák az egyházmegyét és a kerületet, amikor beadják a pályázatot, most nem egy esetben azzal szembesülünk,
hogy akkor kopogtatnak kétségbeesetten a gyülekezetek, miután értesítették õket, hogy elnyerték a pályázatot. Csak remélem, hogy nem sülünk bele egyikbe sem, hiszen az egyházkerület és az összes egyházmegye már régen véglegesítette idei költségvetését. Újra csak az apostolt idézhetem: minden szabad, de
nem minden használ.
Vannak azonban szép gondjaink is. Nemrégiben esperesi karunk konzultációt folytatott a Hittudományi Kar professzoraival és oktatóival, és azt hiszem, áldásos volt az együttlétünk,
hiszen egy csapásra kiderült, hogy bár vannak akár 100-150
éves mítoszok is, hogy például mi folyik a Hittudományi Karon,
és viszont, hogy miféle alakokat ajánlanak a teológiára a lelkészek, a lényegben mégis egyetértettünk. Olyan lelkipásztorokat
kell képeznünk, akik az egyház belsõ és külsõ rendjében az
evangélium szolgái lesznek, vagyis az apostoli szó értelmében
teljességgel szabadok mindenkitõl, leginkább önmaguk óem-
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berétõl, és egyúttal teljességgel szolgái lesznek mindazoknak,
akik közé Isten elküldi õket, hogy Krisztus jó illata legyenek.
Folyamatosan újul egyházkerületünk médiaszolgálata is. Ettõl az esztendõtõl erre a célra is több anyagi erõt fordítunk, hiszen nyilvánvaló, hogy e nélkül még csak közelébe se érünk az
utóbbi évszázad egyik legnagyobb keresztyén kérdésének. Ez
pedig az, hogy vajon miképpen oldjuk meg az evangélium hirdetését a templomfalakon kívül. Reméljük, hogy számunkra
nem az egyébként valóban fennálló súlyos veszedelmeket fogja
jelenteni az internetes világ, hanem éppen olyan eszközt, melyen keresztül Isten megelevenítõ üzenete, szent életre való
meghívása minél többekhez eljut. Nyilván mindez a közlés módjában, a hangütésben, s egyáltalán a megjelenésben másfelé fordítja figyelmünket. De azért a lendület mellett nem árt bölcsnek
lenni, s nem kell szüntelen a világ dicséretét hajhászni. Ha valaki ugyanis pusztán csak azért dicsér egy egyházi megnyilatkozást, mert az egyáltalán nem egyházias, attól még ne higygyük, hogy elértük a boldogító célt. Jól emlékszem, pár esztendeje egy egyházi honlapon blogot szerveztek, és hírneves embereket kértek fel arra, hogy az ott megjelenõ megnyilatkozásokat
tartalmilag és esztétikailag értékeljék. Amikor mérgesen megjegyeztem, hogy talán mégsem azoknak kellene a mi megnyilatkozásainkat osztályozni, akik egyébként egyházellenességükrõl,
mi több, ateizmusukról híresek, akkor azt a választ kaptam,
hogy elvétem a dolog lényegét, mert a lényeg az, hogy ezek a személyek annyira híresek és olyan befolyásosak, hogy értékelésükben mindenképpen meg kell bíznunk. Minap történt, hogy
az egyik ilyen, egykor egyházi blog-professzornak jelölt hírességet bolti lopásért pénzbüntetésre ítéltek. Nem azt akarom mondani, hogy én ezt tudtam elõre, hanem pusztán csak jelzem,
hogy ha valaki netalán arról prédikálna, hogy nincs Isten, és õt
ezért egy ateista megdicsérné, attól még nem lesz kerek a világ.
Hadd szóljak még néhány szót egyházunk belsõ szolidaritásáról. Amikor 2009. május 22-én Debrecenben kimondtuk a
Kárpát-medencei Magyar Református Egyházak egyesülését,
legfõképpen azt reméltem, hogy a szétszakadt hagyomány-szálak egybecsomózása mellett leginkább egymás iránti testvériességünk fog megerõsödni. Sok szép példája van ennek. Hála Istennek nem szakadtak meg a testvér-gyülekezeti kapcsolatok,
sõt a Generális Konvent azt kezdeményezte, hogy a gyászos december 5. helyett immár május 22. legyen a nagy találkozások
napja. Kérem, csatlakozzunk ehhez, hiszen méltóbb az egyesülés napján együtt lenni és Istennek hálát adni, mint egy nemzeti gyásznapon elmulasztott lehetõségen búslakodni. Dicséretesnek tartom, hogy kerületünk gyülekezetei minden adandó alkalommal, árvízkor, katasztrófakor messze átlagot meghaladó módon adakoznak. Csak hálás lehetek Istennek, hogy a segítségkérés szava még el sem jutott egy-egy gyülekezetbe, már onnan érkezik a kérdés: mit és hogyan tehetünk. Ezzel az örömmel szeretném kérni gyülekezeteinket, hogy azért a kötelességrõl se feledkezzenek meg. S ne vegyék dörgedelemnek, csak feddõzésnek, hogy még mindig vannak dunamelléki gyülekezetek, ahonnan az október 31-i perselypénz nem érkezett meg a templomépítõ nagykovácsi gyülekezetbe. Pedig hosszú idõ után ez az elsõ eset, hogy nem alapítványnak vagy obskúrus intézménynek
gyûjtünk, hanem egy templomot építõ gyülekezetnek! Azon már
nem is kesergek, csak csodálkozom, hogy néhány járandóságáról megfeledkezõ gyülekezetünk, mintha mi sem történt volna,
jön és rendületlenül követeli magának a támogatást. Nem kesergek ezen, hanem érvényre juttatom, hogy az október 31-i perselypénz kötelezõ perselypénz volt, s ahol ezt elmulasztották elküldeni, ott vétséget követtek el. A vétségnek pedig sokféle
szankciója van. Viszont igen örülök, hogy egy-egy gyülekezeti
ünnepen, évfordulón, beiktatáson, szentelésen az örvendezõ és
hálás gyülekezet a népes seregletben más gyülekezetnek, szükségben levõknek hirdet perselyadakozást. Bárha mindenütt szokásba jönne ez a szép református habitus  akit Isten megajándékozott, maga is ajándékozó lesz.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés! Talán néhány példán
keresztül érzékelhettük, hogy mennyire sokrétû az apostoli paradoxon, s mennyire áthatja mai valóságunkat is. Mégis azt
kell mondanom, akkor látjuk helyesen az apostol üzenetét és

önmagunkat mint megszólítottakat, ha felismerjük, hogy a két
ige mind egyre: arra céloz, amit a Krisztus-hordozó ember él
meg önmagán. Egyrészt Isten csodálatos szabadítását bûnbõl,
elveszésbõl, halálból, másrészt Isten Lelkének nagy munkáját
bennünk, hogy igaz legyen az intelem: senkinek semmivel ne
tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Nem
vagyok hát köteles még önmagamnak sem, hogy óemberem törvényei szerint éljek, szabad vagyok Krisztus által. De ennek
csak akkor van értelme, ha vallhatom egyidejûleg: élek többé
nem én, hanem él bennem a Krisztus.
Fõtiszteletû Közgyûlés! Jelentésemet búcsúzásokkal fejezem be.
Sok ajándékot kaptak és adtak nyugalomba vonuló lelkészeink.
Az elmúlt idõszakban vonult nyugállományba Nagy Gábor GödSzõdligetrõl, Szalay Lajos Pécs-Belvárosból, Kálmán Péter Külsõ-Kelenföldrõl, Isépy Gáborné Ürömrõl, Bereczki Zoltán
Faddról, Makkai Lilla Kisorosziból. Isten áldja meg nyugdíjas
éveiket sok örömmel, békességgel, gazdag ajándékkal.
Hálával köszönjük most meg elõttünk járt szolgatársaink
életét, akik az elõzõ közgyûlés óta mentek el a minden élõk útján. Elhunyt Tasnádi Vilmos volt kölesdi lelkipásztor, pátriárka korban hívta haza az Úr Ablonczy Dánielt, a Kispest-rózsatéri gyülekezet szervezõ lelkipásztorát, elment közülünk sokak
példaképe, Szabó Mihály mohácsi lelkész, s megtért Urához a
csendes szavú Varga Ferenc Lóránt, Rákospalota-Óváros egykori beosztott lelkésze, Hentes László volt nagyszokolyi
lelkipásztor, ma reggel pedig Édesapám, Szabó Imre, volt sárbogárdi lelkipásztor. Isten legyen áldott egész életükért, emléküket megõrizzük a boldog feltámadás reménye alatt.
2011. április 13.

KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK
2011. ÁPRILIS 13.

7. PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATOK
Elõterjeszti: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a jelentést köszönettel elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés üdvözli az új alkotmányt, fontosnak látja a hit- és erkölcstanoktatás folyamatos kiépítését hazánk iskolarendszerében.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés támogatja az új, szigorúbb egyházalapítási törvény életbeléptetését.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés fontos, folyamatosan támogatandó lépésnek tartja új misszió
gyülekezetek létesítését.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felhívja a kebelbeli gyülekezetek presbitériumaik figyelmét,
hogy pályázatok beadásánál, új templomok, gyülekezeti
épületek építésénél a pályázatok beadásakor, a tervek elkészülésekor egyeztessenek a fokozatos egyházi testületekkel,
kérjék ki véleményüket, reális pénzügyi tervezést folytassanak a megvalósulás érdekében.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felhívja egyházközségeink testületeit, elöljáróit, hogy a pályázatok beadása elõtt tájékoztassák pályázatukról, pénzügyi
terveikrõl a fokozatos egyházi testületeket.
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7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri a lelkészképesítésben fáradozókat, médiánk képviselõit, hogy fokozott figyelmet szenteljenek a lelkészképzés gyülekezeti érdekeinek és médiánk egyházi jellege megtartásának.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés támogatja a szolidaritás elvének gyakorlatban való megjelenését, felkéri a kebelbeli gyülekezetek presbitériumait a kötelességek teljesítésére az egymás terhét hordozzátok bibliai
elve alapján.

12. JELENTÉS A KRE HITTUDOMÁNYI KARÁNAK ÉLETÉRÕL ÉS MUNKÁJÁRÓL
Elõterjeszti: Békési Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a KRE Hittudományi Kara dékánjának jelentését.
13. JELENTÉS A NAGYKÕRÖSI TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLÁRÓL

9. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
jó, tartalmas nyugdíjas idõt kíván nyugalomba vonult
testvéreinknek; kegyelettel emlékszik meg Tasnádi Vilmos, Ablonczy Dániel, Szabó Mihály, Varga Ferenc Lóránt, Hentes László, Szabó Imre elhunyt lelkipásztorainkról. A közgyûlés osztozik a családok és a püspök úr
gyászában.

Elõterjeszti: Nagy István

8. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL

Elõterjeszti: Berecz Ágnes

Elõterjeszti: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja az egyházkerületi tanács 2011. február 9-én
tartott ülésének munkájáról szóló beszámolót, tudomásul veszi a hozott határozatokat.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elrendeli a tanács határozatainak közzétételét a
Dunamelléki Közlemények következõ számában.
9. INTÉZMÉNYEK 2010. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAI
Elõterjeszti: Derzsi György
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés tudomásul veszi a Számvizsgáló Bizottság jelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Budapesti Református Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday
Gyûjteménye, Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon, Dunamelléki Református Egyházkerület Gyökössy Endre Református Óvodája,
Dunamelléki Református Egyházkerület Tahi Konferenciatelepe, a Dunamelléki Református Egyházkerület valamint
a DRE Székháza és Konferencia-központja 2010. évi záró
számadását.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a KRE-TFK-ról szóló jelentést.

14. JELENTÉS A RÁDAY GYÛJTEMÉNYRÕL

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a Ráday Gyûjtemény 2010. évi jelentését.
15. BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FÕISKOLAI GYÜLEKEZET
Elõterjeszti: Veszelka Tamás
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönettel veszi tudomásul az egyetemi lelkészi jelentést, Isten Szentlelkének áldását kérve az Egyetemi
Gyülekezetben folyó szolgálatra.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Isten iránti hálával veszi az egyetemi misszió ügyében
tett elõrelépéseket és további támogatásáról biztosítja a
Budapesti Református Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezethez kapcsolódó missziói munkát.
16. LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÕ INTÉZET
Elõterjeszti: Szabó Gabriella
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a Lelkésztovábbképzõ Intézet jelentését.
17. DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
SZÉKHÁZA ÉS KONFERENCIA-KÖZPONTJA

10. EGYHÁZMEGYÉK 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI

Elõterjeszti: Varga László

Elõterjeszti: Hegedûs Béla

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a DRESZKK-ról szóló jelentést.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
jóváhagyja a nyolc egyházmegye 2011. esztendõre szóló
költségvetését, teljesítéséhez Isten áldását kéri.
11. JELENTÉS A LELKÉSZI SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL
Elõterjeszti: Derencsényi Zsuzsanna
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Lelkészi Szolidaritási Alap 2010. évi zárszámadását.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni a DRESZKK dolgozóinak, munkatársainak
2010. évi munkáját.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja az 1. számú mellékletben foglalt részvételi díjakat.
1 sz. melléklet: a DRESZKK Mátraházi és Galyatetõi
Konferencia-központ részvételi díjai 2011-ben:
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1. Teljes díj:

7 000 Ft+Áfa/fõ/éj

2. Református egyháztag:

5 600 Ft+Áfa/fõ/éj

3. Csoportdíj:

5 300 Ft+Áfa/fõ/éj

Teológusok Izráelben

4. Kétágyas szoba 1 fõnek: 10 000 Ft+Áfa/fõ/éj
5. Mátraházán a tetõtéri elhelyezés:
egyéni vendégeknek:

4 500 Ft+Áfa/fõ/éj

6. Hittancsoport díja:

3 500 Ft+Áfa/fõ/éj

7. IFA

400 Ft/fõ/éj

Kedvezmények: 0-2 éves korig ingyenes
2-10 éves gyerek 50 %
10-14 év között 25 %
14 év feletti tanuló, hallgató 10 %
Kedvezményt csak egy jogcímen lehet igénybe venni.
Az egyháztagságot tárgyévi vagy elõzõ évi egyházfenntartói
járulék befizetési nyugtával vagy csekkel kell igazolni.

Áhítat En-Gediben

18. TAHI SION-HEGYE KONFERENCIA-TELEP
Elõterjeszti: Fónagy Miklós
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Tahi Konferencia-telep mûködésérõl szóló jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
fölveszi a megvalósításra váró gazdasági tervei közé a
Tahi Konferencia-telep további komfortosítását.
19. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
Elõterjeszti: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés 
a felterjesztõ egyházmegyék javaslatai alapján  jóváhagyja Sümegi Nóra és Miklós Ákos lelkészi képesítésének hatályban tartását.

Cézáreában

20. LELKÉSZ MÁS KERESÕ FOGLALKOZÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
Elõterjeszti: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
engedélyezi Czövek Klára Budapest-gazdagréti kisegítõ beosztott lelkipásztor más keresõ foglalkozását.

Jézus a bazárban
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EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2011. MÁJUS

BARANYA

ÉSZAKPEST

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Gaál Mariann  Pécs-Belvárosból Kozármislenybe
2. Szabó Ildikó  TT-ról Dunaszekcsõre
3. Komlósi Péter Attila  Kecskemétrõl Siklós-Máriagyûdre

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Debrecenyi Károly István  Dunakeszirõl DT-ra
2. Literáty Zoltán  Budáról Érdligetre
3. Sipos-Vizaknai Gergely  TI-rõl Göd-Szõdligetre
4. Becker Norbert  Bp-Budafokról Ürömre
5. Szõke Attila  Jászkarajenõ-Törtelrõl Dunakeszire
6. Pogrányi Károly (exmisszus)  Szigetszentmiklósról
Északpesti Egyházmegyébe (Diósd)

NYUGDÍJBA MENT:
1. Szalay Lajos  Pécs-Belváros
2. Szénási Jánosné  Pécs-Kertváros
BÁCS-KISKUNSÁG
SZÜLETETT:
Eszter  Egeresi László és Szûrszabó Anikó harmadik
gyermeke
BUDAPEST  DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Scherman László  rend.áll-ból Pesthidegkútra
2. Háromszéki Botond  kórházi lp.
3. Kiss Péter  DT-ról Soroksárra
SZÜLETETT:
1. Emese Sarolta  Pocsaji Miklós második gyermeke
2. Johanna  Pecsuk Ottó harmadik gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Kálmán Péter  Külsõ-Kelenföld
BUDAPEST - ÉSZAK
SZÜLETETT:
1. Márton  Nyikos András második gyermeke
2. András Pál  Balássy András elsõ gyermeke
3. Eszter  Bíró Botond harmadik gyermeke
4. Emese  Závodi Emese elsõ gyermeke
5. Adél  Szabó László második gyermeke
6. Dóra  Koroknai-Tegez Ferenc negyedik gyermeke

SZÜLETETT:
Boglárka (2009), Sebestyén  Pogrányi Károly és Popovics
Mária elsõ és második gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Isépy Gáborné  Üröm
2. Nagy Gábor  Göd-Szõdliget
3. Makkai Lilla - Kisoroszi
TOLNA
NYUGDÍJBA MENT:
Bereczki Zoltán  Fadd
SZÜLETETT:
1. Hédi Ilona és Ágoston Imre  Fekete Zoltán negyedikötödik gyermekei (ikrek)
2. Emma  Mészáros Zoltán harmadik gyermeke
VÉRTESALJA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Szilágyi Dénes István  exmisszusként Sárkeresztúrra
2. Kádár Ferenc Dániel  Ráckevérõl Gyúróra
SZÜLETETT:
Zsófia Janka  Burján Zsolt negyedik gyermeke

DÉLPEST
SZÜLETETT:
1. Lelle Lívia  Balogh László Levente negyedik gyermeke
2. Johanna  Szabó J. Róbert és Mayer Melinda Judit elsõ
gyermeke
3. Gáspár  Hõs Csaba és Oláh Orsolya harmadik gyermeke

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:







Tasnádi Vilmos  Kölesd
Ablonczy Dániel  Bp-Kispest-Rózsatér
Szabó Mihály  Mohács
Varga Ferenc Lóránt  Bp-Rákospalota-Óváros
Hentes László  Nagyszokoly
Szabó Imre  Sárbogárd
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MARADJANAK SZÍVEDBEN!
Emmaus 2011. július 4-9.
AZ EGYHÁZKERÜLETI KONFIRMANDUS-HÉT 2011-ben
a TÍZPARANCSOLAT köré épül.
Megpróbálunk közlekedési táblákkal tájékozódási programot adni a fiataloknak 
életreszóló igéket a SZÍVÜKBE ÍRNI, melyek megõrizhetik õket, ha õk is megõrzik azokat.
A közlekedési táblák csak eligazítanak, át lehet hágni figyelmeztetésükön,
de mindennek megvan a maga következménye.
Isten ÚTJELZÕTÁBLÁI is hasonlóképpen igazítanak el minket:
szabadságunkat meghagyva, döntéseinket erõsítve.
A konfirmandus héten lesz tehát áhítat, sok játék, közvetlen beszélgetések,
mozgalmas napoknak nézünk elébe!

A tábor költsége: 3000Ft/nap, azaz az 5 nap: 15 000Ft
Kérjük a küldõ gyülekezeteket, hogy járuljanak hozzá a gyerekek költségeihez!
(A kerület a segítõk költségeit fizeti, a feldolgozott anyagokról, a jutalmakról
és minden más tábori szükségesrõl gondoskodik!)

Jelentkezési határidõ: 2011. június 1.
Kérek mindenkit, hogy emailben: tassiref@gmail.com
(Dobos Bence vállalta a tábor titkára címet)vagy telefonon 76 357 810 jelentkezzen
(SMS-ben 30 636 5834  csak szükség esetén)
Aki jelzi részvételi szándékát, annak küldünk jelentkezési lapot (konfirmandusoknak ajánlót,
hoznivalókról tájékoztatót is), amit kitöltve kérünk vissza. Fizetni majd csak helyben kell.
Nagy szeretettel készítjük elõ ezt a hetet, várjuk a tavalyiakat segíteni is!
FODORNÉ ABLONCZY MARGIT
egyházkerületi ifjúsági lelkész

Jelentkezés a Felsõoktatási Diákotthonba
A Dunamelléki Református Egyházkerület fenntartásában levõ Ráday Felsõoktatási Diákotthonba
azok az egyetemi, fõiskolai hallgatók jelentkezhetnek, akik nappali tagozatra felvételt nyertek
(a jelentkezési lap és a részletes feltételek megtalálhatók és letölthetõk a www.raday28.hu honlapon:
Ráday Felsõoktatási Diákotthon  letölthetõ dokumentumok).
A lelkipásztorokat kérjük, tájékoztassák gyülekezeteik érdekelt fiataljait!
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Népmozgalmi adatok a Dunamelléki Református Egyházkerületben 2010-ben

Egyházmegye

Keresztelés
Konfirmáció
Házasságkötés
Temetés
Névjegyzék
Férfi Nõ Össz. Férfi Nõ Össz. Tiszta Vegyes Össz. Férfi Nõ Össz.
Baranya
142 134 276
65
78 143
9
36
45 194 187 381
8986
Bácskiskunság 290 313 603 193 230 433
28
93 121 431 447 878
13248
Bp-Dél
365 346 711 200 166 366
66
157 223 460 499 959
14263
Bp-Észak
404 392 796 202 230 432
70
143 213 463 637 1100
12710
Délpest
508 475 983 313 330 643
86
129 215 597 638 1225
22943
Északpest
437 430 867 216 288 504
70
146 216 508 523 1031
16716
Tolna
88 102 190
64
61 125
12
25
37 123 145 268
6213
Vértesalja
182 146 328 112 107 219
27
40
67 219 236 455
9731
Összesen:
2416 2338 4754 1365 1490 2865
368
769 1137 2995 3312 6297
104810

Keresztelés
32%

41%

Konfirmáció
Házasságkötés
8%

19%

Temetés

Összehasonlítás
Keresztelés Konfirmáció Házasság Temetés Névjegyzék
1991
7565
3869
1834
9756
1992
128311
1997
5571
3192
1632
9010
2001
5374
2869
1409
7537
2002
5035
3278
1560
7787
2003
4661
2877
1473
7391
2004
5023
3348
1632
7699
2005
4838
3157
1476
7364
120459
2006
5337
3520
1631
7319
116922
2007
5033
3160
1467
7086
114028
2008
4837
2777
1399
6688
111209
2009
4986
2882
1275
6497
110224
2010
4754
2865
1137
6297
104810

Köszönjük a Nagykovácsi Református Missziói Egyházközség épülõ templomára
a 2010. október 31-i kötelezõ perselypénzbõl befolyt adományokat,
amelyek a 2011. április 19-i adatok szerint kerületenként az alábbiak:
Dunamellék
Dunántúl
Tiszáninnen
Tiszántúl

254 gyülekezet
45 gyülekezet
109 gyülekezet
366 gyülekezet

7.407.055 forint
678.900 forint
1.219.500 forint
2.743.125 forint

Összesen:

774 gyülekezet

12.048.580 forint
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A TORMÁSI AUTÓHÁZ
2011. év végéig érvényes
dolgozói Opelkedvezménycsomagja:
A kedvezmények a regisztrációs adóval
csökkentett vételárakra vonatkoznak.
MODELL

KEDVEZMÉNY

Corsa
Meriva
Astra Classic III.
új Astra
Zafira
Insignia
Vivaro

19%
13-15%
22-28%
16,5%
25-28%
22%
22%

A fent megjelölt kedvezmények
egyes modellek esetén nem érvényesek.
Javasoljuk, hogy minden esetben
kérjenek egyedi,személyre szabott
ajánlatot kollégáinktól.
Várjuk érdeklõdésüket!
Opel értékesítés:
Fruttus Árpád Zoltán
kereskedelmi igazgatóhelyettes
fruttus.arpad@tormasi.hu
Tóth Tamás
értékesítési vezetõ
toth.tamas@tormasi.hu

ÜDÜLÉSI IDÕPONTOK
MÁTRAHÁZÁN
ÉS GALYATETÕN
A nagy meleg idején különösen is érdemes
nálunk pár napot eltölteni, a hûvös,
oxigéndús mátrai levegõn!
GALYATETÕ  kedvezményes lehetõség!
Két- illetve négyágyas fürdõszobás szobákban,
teljes ellátással, egyháztagoknak augusztusban:
Egyéni díj:
Csoportdíj:

5600,-Ft /fõ/éj
5300,-Ft/fõ/éj

+áfa
+áfa

Szobafoglalás: dr. Miklósné Szegváry Veronika
06 30 663 95 60, galyaref@gmail.com

MÁTRAHÁZA  kiemelt idõpont-javaslatok:
Pünkösdi egyéni vendéghét
2011. június 9-16
Családi hét
2011. augusztus 15-21
Szeptemberi kedvezményes nyugdíjas turnus
2011. szeptember 1-14 között (25% kedvezménnyel vehetõ igénybe!)
Õszi szüneti egyéni hét
2011. október 24-tõl november 3-ig
2011. november 7-tõl november 10-ig
2011. november 14-tõl november 18-ig
2011. november 21-tõl november 25-ig
2011. november 28-tól december 2-ig
2011. december 5-tõl december 9-ig
Szobafoglalás: Budainé Terjék Juditnál:
06-37-374-011, 06-30-205-8568, refudulo@gmail.com
A díjszabás és egyéb kedvezmények és további
felvilágosítás a matrahaza.parokia.hu illetve
galyateto.parokia.hu oldalakon.

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(raday28.hu
Felelõs szerkesztõ: Peterdi Dániel
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O. A. Invest gondozásában

DUNAMELLÉK
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Miben várom a változást egyházunkban?
Várakozni adventben is
nehéz, talán a tettek segíthetnek értelmet adni a várakozásnak: milyen tettekre
lenne szüksége egyházunknak ahhoz, hogy az optimális felé mozduljunk közösségeinkben, míg megérkezik a
Võlegény? Én ebben várom a
változást egyházunkban  és
teszek is érte:
IFJÚSÁGRA NYITOTTSÁGBAN
Ez a legsürgetõbb feladat.
Ha valami elromlott egy
közösségben  legyen az
család, gyülekezet vagy
egyház, esetleg társadalom , ott lehet újat kezdeni, ahol
gyerekek, fiatalok figyelmét, érdeklõdését, tisztaságát kaphatjuk ajándékba az Úristentõl, hogy valami jobbat írjunk
az õ szívükbe, az õ lelkükbe. Tudom, minden generáció felismeri: mi sem vagyunk jobbak apáinknál. Mégis, csak ezzel
az ifjúságunk iránti bizalommal léphetjük át romjainkat,
csak az õvelük való újjáépítés lelkülete hozhat eredményt.
Hiszen õk lakják be azt, amit mi építettünk, õk mondhatnak
véleményt arról, amit mi elõttük végeztünk. Segítsük hát a
beilleszkedésüket a gyülekezetbe, az egyházba, örüljünk neki, ha mellénk állnak Isten országa építésében! Õk mindig
másképp látnak, mint az elõzõ generáció, de ezért is fontos
a véleményük: még minket is kritizálhatnak, ha valami elszegényedett, kifakult, elsivárosodott a kezeink között.
Ezért óriási lehetõség az iskola, óvoda, hitoktatás. Jaj nekünk, ha csak megtartandó munkahelyet, kereseti lehetõséget látunk bennük!
GYÜLEKEZET-KÖZPONTÚSÁG

FELISMERÉSÉBEN

Az egyház gyülekezeteiben él. Régi, bölcs igazság ez. Semmi nem pótolja a gyülekezetet, mely mint cseppben a tenger hordozza az egyház jellemzõit, akkor is, ha nem tud
minden egyházi szolgálatot egymaga vállalni. Nem lehet
ezért semmit sem kezdeni az olyan egyházképlettel, mely
felülrõl lefelé, a szervezettõl a gyülekezet felé akar életet
lehellni az egyházba. Még kevésbé alkalmas a kívülrõl befelé ható kegyelem emlegetése, mely az egyházsorvasztás
egyik hamis érve volt az elmúlt évtizedekben. Sem intéz-

mények, sem programok,
sem sajtójelenlét nem pótolja azt, ami elsõsorban a
gyülekezetekben kell hogy
történjék. Mi történik a
gyülekezetekben? Ha nem
életre kelt az ige, igehirdetés, akkor lassan elhal a
vallásos beszéden tájékozódó, még kánaáni nyelven is
érteni tudó idõsek közössége. Vagy történik az ige nyomán életekben és közösségekben valami, ami nem
csupán õriz, de változtat, jövõt épít kívül és belül, a lelkekben is. Alakuljanak új
gyülekezetek népünk belsõ
elvándorlása okán! Menjünk utána népünknek infrastruktúránkkal, jelenlétünkkel. De élet abból sem lesz, ha csak biztatgatjuk magunkat:
ébredés kellene! Ez is az Isten ajándéka! Amikor készek leszünk elfogadni, Isten ad majd ébredést. Amikor készek leszünk egymás kegyességét is értékelni, nemcsak bírálni.
Ha feltételezzük, hogy a másik másmilyen hitbeli látása
nem az én bosszantásomra van, hanem lehet az én kegyességem kiegészítése, korrekciója is. Milyen hiányos lenne az
egyház Péter hirtelenkedése, Pál szenvedése vagy János
szeretete nélkül! Mindezekre szükség van. Amíg e helyett
a magunk erejébõl, látásából szeretnénk egyházat építeni,
fenntartani, csak romosodást látunk majd. Harmadik út
nincsen. Ez bizony keskeny út.
SZOLGÁLATAINKBAN

VÉGZETT MINÕSÉGI MUNKÁBAN

Valami elveszett az elmúlt egyházbomlasztó idõkben. A
munka becsülete. A minõség forradalma  ahogy Németh
László szeretett volna reformátusul tanítani. Elterjedt a
magyarság körében is (vö. református = magyar vallás!) a
konkolyvetés. Széthúzás, irigység, kivagyiság. Ezzel
együtt a pontatlanság, terjengõsség, lazaság, tunyaság.
Idõvel és szellemi-lelki-emberi erõkkel, értékekkel való tékozlás. Tehetségfecsérlés, igénytelenség. Elterült gyülekezeteinkben a középszerûség, a kicsinyesség. Nehezen vállalható példáit sorolhatjuk az önzésnek és a szolidaritás
megfakulásának. A minõségi munka önmagunk minõsítésén túl Isten szolgálata, sõt Isten általunk történõ minõsítése is. A munkát pedig az is értékeli, hogy miként honorál-
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juk. Méltó a munkás a maga bérére. Ez nem mindig pénzkérdés, sokszor inkább az elismerés hiánya. Merjük megköszönni a jól végzett munkát, merjünk Istennek és egymásnak is hálásak lenni. Persze, ennél jobb állapotban levõ közösségeink is vannak. Ez a kép csak azért ilyen komor, hogy
sokkoljon. Mégis elgondolkoztató, hogy laikusaink bevonásáról milyen óvatosan döntünk, a reformáció egyházaként! A
lelkész-központúságot oldandó csak a minõségi jelenlét lehetõsége marad a jövõ egyházépítéséhez lelkészi és nem lelkészi köreiben egyaránt. Külön bocsánatot kérek azoktól, akik
nem ezt képviselik, akik nem erre
ösztönöztek életpéldájukkal, hitharcaikkal. Akik élték a maguk hõsi
helytállását családban, gyülekezetekben, hõstelenített, szürkévé gyúrt korunkban. Emberileg õk tartották
még meg egyházunkat, gyülekezeteinket. Mégis nagy veszély az, hogy
szórványosodunk lélekben is. Fordítsuk ezt a folyamatot a javunkra! Predestinációs szemléletünk megengedi,
hogy az egyben mi sokat lássunk. Az
egy nálunk is világot meghatározó lehet. Az egy minõségi ugrás a semmihez képest. Ki-ki kezdje hát a minõség számonkérését saját magán, az
egyen. Aztán a kegyelmes Isten egybõl kettõt, kettõbõl sokat formálhat!
KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSBEN
Jézus nyomában sosem szégyen tanulni. Egyszemélyes vezetésre kiképzett lelkipásztoraink mint valami
utolsó hadállást védelmezik a parókiális rendszert, mert ezt tanulták. Két
évszázada a lelkipásztor polihisztor
volt, közösségének mindenese. Ma már ez egyre kevésbé lehetséges. Sok lelkész kiégésének, korai kiüresedésének,
megkockáztatom: lelki vagy fizikai halálának oka. Akik képesek közösségeket építeni, nem kevés esetben  a legjobbak
is  csodálói kört szerveznek maguk köré, néha öntudatlanul
is. Aztán költözés, nyugdíjazás, esetleg haláleset kapcsán kiderül: sok gyülekezetben újra kell építeni a közösséget is. A
klikkek, szimpátiacsoportok erõsítése nem gyülekezetépítés.
Így kell-e lenni ezeknek, testvérek? Nem arra kaptunk felhatalmazást, hogy Jézushoz gyûjtsünk embereket? Néki növekednie kell, nekem pedig alábbszállnom! Ha Jézus kettesével küldte ki tanítványait, nem csapatépítést kellene tanulnunk inkább? Nem közösségben kellene a jövõ gyülekezeteinek, testületeinek, lelkipásztorainak gondolkozni? Kell
egy csapat! A csapatépítés a lelkivezetés feladata. Ismerje
meg, beszélgessen, figyeljen oda minden lelkipásztor, presbiter azokra a gyülekezeti tagokra, motiváltságukra, akikbõl

alkalmas munkatársak, szolgatársak képezhetõk. De ez
nem az én csapatom! Én is csak része vagyok az Úr nagy
ügyének. Lehet, hogy fontos része, de a testben nem mondhatja egyik tag a másiknak: nincs rád szükségem. Ma megkeseredett lelkészek, presbiterek, egyháztagok szédülnek át
más hitek, más közösségek köreibe, néha a semmibe, mert
sértõdésbõl, emberkedésbõl, haragból nem tudunk közösséget építeni. Mert önmagunk megalázásával kellene kezdeni
a másik felemelését. Mert az egymást különbnek tartsátok
indulatát kellene meghonosítani közösségeinkben, és nem a
ki kivel van uram-bátyámos indulatot. Ez utóbbi nem jézusi és nem
használ, sõt rombol az egész egyházban. A lobbiérdek is lehet önérdek, mi
köze az ilyen lelkületnek Krisztushoz? A Mammonnak vagy Istennek
szolgálunk?
MINDENEKBEN

SZERETETTEL

Elérkeztünk rövid vázlatunk utolsó,
de talán legfontosabb részéhez. Nem
volt felesleges Ágoston egyházatya figyelmeztetése: mindenekben szeretet. Talán legérthetõbben felirataink,
elnevezéseink lepleznek le minket:
lelkészi hivatal! Nem lelkipásztori fogadóóra, hanem hivatali idõ. Jaj nekünk, egyházat, gyülekezetet építõknek, ha nem az csendül ki az elnevezéseinkbõl, munkáink lelkületébõl,
amit az elsõ keresztyének még tudtak: ezek szeretik egymást. Miért
meglepõ a mi egyházunkban, ha valaki fõnökként emberségesen, esetleg
krisztusi módon viselkedik? Nem
ilyennek kellene lenni az alaphelyzetünknek? De ha nem ilyen a légkör minden egyházi intézményben, gyülekezetben, akkor kit képviselnek ott? Miért
kell a gyanakvás lelkének engedni ott, ahol a fiak szabadságában élhetnénk? A szeretet elfogadóképessége a helyes istenismeretben, önismeretben gyökeredzik. Önmagát is el
kell fogadnia a szolgálatban élõnek az élet folyamatában,
változásaiban is. Szeresd az Istent és szeresd felebarátodat,
mint önmagadat! Ezt állandóan tanulnunk, gyakorolnunk
kell.
Annyi lehetõség van arra, hogy egymással találkozva gazdagítsuk egymást, egymás hite által épüljünk  ez lenne a legszebb ajándékunk Istennek! Ha így van, így lesz: legyen Istené a dicsõség érte!
Peterdi Dániel

AZ ELMÚLT IDÕSZAK FONTOS ESEMÉNYE


a 2011. április 13-ai közgyûlés óta május 4-én, június 15-én, szeptember 7-én és október 5-én tartottunk esperesigondnoki értekezletet; szeptember 7-én pedig tanácsülést;

AMIRÕL ELÕRE TUDUNK


kerületi lelkésztalálkozó a székházban 2012. január 9-én hétfõn
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Élet a teológián
KÖZÖS EBÉDEK:
A teológián a 2011/2012-es tanév elsõ félévében a következõ
szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat
és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen:
Teológia, Egyházkerület, Vértesaljai Egyházmegye, Erdélyi
ebéd, Budapest-Északi Egyházmegye, Lelkész parlamenti
képviselõk, Zsíroskenyeres agapé, Mátyásföldi Egyházközség,
Ráckeresztúr (KIMM), Tolnai Egyházmegye, Kecskeméti Egyházközség
PROGRAMOK:
A félév során több külsõ elõadót is szerveztek a diákok Bíró
Zsuzsa V. éves közösségi presbiter vezetésével. A férfi-nõi
identitásról a Biblia tükrében címmel háromestés elõadástbeszélgetést szerveztek külön nõ és férfi hallgatók részére
Sipos Aba Álmos és Takaró Károlyné közremûködésével. Adventben evangélizációs-hitmélyítõ alkalmakat szerveztek,
amelyeken Végh Tamás fasori lelkész volt a meghívott igehirdetõ. Adventi esték során meghívott volt ifj. Takaró Tamás, Somogyi Péter és Balogh László Levente lelkészek. Bögre körüli alkalmon Pap Anette és Pecsuk Ottó voltak a diákság vendégei.

OTTHONÓRÁK:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó
külsõs (nem teológus) hallgatók számára a teológia spirituálisa szervezett hétfõ esténként Otthonórákat, melyek fele
felsõbbéves teológus hallgatók által tartott bibliaóra, másik
részük elõadás, beszámoló. A félév koncepciója a Kozmosz és
én, a nagy világmindenségbõl magunkig jutottunk el. Errõl
szóltak a bibliakörök és a közös estek is. Ennek keretében
hangzott el elõadás a föld és a teremtés összefüggéseirõl
Czövek Tamás lelkésztõl, egy másik kontinensen szerzett tapasztalatokról mesélt képekkel együtt Gyõri Katalin tanár
(Baár-Madas), keresztyének feliratokon, üvegablakokon, mûvészi alkotásokon hagyott nyomairól Európában vetített és
beszélt Dull Krisztina (Egyházmûvészeti Intézet), az Ágoston
Sándor Alapítvány is beszámolt tevékenységérõl és nyári táborairól Horváth Ákos vezetésével, estet rendezett a Közösség
Magazin Pete Violetta fõszerkesztõ szervezésében.
TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK A 2011/2012ES TANÉV ELSÕ FÉLÉVÉBEN:
Ebben az évben is több teológusnapot és -hétvégét szerveztünk,
amelyeken jelentõs számban voltak határon túli utak is:
Beregdéda (Kárpátalja), Nagybégány, Kisbégány; Tolnai egyházmegye: Fadd (presbiteri konferencia), Bátaszék, Alsónyék,

Bögre körül Papp Anettel

Teológusnap Várpalotán

Kárpátaljai barátkozás

Teológusok a tolnai presbiteri konferencián
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Kölesd, Decs, Tolna-Mözs; Várpalota (DT), Abaújszína (Felvidék) Perény, Miglec; Hévízgyörk, Aszód, Ócsa, Ráckeresztúr
(KIMM Drogrehabilitációs Központ), Halásztelek-Tököl
Evangélizációs szolgálat: Schweitzer Otthon (6 fõ), Százhalombatta (5 fõ), Budapest-Mátyásföld (6 fõ), iskolai
csendesnap: Szentmártonkáta (4 fõ)
A teológusnapok szervezésében tevékenyen részt vett Németh Tamás és Tóth Zsuzsa V. éves teológus.
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
Az õszi szünetben Reformáció Wittenbergben címmel tanulmányi kirándulást szerveztünk Németországba, felkeresve Luther és Bach életének és tevékenységének fõbb helyszíneit. Bejártuk Eisenachot, onnan felsétáltunk Wartburg
várába. Majd Erfurt és Weimar érintésével Eislebenben, Luther szülõhelyén éjszakáztunk. Halle megtekintése után jutottunk el Wittenbergbe, utunk egyik fõ céljához. Hazafelé
rövid sétát tettünk a festõi Drezdában. Az útról tájékoztatást adtunk különbözõ fórumokon (Reformátusok Lapja, Parókia Portál, Téka c. újság). Decemberben a dékán, tíz hallgató és doktorandusok Járjátok körül Siont! címmel
szentföldi tanulmányúton vettek részt.
A TEOLÓGUSOK ALAPÍTVÁNYA: AZ ÁGOSTON SÁNDOR
ALAPÍTVÁNY
Az elmúlt nyáron is több építõtábort szervezett az Alapítvány,
ezek során Gyulafehérváron és Alvinczon (Erdély) (villámcsapás során leégett a parókia-gyülekezeti ház) munkálkodtak,
ide az õsz folyamán is visszatértek hallgatók. Felépült a szórványiskola csûrje és rendezõdött az udvar Felõrön (Erdély) a
protestáns szakkollégium hallgatóinak munkájával. A kalotaszegi Zsobokon gyermekotthonosoknak szerveztek tábort teológusok, csakúgy, mint a vajdasági Módoson, ahol nagy hangsúly esett a hagyományõrzésre. A felvidéki Kõrösön (Rozsnyó
mellett) fizikai munkát végeztek a teológusok, folytatták a gyülekezeti ház felújítását és a fakitermelésben is részt vettek.

A ködös Eislebenben
NYÁRI TÁBOROK
Nyáron bekapcsolódtak a teológusok a Csillagpont (Tata) ifjúsági találkozó munkáiba csoportvezetõként, segítõként, valamint az Isten a szekéren címû programmal (Novellaszekér) és
a Szabadság útjelzõi címû, a tízparancsolatra épülõ interaktív kiállítással voltak jelen. Majd ezt a kulturális missziót folytatták a Mûvészetek Völgyében a teológusok és ifisek, idén
fõleg Taliándörögdön és Öcs községben, kiegészülve a Közösség Magazin (Parókia Portál) szintén interaktív installációjával. A taliándörögdi református templomban Dull Krisztina
(Egyházmûvészeti Intézet) és Demjén Anna fotókiállítását láthatták az érdeklõdõk, és számos más programot (elõadás, zenekarok, táncház, beszélgetések) szerveztek a teológusok.
Bölcsföldi András spirituális

IFJÚSÁGI RENDEZVÉNY-TERVEK 2012 TAVASZ-ÕSZÉRE
Hirdetést a PARÓKIA portálon olvashatunk majd

DM Kerületi ifjúsági találkozó 2012. május 18-19. mely
a REFORMÁTUS ZENEI FESZTIVÁL IFJÚSÁGI RENDEZVÉNYE:

Z E F I R
Helyszín: Budapest, Kálvin tér - Ráday utca elfoglalása,
 A budapesti ifik meghívhatják a vidéki ifiket,
 Mi vagyunk a Református Egyház  bemutatkozó sátrak
felállítása,
 Ifjúsági zenekarok találkozója a Kálvin téren
 A Zarándok útja  végigjárásának élménykertes rendezvénye,
 A Kerületi Székház felfedezése.
 Közös nagy éneklés a Ráday utcán fáklyás felvonulással,
 Evangélizáció, bizonyságtételek a Kálvin téren,
 Lelkész stand-up, kávéház,
 Napraforgók játszóház a gyerekeknek
Minden lelkipásztort hívunk és bátorítunk a találkozó legjobb
megszervezésében való együtt gondolkodásra  megyénként az ifjúsági referenseknél lehet jelentkezni , hogy valóban legyen miénk a Ráday utca és a Kálvin tér!
Beindult az

IFI-KAP-TÁR
Ifjúsági szolgálatot segítõ honlap a PARÓKIA PORTÁLON,
mindenkinek szeretettel ajánljuk  használatra, de feltöltésre is! Várjuk az anyagokat, hogy megismerjük és segítsük
egymás munkáját, s lépjünk egyet a közös gondolkodásban!

1/ EGYHÁZKERÜLETI HITTANOS-KONFIRMANDUS
KONFERENCIÁT SZERVEZÜNK A KECSKEMÉTI
EMMAUS HÁZBAN  gyülekezetek hittanos és konfir-

mandus (12-14 évesek) csoportjainak:

2012. július 2-7.
Információ, jelentkezés: fodoram2010@gmail.com

2/ ZENEI KONFERENCIÁT SZERVEZÜNK:

Ót és újat hozni a tárházból (Mt 13,52), azaz régi és jelenkori zenei kincsünk közös felfedezése, felelevenítése  gyülekezetenként két-két embert várunk, akik ezt tovább is tudják adni
gyülekezetükben, hogy szolgáljanak a tanult énekkinccsel.
Galyatetõ, 2012. július 9-15.
Információ, jelentkezés: fodoram2010@gmail.com

3/ A 25+ KOROSZTÁLYNAK SZERVEZÜNK KONFERENCIÁT, a szingli-létbõl való kimozdítása, s értékes kapcso-

latok építésének segítésére  gyülekezetenként 2-3 embert várunk, akik felnõtt fiatalokként keresik helyüket, társukat egyházunk közösségében.
Galyatetõ, 2012. október
Információ, jelentkezés: fodoram2010@gmail.com

Fodorné Ablonczy Margit
egyházkerületi ifjúsági lelkész
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TANÁCSÜLÉSI HATÁROZATOK
2011. szeptember 7.
6. AZ EGYHÁZKERÜLET 2011 ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
1. Az egyházkerületi tanács a székház bejáratának kialakítási munkálatainak folytatásához a tartalék terhére 8
millió forint fedezetet biztosít.
2. Az egyházkerületi tanács a Horánszky utcai ingatlan állagmegóvására a tartalék terhére 10 millió forint fedezetet biztosít.
3. Az egyházkerületi tanács a Kontraszt-kiállításra a tartalék terhére 6 millió forint fedezetet biztosít 2011-ben.
4. Az egyházkerületi tanács a Mátraházi Konferencia-központ csapadékvíz-elvezetésének megoldásához a tartalék
terhére 2 millió forint fedezetet biztosít.
7. LELKÉSZI VIZSGÁRA JELENTKEZÕK AJÁNLÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács DányiNagy Márió, Édes-Fogarasi Tünde, Imre Zita, Kiss
Andrea, Lakó István, Máthé Zoltán, Molnár Zsolt, Murányi Melinda, Pogrányi Károly, Ruzsa-Nagy Zoltán,
Skultétyné Fekete Katalin, Tamás Balázs, Tóth Emese
Tünde, Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla lelkészi vizsgára
bocsátásához ajánlását adja.

8. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
Az egyházkerületi tanács Kondorosyné Alexandrova
Marianna lelkészi képesítésének hatályát  a felterjesztõ
egyházmegye javaslata alapján  azonnali hatállyal megszünteti.
9. A BUDAPEST-CSEPEL-KIRÁLYERDÕI EGYHÁZKÖZSÉG IMAHÁZÁNAK ELADÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács hozzájárulását adja a Budapest-Csepel-Királyerdõi Egyházközség
Budapest XXI. Vesszõsfia János u. 20. sz. alatt található
202046 hrsz-ú házasingatlana elidegenítéséhez.
10. A BUDAPEST-CSEPEL-KÖZPONTI EGYHÁZKÖZSÉG
MINÕSÍTÉSE
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Budapest-Csepel-Központi Egyházközség kiemelt minõsítését azonnali hatállyal megszünteti.

KÖZGYÛLÉS
2011. november 10.

Püspöki jelentés
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Legutóbbi közgyûlésünk óta oly sok minden történt kerületünkben, egész egyházunkban és nemzetünk életében is,
hogy jelentésemet nemcsak az idõ rövidsége okán vagyok
kénytelen korlátozni, hanem azért is, mert lehetetlen mindent tételesen elõadni. Ezért engedtessék meg, hogy most
csak rövid megjegyzéseket fûzzek a mögöttünk álló fontosabb eseményekhez. Viszont, ha szükséges, lényegre mutató
irányokat is szeretnék bemutatni.
Hosszú hónapok óta kedves igém a Példabeszédek könyvének nagyszerû igazsága: Minden idõben szeret, aki igaz barát, és testvérül születik a nyomorúság idejére! (Péld 17:17)
Olyan korban élünk, amikor hajlamosak vagyunk arra,
hogy egész életünket kizárólag számok tükrében szemléljük,
sõt olykor nem is a számok tartanak elénk tükröt, hanem
eleve a mennyiségek határozzák meg egész életünket. Ennek viszont mindig az eleven közösségek látják legnagyobb
kárát, különösen egyházunkban. A hozzám érkezett esperesi jelentések, melyek egyházmegyei közgyûléseken hangzottak el, és a 2010. esztendõre tekintenek vissza (mint ahogy

a kerületi szakbizottságok jelentései is), nem gyõzik hangsúlyozni ezt a veszélyt. Espereseink jól látják, hogy olykor
pénzhez, vagy más, nem spirituális dimenzióba tartozó tevékenységekhez, megint máskor nagy politikai átalakulásokhoz, olykor-máskor különbözõ polgári szervezkedésekhez vagy egyszerû ügyeskedésekhez vagyunk hajlamosak
hozzákötni egyházunkat, de elsõsorban is gyülekezeteink
életét, és már szinte be sem merjük vallani, milyen könnyen
elsikkad a lényeg, az eleven, lelki, krisztusi közösség. Bizony, nagy kísértés, hogy megszûnjünk egymás barátai lenni, és hogy éppen a nyomorúság idején ne tudjunk leginkább
testvérül lenni. Pedig országunk állapota, a lehangolt szétesettség, a csüggedés, az éppen csak fenntartható keretek,
s mindezek között a lelki kiüresedésben vergõdõ ember, aki
megannyi teher és kilátástalanság alatt roskadozik, éppen
ezért kiált, éppen erre vár a leginkább. Szépen mondja az
ige: testvérül születik. Testvérül születni ezt nem lehet
parancsba adni, az igaz barát születik, mégpedig testvérül
születik. Ha szabad az Ó- és Újszövetség titkos összefüggésében szólni, mi tudhatjuk, hogy ez a születés nem is alkalmi adottság, hanem az örökkévalóra néz. Fogalmazzuk, értsük így az igét: testvérül újjá-születik. Mert aki újjászületett, az minden idõben testvér  igen, a nyomorúság idején,
a gyászban is, a terhek vállalásának parancsoló kényszere
alatt is, de az örömben, a hálában és a reménykedõ tervezés-
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ben is. Így köszönöm meg a magam és egész családom nevében, hogy a mögöttünk álló néhány hónapban édesapám,
majd édesanyám halálakor kimondhatatlan sok vigasztalást, erõt kaptam sokaktól, akik testvérül születtek nekünk
a nehéz idõben. Legerõsebb vigasztalást Krisztus igéjébõl
vettem: Ti az én barátaim vagytok, ha azokat cselekszitek,
a miket én parancsolok néktek. Nem mondalak többé titeket
szolgáknak; mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az õ
ura; titeket pedig barátaimnak mondottalak; mert mindazt,
a mit az én Atyámtól hallottam, tudtul adtam néktek. Nem
ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, és
én rendeltelek titeket, hogy ti elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és a ti gyümölcsötök megmaradjon; hogy akármit
kértek az Atyától az én nevemben, megadja néktek. Ezeket
parancsolom néktek, hogy egymást szeressétek. (Jn 15,1417) Így emlékezem meg szüleimmel együtt a legutóbbi közgyûlésünk óta elhunyt lelkipásztor testvéreinkrõl: Bogyó
Ferenc volt törökbálinti lelkipásztorról, Bolyki János professzor úrról, Sebestyén Benedek volt nagykátai, Orosz Ferenc péceli és Somogyi László szalkszentmártoni lelkipásztorról, valamint Czikó Attila Józsefrõl, aki aktív szolgálatban volt Dunapatajon. Különös nemzedéke õk egyházunknak, hûségben, tudományban, helytállásban, szerénységben
és alázatban aligha érhetünk nyomdokukba. A boldog feltámadás reménye alatt emlékezünk rájuk, s kérjük Isten vigasztalását gyászoló szeretteikre.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés! Hadd szóljak
elõször a legfontosabbról, a lelki, krisztusi közösség legelemibb valóságáról, gyülekezeteinkrõl. Kerületünk néhány
esztendei toporgás után bátor (vagy bátortalan) lépést tett,
és ebben az esztendõben hozzákezdtünk új gyülekezetek
megszervezéséhez. Ennek a munkának, természetesen, kockázata is van, nem is egy. Talán a legkisebb kockázat az,
hogy képesek leszünk-e évrõl-évre megteremteni és folyamatosan biztosítani az anyagi feltételeket. Ennél már fogósabb kérdés, hogy megfelelõen mértük-e fel a lehetõségeket.
A legnehezebb kérdés azonban a személyi alkalmasság. E téren jó és rossz hírekkel egyaránt szolgálhatok, most nevek
és helyek említése nélkül, példázatosan. Hálásan elmondhatom, hogy néhány településen a szolgálatra kirendelt fiatal
lelkipásztorok igen szép evangélizáló, szervezõ és építõ
munkát végeznek. Jó reményünk van arra, hogy rövid idõ
múlva új egyházközségek megalakulásáról számoljunk be 
s ezen most nem a szervezeti-igazgatási egységet értem, hanem a lelki-krisztusi közösséget. Hogy aztán mikor kerül
templomtetõ a gyülekezet fölé, azt nem tudom megmondani,
de talán nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a Krisztusban
új életet nyert emberek megízlelik a keresztyénség nagyszerû titkát, a szentek közösségének erejét. Néhány esetben
azonban (nyilvánvaló, valljuk meg!) melléfogtunk. Abban a
tekintetben is, hogy a munkára alkalmasnak gondolt személy csakhamar alkalmatlannak bizonyult, mert nem értette, nem fogta fel, hogy gyakorlatilag misszionáriusi feladatai
vannak, és mindegyre hagyományos parókiális lelkészi
munkakörben kívánt tevékenykedni olyan körülmények közepette, ahol az még nem lehetséges. De abban a tekintetben
is melléfogtunk, hogy az adott települést korábban gondozó,
oda kijáró lelkipásztorok némelyike kifejezett támadásnak,
egyház-igazgatási agressziónak vette, hogy élni kívánunk a
lehetõséggel, és igyekszünk egy-egy közösséget saját lábra
állítani. Lettek aztán ebbõl civakodó megnyilatkozások, álpresbitériumi beadványok és köztestületi tanácstalanságok.
Én minderre a Példabeszédek könyvének egy másik versével felelhetek: Miért van a vétel ára a bolondnak kezében
bölcsesség megszerzésére, holott nincsen néki elméje.(Péld
17,16) Magamat is intem, persze, türelemre, és bizonyos vagyok abban, hogy ami most nem jutott el a szívekig, az
elõbb-utóbb odaérkezik. Sajnálom ugyanakkor, hogy ezzel
csak megtoldjuk a már amúgy is elvesztegetett idõt. Egyúttal örömömre szolgál, hogy kormányzatunk felelõsei jól értik
ennek a szervezõ munkának a jelentõségét (talán jobban,

mint néhány lelkipásztorunk, kik még mindig a kommunizmus közösség-sorvasztó bûvöletében partizánkodnak). Köszönjük a kormányzati támogatást a szervezés munkájához!
Adja Isten, hogy a Dunamellék, mely 30-40 esztendeje folytonos bevándorlási terület, megtalálja a módját: miképpen
szervezzük az oly sok helyen elhanyagolt református embereket megtartó közösségekké.
Ugyancsak jót és némi rosszat is jelenthetek az új építési
alapról. Ez a szisztéma 2010-ben indult útjára, és gyülekezeteink döntõ többsége csatlakozott hozzá. Tavaly még sokat
kellett magyarázni, most már egyre kevésbé, hogy az a legjobb, ha egy-egy érintett közösség, egy-egy egyházmegye közössége dönt a rendelkezésre álló pénzügyi alapokról. Ebben
az esztendõben az alap összege jelentõsen megemelkedett,
és ezzel lehetõvé vált, hogy koncentráltan egy-egy komolyabb, régóta húzódó beruházást akár be is lehessen fejezni,
vagy legalább megnyugtatóan folytatni. Természetesen megjelent néhány olyan elem is, amit korábban talán nem gondoltunk kellõképpen végig. Csak néhányat hadd említsek:
az építési alapokat biztosító kerületi támogatás korántsem
oly nagy mértékû, hogy most már egy-egy épülõ templom
azonnali befejezésére gondolhassunk. Bár, megjegyzem,
ezen a téren amúgy rendkívüli szélsõségek mutatkoznak.
Épül olyan templomunk, mely több funkciót is el tud majd
látni, és teljes bekerülési költsége nem haladja meg a
200.000 Ft/m2-t, és az épületet képes is lesz a gyülekezet
fenntartani. A viszonylag alacsony költségeket a gyülekezeti tagok áldozata, önkéntes munkája, a vállalkozók felajánlásai magyarázzák (tehát az élõ közösség áldozatkészsége).
De épül olyan templomunk is (ha ugyan a mi templomunk
lesz valaha is), melynek mostani becsült bekerülési összege
négyzetméterenként egymillió forint lesz. Azért mondtam,
hogy ha ugyan a mi templomunk lesz valaha is, mert a
templomépítõ gyülekezet mindezidáig nem tisztelt meg minket azzal, hogy a terveit beterjessze, sem azzal, hogy az építéshez támogatást kérjen, sem azzal, hogy az alapkõletételt
tisztes egyházi könyörgés keretében vigye végbe  csak úgy
épül valami valahol, s már a helyi polgármester és országgyûlési képviselõ is furcsállja, hogy miért nem tudjuk mi ezt
a nagy építményt a magunkénak tekinteni. Az építõ közösség viszont (ha közösség ugyan) mindeddig az áldozatkészség legelemibb jelét sem mutatja. Bizony, ambíció-templom
az, az építész, a lelkész, az önkormányzat ambíció-temploma. Reméljük, amit ok ambícióra terveznek fordítani, azt Isten majd kegyelmesen egyháza javára fogja fordítani.
Ugyancsak az építési alaphoz kapcsolódó tapasztalat, hogy
ügyetlenségek okán nem minden esetben érvényesült az eredeti szándék, nevezetesen az, hogy az egyházmegyék közössége valóban közösségben tárgyalja meg a felhasználható öszszegek sorsát. Így aztán a kimutatásokból olykor azt látom,
hogy a döntéshozó testületnek improvizálnia kellett, s ezért
nem feltétlenül valódi szükséget old a támogatás. De bízom
abban, hogy egy-két éven belül teljesen tiszta lesz a kép és a
gyakorlat, és a kebelbeli gyülekezetek képesek lesznek bölcsen, a Példabeszédek könyve értelmében egymás barátaiként eljárni ebben az ügyben. Melléktémája építési ügyeinknek az a kellemetlen tény, hogy a különbözõ pályázatokon
induló gyülekezetek olykor felelõtlenül jártak el. Már tavaly,
de különösen ebben az évben világossá tettük gyülekezeteink elõtt, hogy az ún. utófinanszírozásos pályázatoknál egyházkerületünk nem tud segíteni. Nem azért, mert nem akar.
Az ok egyszerû. Mi a többi kerülettõl eltérõen nem halmoztunk fel tartalék tõkét, mert ezt csak úgy tehettük volna, ha
hitelt veszünk fel. Ezért nem tudunk 30-40-50 milliós összegekkel rendelkezésre állni egy-egy pályázatot elnyerõ gyülekezet számára. Igaz, ugyanakkor mindenkinek teljes szabadságot adunk abban, hogy melyik cég révén, hogyan és
milyen feltételek között adnak be pályázatot, s ha nyertek,
kivel végzik a munkát. Szeretném megerõsíteni itt is, hogy
a következõ esztendõben sem szándékozunk hitelt felvenni
(noha idõnként heves udvarlás közepette ajánlkoznak a
pénzintézetek), tehát továbbra is ki-ki magának áll vagy
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esik pályázat elnyerése esetén. És e helyt is köszönetet kell
mondanunk kormányzatunknak, mert az egy esztendeje bemutatott rekonstrukciós programjaink értõ fülekre találtak,
és több mint kéttucat gyülekezetünk kapott kisebb-nagyobb
támogatást. Az ország gazdasági helyzete nem teszi
lehetõvé, hogy ezeknél nagyobb összegeket reméljünk, ezért
e szûkös idõkben ezek a támogatások messzemenõkig méltánylandók. Hogy pedig erõsítsem a gyülekezetek közötti
egybetartozást, továbbá hogy elmélyítsem igen sekélyes
adakozási kultúránkat, hosszabb ideje azt kérem az egyházközség elnökségeitõl, hogy hálaadó istentiszteleten, jubileumon, beiktatáson mindig jelöljenek meg olyan célt, amely
nem az õ saját gyülekezetük szüksége, hogy arra adakozzon
az ünneplõ gyülekezet. Hiszen igazán református jellegzetesség volna, hogy amikor Istennek hálát adunk, mert kaptunk, kaptunk egy felújított templomot, kaptunk egy új lelkészt, kaptunk egy nevezetes dátumot, kaptunk örömöt, akkor hálából mi is adunk azoknak, akik éppen szükségben,
bajban, nehézségben vannak. Tudom, hogy ez nincs mindenütt így. De mondhatom, hogy bárhova hívnak (és bárhova
szívesen megyek), csak úgy vállalok szolgálatot, ha a liturgia mellé megkapom az adakozás meghatározott célját is.
Testvérek! Isten megáldotta a Dunamelléki Egyházkerületet, mert egész egyházunkban minálunk a legmagasabb az
adakozó tehetség! Köszönjük ezt meg azzal is, hogy észrevesszük a szükségben levõt. Így szolgálhattam a legutóbbi
és a mostani közgyûlés között számos gyülekezetünkben.
Beiktatáson: Cegléden, Pasaréten, Siklóson, Zsámbékon,
Külsõ-Kelenföldön. Konferencián: Balatonfüreden, évnyitón: a Protestáns Szakkollégiumban, a KRE-HTK-án, országos tanévnyitón: a Kálvin téren. Iskola alapkõletételén és
avatásán: Veresegyházán, iskolarész-avatón: Kiskunhalason, játszótéravatón: a Gyökössy Endre óvodában. Hálaadó
istentiszteleten: Kajdacson, Nagykõrösön, Bugyin,
Dunaszentbenedeken, Harkányban. Imanapon: a Baracskai
börtönben. Jubileumon: Nagykátán, Pestlõrinc-Kossuth téren, Csillaghegyen, Baján, Tiszakécskén, Kerekegyházán,
Bogyiszlón. Püspökbeiktatáson: Laskón, templomszentelésen: Csepel-Királyerdõn. Hálát adok Istennek, hogy mindemellett adott erõt konferenciákon való részvételekre, külföldi (párizsi magyar, svájci, holland és cseh) testvérekkel
való kapcsolatépítésre, a pápai tanítás ellátására, a különbözõ médiákban való megnyilatkozásokra. Leginkább azért
vagyok hálás, hogy befejezhettem Kálvin János evangéliumához írt kommentárja magyar fordításának lektorálását.
Sõt, egy kis könyvem is megjelenhetett a Keresztút Kiadó jóvoltából az Apostoli Hitvallásról. Kérlek, fogadjátok szeretettel.
A mögöttünk levõ tavaszon valamennyi esperesi székhelyen generális vizitációt végeztem. Volt módom a helyi presbitériumokkal is találkozni, az esperesek gyülekezeti munkáját is áttekinteni, és természetesen az egyházmegyei esperesi hivatal mûködésébe is betekinthettem. Jó tapasztalataim vannak. Esperesi karunk rendkívül nagy felelõsséget
hordoz, miközben a modern kor átkát nyögi, mert oly
mértékû adminisztrációt ró rá a közegyház által támasztott
követelményrendszer, hogy az önmagában is kitölti az esperesi idõ nagy részét. Zsinatunkon számos vitát folytattunk
már errõl, és mindig meg is egyezünk a fölösleges bürokrácia mellõzésében, de aztán valahogy nem kevesebb, hanem
még több lesz a papírmunka. Nincs ez így jól. Ugyanakkor
espereseink napszám kerülnek olyan helyzetekbe, amikor a
Példabeszédek könyve idézett fejezete szerint utálatosságot
találnak, mert vannak, akik igaznak mondják a bûnöst, és
kárhoztatják az igazat. S ez bizony mindig háborúság kezdete is. (Péld 17,14-15) Arra buzdítom õket e helyrõl, hogy ne
fáradjanak meg lelkipásztor-társaikat erõsíteni, hûségre
emlékeztetni, az ékes és szép rendet fenntartani.
Az elmúlt esztendõben új vizitációs kérdõívet készítettünk, és bocsátottunk ki abban a reményben, hogy a kérdések majd hatékonyabban segítik a vizitálást, s talán ahhoz
is hozzájárulnak, hogy maguk a gyülekezetek is jobban tájé-
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kozódjanak önmaguk szolgálata felõl. Emlékszem jól a régi
40 oldalas kérdõívre, amelybe még azt is bele kellett írni,
hogy milyen újságot olvasok, és arra is jól emlékszem, hogy
az ilyen kérdések nem igazán serkentettek arra, hogy lelkészi munkámról meg a gyülekezetem életérõl eltûnõdjek. A
mostani kérdõív sokkal rövidebb, a kérdések célzottabbak és
eszméltetõbbek. Ezért furcsállom, hogy még mindig vannak
lelkipásztorok, akik egész tételsorokat hagynak kitöltetlenül. Ez elsõsorban a vizitálók és az egyházmegyei elõadók
számára okoz fejtörést, de megesett az a csúfság is, hogy éppen a mi slendrián papjaink miatt nem tudott elkészülni az
országos összesítõ. Ideje lenne már nem ezen a fronton megharcolni a felsõbbség elleni szüntelen rebelliót, mely minket,
reformátusokat olyannyira jellemez. (Tudom, tudom, én is
rebellis vagyok.) A kérdések ugyanis nem a kutakodó vizitátorok igényeit és nem is a buzgó bürokraták papírnövelõ hajlandóságát elégítik ki, hanem minket magunkat eszméltetnek. Kérem tehát ezúton is tisztelettel a lelkipásztorokat, de
különösen az egyházközségi gondnokokat, hogy járjanak el
hûséggel és alapossággal a vizitálások elõkészítésében. Csodálnám, ha bármelyik orvos alkalmassági igazolást állítana
ki annak, aki a legelemibb adatokat sem tudja önmagáról
megadni.
Egyházi közösségeink különös állapotát mutatja az az eseménysorozat, amely a kormányváltás óta zajlik, de talán
még mindig csak az elején vagyunk. 2010 nyarától egyre
több megkeresés érkezett gyülekezeteinkhez, hogy államilag
finanszírozott intézményeket vegyenek át. Ez egyaránt vonatkozott közoktatási és szociális intézményekre. E kérdésben kerületünkben és a Zsinaton is több óvást fogalmaztunk
meg, de nem tudom, lett-e igazán foganatjuk. Az átvételi
hullám viszont megmutat néhány bonyodalmat is, és azt hiszem, felvázolja elõttünk egyházunk következõ nemzedékének egyik nagy harcát is. A mi nemzedékünk úgy élte meg a
kommunizmus porba dõlését, hogy mi csak az idõsek elbeszéléseibõl tudhattunk arról, mit jelentett az, amikor az egyháznak komoly és kiterjedt intézményhálózata volt. A rendszerváltás után részben a rehabilitáció, részben a misszió
igényei kikövetelték egy komoly (de megjegyzem, a régihez
képest mégiscsak töredékes) iskolahálózat kiépítését. Isten
iránti hálával elmondhatjuk, hogy számos újraindult iskolánk túlélte a berendezkedés és a meggyökerezés évtizedes
nehézségeit, és két-három nemzedék múltán bizonnyal meg
is hozza azokat a gyümölcsöket, melyekért újraalapíttatott.
A szociális szférában azonban nem ugyanez a helyzet. A
kommunizmus álságos és teljes mértékben hamis egyenlõsdijét (melynek árát most adjuk meg) igen gyorsan felváltotta egy még álságosabb és tarthatatlan finanszírozási rend, s
ma már egyértelmû, hogy az ún. jóléti állam szerkezetei ebben az állapotban nem tarthatók fenn. De mintha egyházunkban sokan ezt nem vennék tudomásul. Tovább folyik a
délibáb-kergetés. A szociális intézmények átvétele egyházi
fenntartásba, tudom, a legutóbbi idõkig jó kalkulus volt.
Meg lehetett belõle élni. Sõt most is meg lehet belõle élni, sõt
itt-ott egyházmegtartó funkciót tulajdonítanak neki. Az új
egyházi törvényt is többek között azért kellett meghozni,
hogy a gombamód szaporodó megélhetési biznisz-egyházakat valamilyen módon kizárják ebbõl a körbõl. Mindeközben azonban gyülekezeteink körében megcsappan a valódi
diakónia igénye. Az egyházközségi zárószámadások összesítésébõl egyértelmûen kiderül, hogy diakóniára fordított erõink nemhogy a kálvini negyedet, nemhogy a bibliai tizedet,
de olykor még az összes kiadások egy-két százalékát sem
érik el. Nincs ez így jól. Azt ugyanis nem nevezhetjük sajátos egyházi diakóniának, amit az állam tisztes szerzõdés
alapján, átvállalt feladat teljesítéseként finanszíroz, és persze finanszírozni is fog, amíg lesz rá pénze. Természetesen
lehet ezeket a feladatokat (lévén, hogy az irgalmasság dimenzióját érintik) a legigazibb krisztusi lelkülettel végezni,
ez mély meggyõzõdésem. De azt is látom, hogy ez a helyzet
egyre kevesebbeket inspirál és motivál arra, hogy a saját szívük szeretetébõl áldozzanak a szegények, az elesettek, az
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árvák és az özvegyek megsegítésére. A Szárszón tartott szeptemberi, rendkívülinek nevezett Zsinaton többen szóba hozták ezt a feszítõ ellentmondást, mintha még lenne választási lehetõségünk. Véleményem szerint azonban túl vagyunk
ezen, és ezzel olyan terhet hagyunk az utánunk jövõ egy-két
nemzedékre, amit nem tudom, milyen módon fognak majd
hordozni és megoldani. Legjobban talán az a törvényjavaslat
jellemzi az állapotokat, mely szerint intézményfenntartó
gyülekezetben az intézmény dolgairól való tárgyaláskor az
egyházmegye kiküldöttei vezessék a presbiteri gyûlést. Vagyis maradjon a status quo, hogy tehát az egyházközség vezetése javadalmasa (olykor horribilis javadalmasa) az intézménynek. Ezt csak tetézi az, hogy felelõs körökbõl újabb
meg újabb kísérletek történnek a lelkészképzés átalakítására is, mondván: legyen a lelkész menedzser. Mindazáltal e
helyrõl is arra buzdítom gyülekezeteinket, lelkészeinket, a
most felszentelendõket is, továbbá a presbitereinket, a nõszövetség tagjait és a gyülekezetek munkásait, hogy ne
szûnjenek meg keresni a módját a maguk körében szervezett és rendszeresen végzett diakóniai munkának. Ha nem
tudjuk a különbséget megmutatni, és a különbségben a mi
saját szívünkbõl és erõnkbõl fakadó diakóniánkat párhuzamosan és alternatív módon fenntartani, éppen azt fogjuk elveszíteni, amiért a reformáció óta annyit harcolunk: az egyház legyen egyház. Ha csak arra gondolok, hogy az intézményfenntartó gyülekezetekben nem igazán mutatható ki a
templomba járás növekedése vagy az adakozó kedv emelkedése, vagy ha arra gondolok, hogy vannak olyan gyülekezetek,
ahol a népnyelv a presbitereket fizetett presbiternek nevezi,
merthogy õk a helyi egyházi intézmény alkalmazottai, vagy ha
arra gondolok, hogy ez okán megtörténhetett az is, hogy egy leköszönõ gondnok hat évre visszamenõleg kiszámolta magának
a járandóságot, akkor még mindig nem a legrosszabb
lehetõségeket vázolom. Ezért is buzdítok újra meg újra az élõ
testvéri közösség megélésére, amely sem fenntartott intézménytõl, sem választói névjegyzékbe foglaltak számától, sem
az egyházközség anyagi erejétõl vagy az egyházközség szolgálóinak különös tehetségétõl nem függ, egyes-egyedül attól
függ, minek látjuk és tartjuk a keresztyéni létet ma.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés! Szólnom kellene
még a mögöttünk álló idõszak kapcsán az új egyházi törvényrõl is, amely jellemzõ módon éppen a legkevésbé érdekes pontján kavart nagy vihart, és a legfontosabb és döntõ
kérdésekben sokan elsikkadtak jelentõsége fölött. Azzal,
hogy az új törvény újra rendezte az egyházak állammal való kapcsolatának kérdését, és ennek okán felsorolt néhány
egyházat, amelyek azonnal, a törvény hatályba lépésekor
már a kapcsolati körben foglaltaknak tekintendõk, éppen talán a legkevésbé lényeges dolgot mondta ki, hiszen a törvény
többi passzusa számos vallási közösség elõtt nyit utat, hogy
az állammal szerzõdéses viszonyba kerüljenek. Tehát azon
lamentálni, hogy egyik egyház miért, a másik meg miért
nem került a törvénybe, értelmetlen, hiszen jövõre vagy két
év múlva teljesen más lesz a kép. Azt azonban mégiscsak
méltányolnunk kellene, hogy az új törvény védelmet biztosít
névhasználat, liturgia, liturgiai öltözék, illetékesség, szolgálati viszony és belsõ autonómia tekintetében az egyházaknak. Ez volt az, amit a pártállam utolsó parlamentje még
nem tett meg (talán nem is akart), és ez volt az, aminek hiánya azt a látszatot kelthette, hogy Magyarország a legvallásosabb ország Európában, hiszen több mint 350 bejegyzett egyház mûködött. S ez vezetett oda, hogy a most lezárult népszámláláskor a Statisztikai Hivatal hivatali kötelességbõl betette az elektronikus kérdõívbe az összes így-úgy
bejegyzett egyházat is, Horvátországból hozzánk fajulva
mindjárt hármat is, amelyekrõl már bíróság mondta ki,
hogy közokirat-hamisítással történt bejegyzésük. Nyilván a
kép lassan fog kitisztulni, de az már egészen nyilvánvaló,
hogy az új egyházi törvény az állam és az egyház szétválasztásának elvét juttatja érvényre. Ezért valójában hosszú távon, nemzedékekre kiható módon minden csak azon fog múl-

ni, hogy mi magunk mennyire leszünk képesek saját hitelveink továbbadására, hatékony misszióra, erõs közösségek
szervezésére, egyszóval olyan református identitás kialakítására, amely vonzó lesz a magyar emberek számára.
Legmélyebben most az a kérdés tárul fel elõttünk, hogy
milyen eredménnyel végzõdnek gyülekezeteinkben a presbiterválasztások. A tavaszi közgyûlésen már szóltam errõl, és
számos lelkészkonferencián és testületi gyûlésen is kifejtettem álláspontomat. Örülök, hogy mindeddig igen kevés panasz és felszólamlás érkezett, de most is jelzem, hogy ezeket
egyenes úton fordítjuk vissza, hiszen a viták és panaszok elbírálására elsõsorban a választási bizottságok és aztán az
egyházmegyék illetékesek. Szívbõl remélem azonban, hogy a
panaszok száma éppen annyi lesz, mint amennyirõl eddig
én tudok, és nem több (azaz fél tucat sem). Köszönöm a Presbiteri Szövetségnek az elõkészületekben tett igen értékes,
eligazító munkálkodását. Sajnálom azonban, hogy számos
gyülekezetünk csökkentette a presbitériuma létszámát, fõleg, ha ennek az volt az oka, hogy gyülekezeti tagjaink korábban nem láthattak valóságosan mûködõ presbitériumot,
így nem nagyon tudhatták, mire való ez a testület. Néha
pedig azért csökkent a létszám, mert egy-egy lelkipásztor
hosszú évek óta képtelen volt arra, hogy nagyobb testülettel
mûködjön együtt, s így oldotta meg saját maga alkalmatlanságának gondját. A civakodás kerülendõ, de félõ, hogy szép
hagyományok szakadnak meg ezzel. Ugyanakkor nagy örömöm az, hogy mégiscsak megújulnak az egyházkormányzás
legfontosabb testületei, a gyülekezeteket kormányzó vének
közösségei. Arra kérek és buzdítok mindenkit, hogy a választások után ne tekintse abszolvált feladatnak a tisztújítást, hanem éppen ellenkezõleg: a presbiterek közösségével
kezdjen együtt építkezni, szolgálni, együtt új utakat és
lehetõségeket keresni az egész gyülekezet megújulásához.
Ha valahol igazán megmutatható egyházi életünk szépsége
és ereje, az éppen a presbitériumok tagjainak hálás élete,
hálából való önfeláldozó szolgálata. Sok áldást kívánunk errõl a helyrõl is a megújult testületekre! S itt is hadd mondjunk hálás köszönetet mindazoknak, akik már nem viszik
tovább ezt a szép tisztséget! Kérjük, maradjanak meg gyülekezetük közösségében, bölcsességükkel, imádságukkal, ragaszkodó szeretetükkel. A leköszönõ presbitereket és gondnokokat lehetetlen felsorolni, de szokásunk szerint emlékezzünk meg a nyugalomba vonult lelkipásztorainkról: Szénási
Jánosné Pécs-Kertvárosból, Fábián Zoltán AbonyVezsenybõl, Kiss Ernõ Decsrõl, Tariska Zoltánné Pécelrõl,
Szénási László Tahitótfaluból, Hatvani István és Hatvani
Istvánné Gerjenbõl, Thuróczy István Tököl-Halásztelekrõl, Gönczõ Sándor Hajósról, Hantos Jenõ Budapest-CsepelKözpontból ment nyugdíjba. Isten adjon áldott pihenést, békés esztendõket.
Szólnom kellene még ifjúsági missziónkról, a konfirmáció
megújításáról, az új énekeskönyv ügyérõl, a közös lelkészképesítés tapasztalatairól, a kormányzati tárgyalásokról, a
Zsinaton folyó törvényhozás ezernyi kérdésérõl, a Szárszóra
egybehívott, rendkívülinek nevezett, különös-furcsa zsinatolásról, a kiemelt gyülekezetek státusának nehéz kérdésérõl,
a lelkipásztor-intézet felállításáról, az egyházkerület intézményeiben zajló felújításokról és még sok minden egyébrõl.
De mint jeleztem, ezeket nem tudom részletesen taglalni.
Inkább arra hívom fel a figyelmet, hogy egyházkerületünk
támogatásával megújult a Parókia Hírportál, amely naprólnapra folyamatosan tudósít ezekrõl a fejleményekrõl. Hiszem, hogy a korlátozott lehetõségek, amelyek országunk elesett állapotából adódnak, nem veszik kedvünket, hanem
inkább arra ösztönöznek, hogy erõtartalékainkat is mozgósítva olyan célok megvalósítására törekedjünk, amely célokat nem az ábrándok birodalmából importáltuk, hanem a
Szentlélek Isten indíttatásából kértük el és nyertük meg.
Azt kívánom, hogy mostani közgyûlésünk minden témája,
minden hozzászólása és vitája és valamennyi határozata ennek jegyében szülessen meg, és így építse anyaszentegyházunkat és szolgálja Istennek dicsõségét!
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KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK
2011. november 10-11.
4. ÚJ ALKOTÓTAGOK ESKÜTÉTELE
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A közgyûlés megállapítja, hogy Szalai Géza és Varga Balázs
egyházkerületi tanácsos és dr. Zsengellér József dékán letette az esküt. Életükre, szolgálatukra Isten áldását kéri.
7. LELKIPÁSZTOROK ESKÜTÉTELE ÉS OKLEVELEK
ÁTADÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megállapítja, hogy Lakó István, Molnár Zsolt,
Pogrányi Károly, Tamás Balázs, Tóth Emese Tünde
letette a lelkészi esküt, átvette a lelkészi oklevelet, dr.
Imre Zita, Ruzsa-Nagy Zoltán, Tarcsáné JankóSzabó Csilla átvette a lelkészi oklevelet.
8. LELKÉSZSZENTELÉSRE BOCSÁTÁSUKAT KÉRÕKRÕL JELENTÉS
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. Az egyházkerületi közgyûlés elfogadja a tizenöt lelkész
kérelmét. A lelkészszentelés idõpontját a mai napon, november 10-én, 18.00 órára tûzi ki, a Budapest-Nagyvárad téri templomban.
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5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megköszöni a püspök úr Apostoli Hitvallásról írt könyvét.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri a lelkipásztorokat, gondnokokat, hogy járjanak el
hûséggel és alapossággal a vizitálások elõkészítésében, a
vizitációs kérdõívek kitöltésében.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
bátorítja a kebelbeli gyülekezeteket a maguk körében
szervezett rendszeres diakóniai munkára, ugyanakkor
óv attól, hogy túl nagy teherként, meggondolatlanul mûködtessen intézményrendszert egyházunk közössége.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni a népszámlálásban magukat reformátusnak
vallók segítségét abban, hogy pontosabb képet kaphassunk egyházunk jelenlegi adatairól.
9. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés üdvözli az újonnan megválasztott presbitereket, gondnokokat,
megköszöni az eddig szolgálatban állók hûségét, egyházunk
iránti szolgálatait, kéri, hogy keressenek új utakat és lehetõségeket az egész gyülekezet, egyház megújulásához.
10. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés jó,
tartalmas nyugdíjas idõt kíván nyugalomba vonult testvéreinknek: Szénási Jánosné Pécs-Kertvárosból, Fábián
Zoltán Abony-Vezsenybõl, Kiss Ernõ Decsrõl, Tariska
Zoltánné Pécelrõl, Hantos Jenõ Budapest-CsepelKözpontból, Szénási László Tahitótfaluból, Hatvani István és Hatvani Istvánné Gerjenbõl, Thuróczy István
Tököl-Halásztelekrõl, Gönczõ Sándor Hajósról.
11. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni a Parókia Hírportál munkatársainak értékes és egyházunkat elevenítõ szolgálatát.

9. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL

13. ELÕTERJESZTÉS PEDAGÓGUS KITÜNTETÉSEKRE

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

Elõterjesztõ: Hörcsök Imre

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés az
Egyházkerületi Tanács munkájáról szóló jelentést elfogadja.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja az elõterjesztést a pedagógusdíjakra.

11. PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATOK

14. MISSZIÓI JELENTÉS

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

Elõterjesztõ: Böttger Antal

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönettel elfogadja a jelentést.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
hálát ad Istennek a tavaly elvégzett missziói munkáért,
és köszönetét fejezi ki a szolgálatban hûséges lelkipásztoroknak, munkatársaknak, tudva, hogy mindenért
Egyedül Istené a Dicsõség!

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Isten iránti hálával emlékszik meg Bogyó Ferenc, dr.
Bolyki János, Sebestyén Benedek, Orosz Ferenc, Czikó
Attila József, Somogyi László és Szabó Imréné elhunyt
lelkipásztorainkról. Közgyûlésünk osztozik a családok és
a püspök úr gyászában.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni a kormányzati támogatást, amit új missziói
gyülekezetek létesítéséhez valamint rekonstrukciós
programjainak támogatásához kapott.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felhívja a kebelbeli gyülekezetek elnökségeinek figyelmét, hogy
hálaadó istentiszteleten, jubileumon, beiktatáson mindig jelöljenek meg egy olyan célt, amely nem az õ saját gyülekezetük szüksége, hogy arra adakozzon az ünneplõ gyülekezet,
ezzel is erõsítsük a hálaadásból fakadó szolidaritásunkat.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a 2010. évrõl szóló beszámolót.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megbízza a Missziói Bizottságot és a kerület elnökségét a megkezdett gyülekezetalapítási program folytatásával.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megbízza a Missziói Bizottságot, hogy dolgozza ki az új
gyülekezetek szervezésére a már megbízott és a késõbbiekben megbízást kapó lelkipásztorok kötelezõ missziói
továbbképzésének (kreditpontos) anyagát.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
javasolja egyházkerületünk gyülekezeteinek, hogy aki
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teheti, építsen ki testvérgyülekezeti, patronálási kapcsolatot valamely új gyülekezettel.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés biztatja az egyházmegyék elnökségét, hogy a szórványok és a
szórványhelyzetbe került kis gyülekezetek gondozása továbbra is maradjon gondolkodásunk homlokterében.
15. TANULMÁNYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Szabó István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felkéri az egyházmegyék vezetését, hogy a hiányos vagy
egyáltalán ki nem töltött kérdõíveket ne fogadják el, hanem küldjék vissza hiánypótlásra, s ha szükséges,
szankcionálják a mulasztást.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elrendeli, hogy az egyházkerületi lelkésztovábbképzés központi témája a következõ esztendõkben az igehirdetés legyen.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megerõsíti, hogy a szervezett lelkésztovábbképzés ügye 
a lelkészekrõl szóló törvény végleges megalkotásáig  elsõsorban az egyházmegyék és az egyházkerület feladata,
így annak tematikáját és metodikáját is ezen testületek
felelõsei alkossák meg.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
támogatni kívánja a presbiterek képzését és felkészítését
szolgálatukra.
16. ISKOLAÜGYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Hörcsök Imre
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja az iskolaügyi jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
pedagógusok munkájának elismerésére a közgyûlés által
létrehozott díjakat az idén az alábbi pedagógusoknak
adományozza:
2./a Dr. Bognárné Nagy Éva tanárnõnek, a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma igazgatójának a Lorántffy Zsuzsanna-díjat adományozza,
2./b Gavlikné Kis Anita tanárnõnek, a Kiskunhalasi Református Kollégium Szilády Áron Gimnáziuma igazgatóhelyettesének a Benda Kálmán-díjat
adományozza,
2./c Jámbor Zsolt Ottó tanár úrnak, a Kecskeméti
Református Gimnázium történelem-ének-zene szakos tanárának a Benda Kálmán-díjat adományozza,
2./d Kovács István tanár úrnak, a Halásztelki
Bocskai István Református Általános Iskola igazgatójának a Benda Kálmán-díjat adományozza.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Istennek ad hálát a közoktatási intézményeinkben folyó
magas színvonalú munkáért és nevelésért, és köszönetet
mond az egyházmegyék iskolaügyi elõadóinak a tartalmas, részletes beszámolókért.

4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Istennek ad hálát az egyházkerületi intézményhálózat
bõvüléséért, és örömmel köszönti két új intézményét (a
Gödöllõi Református Óvodát és a budapesti Jókai Mór
Református Általános Iskolát).
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetét fejezi ki a Kiskunhalasi Református Egyházközség elnökségének, a Református Kollégium Gimnáziuma igazgatóságának és tantestületi közösségének, amiért 2011. július 7-9. között Kiskunhalason megszervezte
a Kárpát-medencei Református Középiskolák XVI. Találkozóját.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetét fejezi ki az Országos Református Tanévnyitót
megrendezõ Lónyay Utcai Református Gimnázium és
Kollégium vezetõségének, tantestületének és a helyet
biztosító Kálvin téri Református Egyházközségnek.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Istennek ad hálát és köszönetét fejezi ki a református
közoktatási intézményeinkben folyó magas színvonalú
munkáért és nevelésért az óvónõknek, tanítóknak és tanároknak, valamint az õket segítõ munkatársaknak, és a
mûködés feltételeit biztosító fenntartóknak.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Iskolaügyi Bizottsága javasolja az egyházmegyei iskolaügyi elõadóknak, hogy egységes szempontrendszer alapján  melyet a bizottság kiküld  készítse el a továbbiakban a megyei jelentéseket a vizitációs jegyzõkönyv kérdései mellett.
9. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kifejezi azon állásfoglalását, hogy egyetért a Parlament
elé kerülõ köznevelési törvény nevelési és oktatási koncepciójával, annak szellemiségével, és támogatja azt, ám
továbbra is fenntartja, hogy ez az új koncepció mindaddig nem lehet teljes és a jövõ nemzedékek javát szolgáló,
amíg a hittan és/vagy etika tantárgy nem kerül be a közoktatásba.
10. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetét fejezi ki az egyházkerület azon pedagógusainak és az iskolavezetõknek, hittanoktatóknak, vallástanároknak és lelkipásztoroknak, akik elkötelezett munkájukkal fáradhatatlanul szolgálják az ifjúság hitben való nevelését és oktatását.
17. KATECHETIKAI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Lenkeyné Teleki Mária
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
emlékezteti a kebelbeli gyülekezeteket arra, hogy a gyermekek konfirmációi felkészítése két évig tart, s annak
része a Heidelbergi Káté. Felkéri az egyházmegyék vezetõit és katechetikai elõadóit, hogy ennek végrehajtását
kérjék számon.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felkéri a katechetikai bizottságot, hogy a katechetikai jelentések ne a naptári, hanem tanévre visszatekintve kérdezzék a gyülekezeteket. (Az adatszolgáltatás azonban
naptári évenként teljesítendõ.)
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4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felkéri a Dunamelléki Református Egyházkerület
Katechetikai Bizottságát, hogy szervezze meg a gyülekezeti gyermekmunkás-segítõ képzést az egyházkerületben, két helyszínen, és ehhez nyújtson támogatást.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri a Zsinatot, hozzon egyetemes határozatot arról,
hogy a Heidelbergi Káté legyen része a konfirmációi felkészítésnek.
18. EGYHÁZZENEI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Hornyák Julianna
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elrendeli a három Dunamelléki Énekfüzet egy kötetben
történõ kiadását, és elrendeli a gyülekezeteknek kipróbálásra.
19. SPIRITUÁLIS JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Bölcsföldi András
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a beszámolót.
20. EGYHÁZKERÜLETI IFJÚSÁGI LELKÉSZ JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Fodorné Ablonczy Margit
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja az ifjúsági lelkész jelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
hozzájárul, hogy az egyházmegyei referenseket tisztükben megerõsítsük azzal, hogy õk is kézhez kapják a megye gyülekezeteinek jegyzõkönyveibõl az ifjúságról szóló
oldalakat.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
javasolja, hogy minden egyházmegyében álljon fel ifjúsági bizottság, amely a megye minden lelkészkörébõl számlál tagokat, hogy közösen dönthessenek a megye ifjúsági
stratégiájáról, s vegyenek részt a konfirmandus és ifjúsági korosztály közötti szolgálat kiteljesítéséhez szervezett
továbbképzéseken.
29. AZ ÉV IGEHIRDETÉSE-DÍJ ÁTADÁSA
Laudáció: Nagy István teológiai tanár

30. JELENTÉS A 2011. NOVEMBER 10-I LELKÉSZSZENTELÉSRÕL
Elõterjesztõ: Szabó István
Az egyházkerületi közgyûlés 8. sz. határozata alapján 2011.
november 10-én, a Budapest-Nagyvárad téri templomban
tartott istentiszteleten ünnepélyesen felszenteltük a következõ lelkészeket:
 a Bács-Kiskunsági Egyházmegyébõl:
Komádi Róbert, Kecskemét
Szanyi Ferenc, Kunszentmiklós
 a Budapest-Déli Egyházmegyébõl:
Scherman László, Bp-Pesthidegkút
Szepesy László, Bp-Pestszentlõrinc-Kossuth tér
 a Budapest-Északi Egyházmegyébõl:
Boza Kristóf, Bp-Pozsonyi út
Bozáné Géresi Anikó, Bp-Pozsonyi út
Lázár Csaba Zoltán, Bp-Németajkú Egyházközség
Petõ Balázs, Bp-Északi Egyházmegye
Neuwirth Tibor, Bp-Káposztásmegyer
 a Délpesti Egyházmegyébõl:
Stefán Attila, Taksony
 az Északpesti Egyházmegyébõl:
Esztergály Elõd Gábor, Csömör
Tar Zoltán Gyula, Gödöllõ
 a Tolnai Egyházmegyébõl:
Czeilingerné Jõrös Rozália, Miszla
 a Vértesaljai Egyházmegyébõl:
Kovács Enikõ, Kulcs-Rácalmás
Sándor Levente, Sárbogárd
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
tudomásul veszi a 2011. november 10-én tartott lelkészszentelésrõl elhangzott jelentést. A felszentelt lelkészek
életére, szolgálatára Isten áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetét fejezi ki a Budapest-Nagyvárad téri Egyházközségnek a lelkészszenteléshez nyújtott segítségért.
31. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla

A Bizottság a Via Crucis jeligéjû prédikációt értékelte a
legjobbra és odaítélte az Év Igehirdetése díjat a szerzõnek.
A pályázat szerzõje Fehér Norbert miskolci református lelkész. A prédikáció 2010. október 17-én délelõtt hangzott el a
miskolci Deszkatemplomban.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a Gazdasági Bizottság tájékoztatóját.

A lelkipásztor kollégákat biztatjuk, hogy vegyenek többen
részt a pályázatban. Ha helyes exegetikai, kortörténeti, és
hermeneutikai elvek szerint készítenek prédikációt, bizonynyal örömmel osztja ki a Bizottság a díjat.

Elõterjesztõ: Derencsényi Zsuzsanna

32. DIAKÓNIAI JELENTÉS

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a diakóniai és patronálási jelentést.
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2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetet mond azon gyülekezeteknek, amelyekben a
válság ellenére sem fogyatkozott el a szeretetszolgálat
iránti hûség és lelki készség.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
javasolja több egyházmegye határozata alapján, hogy néhány szomszédos gyülekezet és egyházmegye közösen
tartson diakóniai napot évente legalább egy alkalommal
egymástól tanulunk címmel.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
pénzbeli adományok csökkenését kompenzáló természetbeli adományok felértékelõdését remélve javasolja a gyülekezeteknek és intézményeiknek a természetbeli adományok gyûjtésének igény szerinti koordinálását.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
szorgalmazza a testvérgyülekezetek támogatását kapcsolati és anyagi szinten egyaránt
33. GYÛJTEMÉNYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Fogarasi Zsuzsa
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
egyetért a gyûjteményi felméréssel, annak szükségességével, és azt támogatásáról biztosítja. Felkéri az egyházkerületi tanácsot, hogy az elsõ egyházmegye anyagának elkészültével a további felméréshez szükséges összeg költségvetési fedezetérõl  lehetõségei szerint  gondoskodjék.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felkéri a gyülekezeteket és azok elöljáróit, hogy támogassák a felmérést végzõ munkacsoport tevékenységét.
34. MÉDIA ÉS INFORMATIKAI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Váradi Péter
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni Petõ Gábor áldozatos szolgálatát a bizottság
elnöki tisztében.
35. ÉPÍTÉSI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
hálát ad Isten gondviselõ kegyelméért, hogy az egyre nehezedõ anyagi helyzetben is volt lehetõség építkezésre,
felújításra egyházközségeinkben.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés bölcs és
megfontolt döntést kér minden egyházközségtõl az építkezés,
felújítás megkezdése elõtt, hogy erején túl ne kezdje azt el.

4. Az egyházkerület továbbra sem támogat olyan építéseket, amelyek terveit nem nyújtották be az egyházkerületi építési bizottsághoz jóváhagyásra.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felszólítja a Baranyai Egyházmegyét, hogy pótlólag küldje be az építési jelentést.
36. SZÁMVIZSGÁLÓ JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Derzsi György
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a számvizsgálói jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felkéri a kebelbeli egyházmegyék elnökségeit, hogy a nehéz gazdasági helyzetben lévõ egyházközségeiket szakmailag is támogassák, a szükséges számviteli segítséget
adják meg nekik.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
tudomásul veszi az egyházmegyei beszámolókat.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elrendeli, hogy az egyházközségek, egyházmegyék a zárszámadásuk mellékleteként a pénzügyi vagyonmérlegkimutatásukat is kötelesek felterjeszteni.
37. LELKÉSZI KÉPESÍTÉSEK HATÁLYBAN TARTÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felfüggeszti a határozathozatalt Vincze István kérelmérõl.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
hatályban tartja Gödöllei Károly lelkészi jellegét 2016.
november 30-ig.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
hatályban tartja Végh Zsuzsanna lelkészi jellegét 2016.
november 30-ig.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
nem tartja hatályban dr. Tóth Boglárka lelkészi jellegét,
mert nem igazolta teljes jogú egyháztagságát, valamint
mert a hatályban tartáshoz szükséges szolgálati igazolásokat nem a bekebelezõ egyházmegye gyülekezeteinek
egyikétõl kérte.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
érvényesnek tekinti Halasz Noémi hatályban tartási kérelmét  méltányosságból, tekintettel arra, hogy jelenleg
GYES-en van , egyben felszólítja, hogy kebeleztesse be
magát az illetékes egyházmegyébe, hogy az a hatályban
tartásról állást foglalhasson.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
2016. november 30-ig hatályban tartja Kovácsné Szilágyi
Erzsébet Tünde és dr. Kelemen Miklós Sándor lelkészi
jellegét.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felfüggeszti a határozathozatalt Pap András kérelmérõl.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
2016. november 30-ig hatályban tartja Csécsy István lelkészi jellegét.
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9. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
hatályban tartja Bodáné Csontos Gabriella és Szénási
Tamás lelkészi jellegét 2016. november 30-ig.
10. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
nem tartja hatályban Némethné László Tünde lelkészi
jellegét, mert a lelkésznõ az elmúlt esztendõkben olyan
foglalkozást ûzött (társadalmi temetések végzése), amely
összeegyeztethetetlen a lelkészi hivatással, valamint
mert bekebelezõ egyházmegyéje nem tudott róla jó bizonyságot adni.
38. FELLEBBEZÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS HATÁROZATA ELLEN
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés nem
ad helyt Kondorosyné Alexandrova Marianna fellebbezésének, megerõsíti az egyházkerületi tanács rá vonatkozó határozatát és megállapítja, hogy Kondorosyné Alexandrova Marianna lelkészi jellege megszûnt.
39. LELKÉSZEK MÁS KERESÕ FOGLALKOZÁSÁNAK
ENGEDÉLYEZÉSE
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
engedélyezi Szontágh Szabolcsnak, hogy 2016. november
30-ig más keresõ foglalkozást végezzen a Zsinati Irodán.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
engedélyezi dr. Bóna Zoltánnak más keresõ foglalkozás
végzését 2016. november 30-ig.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
engedélyezi a munkavégzést Stummerné Nagy Ágnesnek a ceglédi Molnár Mária Református Gyermekotthonban 2012. június 30-ig.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
engedélyezi a munkavégzést dr. Kun Máriának a Nagykõrösi Tanítóképzõben 2016. november 30-ig.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
engedélyezi dr. Literáty Zoltánnak, hogy a KGRE Hittudományi Karán adjunktusi állást töltsön be 2016. november 30-ig.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
engedélyezi Gottfriedné Madai Évának, hogy a verõcei
református általános iskolában vallástanári állást töltsön be 2016. november 30-ig. Jelen határozat érvényességi feltétele az Északpesti Református Egyházmegye
közgyûlésének engedélyezõ határozata.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
engedélyezi Kohn Zsolt és Oláh László lelkészeknek börtönlelkészi szolgálat végzését a Pálhalmi Büntetés-végrehajtási Intézetben 2012. november 30-ig.

házközség megalakítását. Megköszöni a községeket korábban
gondozó gyülekezetek és lelkészeik eddigi szolgálatát, illetve a
gyülekezetszervezõ munkát. Egyben Isten segítõ áldását kívánja a megalakított egyházközségek életére és növekedéséhez.
41. A TÖKÖL-HALÁSZTELKI EGYHÁZKÖZSÉG SZÉTVÁLASZTÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés Isten
iránti hálával veszi tudomásul a Tököli Református Missziói Egyházközség és a Halásztelki Református Egyházközség
jogutódlással való megalakítását. Reménységét fejezi ki,
hogy a két önállóvá vált gyülekezetrész jobban be tudja tölteni missziói küldetését, s lélekben és lélekszámban gyarapodva Isten dicsõségét fogja szolgálni. Egyben Isten segítõ
áldását kívánja a megalakított egyházközségek életére és
növekedéséhez.
42. SZÓRVÁNYOK BESOROLÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
Délpesti Egyházmegye Szigetcsép, Lakihegy és Vezseny
szórványokkal kapcsolatos átminõsítõ és átcsatolásukat elrendelõ határozatait tudomásul veszi. Kéri a szórványokat
ezentúl gondozó egyházközségeket, hogy a szórványokban
élõ hittestvéreiket gondoskodó, megõrzõ és áldozatos szeretettel szolgálják abban a reménységben, hogy a megmaradt
kis mag idõvel Isten kegyelmébõl növekedésnek indulhat.
Ehhez Isten erõt adó szeretetét kívánja.
43. EGYHÁZKÖZSÉGEK KIEMELT EGYHÁZKÖZSÉGGÉ
MINÕSÍTÉSE
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
Délpesti Egyházmegye eddig kiemelt egyházközségeinek kiemelt minõsítését megszünteti. Ezzel egyidejûleg a Délpesti
Református Egyházmegye javaslata alapján kiemelt egyházközséggé minõsíti az Alsónémedi, a Cegléd-Nagytemplomi, a
Dömsöd-Nagytemplomi, a Gyömrõi, a Kiskunlacházi, a
Monor-Nagytemplomi, a Nagykõrösi, az Ócsai, a Ráckevei, a
Szolnoki és a Szigetszentmiklós Kossuth utcai Református
Egyházközségeket.
44. A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZA RÁDAY FELSÕOKTATÁSI DIÁKOTTHONÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Elõterjesztõ: Kaszó Gyula
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés jóváhagyólag elfogadja a Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza Ráday Felsõoktatási Diákotthonának Szervezeti és Mûködési Szabályzatát.

40. MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉGEK ALAKÍTÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés Isten
iránti hálával veszi tudomásul a Taksonyi Református Missziói
Egyházközség és a Kulcs-Rácalmási Református Missziói Egy2011. NOVEMBERI KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
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EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2011. NOVEMBER
BARANYA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Zákányi Bálint  Pócsmegyerrõl Botykapeterdre beo.lp.
2. Németh Réka Enikõ  Pécs, kórházlp.

NYUGDÍJBA MENT:
1. Hantos Jenõ  Csepel-Központ
BUDAPEST-ÉSZAK

SZÜLETETT:
1. Zsófia  Vincze Árpád második gyermeke
2. Csenge Napsugár  Németh Norbert és Hesz Márta negyedik gyermeke
3. Jonatán  Fodor Ákos és István Anna második gyermeke
4. Mária  Bereczky Örs és Németh Judit harmadik gyermeke

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Benedek Alíz  Gyöngyösrõl Újpalotára beo.lp.
2. Szûcs Tamara  exm. Zuglóba
3. Lakó István  beo.lp. Józsefvárosba
4. Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla  beo.lp. Külsõ-Józsefvárosba

BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Pál László  TT-ról Ágasegyházára
2. Egeresiné Szûrszabó Anikó  Ágasegyházáról rend.áll.-ba
3. Kovács Csongor és Reibach Gabriella  Szalkszentmártonról külföldre
4. Apostol Anna  rendelkezésibõl Dunapatajra beo.lp.
5. Muzsnai Lászlóné  TT-ról Foktõre
5. Alföldy-Boruss Dániel  Alcsútról Szalkszentmártonra
6. Dányi-Nagy Márió  exm. Kiskunhalasra
7. Imre Zita  Dunaszentbenedekre beo.lp.
8. Komádi Róbert  Kecskemétre beo.lp.

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Sõreg Norbert  TT-ról Jászkarajenõ-Törtelre
2. Gáll Károly  TT-ról Abony-Vezsenybe
3. Farkas Levente  Kiskunlacházáról Nagyszokolyra beo.lp.
4. Nátulyné Szabolcsik Eszter  Vecsésrõl Tököl-Halásztelekre beo.lp.
5. Lénárt Tibor  exm. Monorierdõre
6. Tóth Emese Tünde  beo.lp. Ráckevére
7. Tamás Balázs  beo.lp. Kiskunlacházára
8. Papp Szabolcs  exm. Nagykõrösre
9. Csomós János  beo.lp. TI-rõl Szigetszentmiklós-Kossuth
utcába
10. Bartha Örs  Szolnokról felmentve

SZÜLETETT:
1. Lili Dorottya  Kuti József harmadik gyermeke
2. Iringó  Czikó Attila harmadik gyermeke

SZÜLETETT:
1. Lilla  Hánka Levente elsõ gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Gönczõ Sándor  Hajós
ELHUNYT:
1. Czikó Attila József  Dunapataj
BUDAPEST-DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Szabó Károly Kelenföldre beo.lp.
2. Négyesi Adrienn  Svábhegyrõl DT-ra
3. Sebestyén Katalin  DT-ról Budára beo.lp.
4. Bob Ilona Enet  Svábhegyre beo.lp.
5. Thománé Szikora Anita Erzsébet  Gazdagrétre beo.lp.
6. Sánta Ibolya  az Erdélyi Gy-bõl Budahegyvidékre beo.lp.
7. Skultétyné Fekete Katalin  exm. Kispest-Rózsa térre
8. Ruzsa-Nagy Zoltán  Kispest-Rózsa térrõl rend. áll-ba
SZÜLETETT:
1. Dorka Viola  Papp-Tóth Viola elsõ gyermeke
2. Bálint László  Majorné Farkas Anikó elsõ gyermeke
(adatpótlás 2009-bõl)
3. Eszter Julianna  Kiss Péter harmadik gyermeke
4. Gáspár  Szontágh Szabolcs második gyermeke
5. Kristóf  Kovács Gergely negyedik gyermeke

DÉLPEST

NYUGDÍJBA MENT:
1. Fábián Zoltán  Abony-Vezseny
2. Thuróczy István  Tököl-Halásztelek
ÉSZAKPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Sipos-Vizaknai Gabriella  TI-rõl Göd-Szõdligetre beo.lp.
2. Szabó Éva  TT-ról Pécelre beo.lp.
3. Kovács Zsolt Levente  Göd-Szõdligetrõl TI-re
4. Sallayné Sziki Judit  Gödrõl felmentve
5. Riskó Jánosné  Kerepes missziói lp.
6. Esztergály Elõd Gábor  Csömörre
7. Máthé Zoltán  exm. Gyöngyösre
8. Szénási Tamás  Tahitótfaluról rend.áll-ba
9. Nagy Dávid  exm. Érd-Parkvárosba
NYUGDÍJBA MENT:
1. Szénási László  Tahitótfalu
2. Tariska Zoltánné  Pécel
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TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Fehér Sándor  Felsõnyékrõl TT-ra
2. Farkas Levente  Kiskunlacházáról Nagyszokolyra
3. Pál Tamás  Kajdacsról TI-re
4. Pál Tamásné  Kajdacsról TI-re
5. Molnár Zsolt  Faddra beo.lp.
6. Czeilingerné Jõrös Rozália  Miszlára
SZÜLETETT:
1. Ábel Gergõ  Nagy János harmadik gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Hatvani István  Gerjen
2. Hatvani Istvánné  Gerjen
3. Kiss Ernõ  Decs

2. Kohn Zsolt Mihály  határozott idejû kinevezéssel
Pálhalmán börtönlp.
3. Oláh László határozott idejû kinevezéssel Pálhalmán
börtönlp.

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:







Bogyó Ferenc  Törökbálint
Bolyki János  Szentendre, teológiai tanár
Orosz Ferenc  Pécel
Sebestyén Benedek  Nagykáta
Somogyi László  Szalkszentmárton
Szabó Imréné Szabó Éva  Sárbogárd

VÉRTESALJA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Kovács Enikõ  DT-ról Dunaújvárosba (Kulcs-Rácalmásra) beo.lp.

A média mûködése, általános, rövid áttekintése
Hogyan mûködik, kik irányítják, mit kell tudni az újságírókról? (30 perc + kérdések)
Elõadás: Fekete Zsuzsa

EGY HAJÓBAN EVEZÜNK!
TRÉNING  (LEENDÕ) REFORMÁTUS SAJTÓSOKNAK

Másfél napos médiatréning a sajtó iránt érdeklõdõ reformátusoknak  lelkipásztoroknak és világiaknak egyaránt  a
Dunamelléki Református Egyházkerület szervezésében
2012. február 3-án és 4-én (péntek délutántól szombat
délutánig).
 A tréningen abban segítünk, hogyan kommunikálhatják
hatékonyabban egyházmegyéjük, gyülekezetük híreit, életük fontos eseményeit. Megmutatjuk, hogyan lehet jól élni
az internet adta lehetõségekkel. Megtanuljuk, hogyan kell
meghívót, plakátot, programajánlót írni, hogy minél többen
ellátogassanak egy-egy egyházi eseményre.
 Az elõadásokon képet kaphatnak arról:
 Hogyan építhetjük tudatosabban a kapcsolatot a világi és
az egyházi sajtóval.
 Hogyan kezeljük a médiát, hogy partnerünkké válhasson?
 Mit tehetünk azért, hogy pontosan az jelenjen meg a
sajtóban, amit mi szeretnénk?
 Hogyan mûködnek a közösségi portálok?
 Hogyan és mire használjuk a Facebookot?
 Mire érdemes figyelni a gyülekezeti újságok szerkesztésénél?
A Dunamelléki Református Egyházkerület médiatréningjén ezekre a kérdésekre is válaszolunk. A tréninget
az egyházkerület sajtószolgálata, a Parókia Sajtószolgálat szakemberei tartják.

Kommunikálunk, de mit?
Semmitmondás vagy konkrétumok (kisfilmmel, példákkal, gyakorlattal). ( 2 óra)
Tréner: Fekete Zsuzsa
Virtuális titkok
Az internet adta lehetõségek. Mire jó a Facebook?
Elõadó: Füle Tamás
Milyen a jó internetes honlap, és hogyan használjuk?
(példák és gyakorlat)
Elõadó: Füle Tamás
Hogyan írunk plakátot, programot, szórólapot?
Mi fontos és mi nem. Alapvetõ szabályok (gyakorlat).
Elõadó: Fekete Zsuzsa, Füle Tamás
Lezárás, visszajelzés.
Trénerek:
A tréninget a Dunamelléki Református Egyházkerület
Parókia Sajtószolgálatának szakemberei tartják:
 Füle Tamás szerkesztõségvezetõ, az elsõ magyar református internetes portál alapítója,
 Fekete Zsuzsa újságíró, mentálhigiénés szakember
Idõpont: 2012. február 3-4. péntek délutántól szombat
délutánig
Helyszín: Ráday Konferenciaház, Galyatetõ
A teljes hétvége, vagyis a tréning, a szállás és az étkezés
(reggeli, ebéd, vacsora) is díjmentes, a költségeket teljes
egészében a Dunamelléki Református Egyházkerület fizeti.
További információ és jelentkezés a sajtószolgálatnál:
Fekete Zsuzsa | 30 505 0341 | sajto@raday28.hu
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A DRESZKK Mátraházai
Konferencia-központja

Akciós Hetek Galyatetõn a
Ráday-konferenciaházban:

2012-ben is szeretettel várja
egyéni vendégeit, gyülekezetek, oktatási
és szociális intézmények csoportjait.

2011. december 5-18.,
2012. január 16-20., január 23-27.

Januári lelkészi pihenõhét 10% kedvezménnyel
5300 Ft/fõ/nap+Áfa helyett 4770 Ft/fõ/nap+Áfa
2012. január 2-január 8.
Januári konferencia- vagy síszüneti turnusok
2012. január 16-22., január 27-29.
Februári konferencia- vagy síszüneti turnusok
2012. február 5-8., február 20-23., február 27-29.
Márciusi szabad turnusok
2012. március 1-4., március 9-11., március 16-25.
Húsvéti egyéni vendéghét
2012. március 30-április 12.
Pünkösdi hétvége
2012. május 25-27.
Nyári szabad turnusok
2012. június 2- június 8., június 11-17.
2012. július 1-5., július 9-22.
Részvételi díjak
Teljes díj: 7000 Ft+Áfa/fõ/éj (teljes ellátással)
Református egyháztag: 5600 Ft+Áfa/fõ/éj
Csoportdíj 5300 Ft+Áfa/fõ/éj
Kétágyas szoba 1 fõ részére 10.000 Ft+Áfa/fõ/éj
Ifjúsági csoport tetõtéri elhelyezéssel:
3500 Ft/+Áfa/fõ/éj
Idegenforgalmi adó 400 Ft/fõ/éj 
(gyermek, tanuló és nyugdíjas nem fizeti)
Kedvezmények:
0-2 éves korig ingyenes, 2-10 éves gyerek 50%,
10-14 év között 25%, 14 év feletti tanuló, hallgató 10%
Üdülési csekket elfogadunk!
További információ: www.matrahaza.parokia.hu
honlapunkon
Foglalás, tájékoztatás telefonon: 06-37-374-011
mobiltelefonon: 06-30-205-8568
emailben: refudulo@gmail.com
Budainé Terjék Judit intézetvezetõ lelkésznél

KÉTFÉLE KEDVEZMÉNY KÖZÜL
VÁLASZTHATNAK A VENDÉGEINK:

Minimum 3 éj esetén: 5300 Ft/fõ/éj teljes ellátással
VAGY CSALÁDOSOKNAK:

Minimum 3 éj esetén: 5600 Ft/fõ/éj teljes ellátással
+ két felnõtt után egy gyermek
ingyen ellátásban részesül
Amint leesik a hó és a mátraszentimrei sípark megnyit, kedvezményes sípanzióval várjuk vendégeinket!
Az árak az áfát nem tartalmazzák!
Idegenforgalmi adó (18 év felett) 330 Ft/fõ/éj.
Üdülési csekket elfogadunk.
Szállásfoglalás, érdeklõdés további kedvezményekrõl:
dr. Miklósné Szegváry Veronikánál
06 30 663 95 60
galyaref@gmail.com
http://www.galyateto.parokia.hu

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(raday28.hu
Felelõs szerkesztõ: Peterdi Dániel
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O. A. Invest gondozásában

Az év igehirdetése
Elhangzott 2010. október 17-én délelõtt a miskolci Deszkatemplomban

Lekció: Jel 12, 1-6; Textus: Jel 12, 6

Kedves Testvéreim!

Érdekes, hogy ha a Jelenések könyvének nevét rövidítve írjuk le, vagy írásban hivatkozunk rá, akkor úgy hangzik,
hogy Jel. Nomen est omen, hiszen annyi jelkép és szimbólum van benne, hogy a mai ember egy kicsit félve is nyúl ehhez a Krisztus utáni 1. század végén keletkezett bibliai
könyvhöz.
Csodálatosan gazdag igét hallhattunk a Jelenések könyvébõl az igeolvasás alkalmával. Gazdag, mert tele van olyan
szimbólumokkal, amelyek Isten üzenetét hordozták a kor
embereinek. Akik talán jobban értették, hiszen az õ nyelvükbõl, az õ kulturális közegükbõl származnak ezek a jelképek. Éppen a jelképek sokasága miatt egy kicsit titokzatos is
mai igeszakaszunk, mert sokszor nem tudunk mit kezdeni a
Napba Öltözött Asszonnyal, a Sárkánnyal, vagy éppen a
mennyei csatával. A mai alkalommal csupán egy gondolatot,
illetve egy verset szeretnék kiemelni, a 6. verset, amely így
szól: az asszony pedig elmenekült a pusztába, ahol Istentõl
elõkészített helye volt, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan
napig.
A Jelenések könyvének idejében a keresztyén gyülekezeteknek nehéz soruk volt. Bevádolások, gúnyolások a mindennapi életben  mai kifejezéssel élve a civil életben , mártírhalál és különbözõ egyéb szenvedések. Ennek az elkeseredéssel küzdõ egyháznak volt gyógyír ez a bibliai könyv, ez a
grandiózus látomássorozat, ez a hatalmas isteni üzenet,
amit János az Õ Lelke által leírt. Miért volt gyógyír? Miért
volt vigasz? Azért, mert õk voltak az üldözést szenvedõ egyház, az éppen születõ egyház, õk voltak a Napba Öltözött Aszszony, aki éppen gyermeket szül. Õk voltak az Isten gyermekei, akik Krisztus halála után összefogtak, a Lélek ereje által együtt maradtak. Aztán nemhogy elsorvadt volna ez a
mozgalom, nemhogy követte volna az összes többi korabeli
szekta sorsát, amelyek egy ideig virágoztak, aztán elhaltak,
hanem valóban szaporodik és sokasodik a keresztyén gyülekezeteknek a száma. Õket üldözi a Sátán, és õket vádolja
szüntelen.
Azonban arról számol be ez a könyv és a felolvasott hosszabb
ige, hogy a harc nem csak a földön folyik. Nem csak nekik
kell a saját lelkükben, életükben elszenvedni a kísértõnek a
munkáját, hanem a mennyben is folyik a harc ezzel párhuzamosan, ahol az angyalok hada Mihály angyal vezetésével
viaskodik a sárkánnyal és az õ démonseregével. Viaskodik
és egy döntõ csatában legyõzik õket, és ledobják a földre. Ez
a tény szintén tapasztalata volt a János korabeli keresztyéneknek. Nyomorúságos megtapasztalás volt, de egyben vigasztalás is, mert annak ellenére, hogy szenvedtek, annak
ellenére, hogy el kellett hordozniuk a közéjük levettetett gonosznak minden tevékenységét, reményük volt afelõl, hogy

mivel levettetett, a csata már eldõlt, ezt a döntõ ütközetet
már megvívták és a háború kimenetele már nem kétséges.
Lehet, hogy még lesznek kisebb-nagyobb csatározások, kisebb-nagyobb harcokat még meg kell harcolni, de az irány
már egyértelmû, és vár rájuk a menny, ahol már nincs Sátán
és ahol már nem kell szenvedniük egyáltalán.
Ez volt tehát a reményük. Ez volt az a hihetetlen vigasztalás, ami erõt adhatott nekik. Megvolt a remény, megvolt az
úti cél, de a jelen állapot és az úti cél között még hosszú út
várt rájuk. A remény ki kellett hogy állja az élet tûzpróbáját.
És itt álljunk meg egy kicsit és gondoljuk végig, hogy vajon
mi mennyiben hasonlítunk a Jelenések-korabeli keresztyén
egyházhoz. Milyen nyomorúságai vannak ennek a kétezer
éves gyermeknek, az anyaszentegyháznak, amelyet látott
János megszületni látomásában? Milyen üldözéseket szenved ma egyházunk? Vagy olyan ez az egyház, amilyennek
János látta, amely reprodukálja önmagát, amelyik újabb és
újabb krisztusi lelkületû embereket toboroz magának? Vagy
esetleg beszorított helyzetben vagyunk, megfáradt szituációban? Milyen üldözéseket kell nekünk ma megélnünk?
Hála legyen az Atyának, legalábbis itt, Magyarországon
nem kell testi kínokat kiállani hitünk érdekében. Azonban
abban bizonyos vagyok, hogy már mindannyian átéltünk
olyan lelki kínokat, olyan hitbõl származó belsõ konfliktusokat, amelyeknek akár a testünkre is kihatása volt. Szenvedtünk és szenvedünk azért, mert Jézus nevét valljuk, és nem
csak valljuk, hanem azt életgyakorlatként meg is éljük.
Mert ha csupán érzületben, szólamokban, vallásos lelkületben vagyunk keresztyének, akkor viszonylag kényelmes
helyzetünk van. Azonban ha szeretnénk megvalósítani
mindazt, amirõl hitünk szól, amirõl a Szentírás üzenetében
szó van, akkor valóban igaz Pál apostolnak a gondolata,
mely szerint 
mindazokat, akik kegyesen akarnak élni
Krisztus Jézusban, szintén üldözni fogják. 2Tim 3,12. Úgy
gondolom, nem csak egyen-egyenként hívõ emberekként
élünk meg szenvedéseket illetve üldözéseket, amikor bizonyságtételként Krisztus mellett tesszük le a voksunkat,
hanem a közösségben lévõ Egyházként is. Hiszen tapasztalhatjuk, hogy mindaz, amire alapszik egyházunk, az értékrendszer, az erkölcsi rend egyre inkább amortizálódik, morzsolódik és pusztul. Nem mondhatjuk azt, hogy ez a dolgok
természete. Nem mondhatjuk azt, hogy e mögött nem egy
szándékos, démoni erõ mûködik. A vagyon, a kívánságok,
egyéni önzõ érdekek, az ateizmus ostromolja az egyház várát szüntelenül. Bizonyos értelemben tehát a Sátán nem
hagyta abba az üldözést. Hanem sokkal kifinomultabb módszerekkel, és ebbõl kifolyólag talán hatásosabban végzi azt.
Mert gondoljunk bele, mennyivel egyszerûbb dolga van annak a katonának, aki látja az ellenséget, és tudja, hogy ki az.
Az ellenség pedig nem alattomban és nem hátulról, különbözõ rejtekhelyekrõl, mesterlövészek által próbálja tartani a
frontot. Tudjuk jól, hogy a gerillaháborúkat soha nem lehet
megnyerni. Mindig a gerilláknak van elõnyük. Úgy érzem,
hogy a mai világban, amikor a dolgokat már nem tudjuk a
nevén nevezni, amikor a fogalmak, az értékek, a szellemi
tartalmat kifejezõ szimbolikus fogalmaink kiürültek, ha
nem tudjuk megmondani, hogy mi micsoda, akkor valóban

ilyen szellemi-lelki gerillaháború folyik. E közegben pedig
sokkal nehezebb megállni nekünk, hívõknek. Ahogy Jézus
kifejezte: sokkal inkább az a helyzet, hogy a farkasok báránybõrbe bújnak. Ilyen értelemben nehéz dolgunk van nekünk is. Ilyen kifinomultabb taktikával szemben több erõre,
bölcsességre és belátásra van szükségünk. Azonban ahogy a
Jelenések-korabeli, üldöztetéseket elszenvedõ keresztyének
számára, nekünk is biztatás kell hogy legyen az üzenet: a csata már eldõlt. Jézus Krisztus már legyõzte a halált. Már nem
hat ránk mindaz a negatív erõhalmaz, ami felgyülemlik a másik oldalon. Ez biztasson bennünket: eldõlt a csata. Eldõlt a
csata, mégis, itt lent a földön folytatni kell a küzdelmet.
Folytatni kell a küzdelmet, amelyben Isten nem hagy magunkra, hanem sasszárnyakat ad, hogy elmehessünk a
pusztába. Menekülést jelent ez a pusztába való kivonulás?
Nem, hanem inkább erõgyûjtést. Jelképesen szólva mondhatjuk azt, hogy Isten egyháza mindig pusztai egyház. A
puszta az elmélyülés, az Isten keresésének, az imádságnak
a jelképe. A puszta olyan hely, ahol nincs szinte semmi.
Nincs televízió, nincs mobiltelefon, nincs légkalapács, nincs
autózúgás, nincsenek ízletes ételek és finom borok. Így, hogy
sok minden kiiktatódik a pusztába vonult ember életébõl,
sokkal könnyebben megtalálhatja Istent. Az Ószövetségben
és az Újszövetségben egyaránt ilyen jelentéssel bír a puszta.
Gondoljunk csak a pusztában vándorló Ábrahámra, Mózesre és a népre, akik a pusztában találkoztak Istennel. Gondoljunk a sátorlakó Rékábitákra, akik a legtovább megõrizték a tiszta Jahvizmust. Gondoljunk a pusztában élõ Keresztelõ Jánosra, és a szolgálatra pusztában készülõdõ Jézusra.
Már csak az a kérdés, hogy mi hogyan tudunk kimenni a
pusztába. Ki tudunk-e menni a pusztába? Isten készített helyet a Napba Öltözött Asszonynak, és nekünk is készít helyet, 2010-ben élõ keresztyéneknek. Mindannyiunk életében, minden napon van egy zug, egy hely, amely igazán
puszta. Olyan hely, ahol nincs tolongás; olyan hely, amely
nem színes; olyan hely, amely nem kavalkád és forgatag. Ez
a hely az imádságok belsõ szobája, az Ige feletti elmélkedés
kietlen pusztája.
E szobában nem az számít, hogy a berendezés mennyire
dizájnos, mennyire attraktív, mennyire divatos. Ebben a
szobában nem a kényelem számít, nem az a fontos, hogy milyen szórakoztató eszközök vannak benne. Ez a szoba puszta. Kényelmetlen. Kietlen és hideg. Ez a szoba végtelenül
egyszerû. Hiszen itt minden arra irányul, hogy felvegyük a
kapcsolatot Istennel. És ne csak egy kávé mellett elcsevegjünk vele, hanem egész lényünket átadjuk neki.
Sokszor mondjuk, hogy nincs idõm erre, idõzavarban vagyok, nem tudom utolérni önmagamat. Vagy ahogy tegnap
egy rádiómûsorban valaki megfogalmazta: manapság ülve
rohanunk és sietünk. Alapigénk erre nézve is tartalmaz életet megszólító üzenetet: az asszony pedig elmenekült a
pusztába, ahol Istentõl elõkészített helye volt, hogy ott táplálják ezerkétszázhatvan napig. Kettõs üzenet bontakozik ki:
Isten elõkészíti egyrészrõl a helyet, másrészrõl az idõt a tápláltatásra.
A helyrõl már részben szóltam: ez a puszta a jánosi látomásban, számunkra pedig a krisztusi értelmû belsõ szoba. Hely,
amely a találkozás és a tápláltatás helye. S mindezt Õ adja,
Õ készíti elõ. Nekünk csak észre kell vennünk. Könnyen
ilyen elõkészített hellyé válik lakásunk egy csöndes szobája,
egy könyvtár csöndes zuga, egy elhagyatott erdei pad. De a
közösségi belsõ szobák is elõ vannak készítve. Gyülekeze-

tünkben a vasárnapi istentiszteleten kívül 13 rétegalkalom
várja hétrõl hétre, hónapról hónapra azokat, akik közösségben szeretnék a belsõ szoba csöndjét megélni, közösségben
szeretnének tápláltatni az Istentõl.
De nem csak a helyet, hanem az idõt is elõkészíti Isten. Mert
1260 napos tápláltatásról van szó. Ahhoz, hogy megértsük,
mit jelent az 1260 nap, elõször a számérték, majd a mögötte
lévõ isteni hatalom nyomára kell bukkannunk.
Az ókori Izrael története folyamán kétféle naptárt is használtak. Az egyik az ún. lunáris, azaz a holdcikluson alapuló
naptár, amelyben egy év 354 nap volt. Jóval pontosabb volt
a szoláris, azaz napcikluson alapuló 365 napos naptár. A két
szám számtani átlaga kerekítve 360. Ebbõl úgy jön ki az
1260, ha figyelembe vesszük a pusztai tápláltatás e fejezetben leírt másik változatát a 14. versben: az asszonynak a
nagy sas két szárnya adatott, hogy a pusztába repüljön az õ
helyére, hogy ott tápláltassék ideig, idõkig és idõ feléig a kígyó elõl elrejtve. Ha az idõ egy év, az idõk két év és az idõ fele fél év, akkor 360+720+180=1260. Eddig tartott a matematikaóra. Ami fontos azonban ezzel kapcsolatban, az, hogy e
számban az a titok él ( ), hogy Isten adja az idõt, Isten duplázza az idõt, Isten felezi az idõt, ahogyan õ akarja, és Isten
az idõnek önmagában véve, duplázva, felezve, meghosszabbítva, megrövidítve feltétlenül ura. Isten Úr a mi idõnk
felett.1 Úr az idõnk felett. Az õ közelében értelmetlenné válnak a nincs idõm típusú kifogások. És tapasztaljuk is,
hogy a vele töltött idõ, akár magányosan akár közösségben,
úgy halad, hogy másodperc egységben valósan nem mérhetõ. Ahogy Jákob a mennyei agapé szerelem földi másának
hatása alatt tapasztalta: Így szolgált Jákob Ráhelért hét
esztendeig, de ez csak néhány napnak tûnt neki, annyira szerette õt. 1Móz 29,20. Isten tehát mind a helyet, mind az idõt
elkészíti az õ egyházának, nekünk, hogy tápláltassunk az Õ
közelében.
Manapság különösen fontos a pusztai élet. Hiszen minél jobban elmerülünk a földi élvezetekben, annál kevésbé tudunk
nyitottak maradni a Mindenható felé. Minél inkább felcsavarjuk a rádió gombját, annál kevésbé halljuk meg Isten
halk hangját. Pedig az általa történõ tápláltatás után erõvel,
energiával, dinamizmussal feltöltekezve tudunk kilépni a
pusztából: a belsõ szobából, a templom és a vasárnap csendjébõl. Így meg tudunk állni a kísértésben, és az angyali seregekkel párhuzamosan, az õ segítségükkel harcolni bûneink és a bûn ellen.
Eljöttünk ma délelõtt ide, hogy kilépjünk a zajos forgatagból, és e templom csendjében, a Lélek csendjében tápláltassunk az igével. Amely attól kapja a minõséget, hogy az élõ
Istentõl és az élõ Istenrõl szól, hozzá vezet el. Legyen a mai
nap is állomása a pusztába menetelünknek, legyen állomása elmélyülésünknek, Isten felé, a visszatérõ Jézus felé vezetõ utunknak! Ámen.

Fehér Norbert

1 Hegedûs Loránt: Apokalipszis most és mindörökké. Bp. 2005. 210.p.
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Indulj el egy úton...
Nemrégen azt kérdezte tõlem egy végzõs teológus: nem sajnálome, hogy újra eltávozik
egy évfolyam, nem
fognak-e hiányozni?
Hát persze hogy fognak, válaszoltam, egy
oldalról, másrészt pedig természetesnek is
gondolom, hogy idõnként elválnak utak, s
ki erre, ki arra tart tovább. Az jó, ha elõre
tart az út, ha lehet haladni rajta.
Most egyébként is ilyen idõszak van, hiszen a tavasz vége,
nyár eleje mindig ezt hozza: kimennek a nyolcadikosok, elballagnak a gimnazisták, végeznek az egyetemeken, és sokaknak véget érnek a tanulmányaik, vannak, akiknek
véglegesen. Továbblépnek egy fokozattal, most már úgymond az életbe. A Nagybetûsbe. Lelkészeknél még különös
kettõsség is van, hiszen a teológia öt év tanulási idejét lezárva a hallgatók egy gyakorlati, hatodik évre mennek,
ahol kettõs szerepben érezhetik magukat: egyrészt még diákok, nem kapnak rendes fizetést, csak ellátmányt, konzultációkra visszatérnek a tudomány falai közé, ugyanakkor már kint vannak a terepen, s vágynak is szolgálatra.
Ötödév végén mindenkivel sorban beszélgetek egy-egy kávézás keretében, s többen mondták, hogy a sok tanulás
után már izgatottan várják, mi is lesz kint, milyen gyülekezetbe kerülnek, ki lesz a fõnökük, segítõjük, mi az,
amit kipróbálhatnak. Legfõképpen magukat.
Ilyenkor én is mindig a jelen status quo-jának megváltozását élem át, akikkel együtt lehettem, utazhattam, kiszállásokra jártam, beszélgethettem, együtt lehettem, imádkozhattam, azok nem lesznek itt többé. S ha a helyükbe
lépnek is mások, az már más viszony. Másrészt én magam

is kíváncsi vagyok, hogyan állják meg a helyüket, hogy az a kép,
ami kialakult róluk,
miben nyer bizonyítást a való életben. Hiszen az õ szolgálatuk
jó vagy rossz bizonysága a mi munkánknak is valamiféle gyümölcse.
Sokan kelnek útra
nyáron, nemcsak új
utakra, hanem majd
szabadságra, pihenésre, esetleg új kihívások közé. A pünkösd utáni egyháznak már nem sok választása van. El kell indulni azon az úton, amelyet Jézus kijelölt. Ez is egészen új út. A múltban ott lehet hûtlenség, tagadás, félelem, megbotránkozás, bûn, viszály  a pünkösdi tanítványok megtelnek lélekkel, és az egyház hajója
csak akkor suhan, ha belekap a vitorlába a pünkösdi szél.
Péter prédikációjában ezért is idéz hosszan a 16. zsoltárból, mert hiszen az Ige tovább hat és él.
Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád elõtt. (ApCsel 2,28) Mert szomorú,
rossz hírekkel teli, s idõnként félelmetes jeleket produkáló
világunkban Isten nemcsak a haladásra, a továbblépésre
buzdít, hanem arra is, hogy mindezt örömmel tehetjük
meg azzal a biztos tudattal, hogy az õ orcája velünk jön, kísér, és jelenléte szüntelen biztatás nekünk.
Ha elindulunk most egy úton, akkor bízhatunk abban,
hogy majd meg is érkezünk.
Bölcsföldi András
spirituális
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AZ ELMÚLT IDÕSZAK FONTOS ESEMÉNYE
 a 2011. november 10-11-ei közgyûlés óta december 8-án, február 8-án, március 7-én és április 11-én tartottunk
esperesi-gondnoki értekezletet; szintén december 8-án és február 8-án pedig tanácsülést;
 a szokásos évi kerületi lelkésztalálkozót 2012. január 9-én tartottuk a Ráday utcában
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református rendezvények Taliándörögdön a Mûvészetek Völgyében július 27-augusztus 5.
KONFI+ augusztus 21-25.

Élet a teológián
FÉLÉVKEZDÉS:
A teológia a félévkezdõ csendesnapját a Nagyvárad téri gyülekezetben tartotta, amelyen a gyülekezet nemcsak helyet
adott a teológusoknak és professzoraiknak, hanem szolgáltak is nekik, valamint vendégül látták az egész hallgatóságot. A csendesnap keretében a diákok meglátogatták a Kontraszt kiállítást is.
Több hallgató részt vett a MEKDSz egri téli táborában,
ahol a 66-os út interaktív bibliakiállítást is üzemeltették,
hasonlóan májusban az erdélyi ifjúsági szervezetek szilágyperecseni Függõleges konferenciáján.

Alföldy-Boruss Dániel (Szalkszentmárton), Barthos Gergõ
(Hévízgyörk) és ifj. Bíró Botond (Mátyásföld). Téli evangélizációs-hitmélyítõ alkalmat szerveztek, amelyen Cseri Kálmán lelkész volt a meghívott igehirdetõ. Bögre körüli alkalmon Végh Tamás és Varga Róbert lelkészek voltak a diákság vendégei. Beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatót tartott a Kálvin Kiadó az igehirdetés visszajelzéseirõl.

KÖZÖS EBÉDEK:
A teológián a 2011/2012-es tanév második félévében a következõ szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a
csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen: teológia, egyházkerület, Ágoston Sándor Alapítvány, délpesti egyházmegye, baranyai egyházmegye, északpesti egyházmegye, Budapest-déli egyházmegye, Bács-kiskunsági egyházmegye, gödöllõi egyházközség, Bethesda kórház, tolnai egyházmegye
PROGRAMOK:
A második félévben a teológián folytatódott a külsõ elõadók
szervezése Bíró Zsuzsa V. éves közösségi presbiter vezetésével. A nõi identitásáról a Biblia tükrében címmel több
estés elõadást-beszélgetést szerveztek külön nõi hallgatók
részére Takaró Károlyné közremûködésével. Ifjú lelkészek Isten szolgálatában címmel pedig nemrégen gyülekezetbe került lelkészek elsõ tapasztalatairól beszélt:

Csendesnap a Nagyvárad téren

Cseri Kálmán hitmélyítõ alkalma

Fiatal lelkészek a teológián: Alföldy-Boruss Dániel

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

3

Az új dékán, Zsengellér József professzor néhány új kezdeményezése eredményeként visszaálltak a dékáni otthonórák, melyeken igei együttlét mellett aktuális ügyeket beszélhettek meg tanárok és diákok közösen. Új kezdeményezés volt a teológián az ittlévõ hallgatók lelkészeivel való kapcsolatfelvétel egy beszélgetés keretében, s a hasonló alkalom
a diákok szüleivel is, akik ezáltal bepillantást nyerhettek a
teológia belsõ életébe.

Dunaszentbenedeken a teológusok

Professzorok és a diákok lelkészeinek találkozója

Kunszentmiklósi templom elõtt

Tréning hét Pilismarót

Kaszó Gyula tanár irányításával tovább folytatódott a pilismaróti teológusház felújítása, ezt több alkalommal is végezték a diákok, többek között az ún. tréning-héten; az udvar
rendezésére is ekkor került sor. Ezen a héten a sokféle program mellett teológus hallgatók nagy számban tartottak bibliatanulmányozó beszélgetést károlis társaiknak.
OTTHONÓRÁK:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó
külsõs (nem teológus) hallgatók számára a teológia spirituálisa szervezett hétfõ esténként otthonórákat, melyek
fele felsõbb éves teológus hallgatók által tartott bibliaóra,
másik részük elõadás, beszámoló. A félév koncepciója az Én
és a másik, hogyan lesz a személyes kapcsolatokból közösség. Errõl szóltak a bibliakörök és a közös estek is. Ennek
keretében mutatkozott be az Egyetemi Gyülekezet és a
MEKDSz, adott koncertet az Anima Soni együttes, afrikai (kongói) önkéntes tapasztalatairól mesélt képekkel
együtt Fekete Erzsébet tanár, filmvetítés keretében pedig a
Téli vendég c. filmet tekintették meg.

Teológusnap a skót gyülekezetben

TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK
A 2011/2012-ES TANÉV MÁSODIK FÉLÉVÉBEN
Ebben a félévben is több teológusnapot és hétvégét szerveztek határon belül és kívül. A teológusnapok szervezésében
tevékeny részt vett Németh Tamás és Tóth Zsuzsanna V.
éves teológus: Dunaszentbenedek, Gomba, Kunszentmiklós, Skót Gyülekezet, Gyulafehérvár és környéke:
Abrudbánya, Alvinc, Magyarigen, Sárd, Szászsebes, Vajasd,
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Zalatna (Erdély), Baranya (Pécs és környéke) Pécs-Belváros, Pécs-Kertváros, Hird, Kozármisleny, Mosonmagyaróvár, Perecsen (Szilágyság-Partium), Kecskemét (Katonatelep, Széchenyi-város, Emmaus), Baracska (börtön),
Svédország (Déli rész: Göteborg, Halmstadt, Helsinborg,
Malmö). Összesen tehát 11 teológus-megmozdulás volt a
félévben, ezek során 28 helyen szolgáltak teológusok.

délybeteg-rehabilitációs központot Magyarózdon, Voltak
Parajdon a sóbányában, meglátogatták Bözödújfalu romjait,
Erdõszentgyörgy szép református templomát, megismerkedtek Gyulafehérvár nevezetességeivel, majd szolgáltak a környékbeli szórványgyülekezetekben.
Pál apostol nyomában II. címmel tanulmányi kirándulást
szerveznek nyáron Olaszország meghatározó vidékeire, felkeresve az orszá grész csodálatos természeti helyeit
(Toszkána, Róma, Nápoly, Szicília, Málta), valamint Pál
apostol itteni tevékenysége és a korai keresztyénség fontosabb helyszíneit.
NYÁRI ÉPÍTÕTÁBOROK:
Az Ágoston Sándor Alapítvány szervez és támogat idén nyáron is a teológusok és egyetemisták számára több építõ- és
gyermektábort. Folytatódik a munka felvidéki Kõrösön
és Berzétén. Tovább folytatódik és talán be is zárul a munka Felõrön (Erdély) a protestáns szakkollégium hallgatóinak munkájával. Gyermekotthonosoknak szerveznek tábort
teológusok lehetõség szerint Erdélyben és a vajdasági Módoson.

Teológusnap Gombán
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS:
A félévben egy teológusnappal egybekötött tanulmányi kirándulást tettek a teológusok. Erdélybe látogattak: felkeresték a Bonus Pastor Alapítvány által mûködtetett szenve-

EGYÉB PROGRAMOK:
Nyáron négy nagyobb rendezvénybe is bekapcsolódnak a
teológusok, a korábbi kiállítások egy közös piactérre rendezésével, melyet AGORA néven üzemeltetnek majd a
REND-en, a Szélrózsa ifjúsági találkozón, a Mûvészetek
Völgyében Taliándörögdön, és Konfi+ konferencián a Balaton mellett.
Bölcsföldi András spirituális

ÚJRATERVEZÉS
HÉTVÉGE LÁNYOKNAK
Galyatetõ, 2012. szeptember 21-23.

;

HÉTVÉGE FIÚKNAK
Galyatetõ, 2012. október 5-7.

KÖZÖS HÉTVÉGE
Mátraháza, 2012. október 21-23.
A három tábor célja, hogy az egyedül maradtaknak segítsen
helyüket megtalálni a gyülekezetekben  akár egyedül, akár társra találva.
Megérteni saját útjukat Isten elõtt megállva, másokkal sorsközösségben.
ÖNISMERET - ISTENISMERET
KI VAGYOK ÉN?
MIT AKAR VELEM ISTEN?
25-35 közötti gyülekezetbe járó fiatalokat várunk, akik keresnek, akik nem értik
egyedüllétük okát, akik segítséget várnak, akikre sosincs ideje senkinek,
s akiknek sok idejük van önmagukra.
Egy-egy hétvége költsége: 10 000Ft
Jelentkezés a hétvégékre: fodoram2010@gmail.com
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TANÁCSÜLÉSI HATÁROZATOK
2012. FEBRUÁR 8.
6. AZ EGYHÁZKERÜLET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK 2012.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
6/a. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja az egyházkerület 2012. évi költségvetését.
6/b. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja az egyházkerületi székház és konferencia-központ
2012. évi költségvetését.
6/c. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a Ráday Felsõoktatási Diákotthon 2012. évi költségvetését.
6/d. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a tahi konferencia-telep 2012. évi költségvetését 28 813 707,- Ft bevételi és kiadási összeggel.

6/e. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja, jóváhagyja a Baár-Madas Gimnázium 2012.
évi költségvetését 491 884 000,- Ft bevételi és
491 884 000,- Ft kiadási oldallal.
6/f. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a Gyökössy Endre Református Óvoda 2012. évi
költségvetését 25 252 451,- Ft bevételi oldallal és
25 252 451,- Ft kiadási oldallal.
6/g. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a Ráday Gyûjtemény 2011. évi költségvetését
71 127 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal.
6/h. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja, jóváhagyja a Budapesti Református Egyetemi és
Fõiskolai Gyülekezet 2012. esztendõre elkészített költségvetését 1 531 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal.

KÖZGYÛLÉS
2012. ÁPRILIS 26

Püspöki jelentés
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
A mostani napokban Pál apostol Rómaiakhoz írott levelét olvassuk bibliaolvasó kalauzunk szerint. Még a 20. sz. végén
tette közzé egy amerikai tudós azt a megfigyelését, hogy a
keresztyén egyháztörténetben a nagy fordítópontokon, amikor megelevenedett Isten népe, vagy még pontosabban,
megelevenedett az élõ hit, a Római levél mindig kulcsszerepet játszott. Persze botor kívánság lenne, hogy most a Római levelet olvasván egy csapásra megújuljon egyházunk,
vagy elõálljon egy Augustinus, egy Luther, egy Kálvin vagy
egy Karl Barth. Ám azt mégis (legalább magunkra nézve) kívánhatjuk, hogy a levél markáns mondandója és egyetemes
igazsága megerõsítsen és megújítson hitünkben. Már csak
azért is kívánnunk kell ezt, mert egyházunk életében egyre
távolibbnak tûnnek azok a magaslatok, amelyekrõl tágasabb szemhatárról figyelhetnénk dolgainkra. Néha úgy érzem, hogy mindennapos tennivalóink, az ügymenet, az
újabb és újabb társadalmi, közpolitikai, egyházpolitikai fejlemények nemhogy közelebb vinnének, hanem inkább távolabb sodornak ezektõl a kilátó-pontoktól.
Bár mai közgyûlésünk, vagy ahogy mi mondjuk, kisközgyûlésünk elsõsorban egyházkerületünk intézményeinek ügyeit
tekinti át, és elvileg alapos munka mellett hamar végezhetünk, még így is azt érezzük, hogy erre a pár órára is milyen
nehéz koncentráltan felkészülni és valóban eredményes
munkát végezni. Ha nem másban, hát ebben erõsítsen meg
bennünket a Római levél 6. részének megrendítõ szakasza,
melyben Pál életnek és halálnak, szolgaságnak és szabadságnak, ítéletnek és kegyelemnek, mulandónak és örökké-

valónak dimenzióit állítja egymás mellé. Ezt mondja a 6.
részben: Mert amikor a bûn szolgái voltatok, az igazságtól
szabadok voltatok, de micsoda gyümölcsét vettétek azoknak
akkor, amiket szégyelletek most. Mert azok vége halál. Most
pedig, miután megszabadultatok a bûn alól, szolgáivá lettetek Istennek: megvan tehát a gyümölcsötök a megszentelésre, a vége pedig örök élet. (Róma 6,20-22) Nehéz ezeket a
súlyos állításokat értelemmel és emberi megfontolással belátni. Sõt merészen kijelenthetjük, hogy mindezt voltaképpen csak akkor láthatjuk be, ha már megkaptuk a hit ajándékát, a hit által megigazító kegyelmet, a kegyelemmel az
Istenhez megnyitott szabad utat és az Istennel való megbékélést. Mégis, még emberi megfontolással is meg kell vizsgálnunk ezt a súlyos állítást, hogy aki a bûn szolgája, az szabad az igazságtól. Ha jól értem, ez egyrészt azt jelenti, hogy
aki a bûn szolgája, annak épp úgy van a viszonya az igazsággal, mint az egyik szabad embernek a másik szabad emberrel. Vagyis, ha akarja, akkor semmi köze nincs a másikhoz, ha akarja, semmi köze az igazsághoz. Vagy gondolhatja, hogy bûnös emberként egyenrangú partnere a szabad
igazságnak, és ez végzetes tévedés. De jelentheti Pál állítása azt is, hogy aki a bûn szolgája, az képtelen arra, hogy elkötelezze magát az igazságnak, hiszen nem is teheti, mert
senki sem szolgálhat két úrnak. Ezért mondja a 6. rész végén Pál a nagy igét: a bûn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. (6.25) Vagyis vízválasztón
vagyunk, itt dõl el minden: minden, ami élet és halál kérdése. Ennek fényében mindenképpen önvizsgálatot is kell tartanunk, s újra meg újra rá kell kérdeznünk arra, valóban a
szabadság és az igazság szabad szolgái voltunk-e mindig
mindenben. Ha csak a magam nevében szólok, és csak magamra mondom, és senki más nem tudja ezt magára venni,
úgy elnézést kérek közgyûlésünktõl, de bizony ki kell jelentenem: nem volt ez mindig így. Visszaoldalgunk az igazság
mellõl a bûn szolgaságához, ahogyan a régi zsidók is a ne-
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hézségek és harcok láttán visszakívánkoztak az egyiptomi
húsos fazekakhoz. Mert azt nem mondja sehol az ige, hogy a
szabad gyermekeknek csupa-csupa jó dolguk lesz mindig,
hogy soha nem kell semmiért megküzdeniük, hogy csak anynyiból állna a nagy élet-váltás, hogy az eddigi rabszolgatartó helyett majd a gondviselõ Isten küldi szánkba a sült galambot. Arra hívok mindenkit, hogy a Római levél nagyszerû, tiszta és örök igazságának fényében vizsgálja meg döntéseit, a dolgokhoz való viszonyát, hajlamait és készségeit.
Biztos vagyok benne, sok meglepetés fog érni mindannyiunkat. S ezt jó szívvel mondom, mintegy buzdítólag, mert így
is vagyunk Isten igéjével: sosem unalmas, de nem azért nem
unalmas, mert itt-ott mindig felbukkan benne valami, ami
még nem tûnt a szemünkbe, hanem azért, mert újra meg újra azzal az isteni csodával szembesít bennünket, hogy Isten
szeretetébõl, Krisztus által kiváltott a bûn rabságából. Áldott és nagyszerû meglepetés ezt újra meg újra felismerni,
még akkor is, ha ez éppen felráz bennünket a tespedtségbõl,
vagy kizökkent a megszokottságból, vagy éppen elzárja az
utat elõlünk, amikor rossz felé tartunk, vagy éppen megvigasztal és erõt ad az erõtelenségben.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Egyházkerületünk mai ülésének tárgysorozatában a megszokott ügyek mellett van néhány szokatlan ügy is, és természetesen vannak olyan folyamatban levõ ügyeink, melyeket most nem tárgyalunk, mégis szükséges róluk szólni.
Hadd kezdjem az elõbbiekkel. Egyházkerületünk közgyûlésének napirendjén van a Sylvester János Protestáns Gimnázium egyházkerületi fenntartásba való átvételének ügye. Hosszú ideje folytak már a tárgyalások az iskolát fenntartó
egyesület, illetve alapítvány, a zuglói önkormányzat és a Fõvárosi Önkormányzat között. Kerestük annak módját, hogy
miképpen tarthatnánk meg ezt a protestáns, illetve református szellemiségû iskolát, melynek egykori megalapításáról, illetve indulásának körülményeirõl most nem kívánok
hosszasabban szólni. Azt hiszem, hogy az iskola szakmai és
pedagógiai koncepciója, továbbá a háttérben álló önkormányzati határozatok biztosítani fogják azt, hogy a gimnázium értékes része lesz egyházi oktatásunknak. Azért is örülök, hogy a hosszú évekig tartó tárgyalás után erre sort keríthetünk, mert az egykori egyesületi iskolaalapítás csak
forgácsolta egyházi közoktatásunkat. Ezt úgy mondom,
mint tényt, s nem úgy, mint amivel bármiféle és bármilyen
irányú felelõsséget kívánnék felróni. Inkább örülök annak a
ténynek, hogy olyan korszakban, amikor a társadalmi és
kulturális erõk inkább szétszóródnak vagy egymást gyengítve merülnek ki, nekünk sikerülhet megerõsödni.
Ehhez fûzöm azokat az általános megjegyzéseket is, amelyek az új parlamenti törvények nyomán mutatkozó intézmény-alapítási lázra vonatkoznak. Mindenki jól tudja, hogy
egyházi közoktatásunk mind ez idáig igen kicsi részét fedi le
a magyar közoktatásnak. Azt is tudjuk, hogy kívánatos volt
és kívánatos is, hogy iskolahálózatunk bõvüljön. Azt azonban már elfelejtik némelyek, hogy ez elsõsorban a minõségi
oktatást jelentené. És azt is elfeledik némelyek (a fiatalabb
nemzedéket nem is okolom ezért), hogy micsoda félelmetes
hajtûkanyarokat kellett abszolválni 15-20 évvel ezelõtt az
elsõ nagy iskolaalapítási hullám során. 20 éve még missziói
látomás kapcsolódott az iskolaalapításhoz. Ma már sokkal
józanabban látjuk mindezt, nem fûzünk hozzá eszkatologikus reményt (mert a közoktatás nem is tartozik az
eszkatológiába), sõt, olykor-olykor megijedünk, hogy netán
éppen egy-egy rosszul mûködõ egyházi iskola lesz megint
egyházellenes nézetek melegágyává. A 20 évvel ezelõtti
nagy nekiindulást néhány tény mégis igazolja. Néhány hete
jelent meg a legjobb száz középiskolát bemutató kötet, mely
különbözõ szakmai szempontok szerint értékeli és rangso-

rolja a magyar középiskolákat. Örömmel említem, hogy az
elsõ százban három református iskola is benne van, ezek közül kettõ dunamelléki, sõt, az egyik dunamelléki iskolánk az
összes egyházi iskolák közül a harmadik. Rendben tehát: e
kimutatás szerint a Baár-Madas Magyarország 40. legjobb
gimnáziuma és a harmadik legjobb felekezeti iskola. Gödöllõ líceuma a 60. és Hódmezõvásárhely gimnáziuma a 84. Reméljük, hogy néhány év múlva a százas mezõnyben még
több református iskolát találhatunk majd!
Mindazáltal a jelenre nézve szeretném néhány fenntartásomat is megfogalmazni. Egy esztendeje, hogy zsinatunk általános kritériumokat állított fel, melyek segítségével eldönthetõ, hogy fenntartható és mûködtethetõ módon átvehetõ-e
vagy alapítható-e egy-egy egyházi közoktatási intézmény.
Ennek tavaly volt némi foganatja, s bízom abban, hogy ebben a mostani idõszakban is elõveszik az érintett gyülekezetek és lelkipásztorok ezt a kritérium-együttest, s nem ugranak bele elhamarkodottan intézmény-átvételbe, hogy aztán
ne tudjanak belõle kár és veszteség nélkül kikeveredni.
Mindez még inkább igaz szociális intézmények átvételére.
Ennek az új átvételi és alapítási hullámnak  ha jól érzékelem  már nem az a fõ motívuma, hogy az egyház az õt megilletõ társadalmi szerephez jusson. Inkább valami különös,
keverék érdek-együttes motiválja a törekvéseket. Az egyik
elem  elismerem  még mindig valamiféle missziós szándék, vagy keresztyéni küldetéstudat. De máris ott van mellette az a tény, hogy legtöbb esetben az eddig mereven elzárkózó önkormányzatok keresik a gyülekezeteket és ajánlanak fel átvételre intézményeket. Még kirívóbb, amikor egyegy egyházi státuszát vesztett, megszûnõ biznisz-egyház
akarja intézményeit átadni, s cserébe csupán a know-how
árát kéri, vagy hogy maradhassanak az intézmény vezetõi.
S volt már olyan is, amikor egyszerre mindkettõt kérték. És
természetesen megjelennek az állam szempontjai is, melyek
hol kedvezõk, hol kedvezõtlenek a majdani fenntartók számára. Kérek tisztelettel mindenkit, hogy a Római levél idézett szakaszainak fényében is tartson némi önvizsgálatot 
tûnjék akármilyen nagynak is az esély egy-egy intézmény
átvételére, kínálkozzék bármilyen ígéretesnek is a lehetõség
a gyülekezet ily módon való megerõsítésére, legyen bármilyen nagy is a mostani fenntartók részérõl érkezõ nyomás 
kérem, vizsgálja meg ki-ki önmaga szándékait, nehogy aztán az intézmény-fenntartás kötelezettségének rabszíjára
fûzze magát. Igen, féltek és óvok minden presbitériumot attól, hogy a lehetõségen megbokrosodva, gyülekezetvezetõ
testületbõl menedzsmentté alakuljon, hogy eztán már csak
azzal legyen gondja-baja, hogy a nagy hamar megszerzett és
nem is kedvezõ feltételekkel átvett intézményt fenntartsa.
Itt is le kell szögeznünk: közegyházunknak nem áll módjában a rosszul sikerült kalandokat finanszírozni. Summa: kérek mindenkit, minden esetben a lehetõ legalaposabban tanulmányozza a zsinatunk által kiadott szamárvezetõt.
Egyházkerületünk napirendjén szerepel egy ingatlan eladásának az ügye is, mely igen egyszerû  látszólag. Arról van
szó, hogy egy elhunyt testvérünk két örököst nevezett meg:
a szentendrei gyülekezetet és egyházkerületünk Gyökössy
Endre Intézetét. Az ingatlan azonban egykor a Németajkú
Református Egyházközség tulajdona volt, amit a kommunizmus idején államosítottak az egyházközség egész épületével
együtt, s amit az egyházközség nem is kapott vissza kárpótlásban. Most vevõként jelentkeztek, hogy egykori tulajdonukat az örökösöktõl viszszavásárolják. Arra kérem egyházkerületi közgyûlésünket, hogy hatalmazza fel az elnökséget az
adásvételi szerzõdés aláírására azzal a feltétellel, hogy a
megszabott vételár méltányos és testvéries, és nem feltétlenül igazodik az ingatlan piaci árakhoz. Magyarán: azt kérem és azt szeretném, hogy valamivel kevesebbért adjuk el
az ingatlant, mint amennyit egy ingatlanbecslõ megállapítana. Nem azt kérem, hogy ingyért adjuk vissza, hanem azt,
hogy legyünk egymás testvérei az ilyen ügyekben.
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Idekapcsolódik egy másik ingatlan ügy is, amelynek története igen romantikus. A balatonaligai kis templomról van szó,
melyet a két világháború között építettek, Balatonaligán
nyaraló, fõként budapesti reformátusok, s ha jól tudom, Ravasz László püspök szentelte fel. Idõközben a vízpart, ahova
a templom épült, állami tulajdonba került, s itt létesült a híres-hírhedt Club Aliga. Nyári idõben most is istentiszteletek
vannak vasárnap délutánonként, pár esztendeje egyházkerületünk harangot is öntetett, és kerületünk költségvetése
támogatja a kis templom fenntartását. Idõközben azonban a
Külsõ-Somogyi Egyházmegye Dunántúlhoz került, aztán az
állami közigazgatási határok is megváltoztak, így az aligai
kis templom ma a Veszprémi Egyházmegye területén van, és
a balatonfõkajári lelkipásztor látja el a szolgálatokat. A legközelebbi dunamelléki gyülekezet, ha jól számolom, a
sárszentmiklósi (50 km). Az a tiszteletteljes javaslatom,
hogy adjuk át ezt a kis templomot az eddig is nagy gondossággal szolgáló dunántúli egyházkerületnek, hogy illetékességgel õk lássák el és biztosítsák a zavartalan istentiszteleti szolgálatot. Természetesen ha majd egyszer a Külsõ-Somogyi Egyházmegye újra a Dunamellékhez fog tartozni, akkor Aligát is nyilván visszakapjuk. Így lenne testvéries, és
így tudnánk valóban kifejezni a dunántúliak iránti megbecsülésünket.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Most már csak néhány szóban szeretnék megemlékezni néhány folyamatban levõ ügyrõl. Hamarosan kikerül a nyomdából a Dunamelléki Énekeskönyv, melynek három próbafüzetét
az elmúlt néhány évben számos gyülekezetünk használatba
vette és új énekek tanítására használta. Az eddigi tapasztalatok alapján készült ez a nagyobb összeállítás, sokféle igen hasznos melléklettel és kellékkel kiegészítve, hogy elõrelendítse
egyházi éneklésünk ügyét. E helyrõl is jó szívvel ajánlom és kérem is gyülekezeteinket, vegyék használatba, fõleg konferenciákon, nyári táborokban, hétközi alkalmakon, de akár istentiszteleteken is. Reméljük, hogy a jelentõs kiadvánnyal elõrébb vihetjük készülõ új énekeskönyvünk ügyét!
Elkészültek a 2011. év egyház-statisztikai adatai, mind az
országos, mind az egyházkerületi. A népmozgalmi adatok további csökkenést mutatnak minden területen, s bár most
nem kívánok ezekrõl részletes elemzést adni, ezt majd szokás szerint az õszi közgyûlésen teszem meg, annyit mindenképpen jeleznünk kell, hogy a csökkenés mint statisztikai
tény igen nyugtalanító, ugyanakkor ha az adakozás statisztikáival vetjük össze, azt mutatja a kép, hogy a maradék
egyre öntudatosabb. Gyülekezetünk tagjai egyrészt azt látják, hogy kevesebb a keresztelõ, az esküvõ, a konfirmáció és
a temetés, de azt is látják, hogy nagyobb áldozatot kell vállalniuk, és úgy tûnik, ezt vállalják is. Még nem ismeretesek
a múlt év õszi népszámlálási adatok, s nem is merek jósolgatni, mert tíz esztendõvel ezelõtt igen pocsék jósnak bizonyultam, így inkább megvárom a részletes eredményeket.
Abban azonban biztos vagyok, hogy nem leszünk többen,
mint tíz évvel ezelõtt, és ezen mindenképpen el kell gondolkodnunk. Hadd hívjam fel a figyelmet Riskó János lelkipásztorunk igen alapos tanulmányára, mely a Theologiai Szemlében jelent meg, és a tíz évvel ezelõtti népszámlálás különbözõ statisztikai variációit veti egybe, igen megdöbbentõ
eredményekkel. A konklúzió mindazáltal egészen evidens: a
gyülekezeti élet minõségén, a lelkipásztori szolgálat hitelességén és az evangéliumi hûségen bizony sok-sok minden
megfordul vagy megfordulhat. Sok mindent magyarázhatunk szociológiai, kulturális és társadalmi folyamatokkal,
vagy akár történelmi érvekkel is, de ahol mindezek dacára
is életet találunk, ott a legkézenfekvõbb magyarázat az,
hogy helyben egy-egy gyülekezetben, akár széllel szemben
is, akár a meghatározó társadalmi mentalitással szemben
is, Isten szabadító erõi mûködhettek.
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Ezért tartom fontosnak újra megemlékezni a gyülekezetszervezés munkájáról, mely nem egynapos akció volt kerületünk részérõl, nem is jól hangzó média-hír, hanem tudatos elkötelezés, hogy a folytonos mozgásban levõ magyar
lakosságban megtaláljuk, és megszervezzük az új gyülekezeteket, azon a helyen, ahova reformátusokat a történelmi
szelek fújtak. Kérem ehhez a továbbiakban is a közgyûlés
támogatását!
Látszólag nem ide tartozik, de úgy érzem, ezt érinti mindenképpen a Budapesten megnyílt Kontrasztkiállítás, mely folyamatosan telt házzal üzemel, és nyilvánvaló, hogy hoszszabb ideig kell majd nyitva tartanunk, mint terveztük,
ezért feltehetõen tartalékainkból némi pénzt kell még felszabadítanunk mûködtetésére. Olyan nagyszerû lehetõség
ez, amely éppen azokat szólítja meg, ragadja meg, viszi el a
válaszúthoz, akik máskülönben nem szembesülnek azzal,
amit a Római levél oly egyértelmûséggel fogalmaz meg, mit
jelent a bûn rabszolgasága, melynek a vége halál, és mit jelent Isten igazságának elkötelezett életünk, melynek végsõ
reménysége az örök élet.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Az elmúlt néhány esztendõ igen sok változást hozott Magyarország életében. S hogy ezek korszakos változások, azt
nem annyira az a rövid idõ igazolja, ami mögöttünk van,
nem is az, hogy mindenféle jót beleképzelhetünk ezekbe a
változásokba, hanem az a fenekedés, ahogyan a világ egyes
részein mindezt fogadták. Különösen a világ azon részein,
ahol egyetlen elv uralkodik: a még több pénz. A Magyarországot érõ politikai bírálatok és viták mind-mind elviselhetõk lennének, hiszen ezek (állítólag) hozzátartoznak a demokratikus vita-kultúrához. Amikor azonban mindegyre kilóg a lóláb, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag arról volna szó,
hogy miképpen lehet az országot hitelek és kölcsönök, programok és regulációk okán tovább sarcoltatni, nekem inkább
az jut eszembe, hogy ezek szerint még nem ért véget a hidegháború, mert a háborúk sosem akkor érnek véget, amikor elhallgatnak a fegyverek és hazamennek a katonák, hanem
akkor, amikor a vesztes kifizette a hadisarc utolsó részletét.
S már mindegy is, hogy minek álcázzák, úgy érzem, a gyõztes nyugati hatalmak még mindig sarcoltatni kívánják országunkat. Csak abban lehet bízni, hogy elõbb-utóbb ki is
mondják: bizony, errõl van szó. Az nem lesz kellemes, de legalább egyértelmûen tudomásul vehetjük a helyzetet. Imádkozzunk hát országunkért, magára hagyottságában, és elesettségében  de ne temetési imádságot mondjunk, hanem
megelevenítõ, közbenjáró esdeklést, hogy Isten Szentlelke
fordítsa az atyák és a fiak szívét az élõ Istenhez, Krisztus
kegyelméhez, az örök életre vezérlõ igazsághoz.
Jelentésem végén emlékezzünk az elõzõ közgyûlés óta elhunyt lelkipásztor testvéreinkrõl:
Tóth Sándor, Csányoszróról ment nyugdíjba (2011. dec. 2-án
hunyt el), Kiss Ernõ volt decsi lelkipásztor (2011. dec. 12én), Faragó Tibor nyugalmazott dunaharaszti lelkipásztor
(2012. jan. 4-én), dr. Kiss Sándorné nyugalmazott lelkész
(2012. márc. 29-én) és aktív szolgálatban Zákányi Bálint
botykapeterdi lelkész (2012. febr. 6-án).
Nyugdíjba vonult: Ablonczy Zsolt, Budapest-KispestKözpont lelkipásztora.
Õrizzük kegyelettel elhunyt lelkipásztoraink emlékét, és kívánunk áldott pihenõidõt a nyugdíjasoknak!
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KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK
2012. április 26.
7. A PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATOK

10. 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEK

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

Elõterjesztõ: Hegedûs Béla

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönettel elfogadja a jelentést és a Dunamelléki Közleményekben teljes egészében megjelenteti.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés jóváhagyja a nyolc egyházmegye 2012. esztendõre szóló költségvetését, teljesítéséhez Isten áldását kéri.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés ismételten felhívja gyülekezeteink figyelmét arra, hogy
csak kellõ körültekintéssel vállalják oktatási valamint
szociális intézmények átvételét, fenntartását, nehogy
rabszíjra fûzze magát egy-egy gyülekezet az intézmények fenntartásával, menedzselésével.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
javasolja a Dunamelléki Énekeskönyv használatát gyülekezeteink alkalmain.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
továbbra is támogatja az új missziói gyülekezetek szervezését, indítását egyházkerületünk területén.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felhívja a kebelbeli gyülekezeteket, hogy minél többen látogassák a Budapest-Pozsonyi úti Egyházközségünkben
látható Kontraszt Kiállítást (Kiáltás a családokért), ismertessék meg ifjúsági csoportjainkkal is.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
megnehezedett anyagi és erkölcsi helyzetben is támogatja
mindazon kezdeményezéseket, amelyek elõsegíthetik az öszszefogást, szolidaritást hazánk állapotának felemelésére.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés jó,
tartalmas nyugdíjas idõt kíván nyugalomba vonult testvérünknek: Ablonczy Zsoltnak; kegyelettel emlékezik
meg Tóth Sándor, Kiss Ernõ, Faragó Tibor, dr. Kiss
Sándorné nyugalmazott lelkipásztorainkról és az aktív
szolgálatban elhunyt Zákányi Bálint botykapeterdi lelkészrõl.
8. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja az Egyházkerületi Tanács 2012. február 8-án tartott
ülésének munkájáról szóló beszámolót, tudomásul veszi a
hozott határozatokat.
9. INTÉZMÉNYEK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAI
Elõterjesztõ: Derzsi György
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a számvizsgáló bizottság jelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felkéri az egyházkerületi intézményeket  függetlenül
attól, hogy ki a fenntartójuk  arra, hogy az állami szabályok szerinti alakisággal is készítsék el és nyújtsák be
a zárszámadást gazdálkodási évükrõl.

11. JELENTÉS A LELKÉSZI SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL
Elõterjesztõ: Derencsényi Zsuzsanna
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Lelkészi Szolidaritási Alap 2011. évi zárszámadását.
12. JELENTÉS A KRE HITTUDOMÁNYI KARÁRÓL
Elõterjesztõ: Zsengellér József
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a KRE HTK dékánjának jelentését a 2011-es
tanévrõl. Az oktatók további munkájára, a hallgatók lelkészi szolgálatra való felkészülésére továbbra is Isten áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni dr. Békési Sándor docens testvérünknek
2005 és 2011 között két cikluson át tartó hûséges dékáni
munkáját, oktatás- és tudományszervezõ tevékenységét.
További oktatói munkájára és életére Isten áldását kívánja.
13. JELENTÉS A KRE TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KARÁRÓL
Elõterjesztõ: Nagy István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a 2011/2012-es tanévrõl szóló jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
fokozott figyelemmel kíséri a 2013-as tanévtõl kötelezõvé
váló hit- és erkölcstanoktatást. Erre felkészülendõ konferenciát szervez.
14. JELENTÉS A RÁDAY GYÛJTEMÉNY MUNKÁJÁRÓL
Elõterjesztõ: Berecz Ágnes
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Ráday Gyûjtemény 2011. évi jelentését.
15. JELENTÉS A BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FÕISKOLAI GYÜLEKEZETRÕL
Elõterjesztõ: Veszelka Tamás
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönettel veszi tudomásul az egyetemi lelkészi jelentést, Isten Szentlelkének áldását kérve az egyetemi gyülekezetben folyó szolgálatra.
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2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Isten iránti hálával veszi az egyetemi misszió ügyében
tett elõrelépéseket és további támogatásáról biztosítja a
Budapesti Református Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezethez kapcsolódó missziói munkát.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felhatalmazza az egyházkerület elnökségét a MEÖT fõtitkárával a MEÖT-székház rezsiköltségeirõl kötendõ
szerzõdés aláírására.
16. JELENTÉS A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÕ INTÉZETRÕL
Elõterjesztõ: Szabó Gabriella
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés, korábbi határozataira és az elvégzett munkára való tekintettel, felkéri a továbbképzéssel foglalkozó zsinati bizottságot,
hogy a 2006 októbere és 2010. december 31. között megszerzett egyházkerületi krediteket visszamenõleg regisztrálja és
fogadja el.
17. JELENTÉS A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZÁRÓL ÉS KONFERENCIAKÖZPONTJAIRÓL
Elõterjesztõ: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felhívja a kebelbeli gyülekezetek figyelmét mind az RFD,
mind a mátraházi és galyatetõi konferencia-központok
szolgálatára, kérve ezek létezésének és lehetõségeinek
tudatosítását.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni a székház, az RFD, a mátraházi és galyatetõi konferencia-központ munkatársainak szolgálatát, tõlük további hûséget vár és áldást kér munkájukra.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a tahi konferenciatelep 2011. évi életérõl és
szolgálatáról szóló beszámolót.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
szükségesnek tartja és támogatja a tahi konferenciatelep
továbbfejlesztését.
18. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
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Kölesd-Tengelic Református Társegyházközség megalakulásáról, továbbá a Kajdacsi Református Egyházközség és a Pálfai Református Egyházközség átminõsítését missziói egyházközségekké.
20. INGATLAN ELADÁSA (BP. ALKOTMÁNY U. 15.)
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felhatalmazza az egyházkerületi elnökséget a Budapest V. kerület 24873/3/A/22 helyrajzi számú lakás adásvételi szerzõdésének aláírására, amennyiben méltányos és testvéries
vételárat sikerül megszabni.
21. A KISKUNHALASI EGYHÁZKÖZSÉG TELEKALAKÍTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés tudomásul veszi a bejelentést.
21. A SYLVESTER JÁNOS GIMNÁZIUM ÁTVÉTELE
Elõterjesztõ: Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Sylvester János Református Gimnázium Alapító Okiratát.
23. A BALATONALIGAI TEMPLOM ÁTADÁSA A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETNEK
Elõterjesztõ: Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés átadja a Dunántúli Református Egyházkerületnek a Balatonvilágos 295/3 helyrajzi számon bejegyzett balatonaligai
templomot, azzal a kikötéssel, hogy mindaddig kultuszhelyként mûködjön az épület, amíg Balatonaligán ki nem váltják
más épülettel.
24. A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZA RÁDAY FELSÕOKTATÁSI DIÁKOTTHONÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Elõterjesztõ: Kaszó Gyula
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Ráday Felsõoktatási Diákotthon módosított szervezeti és mûködési szabályzatát.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés Kálmán Csaba, dr. Lassu Gábor és Sebestényné Jáger Orsolya
lelkészi képesítését hatályban tartja  a felterjesztõ egyházmegyék javaslatai alapján  2017. április 30-ig.
19. EGYHÁZKÖZSÉGEK ÁTMINÕSÍTÉSE, BEOSZTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés tudomásul veszi a Budapest-Déli Református Egyházmegyei
Közgyûlés határozatát a Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség megalakulásáról; valamint a Tolnai Református Egyházmegye Közgyûlésének határozatait a
2012. ÁPRILIS 26. KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
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EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2012. MÁJUS

BARANYA
ELHUNYT:
Zákányi Bálint Botykapeterd

BÁCS-KISKUNSÁG

SZÜLETETT:
1. Bernadett  Szabó J. Róbert és Mayer Melinda második
gyermeke
2. Villõ Enikõ  Papp Szabolcs második gyermeke

ÉSZAKPEST

SZÜLETETT:
Adél Zsófia  Adamek Norbert második gyermeke

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Árvavölgyi Béla  TT-ról Tahitótfaluba
2. Árvavölgyiné Szatmári Ilona  TT-ról Tahitótfaluba beo.lp.
3. Kenyeressy Károly  Válról Gyöngyösre

BUDAPEST-DÉL

SZÜLETETT:
1. Gergõ Sámuel Matyó Lajos negyedik gyermeke
2. Zsigmond  Kovách Tamás ötödik gyermeke

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Siba-Rohn Hilda  Budára beo.lp.
2. Faragó Dávid  Csepel-Központból az egyházmegyéhez
3. Kéri Tamás  Gyöngyösrõl Csepel-Központba
4. Harkai Ferenc Csaba  Érsekcsanádról Kispest-Központba
SZÜLETETT:
1. Boáz Barnabás  ifj. Kis Boáz második gyermeke
2. Károly Ugocsa  Szabó Károly második gyermeke
3. Zselyke  Galang-Petõ Viktória elsõ gyermeke
4. Anna Rebeka  Páskuné Ercse Imola második gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Ablonczy Zsolt  Kispest-Központ

BUDAPEST-ÉSZAK
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Boza Kristóf András  Pozsonyi útról DT-ra
2. Bozáné Géresi Anikó  Pozsonyi útról DT-ra

NYUGDÍJBA MENT:
Katona Zsuzsanna  Fót

TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Bocskorás Enikõ  Kajdacs missziói lp.
2. Szalai Géza  Iregszemcsérõl Tamási missziói lp.
3. Lenkeyné Teleki Mária  Paks, megválasztott lp.
4. Czeilinger Antal  Gyönk, megválasztott lp.

VÉRTESALJA
SZÜLETETT:
Ferenc  Kádár Ferenc Dániel elsõ gyermeke

SZÜLETETT:
1. Dorka  Neuwirth Tibor második gyermeke
2. Dávid  Benke Katalin elsõ gyermeke

DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Stefán Attila  Taksonyba missziói lp.
2. Nátulyné Szabolcsik Eszter  Vecsésrõl Tökölre missziói lp.

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:





Tóth Sándor  Csányoszró
Kiss Ernõ  Decs
Faragó Tibor  Dunaharaszti
Kiss Sándorné
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MILYEN TÖRTÉNETBE KEVEREDTÜNK BELE?
A Dunamelléki Egyházkerület konfirmandus hete
2012. július 2-7. EMMAUS HÁZ
John Bunyan könyve: A ZARÁNDOK ÚTJA alapján

=

A hét költsége: 16500Ft,
hétfõtõl szombatig, 5 teljes nap.

Jelentkezés: 2012. június 15-ig,

#

tassiref@gmail.com

Nagy beszélgetések, sok játék, kihívás, nagy közös éneklések,
kirándulások  élmények , amelyek egy NAGY TÖRTÉNETBE vezetnek be
mindenkit, melynek részesei, szereplõi vagyunk mindnyájan.
MINDEN 12-14 ÉVES KONFIRMANDUST SZERETETTEL VÁRUNK!

A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése által alapított díjak
a pedagógusok elismerésére
SOLI DEO GLORIA-DÍJ
Olyan testületek, intézmények kaphatják a díjat, amelyek református közösségként több éven keresztül
egységes arculattal jelenítették meg a református keresztyén nevelés alapelveit, munkájuk példaadó volt
abban a tekintetben, hogy egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére
és pedagógiai kultúrájára épült.
LORÁNTFFY ZSUZSANNA-DÍJ
Olyan tanügyi vezetõ kaphatja meg a díjat, akinek irányítása mellett az intézmény hosszú ideje kimagasló
eredményességgel dolgozik és/vagy oktatja, neveli tanítványait keresztyén szellemiségben
és gyarapítja tudásukat az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeinek megfelelõen.
BENDA KÁLMÁN-DÍJ
Olyan óvónõk, tanítók, tanárok kaphatják meg, akik saját szakterületüknek hosszabb ideje
elismert képviselõjük, tanítványaik sikereket érnek el a különbözõ szintû tanulmányi versenyeken,
vagy a hátrányos helyzetû, sajátos nevelési igényû diákok támogatásában jeleskednek.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
 az intézmény igazgatótanácsának indoklását, illetve jóváhagyását
 a nevelõtestület javaslatát
 a felterjesztõ indoklását

A pályázatokat a Hörcsök Imréhez (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.) kell felterjeszteni 2012. június 30-ig.
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A DRESZKK MÁTRAHÁZAI
KONFERENCIA-KÖZPONTJA
2012-BEN IS SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT AZ ALÁBBI TURNUSOKRA

PÜNKÖSDI HÉTVÉGE:
2012. május 25.  május 27.

KEDVEZMÉNYES NYÁRI
NYUGDÍJAS TURNUS:
2012. június 1  június 8.
2012. június 11  június 17.

MÁTRAHÁZI ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ:
2012. szeptember 3  szeptember 13.

ÕSZI KIRÁNDULÁS, KONFERENCIA,
CSENDESHÉT:
2012.
2012.
2012.
2012.
2012.
2012.
2012.

október 1.  október 5.
október 8.  október 12.
október 24.  november 1.
november 5.  november 11.
november 26.  november 30.
december 3.  december 7.
december 10.  december 16.

Részvételi díjak

Teljes díj: 7000 Ft+Áfa/fõ/éj
Református egyháztag: 5600 Ft+Áfa/fõ/éj
Csoportdíj 5300 Ft+Áfa/fõ/éj
Kétágyas szoba 1 fõ részére 10000 Ft+Áfa/fõ/éj
Ifjúsági csoport tetõtéri elhelyezéssel:3500 Ft/+Áfa/fõ/éj
Idegenforgalmi adó 400 Ft/fõ/éj (gyermek, tanuló és nyugdíjas nem fizeti)

Kedvezmények:

0-2 éves korig ingyenes
2-10 éves gyerek 50%
10-14 év között 25%
14 év feletti tanuló, hallgató 10%

További információ: www.matrahaza.parokia.hu
Foglalás, tájékoztatás telefonon: 06-37-374-011
mobiltelefonon: 06-30-205-8568
emailben: refudulo@gmail.com
Budainé Terjék Judit intézetvezetõ lelkésznél

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények • 13

Ráday Konferenciaház
Galyatetõ
A Dunamelléki Református Egyházkerület galyatetõi konferenciaházát ajánljuk mindenkinek,
aki nyugalomra, kristálytiszta levegõre, a Mátra egyedi mikroklímájára vágyik.

PÁRATLAN ÉLMÉNYT NYÚJTHAT:

erdei iskoláknak, osztálykirándulásoknak
kisebb létszámú konferenciáknak, továbbképzéseknek
nagycsaládosoknak, túrázóknak, pihenni vágyóknak
gyülekezeti foglalkozásokhoz, csendes hetekhez kiválóan alkalmas
Gyöngyös 24 km-re, Eger 50 km-re található, számtalan múzeum, vár,
fürdõ, kulturális program elérhetõ a térségben.

Református egyháztagoknak 5600 Ft + áfa/fõ/éj (teljes ellátással),
gyermekeknek, csoportoknak kedvezménnyel vehetõ igénybe!

A 2012-BEN MÉG LEFOGLALHATÓ IDÕPONTOK:
augusztus 6  12-ig
augusztus 22  szeptember 13-ig
október 10  decemberig

MINDENKIT SZERETETTEL LÁTUNK!
Érdeklõdés, szobafoglalás: dr. Miklósné Szegváry Veronikánál
06 30 663 95 60
galyaref@gmail.com
www.galyateto.parokia.hu

A FELÚJÍTOTT ÉS A KÖZELMÚLTBAN ÚJRA MEGNYITOTT EGYKORI BÉRC,
MA LIFESTYLE HOTEL MÁTRÁBAN MINDKÉT ÜDÜLÕNK VENDÉGEI
FÉL ÁRON VEHETIK IGÉNYBE A WELLNESS RÉSZLEGET!
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Az Év Igehirdetése-díj
Pályázat
A Dunamelléki Református Egyházkerület 2007-ben díjat alapított Az év igehirdetése néven.
A biblikus és korszerû igehirdetés, mely megfelel mind a teológiai kritériumoknak, mind pedig a homiletikai kívánalmaknak, elsõrenden járul hozzá a Jézus Krisztusról való bizonyságtételhez, az élõ hit ébresztéséhez és
táplálásához, valamint az egyház építéséhez. A díj szerény megbecsülése azon igehirdetõknek, akik szüntelenül
fáradoznak azon, hogy a jól megértett szentírási üzenetet tolmácsolják. Az egyházkerület a díjazott igehirdetés
közzétételével példát kíván adni valamennyi igehirdetõ nemzedék számára.
Az Év igehirdetése-díj-ra bármely, a beküldési határnap elõtti tizenkét hónapban magyar nyelven elhangzott
igehirdetés ajánlható (2011. szeptember 15.  2012. szeptember 15.).
Az ajánlott igehirdetés beküldési határnapja 2012. szeptember 15.
Az ajánlott igehirdetést (két példányban, A/4-es lapon, kettes sorközzel gépelve) pályázati formában, jeligével
ellátott, kettõs, zárt borítékban kell megküldeni a Dunamelléki Egyházkerület Püspöki Hivatalába (1092 Bp.
Ráday u. 28), Kardos Ábel püspöki titkárnak. A borítékon fel kell tüntetni Az év igehirdetése megnevezést is.
Az Év igehirdetése-díj-ra legalább tíz református egyháztag jogosult együttes ajánlást tenni, akik a belsõ zárt
és jeligével feliratozott borítékban aláírásukkal adnak támogató nyilatkozatot, továbbá igazolást arról, hogy az
általuk ajánlott igehirdetés valóban elhangzott. Ugyanitt közlik az igehirdetõ nevét is. A pályázatot beküldõknek
lehetõségük van az igehirdetõvel egyeztetni, hogy elhangzott igehirdetésének írásban rögzített formája
helyesírási, stilisztikai és retorikai szempontoknak megfelelõ legyen.
A pályázatok elbírálására a Dunamelléki Egyházkerület öttagú bíráló bizottságot állít. A bíráló bizottság tagja
a KRE Hittudományi Karának mindenkori homiletika tanára és rendszeres teológiai tanára, továbbá a
Dunamelléki Egyházkerület püspöke, valamint a KRE Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvészeti Tanszékének
egy delegált tanára, és valamely református gimnázium delegált irodalomtanára.
A díjat az egyházkerület õszi közgyûlésén adják át. Átadásakor a KRE Hittudományi Karának homiletika tanára
méltatja a díjazott igehirdetést, amelynek megjelentetésérõl az egyházkerület gondoskodik a Dunamellék c. hivatalos lap különnyomataként. A nem díjazott pályázatok adatait tartalmazó borítékokat a bizottság döntése után
megsemmisítjük.
Az Év igehirdetése-díj értéke bruttó 300 000,- azaz háromszázezer forint.
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A DUNAMELLÉKI EGYHÁZKERÜLET 2012. JÚLIUS 9-15-IG

ZENEI HETET
SZERVEZ GALYATETÕRE A GYÜLEKEZETI ÉNEKLÉS IRÁNT
ELKÖTELEZETT FIATALOK RÉSZÉRE!

Ezen a héten a 2009-10-ben három kötetben megjelent,
és most tavasszal egy kötetbe átdolgozott,
Krisztus az énekem címmel kiadásra kerülõ Dunamelléki Énekfüzetek
énekeit tanuljuk, illetve megismerhetjük azok hymnológiai hátterét,
felhasználási lehetõségeit a gyülekezeteinkben.

j

SZERETETTEL HÍVUNK,
 ha fontos számodra, hogy gyülekezeted, s annak minden korosztálya folyamatosan
új énekeket tanulhasson, azaz hogy az istentiszteleti éneklés is megújulhasson
 ha zeneiskolába vagy kántorképzõbe jártál, és zenei alapokkal bírsz
 ha eddig is kántor vagy énekvezetõ voltál egy református közösségben, és szívesen
képzed magad ezen a területen

A hét részvételi díja: 9000,- Ft.
Ez nem a teljes költség; a nagyobb részét a Dunamelléki Egyházkerület állja.
Az útiköltséggel pedig  reméljük  a gyülekezeted fog tudni támogatni,
hiszen közöttük kamatoztathatod mindazt, amit e héten tanulsz.
Jelentkezni e-mailen: fodoram2010@gmail.com
vagy postai úton: Fodorné Ablonczy Margit 1092 Budapest, Ráday u. 28.

A jelentkezési lap beérkezését követõen kérjük, hogy 3000 Ft elõleget is fizess be
a Dunamelléki Egyházkerület számlájára. A csekket minden jelentkezõnek
névre szólóan küldjük ki. A befizetett összeggel válik jelentkezésed véglegessé.
A zenei héten 25 fõ vehet részt.
A jelentkezéseket azok beérkezési sorrendjében tudjuk figyelembe venni.
NAGY SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET!
A szervezõk:
Draskóczy László

Fodorné Ablonczy Margit

Hornyák Julianna

Vizi István
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DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(raday28.hu
Felelõs szerkesztõ: Peterdi Dániel
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O. A. Invest gondozásában

DUNAMELLÉK
D u n a m e l l é k i R e f o r m á t u s E g y h á z k e r ü l e t i K ö z l e m é n y e k • 2012 / d e c e m b e r

Aki kész elveszíteni az életét énértem

Pál barlangja Máltán

A Biblia leírása szerint Jézus emberi testének a fogantatása Isten teremtõ munkája volt. Ha Isten meg akar
valósítani valamit, azt kimondja. A Biblia sok helyen
szól errõl, hogy Isten beszédének, igéjének teremtõ
ereje van. A mindenség-történet hajnalán Isten azt
mondta: legyen világosság  és lett világosság! Amit Õ
kimond, az megtörténik.
A Biblia leírása szerint Jézus emberi testének a fogantatása is így történt. Isten azt üzente Máriának:
várandós leszel, fiút szülsz, nevezd Jézusnak. És akkor fogant meg Jézus emberi teste Mária méhében.
Olyan jó, hogy ezt éppen egy orvos írja le! A négy evangélista közül a legrészletesebben Lukács adja elénk
Jézus fogantatásának a történetét, és ebben a leírásban nyilvánvaló, hogy nem szexuális cselekmény történt, hanem teremtés. Isten szavára létrejött valami,
valaki, ami, aki addig nem létezett.

Igen ám, csakhogy Mária menyasszony volt! Amikor
József megtudta, hogy a menyasszonya áldott állapotba került, akkor nehéz helyzet elé állt. Az akkori szokások, sõt törvények szerint két lehetõsége volt: vagy
felbontja a kapcsolatot vele, válólevelet ír, és ezzel Máriát egy életre erkölcsileg lehetetlenné teszi  ma így
mondanánk: kidobja az utcára , vagy pedig komolyan
veszi a mózesi törvényt, és megkövezik. Az elsõ követ
Józsefnek kell rádobnia. Mind a kettõ borzalmas, még
rágondolni is. Különösen, mivel szerette Máriát.
Amíg azon gyötrõdik, hogyan döntsön, olvastuk az
igébõl, hogy Isten üzen neki, és azt mondja: József,
Dávid fia, ne félj magadhoz venni Máriát, mert ami
benne fogant, a Szentlélektõl van. Fiút fog szülni, akit
nevezz el Jézusnak, mert Õ szabadítja meg népét bûneibõl. (Mt 1,21). No de hát ki hiszi ezt el? Meg egyáltalán hogy kell ezt érteni? És ha ezt komolyan veszi

2
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József, mit szólnak hozzá? Ez akkor is nagy súllyal
esett a latba. Mit szólnak hozzá, hogy õ így reagál erre a hírre, hogy Mária várandós, nem úgy, mint bármelyik másik férfi, aki egy kicsit is ad magára?
Mit tesz József? Ezt olvastuk a befejezésben: József
pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki: magához vette
feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte a fiát, akit Jézusnak nevezett el.
Vállalta menyasszonyát várandósan is. Elhitte, amit
Isten mondott, de nem éltek házaséletet addig, amíg
Jézus meg nem született. Utána igen. Tudjuk a Szentírásból, hogy Máriának és Józsefnek négy fia született
még, és több leánytestvérük is volt, akiket nem sorol
fel név szerint a Biblia. De a fiúkat igen: Jakab, József, Júdás, Simon, és itt élnek közöttünk az Õ húgai
is.  mondják a názáretiek. (Mk 6,3).
Mi történt itt tehát? Hirtelen válságba került egy
kapcsolat, egy jegyesség, ami akkor már majdnem házasság volt, csak éppen még nem volt lehetséges
együtt élniük, és minden akkori értékítélet szerint el
kellett volna válniuk  de nem váltak el, együtt maradtak, és ennek az árát  ebben az esetben  a férfi
fizette meg. József vállalta az ezzel együtt járó szégyent, megaláztatást, a megjegyzéseket, amiket a háta mögött, talán a bátrabbak a szemébe is mondtak,
mert a magatartása eltért a megszokottól, egészen
más volt, mint amit a közvélemény sugallt volna. Vállalta az önmegtartóztatást is, ami Jézus születéséig
terjedt.
Miért vállalta? Mert ezt mondta Isten. Volt bátorsága tartani magát Isten szavához. Gyönyörû ez a megállapítás:  úgy cselekedett, ahogyan az Úr megmondta neki. Együtt maradt egy házasság, együtt
maradt a család, és ez a család meleg fészek lett sok
testvér számára. Tudjuk, hogy Jakab, Jézus legidõsebb féltestvére, az elsõ gyülekezetnek, a jeruzsálemi
õsgyülekezetnek a vezetõje volt, õ írta a Jakab levelét,
ami bekerült a Bibliánkba is.
Azért érdemes ennél megállni, mert ma feltûnõen
sok gyenge ember van, akik nem tudnak, nem akarnak, nem mernek szembe úszni az árral, a szennyes

árral. Egyre többször lehet azt hallani: tévedtem, amikor a párommal házasodtunk össze. Most lettem igazán szerelmes, elválunk és újat kezdek. Vagy elválás
nélkül kialakul egy új kapcsolat.
Vagy azt mondja valaki: nem vagyok még annyira
idõs, hogy ne kezdhetnék újat. Szeretnék még élni egy
kicsit. És azóta mi a helyzet? A szemünk láttára megy
tönkre ez az ember, mert hol otthon alszik a feleségénél és a gyerekeinél, akiket szeret, hol a szeretõjénél
alszik, meg a közös gyerekükkel játszik, mert azokat
is szereti, õ pedig már saját magának az árnyéka. Még
élni akart, és közben gyilkos, sõt öngyilkos lesz a szó
bizonyos értelmében.
Bátorítson minket József magatartása és adjon bátorságot mindenkinek, akinek válságba kerül az emberi kapcsolata, különösen, ha az házasság. Mert kísértések mindig lesznek, és mindig lesznek olyan hitvány emberek, akik felkínálkoznak új partnerként, és
akik kibicként olyan tanácsot adnak, ami nem számol
sem a gyermekeink boldogságával, sem a mienkkel.
Meg lehet állni! Ez a karácsonyi történet egyebek között ezt is bizonyítja.
A hûség, a ragaszkodás, az áldozatvállalás olyan befektetés, aminek nagy hozama van hosszú távon. Lehet, hogy le kell mondani valami azonnali élvezetrõl,
de ez a hozam hosszú távon békesség, egészség, boldogság, meg másoknak a boldogsága is. Szeretnék bátorítani mindenkit: legyen bátorságotok engedelmeskedni Isten igéjének, ahogy itt József tette, mert azt
Isten gazdagon megáldja! Merjünk lemondani valami
pillanatnyi gyönyörûségrõl hosszú távú célok és áldások érdekében!
Jézus szavai ebben az összefüggésben is igazak és
érvényesek ma is: aki meg akarja tartani a maga életét, biztos, hogy elveszti azt. Aki kész elveszíteni az
életét énértem  mondja Jézus , az megtalálja azt.
Cseri Kálmán 2009 decemberében elhangzott igehirdetésébõl

AZ ELMÚLT IDÕSZAK FONTOS ESEMÉNYEI
 a 2012. április 26-ai közgyûlés óta május 16-án, június 11-én, szeptember 5-én, október 3-án és november 7-én tartottunk esperesi-gondnoki értekezletet; szintén szeptember 5-én pedig tanácsülést;
 november 23-án találkozót tartottunk a kerületben élõ nyugdíjas lelkipásztoroknak az egyházkerületi
székházban
 szenteltünk a kerületben:
 református közösségi házat Szolnok-Szandaszõlõsön októberben
 templomot Nagykovácsiban novemberben
 2012 elejétõl kerületünkben, a Pozsonyi úton látható a Kontrasztkiállítás

AMIRÕL ELÕRE TUDUNK


január 7-én hétfõn egyházkerületi lelkészértekezlet a székházban
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Élet a teológián
KÖZÖS EBÉDEK
A teológián a 2012/2013-as tanév elsõ félévében a következõ
szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat
és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen:
Teológia, egyházkerület, Délpesti egyházmegye, MRE zsinat,
Vértesaljai egyházmegye, református parlamenti képviselõk,
zsíroskenyeres agapé, Parókia Portál, Bibliatársulat, Tolnai
egyházmegye, Budapest-Északi egyházmegye

PROGRAMOK
A félév során több külsõ elõadót is szerveztek a diákok Sáska
Attila IV. éves közösségi presbiter vezetésével. Adventben
evangélizációs-hitmélyítõ alkalmon Somogyi László székesfehérvári lelkész volt a meghívott igehirdetõ. Az Adventi esték során saját professzoraink tartottak igei alkalmakat. Bögre körüli alkalmon Szabó István püspök (csendesnap) és Varga György lelkész voltak a diákság vendégei. Természetjáró kirándulást szerveztek a Rám-szakadékba.

Teológusnap Százhalombattán

OTTHONÓRÁK
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó
külsõs, azaz nem teológushallgatók számára a teológia spirituálisa szervezett hétfõ esténként Otthonórákat, melyek fele
felsõbb éves teológushallgatók által tartott bibliaóra, másik részük elõadás, beszámoló. A félév koncepciója az Apaképek a
Bibliában köré épült. Ezen kívül: beszámoló hangzott el a Pál
apostol II. útjáról, vendég volt Kodácsy Tamás lelkész, aki a
teremtésvédelemrõl és az öko-gyülekezetekrõl beszélt,
látták a fiatalok a Márk-drámát (Márk evangéliuma) teológus
fiatalok elõadásában, az El Caminón szerzett tapasztalatairól
tartott képes beszámolót Pálfi Zsuzsanna gyõri lelkész, a félév
végén adventi estet rendeztek.

TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK
A 2012/2013-ES TANÉV ELSÕ FÉLÉVÉBEN

A széki templom elõtt

Ebben az évben is több teológusnapot és -hétvégét szerveztünk,
melyben tevékenyen részt vett Horváth Mariann IV. és Pál Eszter II. éves teológushallgató:
Dunaszentbenedek, Százhalombatta, Tolnai egyházmegye (Nagydorog  presbiteri konferencia + ifi, Kajdacs, Tolnanémedi, Simontornya, Tamási, Dunaföldvár), Szék (Erdély),
Soltvadkert, Õrbottyán (szeretetotthon is), Ráckeve, Taksony, Ócsa, Fehérvárcsurgó (DT)
Evangélizációs szolgálat: Márk-dráma elõadás (Pilis,
Szigetszentmiklós, Ráday díszterem) (16 fõ), Schweitzer
Otthon, (5 fõ) Százhalombatta (4 fõ), Budapest-Mátyásföld (6 fõ), iskolai csendesnap: Szentmártonkáta (4 fõ)

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK
Pál apostol útján II. címmel tanulmányi kirándulást szerveztünk nyáron Olaszország és Málta vidékeire, felkeresve az
ország csodálatos természeti helyeit is (Toszkána, Róma, Nápoly, Szicília, Málta). Ezen 43-an vettünk részt. Az út során

Együtt énekelve az õrbottyáni otthon lakóival
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A Márk-dráma próbája Pilisen

Vendégfogadás Szicílában

Pál apostol nyomában Máltán

Mûvészetek Völgye, Taliándörögd

érintettük azokat a helyeket, ahol Pál apostol megfordult,
kikötött utolsó, római útja közben (Málta  Siracusa 
Puteoli (Nápoly)  Róma). Az adott helyeken bõséges információt adtunk Pál szerepérõl és munkájáról, és végigkövettük
az elsõ keresztyének fontosabb jeleit Rómában (Via Appia,
katakombák, Colosseum) valamint megtekintettük a jelentõsebb keresztyén és ókori emlékeket (Szent Péter-székesegyház,
Szent Kelemen templom, Fórum Romanum, Palatinus,
Circus Maximus, Transtevere, Pantheon stb.)
Az út során többször is megtapasztaltuk más felekezetek
vendégszeretetét (baptista, valdens, pünkösdi), sokféle
közösségi élményben, éneklésben volt részünk. Minden
nap lelki közösségben, áhítatokban is együtt lehettünk.
Utunk során többféle szakmai és spirituális élményhez jutottak a teológusok.

mekhetet is tartottak az intézmény területén, valamint részt
vettek az átadási ünnepségen is. A kalotaszegi Zsobokon
gyermekotthonosoknak szerveztek tábort teológusok, csakúgy, mint már hagyományosan a vajdasági Módoson, ahol
nagy hangsúly esett a magyar nyelv ápolására is.

NYÁRI ÉPÍTÕTÁBOROK
A teológusok alapítványa, az Ágoston Sándor Alapítvány szervezett és támogatott idén nyáron is a teológusok és egyetemisták számára több építõ- és gyermektábort. Folytatódott a
munka a felvidéki Kõrösön és Berzétén. Tovább dolgoztak
és lényegében le is zárul a munka Felõrön (Erdély) a protestáns szakkollégium hallgatóinak segítségével, akik már gyer-

EGYÉB NYÁRI PROGRAMOK
Nyáron négy nagyobb rendezvénybe is bekapcsolódtak a teológusok a korábbi kiállítások egy közös piactérre rendezésével, melyet AGORA néven üzemeltettek a dunántúliak
rendezvényén, a REND-en Székesfehérváron, a Szélrózsa
ifjúsági találkozón Fonyódligeten, a Mûvészetek Völgyében Taliándörögdön és a Konfi+ konferencián Balatonszárszón. Ezeken a kiállításokon együtt munkálkodtak a Parókia portál és Közösség Magazin stábjával, akik önálló
színes  Szóvirágos  programmal voltak jelen. Világi közegben is sikeres videó-installációs kiállítást rendezett Füle
Tamás Csenddé lett címmel a taliándörögdi kántortanítói házban, amely kivívta a Mûvészetek Völgye szervezõ
stábjának és közönségének elismerését.
Bölcsföldi András spirituális
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TANÁCSÜLÉSI HATÁROZATOK
2012. szeptember 5.
6. AZ EGYHÁZKERÜLET 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla

Szabolcs Zsolt, Pete Violetta, Sándor Emma,
Sebõkné Babos Boglárka Olimpia, Sepsi Krisztina,
Tavaszné Kertész Ilona lelkészi vizsgára bocsátásához
ajánlását adja.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács az egyházkerület 2012. évi módosított költségvetését 2 661 631 211,- forint
bevételi és kiadási oldallal elfogadja.

2. Csizmadia Mátét a Dunamelléki Egyházkerület Tanácsa, a Hittudományi Kari Tanács ajánlásának hiányában, nem tudja ajánlani.

7. LELKÉSZI VIZSGÁRA JELENTKEZÕK AJÁNLÁSA

8. A SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM
IGAZGATÓTANÁCSÁNAK MEGVÁLASZTÁSA

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
Ablonczy Tamás, Andrási Kristóf Imre, Apostagi
Zoltán Adorján, Csûrös-Varga Vanda, Hodánics Tamás, Kiss Gergely István, Lovadi István, Molnár
Péter, Nagy Dávid, Pádár Zoltán, Pál László, Papp

Elõterjesztõ: Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Sylvester János Református Gimnázium igazgatótanácsának megalakítását jóváhagyja.

KÖZGYÛLÉS
2012. november 8-9.

Püspöki jelentés
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Szeretettel köszöntöm közgyûlésünk valamennyi alkotótagját és kedves vendégeinket, közöttük is lelkészi oklevelet
szerzett testvéreinket és azon lelkipásztorainkat, akiket ma
délután szentelünk fel ünnepélyes keretek között a Nagyvárad téri templomban.
Fiatal szolgatársainkra való tekintettel is, de mindannyiunk
számára érvényes üzenettel hadd idézzem Pál apostol
Timótheushoz írt levelébõl a jól ismert buzdítást: arra kérlek tehát mindenekelõtt, hogy tartsatok könyörgéseket,
imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért, királyokért és minden feljebbvalóért, hogy nyugodt és
csendes életet éljünk teljes istenfélelemben és tisztességben.
Ez jó és kedves a mi üdvözítõ Istenünk elõtt. (1Tim. 2,1-3)
A szolgálatba indulók is tudják, hogy Pál olyan helyzetben
írta e sorokat fiatal munkatársának, amikor felette szükséges volt emlékeztetnie arra a keresztyén magatartásra,
amely egész életünket jellemzi, illetve amelytõl ha elhanyatlunk, egész keresztyén életünk látja kárát. Ez pedig nemcsak a szüntelen imádkozás, hanem imádkozásunk határainak folytonos bõvítése. Errõl az utóbbiról hajlamosak vagyunk megfeledkezni. Sokszor úgy érezzük, okkal mondjuk,
hogy ugyan miért imádkozzunk azokért, akikhez semmi közünk nincsen, vagy firtathatnám: nem túl általános-e a kitétel, hogy minden emberért imádkozzunk. De ha alaposan
meggondoljuk az apostol szavait, megértjük, hogy miért jó
és kedves az üdvözítõ Isten számára, hogy kitartó és állhatatos könyörgéseinkbe belefoglaljuk azokat is, akikhez nekünk emberileg semmi közünk nincs  nos, azért jó és kedves ez az Isten elõtt, mert neki köze van hozzájuk is. Kálvin
szépen magyarázza a felsorolást: könyörgések, imádságok,
esedezések és hálaadások. Megvizsgálja, hogy az óegyháztól

kezdõdõen hogyan és hányféleképpen magyarázták, rangsorolták és viszonyították egymáshoz ezeket az imádság-formákat. Még Augustinusszal is vitába száll, sõt kitekint a pogány világ imaformáira is, majd megállapítja: Pál egyszerûen azt parancsolja, hogy valahányszor nyilvános könyörgéseket tartunk, könyörögjünk és imádkozzunk mindenkiért,
még azokért is, akikkel semmi közünk nincs. Mégsem felesleges a szavak egymásra halmozása, mert én úgy látom,
hogy Pál ugyanazon célból szándékosan fûzi egymáshoz a
szavakat, hogy a buzgó könyörgést még nyomatékosabban
sürgethesse. Tudjuk ugyanis, hogy a kegyességnek ilyen
gyakorlásában mekkora a hanyagságunk. Nem csoda tehát,
ha a Szentlélek Pál szája által többféle ösztönzõvel akarja
ezt felserkenteni. Ha az ige és a hozzáfûzött komoly magyarázat egyre mutat és kifejezi a Szentlélek Isten akaratát,
hogy ugyanis felserkentsen bennünket ebbéli kegyességgyakorlásunkra, akkor hadd csatlakozzam én is a reformátor szavaihoz és hadd buzdítsak minden szolgálatba álló ifjú lelkipásztort, és minden hosszú évek és évtizedek óta hûséggel szolgáló lelkipásztort és minden bibliás és imádkozó
presbitert és gyülekezeti munkást, egyszóval minden kegyesség-gyakorló keresztyént állhatatos és mindenkire kiterjedõ könyörgésre. Azért is hozom ide ezeket az igéket,
mert talán éppen ezek adnak nekünk választ arra a fanyar,
jó humorú megjegyzésre, amit egyik esperesünk jelentésében olvastam, aki az egyházunkban mutatkozó nagy szervezkedések és nekibuzdulások, bizottság-állítások és harsogások láttán a kimenetelt illetõen némi óvatossággal megjegyezte: a nyögés már jól megy. Valóban, a mögöttünk álló
évek és évtizedek, mi több, évszázadok azt mutatják, hogy
ha éppen egy helyben toporogtunk is vagy súlyos veszteségeket szenvedtünk az egyházi élet számos és különbözõ területén, a reformálás nagy igyekezete soha nem szûnt meg közöttünk. Az 1970-as évek végén egy amerikai római katolikus teológus, David Tracy, a II. Vatikáni Zsinatot követõ
nagy lelkes egyházreformáló lázat, illetve az arra bekövet-
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kezett visszahatásokat egy jelentõs könyvben foglalta össze,
amelynek ezt a címet adta: Szent dühöngés a rendért. Csak
a címet kölcsönzöm ebbõl a munkából, amely amúgy is inkább teológiai fejleményeket tárgyal, és némiképp át is alakítom ekképpen: szent reform-dühöngés. Bár meglehet,
hogy esperesünk szava szerint ez csak nyögdécselés. Mindazáltal nem a korábbi dolgok, nagy lázak és hamari kihûlések, intézményes szintre emelt szalmalángolások fényében
akarom a mostani igyekezetet kommentálni, hanem az
imént hallott ige fényébe akarom állítani, ahogy az apostol
mondja: a legfontosabb, mindenek elõtt való kérés, hogy tartassanak könyörgések. Imádsággal kell kezdenünk, imádsággal kell végigvinnünk és imádsággal kell befejeznünk
minden dolgunkat. Amúgy akár õrjöngésnek, akár nyögésnek nevezzük a dolgot, a kimenete kétséges és bizonytalan
marad. E megjegyzések fényében szeretném ma néhány
olyan területre irányítani közgyûlésünk figyelmét, melyekrõl a bizottsági jelentések és a tárgyalások során bõséggel
lesz majd szó, mégsem árt azonban a formai keretekbõl kilépve külön is megemlíteni õket.
Az elsõ, amirõl néhány általános szót szeretnék szólni, egyházunk jelenlegi helyzetének feldolgozása és a következõ idõszak lehetõségeinek feltárása. Ha jól érzékelem, három egymással is vitázó nézet kezd megszilárdulni. Addig nagyon jó,
amíg e nézetek képviselõi vitában és párbeszédben maradnak
egymással, mert ugyan mindegyik felfogásnak számos megfontolandó igazsága van, de önmagában egyik sem tud megállni. Az egyik felfogás szerint a nekünk adatott viszonylagos
szabadsággal élve a társadalom legjobb erõihez és szándékaihoz kell csatlakoznunk és ott kell sajátos egyházi jelenlétet és
mûködést biztosítanunk, ahol ezek a társadalmi igyekezetek
tartósan is jóra mutatnak. Egyszerûbben fogalmazva: egyházunknak csatlakoznia kell a félig-meddig szekularizált, meglehetõsen vallástalan és sokszor közönyös társadalmunk altruista törekvéseihez. Elsõsorban a közoktatásban, a szociális
szférában, az elesettek és a rászorulók gondozásában és mindenféle jóakaratú társadalmi ügyben kell szervezetten, akár
ezen erõknek alárendelt módon is tevékenykednünk. Erre
számos mintát lehet más országokból hozni, s ha patetikusan
akarunk fogalmazni, mondhatnánk: minél inkább részt veszünk ezekben, annál stabilabb a társadalmi jelenlétünk, ha
parasztosabban akarunk fogalmazni, mondhatnánk azt is:
minél nagyobb szeletet hasítunk ki a társadalom ilyen tevékenységeinek tortájából, annál jobb nekünk is.
A másik nézet éppen az ellenkezõ irányba tekint, vagyis igen
élénken, olykor szinte apokaliptikusan számol a nyugati civilizáció süllyedésével, s ezért az egyház számára egyáltalán
nem tanácsolja a társadalom nagy mozgásaihoz való csatlakozást. Az egyházi létet áttekinthetõ, jól szervezett, bensõséges
és szigorúan védelmezett közösségekben kell megélni, akár
úgy is, hogy a közösség teljesen izolálódik a társadalmi valóságtól, akár úgy is (és inkább ez a jellemzõ), hogy valamiféle
szûrõn keresztül jutnak el gyülekezeti tagjaink a lelki javakhoz, s ezeknek áldásait legkevésbé sem jelenítik meg a már
szinte teljesen romba dõlt civilizációban.
A harmadik felfogás, olykor nem is törõdve a körülményekkel,
a missziót tekinti elsõrendû feladatának, de mivel a magunk
társadalmának közegében kell mozognunk, e nézet képviselõi
sokszor igen könnyedén hozzáidomítják a keresztyén üzenetet és létformát a kortársi környezethez. S aztán mindent
missziónak neveznek, ami pedig talán csak egy találkozás, talán csak egy figyelemfelkeltõ megnyilatkozás vagy valami
egyéb. Az, hogy vagyunk (és errõl jelzést adunk), még nem
misszió. A misszió azzal az üzenettel kezdõdik, hogy Isten
van, és üdvakaratát Krisztusban megvalósította.
Meggyõzõdésem, hogy mindhárom szemléletmódnak van
igazsága, és a következõ évek izgalmas kérdése az lesz, hogy
ezek a meggyõzõdések képesek lesznek-e egymást kiegészíte-

ni, korrigálni, korlátozni vagy éppen inspirálni, vagy pedig elkülönülnek egymástól, és akkor bizony még hangosabb lesz a
nyögés, hol a pénz miatt, hol a védtelenségünk miatt, hol az
üresjáratok miatt. Ezért arra kérem közgyûlésünk alkotótagjait is, hogy elõlegezzenek meg nem is kevés bizalmat minden
olyan megfontolásnak, töprengésnek és igyekezetnek, amelyek jelenlegi helyzetünkben egyházi életünk elevenítésére
igyekeznek.
Ezekhez kapcsolva szólok néhány fontos ügyrõl.
Az új alkotmány, illetve az új egyházügyi törvények életbe léptetése óta jelentõsen felgyorsult az intézmények egyházak felé
való áramlása, illetve áramoltatása. Az egyházmegyék jelentései jól tükrözik ennek kétértelmûségeit is, mert egyrészt örömmel számolnak be a bõvülésekrõl, másrészt azonban hangot adnak aggályaiknak is, hogy valóban minden esetben tiszta és
megfontolt szándékokkal került-e sor intézmények átvételére,
vagy netalán más szempontok is érvényre jutottak. A dolog már
odáig jutott, hogy zsinatunk is kénytelen volt újraszabályozni a
parókiális jogok rendszerét és tisztes és méltányos eljárást elõírni olyan esetekre, amikor az egyházigazgatás és az állami, illetve önkormányzati közigazgatás nem fedi egymást, és ez gyülekezetek közötti konfliktushoz vezethet. De intézkedni kellett
a szociális ellátást végzõ intézményeink tekintetében is: igen
szigorú monitoring-eljárásnak kell alávetni ezeket az intézményeket, mert az egész rendszert veszélyeztetheti az, hogy egykét esetben a fenntartó gyülekezet, élén a lelkésszel és a gondnokkal még mindig azt hiszi, hogy az egyház arról szól, hogy
nekünk szabadabban és lazábban lehet venni az elszámolási
kötelezettségeket, mint másnak, bármely állami területen. Pedig éppen fordítva kell ennek lennie. A mennyiségi növekedés
másféle aggodalmakkal is együtt jár, hiszen normatívák alapján mûködõ intézményekrõl van szó, egyszerûbben szólva adópénzekbõl fenntartott intézmények ezek, és az egész Európát
sújtó gazdasági és pénzügyi válság, illetve a tartósnak mutatkozó mély krízis arra enged következtetni, hogy elõbb-utóbb
ezeken a területeken is megszorítások lesznek. Csak egy módon lehet kilépni ebbõl a lassan csapdává váló helyzetbõl, hogy
meglévõ intézményeinket (legyen az iskola vagy öregotthon, ellátó szervezet vagy bármi más) elindítjuk a minõség felé. A minõség egyébként is református erény, s remélem, még senki
nem felejtette el, milyen jó íze van annak, amikor nem azon
mérjük a dolgokat, hogy kicsik vagy nagyok, hanem azon, hogy
jók és értelmesek.
Szólnom kell néhány szót a közoktatásba bevezetésre kerülõ etika-oktatásról is, mely alternatívája lesz a szintén közoktatásba bevezetendõ hittannak, és ez a kettõ együtt alternatívája lesz a jelenleg folyó hitoktatásnak. Sok kétség vetõdik fel szinte nap mint nap, amit csak tetézett a hitoktatási
pénzek késedelmes megküldése, de még inkább az, hogy
egyelõre nem látszik szilárdnak és meghatározottnak az új
rendszer. De csak ismételni tudom, amit korábban is mondottam, a közoktatásnak ezt az új elemét nem az egyházakra tekintettel vezette be a kormányzat, hanem azokra tekintettel, akik évtizedeken át úgy voltak részesei a közoktatásnak, hogy alapvetõ etikai, társadalmi és morális kérdésekrõl
nem hallhattak semmit. S egyúttal emlékeztetek mindenkit
arra is, hogy húsz-egynéhány évvel ezelõtt micsoda aggodalmak és nyögések között került sor a hitoktatás bevezetésére, mennyi ellentmondó vélemény csapott össze, hogy maradjunk-e a templomfalak között vagy menjünk be az iskolákba is, és ott délután vagy tanrendbe építve végezzük a
hitoktatást. Aztán jöttek a viták a munkatervekrõl, a haladási naplóról, az elszámolásokról, a hitoktató-képzésrõl és
így tovább. Ha semmi mást, legalább némi kis higgadt bölcsességet szerezhettünk már az elmúlt húsz évben, s ha
semmi más, akkor talán ez átsegít bennünket ezen a mostani, kétségtelenül radikálisabb változáson.
Ha már húsz évvel ezelõtti dolgokra hivatkoztam, hadd említsem meg, hogy az idei és még az elõttünk álló néhány esz-
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tendõbõl feltehetõen jó néhány a húszesztendõs jubileum
idõszaka lesz, például húsz éve került újra református fenntartásba a Bethesda, húsz éves a Nõszövetség, és így tovább.
De most nem is az a lényeg, hogy minden jubileumot idehozzunk, hanem inkább hadd emlékeztessek mindenkit arra,
hogy egyházi valóságunk újraszervezésének nagyon fontos
elemei voltak ezek, és ma is nagyon fontos mindegyikük,
még az is, amelyik talán nem találja a helyét. Gondolok itt a
megszámlálhatatlanul sok alapítványra és jelentõs számú
egyesületre, amelyek egyház-társadalmunkat hívatottak segíteni, de egy jelentõs részük szinte már feledésbe is merült.
Kérek mindenkit, hogy elevenítse fel magában azokat a reményeket és váradalmakat, amelyek annyira áthatották
egy-egy ilyen szervezet létesítésekor, s egyúttal kérdezze
csak ki-ki magát, hogy jól van-e, hogy ezek közül már csak
egy töredék mûködik aktívan. Nem kellene-e az elfeledetteket is újraeleveníteni?
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Néhány korábban már elindított fontos ügyünkrõl szeretnék
még szólni. Ezek javarészt a gyülekezeti élethez és lelkipásztorainkhoz kapcsolódnak, és szinte mindegyik ügy már
szóba jött korábbi közgyûléseinken, és Istennek hála, néhány esetben most komoly elõrehaladásról tudok beszámolni.
Az elsõ az új gyülekezetek alapítása vagy meggyengült gyülekezetek újraszervezése. Egyházkerületünk missziói bizottsága néhány évvel ezelõtt a helyzet felmérése után 8-10 területet látott, ahol ezt a munkát bármikor megkezdhettük.
Csak anyagiakat kellett hozzárendelni, és csak megfelelõ
személyeket kellett találni és meggyõzni õket arról, hogy
nagyszerû szolgálati terepre mennek. Örömmel jelentem,
hogy missziói bizottságunk utóbbi összegzései szerint akár
húsz helyen is folyhatna ez a munka, jelenleg 14 ilyen miszsziói posztunk van, s reméljük, hogy néhány éven belül megerõsödött, önmagukat fenntartani képes közösségekrõl, gyülekezetekrõl adhatunk számot. Lám, milyen mély értelme
van annak, amit az apostol mond: tartassanak könyörgések
mindenkiért, s ebbe most azokat értjük bele, akik semmilyen nyilvántartásban nem szerepelnek, akiknek címeit korábban nem tudtuk, s lám, most élõ közösségek tagjai. Továbbra is kérem egyházkerületünk egész közösségének támogatását ehhez a nagy munkához és a szolgálatba állt,
döntõen fiatal lelkészek erõsítését és buzdítását. Szervezett
és jó rendben mûködõ gyülekezetekben sem könnyû szolgálatba állni, s olykor egy-egy segédlelkészi év vezetés mellett
is nagy terhet jelent egy fiatal lelkésznek, de mondhatom,
hogy új gyülekezeteket szervezvén sokszor teljességgel ismeretlen terepen mozognak.
Ha már a terhekrõl szóltam, hadd említsem meg, hogy az elmúlt egy-két évben érdekes és mélyre mutató viták alakultak
ki lelkipásztoraink testi-lelki kondícióival kapcsolatban.
Ezekbõl csak három-négy területet említek. Kerületünk tárgyalni fogja a lelkészi díjlevelek kérdését, és esperes-gondnoki értekezletünk teljes összhangban azt fogja javasolni, hogy
szabályozzuk újra mind a lelkipásztorok, mind a beosztott lelkészek javadalmazását. Ezt nem azért kell megtennünk, mert
bõvében vagyunk a pénznek, hanem éppen fordítva: azért,
mert igen sok helyen nagy a szükség és sokszor még a lelkipásztorok is érzéketlenséget mutatnak e tekintetben. Az
egyik egyházmegye jelentésébõl kiderül, hogy felmérést készítettek a lelkészi javadalmakról, mely felmérés önbevallás
alapján egyértelmûen bizonyítja, hogy tízszeres javadalmi különbség is van lelkipásztor és lelkipásztor között. Lépnünk
kell, és emlékeztetnünk kell a gyülekezeteket, hogy méltó a
munkás a maga bérére. Idetartozik lelkipásztoraink fizikai
kondíciója. Tisztelettel jelentem, hogy önként jelentkeztem
egy átfogó orvosi vizsgálatra a Bethesda kórházba, ahol igen
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gyorsan, idõmet nem rabolva minden alapvetõ és szükséges
vizsgálatot elvégeztek, és ennek eredménye nyomán megfelelõ életviteli tanácsokkal láttak el. Feltehetõen nem tartozom
a rosszabb fizikai kondíciójú lelkészek közé, így olyan sok tanácsot nem kellett végighallgatnom. Ugyanakkor tudom,
hogy sok lelkészünk a körülmények és a munkában való megterheltség miatt nem egykönnyen szánja rá magát ilyen alapvetõ szûrõvizsgálatra sem. S amikor valakinek a hirtelen megbetegedésérõl, kiégésérõl, összeomlásáról hallunk, szinte rögtön hozzá is toldhatjuk, hát persze, sosem volt orvosnál, most
meg már szinte minek is megy? Nincs ez így jól, ezért tisztelettel kérek felhatalmazást arra, hogy a Bethesda kórházzal megtárgyalhassam, miképpen lehetne biztosítani lelkipásztoraink
önkéntes, bizalmas és tanácsoló szûrõvizsgálatát.
A harmadik terület lelkészeink lelki-szellemi megújulását
érinti. Ezen a nyáron kellett olykor meghökkentõ módon
szembesülnöm azzal, hogy sok-sok lelkipásztorunk még ha
akarna sem tudna megfelelõ körülmények között megfrissülni, feltöltõdni és pihenni. Bizony, ezen a téren is jól megy a
nyögés, de ezt most nem humorral mondom, hanem fájdalmas
szívvel. Van olyan egyházmegyénk, ahol évekkel ezelõtt már
megalkottak egy ún. szombat-féléves rendszert, s azt szeretném, ha ezt egész kerületünkben minden egyházmegye sajátos életrendjéhez igazítva megvalósítanánk, hogy lelkészeink
ne csak a szokásos kis adagokban kivett négy-öt napot vagy
egy hetet vagy pihenésnek nevezett konferenciázást (ami pedig kemény munka) használhassák feltöltõdésre, hanem
olyan lehetõségekhez is hozzájuthassanak, amelyek valóban
feloldhatják a szolgálatban kialakult görcsöket és megfrissíthetik õket lelki-szellemi értelemben. Tisztelettel kérem közgyûlésünk bizalmát és felhatalmazását ahhoz, hogy megtehessük ebbe az irányba ez elsõ lépéseket.
Negyedjére azt is hangsúlyoznom kell, ami egyre nyilvánvalóbb sokak számára, hogy egyházunk léte és remélt megújulása az igehirdetésben van elrejtve. Bár sok irónia van abban,
amit egy ismerõsöm jegyzett meg, miszerint a református lelkipásztorokkal nincsen semmi baj, csak az, hogy olykor istennek képzelik magukat, hadd jegyezzem meg, hogy volna ebben valami mély igazság. Persze nem az, amit erre a megjegyzésre feleltem nagy hirtelen, hogy amíg csak a lelkész képzeli magát istennek, addig nincs olyan nagy baj, a baj akkor kezdõdik, ha ezt maga Isten is így gondolja, mert akkor bizony ledönti a trónbitorlót. Az itt a lényeg, hogy a lelkipásztor isteni
üzenet tolmácsolója. Márpedig ha nem tud igazán alázatos
szívvel és lélekkel Isten igéjére figyelni, márpedig ha nem
akar minél igényesebben és teljesebben igehirdetõvé lenni,
akkor persze csak az üres póz marad, ami inkább rombol,
mintsem segít. Egyszóval hiszem, hogy Isten az igehirdetés
drága ajándékát adta nekünk, s ezért úgy hiszem, a következõ években a lelkésztovábbképzés központi témájává, sõt ha
kell, kizárólagos témájává az igehirdetést kell tennünk. Régebben azzal tréfálkoztam, hogy az ember ötvenévesen mondja el elõször élete elsõ igazi igehirdetését. Jelentem, elütöttem
az ötvenet, s már látom, hogy inkább be kellene iratkoznom
újra homiletikára, hogy megtanuljam, amit eddig nem tudtam megtanulni (volna mit). Egyszóval hát arra buzdítom
közgyûlésünket, adjunk meg minden segítséget, hogy ezt az
oly fontos és meghatározó szolgálatot még határozottabban és
felkészültebben végezhessük.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
A korábbi évektõl eltérõen most nem tudok beszámolni a zsinatunkon történtekrõl, mert ezen az õszön megfordult a sorrend, és a zsinati ülés csak kerületi közgyûlésünket követõen, a jövõ héten ül össze. Megelõlegzetten azonban, tartva
magunkat az apostol intelméhez, hogy ugyanis királyokért
és feljebbvalókért is imádkozzunk, néhány fontos zsinati
ügyet ajánlok közgyûlésünk tagjainak imádságos figyelmébe.
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Kell ezt azért is tennem, mert a szokásostól eltérõen a jövõ
heti zsinat igen hosszasan fog ülésezni  csaknem egy nappal megtoldottuk a tanácskozási idõt. Fontos ügyünk lesz
(nem fontossági sorrendben!) a lelkészek jogállásáról szóló
törvény tárgyalása, mely törvény talán a zsinati ciklus végére meg is születik  bár az az érzésem, hogy ezúttal is felvetõdik majd egy-egy olyan eleddig figyelembe nem vett szempont, ami egyrészt hátráltatja, másrészt azonban feltehetõen alaposabbá teszi ennek az igen szükségszerû törvénynek
a megalkotását. Fontos ügy lesz az új diakóniai törvény elõkészülete, amihez csak annyit szeretnék hozzáfûzni, hogy
igen bízom abban, hogy húsz esztendei fokozatos diakóniai
tudat-vesztés után újra visszatalálunk a nem normatív
(vagy ahogy mondani szoktuk: állami feladatellátást átvállaló) típusú szeretet-munkához, vagyis ahhoz, ami egy-egy
élõ gyülekezet eleven diakóniai tudatából fakad. Merem állítani, ha azt firtatnánk, hogy egyházunk hogyan áll a megújulás terén, és ezt a gyülekezeti diakónia mentén vizsgálnánk, ugyancsak szegényke lenne a bizonyítványunk. Imádkozzunk, hogy megújuljunk a szeretet munkáiban. Újra
elénk kerül egyházunk valóságának tudományos, szociológiai felmérése, kutatása és elemzése. Ezek eredményei és
megállapításai nélkül csak vélekedni fogunk önmagunk
mérhetõ állapotairól, a tényekkel azonban nem lehet bemondásra vitatkozni. Ugyanakkor jó esetben a tények fognak cselekvésre, töprengésre, útkeresésre késztetni. Hamarosan nyilvánosságra kerülnek a népszámlálási adatok is, s
egészen bizonyos vagyok benne, hogy korántsem fognak
olyan kedvezõ képet mutatni, mint tíz évvel ezelõtt. Jó lesz
elõre felkészülni a tisztes és becsületes számadásra, és arra
is, hogy végre elkezdjünk tudatosan gondolkodni mindarról,
amirõl legalább tíz esztendeje, sok mulasztásunk miatt, nem
sokat töprengtünk. A konfirmáció megújításáról, egy új, korszerû énekeskönyvrõl, a reformáció 500 éves évfordulójának
elõkészületeirõl, a környezettudatos gyülekezeti életrõl, és
még sok mindenrõl lesz szó, úgyhogy igen zsúfoltak lesznek
a zsinati napok. Néha az az érzésünk, hogy a kevesebb több
lenne, de kérjük el Isten Lelkének bölcsességét, hogy az egymásra torlódó teendõk közepette ne kelljen azt mondanunk,
hogy csak nyögés megy, hanem juthassunk legfontosabb
ügyeinkben megegyezésre és jó elhatározásokra. Menjünk
zsinatunkra is imádságos szívvel!
2012. áprilisi közgyûlésünk óta nyugalomba vonult:
Katona Zsuzsanna Fótról, Balázsi Zoltán Szekszárdról,
Szénási János Pécs-Kertvárosból, Fónagy Miklós VácFelsõvárosról. Derûs és tevékeny nyugdíjas éveket a hosszú
évtizedes szolgálatok után!
2012. áprilisi közgyûlésünk óta elhunyt: Mezõ
Ferencné, aki a püspöki hivatal munkatársa volt 56 évig,
Vékey Tamás költõ-lelkipásztor, Kádár István Csongor volt
Bp-soroksári lelkész, Tariska Zoltánné péceli, Barsiné Bagi

Magdolna Bp-rákosligeti, dr. Boros Gyula volt Bp-fasori lelkész. Életükért Istennek adunk hálát, emléküket megõrizzük, gyászoló szeretteiknek vigasztalást kívánunk.
Köszönöm az esperes-gondnoki értekezlet minden tagjának
a mögöttünk álló idõben tanúsított hûségét és állhatatosságát, a püspöki hivatal munkatársainak odaadó munkáját, s
így kérem közgyûlésünket is, hogy ezen a két napon bölcs
szeretetben legyünk együtt, s kérjük meg Isten Szentlelkének segítségét minden döntésünkhöz.
Püspöki jelentésem mellékletében röviden felsorolom, hogy az
elmúlt esztendõben hol és milyen jelleggel végeztem szolgálatokat. Ezeket most  engedje meg a közgyûlés  nem olvasom
fel. Inkább csak arról szólok, hogy igen hálás vagyok Istennek, hogy a rendszeres szolgálatok mellett módom nyílt jubileumokon, hálaadó ünnepségeken, beiktatásokon, templomszenteléseken, konferenciákon, evangélizációkon és megemlékezéseken részt venni, mert ily módon is sok áldást kaphattam ünneplõ és hálaadó gyülekezeteink közösségében.
Szolgálatok az elmúlt esztendõben:
Angyalföld (jubileum), Párizs (gyülekezetlátogatás, konferencia), Balatonõszöd (konferencia), Nemzeti Galéria (püspöki tárlatvezetés), Kontrasztkiállítás (megnyitó), Buda
(Ádvent a Hargitán, imaest), Mátraháza (Heidelbergi Kátéfordítóbizottság, több napon át, illetve egyházmegyei konferenciák több alkalommal), Berekfürdõ (Generális Konvent),
Mór (Dunántúli lelkészegyesület), Kiskunhalas (Szilády
Áron-emlékkonferencia), Foktõ (beiktatás), Göd (beiktatás),
Vecsés (beiktatás), Soroksár (beiktatás), Alap (hálaadás),
Szada (gen.viz.), Kálvin tér (Református Zenei Fesztivál) Tahi (beiktatás), Turku (CiD-konferencia), Svábhegy (gen.
viz.), Baracska-Anna major (fogvatartottak imanapja), Berekfürdõ (felvidéki lelkészek konferenciája), Vác (konferencia), Tahi (nõszövetség), Körmend (generális konvent),
Nagykõrös (KRE TF évzáró), Pécel (konferencia), Kecskemét
(emlékmûavatás), Alap (férfikonferencia), Székesfehérvár
(REND-kerekasztal), KRE HTK (évzáró), Balatonalmádi
(igehirdetés), Tivadarfalva (konferencia), Kunszentmiklós,
Tahi (KRE HTK), Pócsmegyer (jubileum), Bia (hálaadás),
Protestáns Szakkollégium (elõadás), Egyetemi Gyülekezet
(beiktatás), Tahi (emléktábla-avatás), Terror Háza
(Mindszenty-konferencia), Nõszövetség (jubileum), Tamási
(jubileum), Buda (Fiatalok a küszöbön), Nagytétény (jubileum), Bogádmindszent (hálaadás), Csepel (beiktatás), Galyatetõ (konferencia), Sukoró (találkozó), Szandaszõlõs (közösségi
ház-avatás),
Tápiószõlõs
(templomszentelés),
Marcellháza (Nehézy Károly-emlékkonferencia), XIII. kerületi családi nap (kerekasztal), Bethesda kórház (jubileum),
Ráday Kollégium (Ravasz László-szoboravató) Leányfalu
(hálaadás), Majosháza (hospice-otthon alapkõletétel), Hajdúszoboszló (evangélizáció), Szent Imre templom (kiállításmegnyitó), Sopron (elõadás).

A KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
2012. november 8-9.
4. ÚJ ALKOTÓTAGOK IGAZOLÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megállapítja, hogy Kohn Zsolt Mihály egyházkerületi
tanácsos letette az esküt.
2. A közgyûlés igazolja és megerõsíti tisztségében Tóth Árpád
lelkészi és Maruczánné Ragány Julianna világi képviselõt.

Isten áldását kéri az új alkotótagok életére, szolgálatára.
7. LELKIPÁSZTOROK ESKÜTÉTELE ÉS OKLEVELEK
ÁTADÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megállapítja, hogy Ablonczy Tamás, Andrási Kristóf Imre,
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Apostagi Zoltán Adorján, Csõri-Czinkos Krisztina,
Csûrös-Varga Vanda, Dányi-Nagy Márió, ÉdesFogarasi Tünde Csilla, Kiss Andrea, Máthé Zoltán,
Molnár Péter, Papp Szabolcs Zsolt, Pádár Zoltán, Pete Violetta, Sándor Emma, Sebõkné Babos Boglárka
Olimpia, Sepsi Krisztina, Skultétyné Fekete Katalin,
Tavaszné Kertész Ilona letette a lelkészi esküt, átvette a
lelkészi oklevelet.

8. JELENTÉS A LELKÉSZSZENTELÉSRE BOCSÁTÁSUKAT KÉRÕKRÕL
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a tizenegy lelkész kérelmét. A lelkészszentelés idõpontját a mai napon, november 8-án 18.00 órára tûzi ki, a
Budapest-Nagyvárad téri templomban.

9. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja az Egyházkerületi Tanács 2012. szeptember 5-én tartott ülésének munkájáról szóló beszámolót.
11. A PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATOK
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönettel elfogadja a jelentést és teljes egészében megjelenteti a Dunamelléki Közleményekben.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönti a most felszentelendõ és lelkészi oklevelet szerzett fiatal szolgatársakat és Isten áldását kívánja életükre, szolgálatukra.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megerõsíti az új misszió gyülekezetek alapításának folyamatát, ezt a munkát misszió életünk egyik legfontosabb pontjának tekinti.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
támogatja a Bethesda kórházzal kialakítandó önkéntes,
bizalmas szûrõvizsgálat lehetõségének kialakítását lelkipásztoraink számára.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
támogatja a lelkipásztorok szombat-évének kiterjesztését az egyházkerület egész területére.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés az
igehirdetés kérdését a következõ évek lelkésztovábbképzésnek központi témájává teszi.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés jó,
tartalmas nyugdíjas idõt kíván a legutóbbi közgyûlés óta
nyugalomba vonult testvéreinknek: Katona Zsuzsanna
(Fót), Balázsi Zoltán (Szekszárd), Szénási János (PécsKertváros), Fónagy Miklós (Vác-Felsõváros); kegyelettel
emlékezik meg Mezõ Ferencné (Püspöki Hivatal munkatársa volt 56 évig) Vékey Tamás (Bp-Pasarét), Kádár István Csongor (Bp-Soroksár), Tariska Zoltánné (Pécel),
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Barsiné Bagi Magdolna (Bp-Rákosliget), dr. Boros Gyula
(Bp-Fasor) munkatársunkról, nyugalmazott lelkipásztorainkról.
13. ELÕTERJESZTÉS PEDAGÓGUS-KITÜNTETÉSEKRE
Elõterjesztõ: Hörcsök Imre
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja az elõterjesztést.

14. MISSZIÓI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Böttger Antal
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
hálát ad Istennek a tavaly elvégzett missziói munkáért
és köszönetét fejezi ki a szolgálatban hûséges lelkipásztoroknak, munkatársaknak, tudva, hogy mindenért
Egyedül Istené a dicsõség!
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a 2011. évrõl szóló beszámolót.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
továbbra is megbízza a missziói bizottságot és a kerület
elnökségét, hogy a megkezdett gyülekezetalapítási programot folytassa, valamint megbízza az Egyházkerületi
Tanácsot, hogy a 2013. évi költségvetés készítésénél az
ehhez szükséges forrásokat építse be a költségvetésbe.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
ajánlja a gyülekezeteknek az új gyülekezetekkel való
testvérkapcsolatok alapításának lehetõségét és az imaórás közösségeknek az imádságban hordozás lehetõségét! (A bemutatott leírás szerint.)
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
tovább támogatja az ifjúsági korosztály széles körû elérésében a továbbképzéseket  megyei szinten, s megerõsíti tisztükben a megyei ifjúsági referenseket azzal
is, hogy látogathassák és segíthessék a megyék ifjúsági
gyülekezeteit, s azokat a lelkészeket, akik ebben fáradoznak.

15. TANULMÁNYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Szabó István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
támogatja a presbiterek képzésére és továbbképzésére
vonatkozó kezdeményezéseket.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
támogatja, hogy a lelkipásztorok továbbképzésének központjában az igehirdetés álljon.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri a kebelbeli gyülekezeteket, hogy a következõ esztendõben emlékezzenek meg a Heidelbergi Kátéról, és
amennyiben módjuk van rá, az egész gyülekezet közösségével osszák meg újra a káté tanítását.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
buzdítja a kebelbeli gyülekezeteket, hogy szervezzenek
alkalmakat fontos és égetõ kérdések megtárgyalására,
arra alkalmas elõadók bevonásával.
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5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
támogatja, hogy digitalizált formában is közzétegyük lelkipásztoraink és egyháztagjaink mindenkit egyetemben
érintõ tudományos munkáit.

8. Váci Bernáth Kálmán Református Kereskedelmi és
Vendéglátóipari Szakképzõ Iskola
9. Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskolája és szanki Gy. Szabó Béla tagiskolája
Tagintézmények:

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja az iskolaügyi jelentést.

1. Kiskunhalasi Református Kollégium Gólyafészek
Óvodájának Gy. Szabó Béla Tagóvodája,
2. Bocskai István Református Oktatási Központ
Egressy Béni Alap- és Középfokú Zenemûvészeti és
Színmûvészeti Szakközépiskolája, Ének-Zene Gimnáziuma

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
pedagógusok munkájának elismerésére az általa létrehozott díjakat az idén az alábbi pedagógusoknak adományozza:

6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
javasolja az iskolafenntartóknak, hogy további fejlesztések esetén képzési kínálatukban elsõsorban a szakképzést tekintsék feladatuknak.

16. ISKOLAÜGYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Hörcsök Imre

 Géczyné Miklóssy Katalint, a Benkõ István Református Általános Iskola és Gimnázium énekkarvezetõ tanárát,

7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
javasolja az egyházkerület lelkipásztorainak, hittanoktatóinak és pedagógusainak, hogy a 2013-2014-es tanévtõl a hit- és erkölcstan oktatása mellett kötelezõen választható tantárgyként bevezetendõ etikaoktatáshoz
szükséges és elõírt képzéseken vegyenek részt.

 Hegedûsné Nagy Máriát, a Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnázium intézeti lelkészét

17. KATECHETIKAI JELENTÉS

Benda Kálmán-díjban részesíti:

 Szõke Imréné Barócsi Judit Ildikót, a Kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium
és Általános Iskola intézeti lelkészét.
Soli Deo Gloria Díjban részesíti:
 A Kecskeméti Református Internátus nevelõtestületét
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetet mond az egyházmegyék iskolaügyi elõadóinak a tartalmas, részletes beszámolókért.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Istennek ad hálát a közoktatási intézményeinkben folyó
magas színvonalú munkáért és nevelésért. Külön is elismeréssel köszönti a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon nevelõtestületét
mint az ország 100 legjobb gimnáziumának rangsorában
a 40. helyezettet, valamint a rangsor 60. tagját, a Gödöllõi Református Líceumot.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Istennek ad hálát az újonnan átvett intézményekért,
amelyek 2012 szeptemberétõl csatlakoztak a helyi iskolafenntartók által a DMREK intézményhálózatához.
Munkájukra Isten áldását kéri:
1. Biai Református Általános Iskola (alulról építkezõ)
2. Budapest-budafoki Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola
3. Sylvester János Református Gimnázium
4. Dunavecsei Református Kollégium Bella István Gimnázium, Általános Iskola és Szakképzõ Iskola (7 telephellyel)
5. Dunavecsei Református Kollégium Mezõföldi Gimnázium és Szakiskola (14 telephellyel)
6. Lovasberényi Reményik Sándor Református Általános Iskola, vértesacsai Kazay Endre tagiskolájával
7. Tápiószõlõs-Újszilvás Református Általános Iskola és
Óvoda

Elõterjesztõ: Lenkeyné Teleki Mária
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése
felkéri az egyházmegyei elõadókat, hogy szervezzenek
alkalmakat az egyházmegyékben, ahol a 2013-tól induló
kötelezõ etika vagy ehelyett választható hit- és erkölcstan oktatás kapcsán felmerülõ kérdésekkel foglalkoznak.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri, hogy 2013-tól a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkész-továbbképzõ programjában jelenjen meg
a hittanoktatást elõsegítõ módszertani képzés.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri, hogy a már elindult gyülekezeti gyerekmunkásképzés folyamatosan történjék az egyházkerületben, tanévenként legalább két alkalommal és két helyszínen. Az õszi képzés helyszíne Paks, a tavaszié Budapest legyen a 2012/2013-as és 2013/2014-es tanévben.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri az egyházmegyei katechetikai elõadókat, hogy a következõ évtõl a vizitációs kérdõív elsõ oldalán található
összesítõ táblázatot küldjék be az egyházmegye összesített adataival.

18. EGYHÁZZENEI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Hornyák Julianna
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni a gyülekezeteinkben szolgáló zenészek hûséges, lelkes munkáját.
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3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni Szénási Jánosné pécs- kertvárosi lelkipásztor testvérünknek, baranyai elõadónknak 23 évi hûséges, odaadó egyházzenei munkásságát.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elrendeli, hogy a vizitációs jegyzõkönyv ének-zenei oldalain az orgona adataira vonatkozó kérdés kitöltése legyen opcionális, a többi kötelezõ (mert a jelenlegi rendszerben  különösen az új elõadóknak  lehetetlen teljes
képet kapni), és a jegyzõkönyv kérdezzen rá az énektanítás gyakorlatára.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
biztatja a gyülekezeteket a nyár elején megjelent Krisztus az énekem énekeskönyv kipróbálására.

19. SPIRITUÁLIS JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Bölcsföldi András
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a jelentést.

4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elrendeli, hogy az egyházkerület a következõ esztendõben tovább növelje pénztartalékát.

31. DIAKÓNIAI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Derencsényi Zsuzsanna
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a diakóniai és patronálási jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetet mond azon gyülekezeteknek, amelyekben a
válság ellenére sem fogyatkozott el a szeretetszolgálat
iránti hûség és lelki készség.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés javasolja a gyülekezeteknek a diakóniai-missziói nap együttes
megtartását, ahol az egyházmegyék gyülekezetei találkozhatnak egymással és megoszthatják tapasztalataikat.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
több egyházmegye javaslatát megfontolva javasolja a
gyülekezeteknek a természetbeli adományok igény szerinti koordinálását a látogatások, lelkigondozások alapján.

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
kéri a diakóniai törvény elkészítésében részt vevõket,
hogy a kálvini elvektõl ne térjenek el. (Nehogy a szakszerûség a lelkiség rovására elõtérbe kerüljön.)

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
tudomásul veszi a 2012. november 8-án tartott lelkészszentelésrõl elhangzott jelentést. A felszentelt lelkészek
életére, szolgálatára Isten áldását kéri.

6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
szorgalmazza, hogy a gyülekezeti tagok építsenek ki és
ápoljanak személyes kapcsolatot egyházunk szeretetintézményeinek (szociális intézmények) lakóival.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetet mond Hantos Jenõ, Páll László és Zila Péter
lelkipásztornak a felszentelésre állók közötti hûséges
szolgálatáért.

7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elrendeli, hogy a diakóniai honlapok elérhetõk legyenek
az egyházkerület honlapjáról.

29. JELENTÉS A 2012. NOVEMBER 8-I LELKÉSZSZENTELÉSRÕL

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetét fejezi ki a Budapest-Nagyvárad téri Egyházközségnek a lelkészszenteléshez nyújtott segítségért.

30. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a gazdasági bizottság tájékoztatóját.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
kebelbeli egyházközségek parókus lelkészei készpénzjavadalma minimumát bruttó 100.000,- forintban határozza meg, a beosztott lelkész készpénzjavadalmának minimuma 70.000,- forint 2013. január 1-tõl.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elrendeli a kebelbeli egyházközségek presbitériumainak, hogy
vizsgálják felül a lelkészi díjleveleket, és azokat jóváhagyásra terjesszék be az illetékes egyházmegyékhez 2013. február
28-ig. Ahol a parókus lelkész készpénzjavadalma több az
egyházkerület által ajánlott minimumnál, a beosztott lelkészt alkalmazó egyházközségek presbitériumai a felülvizsgálatkor tartsák szem elõtt a parókus lelkész és a beosztott
lelkész készpénzjavadalmának arányát, a 3:2 mértéket.

32. GYÛJTEMÉNYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Fogarasi Zsuzsa
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
tudomásul veszi, hogy a gyûjteményi felmérés az eredeti
tervekhez képest lassabban halad. Annak szükségességével azonban továbbra is egyetért és biztosítja támogatásáról. Felkéri az egyházkerületi tanácsot, hogy az elsõ
egyházmegye anyagának elkészültével  lehetõségei szerint  gondoskodjék a további felméréshez szükséges összeg költségvetési fedezetérõl.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felkéri a gyülekezeteket és azok elöljáróit, hogy a felmérést végzõk tevékenységét támogassák.

33. ÉPÍTÉSI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.
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2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
hálát ad Isten gondviselõ kegyelméért, hogy az egyre nehezedõ anyagi helyzetben is volt lehetõség építkezésre,
felújításra egyházközségeinkben.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
bölcs és megfontolt döntést kér minden egyházközségtõl
az építkezés, felújítás elõtt, hogy erejükön túl ne kezdjenek bele.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
úgy dönt, hogy az egyházmegyei és egyházkerületi testületek mindaddig nem ígérhetnek támogatást építkezésekhez, amíg az illetékes testületek nem látták és véleményezték az építési terveket. Felszólítja az egyházmegyei elnökségeket arra, hogy csak úgy járuljanak hozzá
minden építkezéssel kapcsolatos engedélyezési eljáráshoz, hogy ehhez az illetékes testület véleményét beszerezték.

34. SZÁMVIZSGÁLÓ JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Derzsi György
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a számvizsgáló bizottság jelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
tudomásul veszi az egyházmegyék 2011. évi zárszámadásait.

35. A KÖZÖS ZSINAT DUNAMELLÉKI KÉPVISELÕINEK
JELÖLÉSE

képesítésének újrahatályosítását, aki korábban elvesztette, annak a közgyûlési határozat meghozatala elõtt az
egyházkerület elnöksége által összehívott bizottság elõtt
teológiai és egyházjogi ismereteirõl jó bizonyságot kell
tennie.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Szilvási Erika lelkészi képesítés hatályban tartási kérelmének nem ad helyt, mivel a képesítése 2004-ben hatályát vesztette, így újrahatályosítási kérelmet lehet csak
beadnia.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Fazekas János Gábor és Pap András lelkészi képesítését
5 évre, 2017. december 31-ig hatályban tartja.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Cserháti László és Jassenovics Edina lelkészi képesítését 5 évre, 2017. december 31-ig hatályban tartja.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Sallayné Sziki Judit fellebbezését az Északpesti Egyházmegye közgyûlésének K7/2012/17.3 (2012.VI.05.) számú
határozata ellen érvénytelennek tekinti, mert a lelkészi
képesítések hatályban tartási kérelmek esetében az egyházmegyei közgyûlésnek nem döntési, hanem javaslattételi jogosultsága van, s bár a kérelmekrõl határozatot
hoz, de az tartalma szerint nem ügydöntõ határozat, hanem csak javaslat. Javaslat, vélemény ellen pedig nem
lehet fellebbezést benyújtani.

37. LELKÉSZ MÁS KERESÕ FOGLALKOZÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés  az
eddigi gyakorlatot megerõsítve  az egyházmegyék elnökségeit delegálja a Magyar Református Egyház Zsinatába.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés engedélyezi, hogy dr. Révész Jánosné a Telefonos Lelkigondozói
Szolgálatnál heti 20 órában szolgálatot végezzen. Az engedély 2 évre, 2014. december 31-ig érvényes.

36. LELKÉSZI KÉPESÍTÉSEK HATÁLYBAN TARTÁSA

38. A REFORMÁTUS ISKOLÁKÉRT ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁRÓL

Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
dr. Egeresiné Szûrszabó Anikó lelkészi képesítését 5 évre, 2017. december 31-ig hatályban tartja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Horváth Ákos és dr. Siba Balázs lelkészi képesítését 5
évre, 2017. december 31-ig hatályban tartja.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Topolánszky Ákos esetében, mivel a lelkészi képesítése
már korábban hatályát vesztette, azt hatályban tartani
nem tudja, hanem felszólítja, hogy amennyiben a lelkészi képesítését újra hatályosítani szeretné, akkor erre
nézve adjon be kérelmet a közgyûléshez.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
úgy határoz, hogy amennyiben olyan lelkész kéri lelkészi

Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felhatalmazza az egyházkerület elnökségét, hogy  az Iskolaügyi
Bizottság véleményének meghallgatásával  kinevezze a Református Iskolákért Alapítvány kuratóriumát és megtegye a
szükséges bírósági intézkedést.
39. SZÓRVÁNYOK BESOROLÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megerõsíti a Bács-Kiskunsági Egyházmegye Soltszentimre Fülöpszálláshoz csatolásáról szóló határozatát. (Tudomásul szolgál.)

2012. NOVEMBERI KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
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EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2012. NOVEMBER

BARANYA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Andrási Kristóf  Pécs-Belváros/Pellérd
SZÜLETETT:
Dániel  Balogh László elsõ gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Szénási János  Pécs-Kertváros

BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Hotorán Gábor János  TT-ról Érsekcsanádra
2. Váradi Péter  Apostagról Soltra
SZÜLETETT:
Zille Iringó  Sípos Ajtony Levente hetedik gyermeke

BUDAPEST-DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Csûrös András Jakab  Budahegyvidékrõl Budafokra
2. Papp Tibor  Pestszentlõrinc-Kossuth térrõl TT-ra
3. Pete Violetta  Svábhegyre
4. Ablonczy Tamás  Budahegyvidékre
6. Csûrös-Varga Vanda  Budafokra
7. Molnár Péter  Budára

SZÜLETETT:
1. Eszter Boglárka  Király János negyedik gyermeke
2. Lili  Makay László negyedik gyermeke
3. Nóra  Galsi Árpád hatodik gyermeke

ÉSZAKPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Pályi Péter  Kisoroszra missziói lp.
2. Pádár Zoltán  Hatvanba
NYUGDÍJBA MENT:
1. Molnár Zsigmond  Balassagyarmat
2. Fónagy Miklós  Vác-Felsõváros

TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Tóth L. Kristóf  Õcsénybõl távozott
2. Kaszó Gyula  HTK-ról Szekszárdra
3. Apostagi Zoltán Adorján  Paksra
NYUGDÍJBA MENT:
Balázsi Zoltán  Szekszárd

VÉRTESALJA

SZÜLETETT:
1. Mátyás  Korompayné Szenci Gabriella harmadik gyermeke
2. András Levente  Tordai Tünde gyermeke

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Farkas Balázs  DT-ról Válra
2. Sándor Emma  blp. Vértesacsa

BUDAPEST-ÉSZAK

SZÜLETETT:
1. Zsolna Mikolt  Darvas Tanács Erik hatodik gyermeke
2. Botond Árpád  Szabó Ferenc harmadik gyermeke

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Sebõkné Babos Boglárka Olimpia  Rákoskeresztúrra
SZÜLETETT:
Lilla Izabella  Balássy András második gyermeke

DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Dömötör Norbert  Ócsáról Vecsésre (2011-ben)
2. Papp Szabolcs Zsolt  Nagykõrösre

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:






Kádár István Csongor  Soroksár
dr. Boros Gyula  Fasor
Vékey Tamás  Bp-Pasarét
Tariska Zoltánné  Pécel
Barsiné Bagi Magdolna  Bp-Rákosliget
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A DRESZKK MÁTRAHÁZAI
KONFERENCIA-KÖZPONTJA
2013-BAN IS SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT AZ ALÁBBI TURNUSOKRA

JANUÁRI PIHENÕHÉT LELKÉSZEKNEK,
10% KEDVEZMÉNNYEL:
2013. január 2.  január 6.

TÉLI TÁBOR-SÍTÁBOR REFORMÁTUS
OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE:
Ifjúsági szálláshelyen való elhelyezéssel.
2013. január 14. - február 13.
2013. február 18.  február 24.

ÜNNEPI EGYÉNI TURNUSOK:
Húsvét: 2013. március 25.  április 5.
Pünkösd: 2013. május 13.  május 20.
Nyári családi turnus: 2013. augusztus 17.  augusztus 25.
Õszi szüneti turnus: 2013. október 28.  november 3.
Karácsony: 2013. december 16. - 2014. január 2.

KONFERENCIÁRA, CSENDESHÉTRE,
ERDEI ISKOLÁRA, OSZTÁLYKIRÁNDULÁSRA, TÁBOROZÁSRA
alkalmas idõpontok személyes egyeztetés alapján egész évben foglalhatók.

Részvételi díjak:
Teljes díj: 7000 Ft+Áfa/fõ/éj
Református egyháztag: 5600 Ft+Áfa/fõ/éj
Csoportdíj 5300 Ft+Áfa/fõ/éj
Kétágyas szoba 1 fõ részére 10000 Ft+Áfa/fõ/éj
Ifjúsági csoport tetõtéri elhelyezéssel:3500 Ft/+Áfa/fõ/éj
Idegenforgalmi adó 400 Ft/fõ/éj  (gyermek, tanuló és nyugdíjas nem fizeti)
Kedvezmények:
0-2 éves korig ingyenes
2-10 éves gyerek 50%
10-14 év között 25%
14 év feletti tanuló, hallgató 10%
SZÉP-kártyát elfogadunk!
További információ: www.matrahaza.parokia.hu honlapunkon
Foglalás, tájékoztatás telefonon: 06-37-374-011
mobiltelefonon: 06-30-205-8568
emailben: refudulo@gmail.com
Budainé Terjék Judit intézetvezetõ lelkésznél
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GALYATETÕ
906 MÉTERES MAGASSÁGON FEKVÕ, KITÛNÕ KLÍMÁJÚ ÜDÜLÕNK 30 FÕT TUD FOGADNI,
KILENC KÉTÁGYAS ÉS HÁROM NÉGYÁGYAS SZOBÁKBAN, VALAMENNYI FÜRDÕSZOBÁS

AKTUÁLIS AJÁNLATAINK:
SÍELÕKNEK 2013. JANUÁR 1-TÕL, MÁRCIUS 15-IG:



Sípanzió egyháztagoknak (reggeli, meleg vacsora): 5000 Ft /fõ/éj
Gyerekeknek jár az 50, 25, 10%-os kedvezmény
Nem egyháztagoknak: 5500 Ft/fõ/éj

A mátraszentistváni síparkkal való megegyezésünk értelmében a hétköznapi síbérletek árából
a sípark 10%-ot elenged a nálunk megszálló vendégek részére (www.sípark.hu)

ISKOLÁK RÉSZÉRE BÁRMIKOR, ERDEI ISKOLÁK, OSZTÁLYKIRÁNDULÁSOK,
HITTANTÁBOROK, IFJÚSÁGI CSOPORTOS KIRÁNDULÁSOK SZERVEZÉSÉRE:
Református iskolák: 10 éves korig 3500 Ft/fõ/éj +áfa
10 év felett 4000 Ft/fõ/éj +áfa
Nem egyházi iskolák: 4000 Ft/fõ/éj +áfa
10 gyermek után egy felnõtt kísérõt tudunk ezen az áron fogadni.
Ellátás: háromszori étkezést (hideg reggelit, meleg ebédet, hideg vacsorát) foglal magában.

PROGRAMAJÁNLATOK:
 Számtalan, kirándulási lehetõség, igény szerint erdész vezetésével
 Rossz idõ esetére: kedvezményes múzeumlátogatási lehetõség a gyöngyösi Mátra múzeumban,
ahol múzeumpedagógiai órákat is lehet igénybe venni, jelképes összegért
 Elõzetes egyeztetés alapján: látogatás a piszkéstetõi obszervatóriumban
Ezek az árak a szállás és étkezés díját tartalmazzák. Nem tartalmazzák az áfát és az idegenforgalmi adót.
(Helyi idegenforgalmi adót a 18 éven felülieknek kell fizetni: 330 Ft/fõ/éj)
Szállásfoglalás: Szegváry Veronika
galyaref@gmail.com
06 30 663 95 60
www.galyateto.parokia.hu
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IFJÚSÁGI PROGRAMOK A 2013-AS ESZTENDÕBEN
Aki tehát vallást tesz rólam az emberek elõtt, arról majd én is vallást teszek mennyei Atyám elõtt.
Máté 10,32

2013 legyen a HITVALLÁS ÉVE!
 Konfirmandus és ifjúsági rendezvényeinket ennek jegyében rendezzük meg 2013-ban.
2012-ben meghirdettük a 25+ korosztálynak, hogy találkozhassanak
és ismerkedhessenek egymással, leány-héten és közös héten.
 A nagy érdeklõdésre tekintettel februárban tervezünk ennek a korosztálynak
FARSANGI BÁLT és tavasszal FIÚ-HÉTVÉGÉT. PÜNKÖSD HÉTFÕJÉN pedig
egy gyönyörû hajókirándulásra invitáljuk a 25+ korosztály ifjait.
 Minden korosztályt hívunk a ZEFIR második alkalmára!
- Mindazokat a fiatalokat, akik szeretik a zenét, egyben találkozni is szeretnének másokkal,
együtt énekelni, együtt beszélgetni, együtt megvallani hitünket. 2013. május 24-25-én.
A ZENEI FESZTIVÁL IFJÚSÁGI RENDEZVÉNYE, azaz a ZEFIR tavaly is sikert aratott,
jövõre még több meglepetést tartogat. Ez lesz a kerületi ifjúsági találkozónk alkalma!

 2013-ban a KERÜLETI KONFIRMANDUS HÉT témája is a HITVALLÁS LESZ,
délelõttönként a KÁTÉ, délután ennek élmény pedagógiai feldolgozása, esténként
az APOSTOLI HITFORMA evangéliumi megfogalmazása.
A hét célja, hogy konfirmandusaink meg tudják fogalmazni saját hitvallásukat,
hogy elkötelezõdhessenek, s személyes hitvallássá lehessen fogadalmuk!
(Július 1-6, EMMAUS HÁZ, KECSKEMÉT)

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(raday28.hu
Felelõs szerkesztõ: Peterdi Dániel
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O. A. Invest gondozásában

DUNAMELLÉK
Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények • 2013 / június

Bibliáim, Bibliák
Az elsõ Bibliámat kamaszkoromban kaptam
ajándékba, amikor a sárbogárdi gyülekezetben
konfirmáltam. Szokás
szerint beleírták az áldó
igét is: Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Jézus mondja ezeket a szavakat, és azóta
is boldog megtapasztalásom örök igazsága. Ezt a
Bibliát gimnazistaként
sokáig forgattam, de aztán meggyûrõdtek a lapjai, beszakadt a borítója,
és amikor a teológiára jelentkeztem, a szüleimtõl
ajándékba kaptam egy nagyobb méretû, kemény
kötésû Bibliát. Aztán az elsõ legációm elõtt magam vásároltam egy Bibliát szószéki használatra.
Nemsokára aztán kaptam egy héber nyelvû Ószövetséget meg egy görög-latin nyelvû Újszövetséget is. De õrzök olyan Újszövetséget is, amit kollégiumi szobatársam hagyott hátra, amikor külföldre távozott és azóta se tért haza. Aztán sokféle Bibliát láttam. Gyerekkoromban a legtitokzatosabbnak  merthogy nagy kincs volt valóban 
a Doré-féle nagy képes Biblia számított. Olvasni
nem tudtam még, de idõsebb testvéreim rendre
elmagyarázták, hogy egy-egy metszeten mi látható. Sok helyen láttam családi Bibliát, amelynek
utolsó lapjaira a család legfontosabb eseményei:
születések, esküvõk, halálesetek voltak feljegyezve. Láttam illegális Bibliákat, bõr tolltartóba he-

lyezve, melyeket így egyszerû cipzáras mozdulattal nyitni-csukni, rejtenihasználni lehetett. Aztán
láttam Ravasz László görög Bibliáját is, amelyet
úgy köttetett, hogy minden nyomtatott lap közé
betett egy üres lapot,
amelyre fordítói megjegyzéseit írta, s kaptam
aztán egy példányt az
Amerikában kinyomtatott újszövetség-fordításából. Láttam Bibliákat,
amelyek lapjain sûrûn
sorakoztak dátumok, olvasóik ezzel jelezték azt a napot, amikor egy-egy
szakaszból fontos üzenetet kaptak. Hallottam
Ady széttépett Bibliájáról is. És láttam Bibliákat teljes épségben is (szinte mintha nem is
használták volna), pedig olvasták, csak nagyon
vigyáztak rá.
Mindezt azért mondom el, mert pár hete megnyílt egyházkerületünk székházában a Bibliás
Könyvesbolt. Nem nagy ügy, mondhatni, Bibliát
másutt is lehet vásárolni, könyvesbolt pedig
száz is van Budapesten. Mégis, az ajánlásának
ezen a helyen annyi értelme van, hogy újra emlékeztessünk arra, olvasó-életünk központjában
a Szentírás áll: a kinyilatkoztatás, az Ige, az
üzenet, a tanítás, a kalauz, a mérték  az élet
beszéde. Mindig csodáltam azokat a lelkészeket,
akik hosszú évtizedek szívós gyûjtõmunkájával
valóságos kiskönyvtárat hoztak létre Bibliákból.
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Nem az nyûgözött le, hogy miféle csatornákon,
kapcsolatokon keresztül szereztek be olyan nyelvû kiadásokat is, amely nyelveken nem is értettek, hanem inkább az ragadott meg, hogy a régi
és új kiadások milyen változatos és szinte kultúrtörténeti sokféleséget mutatnak, ahogy egy-egy
kor tipográfiája, könyvkötészete is megjeleníti a
kiadók szándékát (a nagy, robusztus, súlyos borítók közé kötött FÕ-könyvtõl el a ZSEB-kiadásokig, a szervezett és rendezett egyház liturgiai
szándékaitól a misszió frontvonaláig). S még inkább az, hogy megjelenítették azt is, amit egyegy nemzedék gondolt általában a Bibliáról. Nem
kell itt újra cáfolnunk Voltaire jóslatát, aki egyszer azt mondotta volt, hogy pár évtized múlva a
Bibliát már csak múzeumban fogják mutogatni.
(Ámbár ott is, mert a Bibliás Könyvesbolt a Biblia
Múzeum része.) Mi nem a régi emléket mutogatjuk itt, és nem holmi szuvenírként kerül a boltba a
Biblia, hanem ellenkezõleg  ez az élet beszéde, s
mivel az élet beszéde van benne, nem lehet róla lemondani. Akiknek a sok olvasástól elkopott a régi
Bibliája, vegyenek egy újat. Aki kíváncsi a fordítás
és megértés évezredes történetére, válasszon a sokféle fordítás közül. Én annakidején ha új Bibliát
kaptam vagy vettem, az elejére mindegyiknek beleírtam azt az áldó igét, amely az elsõ Bibliámban írva volt: Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.
Bogárdi Szabó István
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Élet a teológián
2012/13-as tanév II. félév
FÉLÉVKEZDÉS
A teológia a félévkezdõ csendesnapját a Kispest-Rózsa
téri gyülekezetben tartotta, amelyen a gyülekezet
nemcsak helyet adott a teológusoknak és professzorainak, hanem szolgáltak is nekik, valamint vendégül
látták az egész hallgatóságot. A csendesnap keretében
a diákok meglátogatták a gyülekezet fenntartásában
lévõ idõsek otthonát és a Karácsony Sándor Általános
Iskolát, ahol közös ebéden is részt vettek.
KÖZÖS EBÉDEK
A teológián a 2012/2013-es tanév második félévében a
következõ szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a
teológusokat és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen:
Teológia, Egyházkerület, Erdélyi ebéd - Boglárka
Panzió (Szász Ágnes) és a Korpos család felajánlása,
Baranyai Egyházmegye, Ágoston Sándor Alapítvány,
Ökumenikus Tanács, Északpesti Egyházmegye, Kálvin Kiadó, Budapest-Déli Egyházmegye, Bács-Kiskunsági Egyházmegye

Közösségi alkalom John Brouwerrel

PROGRAMOK
A második félévben a teológián folytatódott a külsõ
elõadók szervezése Sáska Attila IV. éves közösségi
presbiter vezetésével. Hogyan olvassuk a Bibliát
címmel John Brouwer tanár tartott sorozatot angol
nyelven. Idén is szerveztek téli evangélizációs-hitmélyítõ alkalmat, melyen Steinbach József püspök
volt a meghívott igehirdetõ. Két skót estre is sor került a nyári út elõkészítéseként.

Exhortációs istentisztelet a teológián

Szülõi értekezlet a teológiára járó diákok számára

Legáció elõkészítõ
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Könyvajánló Genfben

Teológusnapon a tatabányai templom elõtt

Teológusok a Vereckei-hágónál

Teológusok segítenek a mûemlékkönyvtár átrendezésében

hogy a teológián tanuló hallgatók lelkészeit beszélgetésre
hívta a tanári kar, s hasonló alkalom volt a diákok szüleivel is, akik ezáltal bepillantást nyerhettek a teológia belsõ életébe és feltehették kérdéseiket a professzoroknak.
OTTHONÓRÁK

Március 15-i mûsor az elsõ évfolyam részvételével

Zsengellér József dékán korábbi kezdeményezése eredményeként visszaálltak a dékáni otthonórák, melyeken igei együttlét mellett aktuális ügyeket beszélhettek
meg tanárok és diákok közösen. Egyik alkalommal vetítéses élménybeszámolót tartott a dékán a samaritánus
peszah-ról. Folytatódott az a tavalyi kezdeményezés,

Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban
lakó külsõs (nem teológus) hallgatók számára a teológia spirituálisaként hétfõ esténként Otthonórákat
szerveztem, melyek harmada felsõbb éves teológushallgatók által tartott bibliaóra, másik harmadában kísérletként kipróbálták kiscsoportos közösségi alkalmakat tartását diákvezetõk koordinálásával, a harmadik harmad
pedig elõadás, beszámoló volt. A félév során a bibliakörökben Jónás könyvét vettük végig. Az elõadások között Kálló Karola biológus doktoranduszhallgató beszélt
az evolúció és teremtés kapcsolatáról, koncertet
adott a Monamo (jazz) együttes Nagy János vezetésével,
valamint sor került egy lelkészfórumra, ahol négy felekezet öt lelkésze beszélgetett olyan fontos teológiai témákról, mint a Biblia ihletettsége, a predesztináció (eleve elrendelés) és a karizmák megléte és használata. Ez
a program nemcsak a teológushallgatók körében aratott
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tetszést, hanem a más egyetemek hallgatói is szép számmal tartottak ki a hosszra nyúlt beszélgetésen.
TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK A
2012/2013-AS TANÉVBEN
Ebben a félévben is több teológusnapot és hétvégét
szerveztünk határon belül és kívül. A teológusnapok
szervezésében tevékeny részt vett Horváth Mariann
IV. és Pál Eszter II. éves teológus: Cegléd-Felszeg,
Genfi Magyar Gyülekezet, Diósd, Tatabánya,
Kispest-Rózsatér (Zenit), Bugyi, Csõsz, Baranya
(Mohács és környéke) Dunaszekcsõ, Old, Beremend,
Gyulafehérvár (Erdély) és környéke: Abrudbánya,
Alvinc, Gyulafehérvár, Magyarigen, Sárd, Szászsebes,
Tövis, Vajasd, Badaló (Kárpátalja), Mezõtúr (áldozócsütörtöki iskolai csendesnap). Összesen tehát 11 teológus megmozdulás volt a félévben, ezek révén 21
helyen szolgáltak teológusok.
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

5

NYÁRI ÉPÍTÕTÁBOROK
Az Ágoston Sándor Alapítvány szervez és támogat
idén nyáron is a teológusok és egyetemisták számára
több építõ- és gyermektábort. Építõtábor lesz Égén
(Székelyföld) a Ráday Felsõoktatási Kollégium hallgatóinak segítségével. Gyermekotthonosoknak szerveznek
tábort teológusok az erdélyi Felõrön és Zsobokon, a
vajdasági Módoson pedig immár szokásosan anyanyelvõrzõ keresztyén tábor és építõtábor is lesz.
EGYÉB PROGRAMOK
A teológusok néhány irodalomszeretõ fiatallal együtt
Irodalmi kávéházat alapítottak, melynek keretében
többször is rendeztek már alkalmat (adventi irodalmi
kávéház, farsang, nagyheti keresztút, Agapé teaház
meghívása Kecskemétre), részt vállaltak a Református Zenei Fesztiválon a Zefír programjából, nyáron
pedig a Csillagpont ifjúsági találkozón, valamint a
Mûvészetek Völgyében Taliándörögdön terjesztik
az evangéliumot a kultúra és az irodalom segítségével.
Bölcsföldi András spirituális

Skócia teológus szemmel címmel tanulmányi kirándulást szervezünk nyáron Skóciába, felkeresve az ország
csodálatos természeti és egyházi szempontból is fontos helyeit (Edinburgh, Falkland, St Andrews, Skye, Dunscore),
valamint a hitvallás évében érintjük Heidelberget is.

TANÁCSÜLÉSI HATÁROZATOK
2013. február

6. AZ EGYHÁZKERÜLET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
6/a. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács az
egyházkerület 2013. évi költségvetését 2 693 407 233,forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
6/b. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács az Egyházkerületi Székház és Konferenciaközpont 2013. évi költségvetését 39 783 000,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
6/b/I. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Mátraházi Konferencia-központ 2013. évi
költségvetését 71 010 000,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
6/b/II. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Galyatetõi Konferencia-központ 2013. évi
költségvetését 27 930 000,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

6/c. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Ráday Felsõoktatási Diákotthon 2013. évi
költségvetését 64 140 500,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
6/d. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Tahi Konferencia-telep 2013. évi költségvetését 27 340 728,- Ft bevételi és kiadási összeggel
elfogadja.
6/e. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon 2013. évi költségvetését 464 691 000,- Ft bevételi és 464 691 000,- Ft kiadási oldallal elfogadja, jóváhagyja.
6/f. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Sylvester János Református Gimnázium
2013. évi költségvetését 108 180 684,- Ft bevételi
és 108 180 684,- Ft kiadási oldallal, 13 146 911,forint tartalékkal elfogadja, jóváhagyja. A tartalék felhasználásáról az egyházkerületi elnökség
döntését ki kell kérni.
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6/g. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Gyökössy Endre Református Óvoda 2013.
évi költségvetését 25 476 803,- Ft bevételi oldallal
és 25 476 803,- Ft kiadási oldallal elfogadja.

8. A ZENGÕVÁRKONYI ISKOLA TULAJDONJOGÁNAK ÁTADÁSA AZ EGYHÁZKÖZSÉGNEK

6/h. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Ráday Gyûjtemény 2013. évi költségvetését 80 864 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal elfogadja.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Zengõvárkony-Nagypall Református Társegyházközségnek ajándékozza a zengõvárkonyi általános iskola
219 helyrajzi számú ingatlanát, amely természetben
Zengõvárkony, Arany J. u. 63. sz. alatt található. Felhatalmazza az egyházkerület elnökségét arra, hogy a
társegyházközség által elkészített ajándékozási szerzõdést aláírja.

6/i.
I. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Budapesti Református Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet 2013. esztendõre elkészített költségvetését nem fogadja el.
II. A I.-IV. hónapra szóló, idõarányos lelkészi javadalmazás és bérleti díj kifizetését szoros elszámolás mellett engedélyezi. Kéri az egyetemi lelkészt,
hogy az egyházkerületi közgyûlés soron következõ
ülése elé készítsen beszámolót az eddigi munkáról, a tervekrõl, valamint a bevétel és a kiadás
várható alakulásáról.
7. A GYÖKÖSSY ENDRE LELKIGONDOZÓI ÉS
SZUPERVÍZORI INTÉZET FENNTARTÓI JOGAINAK ÁTADÁSA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATÁNAK

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

9. DIÓSJENÕI GYÜLEKEZETI HÁZ HASZNÁLATBA ADÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATNAK
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács jóváhagyja a Diósjenõi Református Egyházközség és
Diósjenõ önkormányzata között a református gyülekezeti ház használatára létrejött együttmûködési megállapodást.
10. A RÁDAY FELSÕOKTATÁSI DIÁKOTTHON
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács, a
Zsinat Zs  250/2012.11.16. sz. határozatában foglalt
kérésére, átadja a Gyökössy Endre Lelkigondozói és
Szupervízori Intézet fenntartói jogait a Magyarországi Református Egyház Zsinatának.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács jóváhagyja a Ráday Felsõoktatási Diákotthon 2010. november 10-én én kelt alapító okiratának módosítását.

TANÁCSÜLÉS
2013. május

Püspöki jelentés
Elõterjesztõ: Szabó István
Fõtiszteletû Egyházkerületi Tanácsülés!
Mai találkozónk szokásaink szerint munkaértekezlet,
amelyen elsõsorban egyházkerületünk intézményeinek életérõl és terveirõl hallgatunk meg beszámolókat, és ezekrõl határozunk. Az anyagokat kellõ idõben
mindenkihez eljuttattuk, így kérem, tanácskozási rendünk szerint is, hogy amikor egy-egy ügyhöz érkezünk
a tárgysorozatban, ki-ki ott tegye fel kérdését vagy tegye meg megjegyzését, amint azt szükségesnek tartja,

és majd ezek után vitassuk meg az elõterjesztett határozati javaslatokat. Mindazáltal engedtessék meg,
hogy kapcsolódva a szóban forgó kérdésekhez is, és
egyházunk általános helyzetéhez is, néhány bevezetõ
megjegyzést tegyek.
Az utóbbi hetekben, hónapokban néhány igen nagy
fontosságú ügy forgott elõttünk folyamatosan, és ezek
a következõ idõszakban is velünk maradnak. Elsõ helyen a hitoktatásról szeretnék néhány szót szólni, hiszen a következõ iskolai tanévtõl kezdõdõen új rendben veszünk részt a magyar közoktatásban, s ennek
értelmében az ún. hittan/etika tantárgy mint kötelezõen választható oktatási egység jelenik meg, s ezt az
adott felekezetek szakemberei fogják oktatni. A bein-
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dítás és a szervezés országosan meghatározó üggyé
lett. A most folyó jelentkezésekrõl még nincs teljes és
átfogó képünk, de amit tudhatunk, az azt mutatja,
amit korábban már több ízben kifejtettem, hogy ti. egy
több évig tartó alkalmazkodási és tisztázódási folyamat kezdõdött el, amelynek elsõ szakaszában inkább
vesztesnek látszunk majd, mintsem nyertesnek, de
pár év múlva, egészen bizonyos vagyok benne, minden
a helyére talál, és mindenki jól fogja látni ennek az
igen-igen szükséges új közoktatási elemnek a hasznát.
Ellentmondóak az értesülések, hiszen vannak iskolák,
ahol várakozást felülmúló a hittan tárgyra jelentkezõk száma, csak gyõzze majd az egyházközség kellõ
számú szakképzett oktatóval; másutt viszont  különbözõ okok folytán  igen elkedvetlenítõ az eredmény.
Ez utóbbira számos magyarázat lehetséges. Például,
hogy az iskola vezetése, bár igen udvariasan, de legalább annyira ügyesen elszabotálta a dolgot, elterelte
a szülõk figyelmét, nem engedte be a lelkipásztorokat
a szülõk tájékoztatására, vagy éppen technikai nehézségekre hivatkozva nyomta a szülõket más irányba.
Másutt a gyülekezetek nem álltak a helyzet magaslatán, nem érezték meg, hogy ez most nem a hagyományos és szokásos hittanbeíratási kampány, vagy éppen
egyéb más bonyodalmak és visszásságok okán nem támadhatott jó híre annak, hogy mennyire fontos lenne
a magyar közoktatásban minden gyermekkel megismertetni a hit alapelemeit. Minthogy azonban mégis
egy folyamat kezdetén vagyunk, hadd biztassak mindenkit arra, hogy bátran és jó kedvvel tartsunk ki ebben a nem könnyû munkában  és ezt azért mondom
így, mert voltaképpen mégiscsak a szervezés a legkisebb teher, ha ahhoz viszonyítjuk, hogy majd bent a
tantermekben kell óráról órára helyt állni. Mindazáltal e helyrõl is köszönjük meg, és erõsítsük meg biztatásunkkal mindazokat, akik ebben a szolgálatban fáradoznak.
Sok vita kíséri az elmúlt esztendei népszámlálási adatok közzétételét. Hogy milyen könnyen csúszik el a
statisztikai adathalmaz ideológiai mezõbe, azt talán
az mutatja a leginkább, hogy a közzététel napját, mely
nagycsütörtökre esett, sokan  némi apokaliptikus
túlzással  úgy értelmezték, hogy ez volt a magyarországi egyházak nagycsütörtökje. Nos, az adatok a tíz
évvel ezelõttihez képest nagymértékû visszaesést mutatnak, részben az egyházhoz való tartozás öntudatos
vállalásában, részben pedig az errõl való nyilatkozási
készségben. Pedig, ha azt vesszük figyelembe, hogy
hány választójogú felnõtt egyháztagunk van, és ezt
hozzávetjük a saját népmozgalmi adatainkhoz, és ehhez még hozzátesszük (hogy régi magyar szóval mondjam) a templomot gyakorlók tényleges számát, elkerülhetetlen az az érzés, hogy a mostani népszámlálási
eredmények még így is igen kedvezõ képet mutatnak
rólunk. Régi téma, sokat beszéltünk róla, de a mostani indulatok nyomán úgy tûnik, nem vettük igazán komolyan, hogy az ún. népegyházi jelleg megszûnõben
van, vagy már meg is szûnt. Régente sokan kívánatosnak is tartották ezt a folyamatot (ti. a népegyház megszûnését), elsõsorban azért, hogy tiszta és világos, határozott és elkötelezett egyháziasságon alakuljon
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egész egyházi életünk. Számomra azonban úgy tûnik,
hogy ma már az egykori szekularizáció-bajnokok sem
hangoztatják ezt olyan erõteljesen, hiszen ami a népszámlálás eredményeiben priméren nyomasztó, az az,
hogy mekkora létszámú az a közösség, amely kiterjedt
intézmény-együttest tart fenn. Vagyis az a szempont,
hogy  a legszigorúbbat mondjam  hány úrvacsorázó tagunk van, most egészen hátra került. Pedig ehhez képest
még mindig igen jelentõs létszámú és befolyásos testületnek tûnik a Magyarországi Református Egyház.
Én magam élénken követem a különbözõ értékeléseket,
de miután még nem hozzáférhetõ minden adat a maga
legteljesebb mélységében, inkább csak a vita irányát
próbálom szemmel tartani. Ez pedig nem nélkülözi az
ideológiai felhangokat, ami viszont nem segít a helyzet
reális és stratégiát is létesítõ feldolgozásában. Egy példát hadd említsek: megtekintettem a XII. kerület már
hozzáférhetõ adatait, és azt mondhatom, hogy ha tíz évvel ezelõtt sokkal többen mondták magukat reformátusnak, mint ahányat a XII. kerületben mûködõ három
gyülekezet számon tartott, akkor most kevesebbet jelez
a népszámlálás, mint amennyirõl mi magunk, cím szerint tudunk. A leginkább elgondolkodtató tehát az, hogy
Magyarország lakosságának egyharmada nem kívánt
erre a kérdésre válaszolni. Lehet, hogy egyszer majd
megtudjuk ennek az okát is. Mindazáltal arra buzdítok
mindenkit, továbbra se érezze úgy, hogy a nagy létszámú reformátusság semmi egyébre nem kötelezi, csak
hivatalnoki tétlenségre, várakozásra, hogy jöjjenek már
azok a reformátusok, és vegyék igénybe az egyház szolgáltatásait. Ez már tíz évvel ezelõtt is helytelen és végzetes magatartás volt, most még inkább az. Gyülekezeteink megelevenítése, új gyülekezetek szervezése, a virágzó gyülekezetek tovább erõsítése  ez most a mindennapi parancs, s ennek megvalósításához kell a miszszió számos és sokféle útját járnunk. Hiszem és remélem, hogy egyházkerületünk nem is marad tétlen ezután sem ebben a nagy munkában.
Immár szûk egy esztendeje tart az új egyházi törvényrõl folyó vita, amely mélyen érint mindannyiunkat, még akkor is, ha a Parlament a tavaly nyáron elfogadott, és most újra tárgyalandó törvényben is,
mindjárt regisztrált egyházként fogadta el a református egyházat. Azért érint mindannyiunkat a vita,
mert az Alkotmány és a készülõ egyházügyi törvény
értelmében, számos ágazati törvényben fog megjelenni azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek az
együttese, amelyet a törvény szövegében talán elsõre
nem is látunk. Volt alkalmam megtekinteni a készülõ törvénytervezetet, és mellékleteit (interneten is
megtekinthetõ, merthogy a törvényhozás nyilvános),
és mondhatom, hogy a mellékletek hosszabbak, hiszen a közoktatási törvénytõl kezdve a honvédelmi
törvényen át, szinte nincs is olyan terület, ahol ne
kellene az új törvény meghatározásait átvezetni. És
mint tudjuk, a részleteknél jelennek meg mindig
problémák, ezért biztos vagyok benne, hogy miután a
Parlament majd az Alkotmánybíróság számára is elfogadható egyházi törvényt hoz, éppen hogy nem
csendesedni, hanem inkább élénkülni fog a vita.
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Mindazáltal örülök neki, hogy a Parlament bizottságai, a
törvényhozó képviselõk számos alkalommal keresték
meg egyházunkat is, kikérve véleményünket és állásfoglalásunkat a készülõ törvényhez, és nem intézték el az
ügyet annyival, hogy miután mi úgyis benne vagyunk,
nincs dolga velünk a törvényhozónak.
Hadd szóljak néhány szót a Zsinatunkon folyó törvényhozásról is, hiszen két területen jelentõs változások állanak be. Az egyik a lelkészekrõl és szolgálatukról szóló
törvény, amely hosszú ideig vajúdott, aztán hirtelen  és
úgy érzem, kapkodva  született meg a legutóbbi Zsinaton, s máris sejteti, hogy néhány passzusát hamarosan
módosítanunk kell. Mindaddig is  az új törvény hatályba lépésével  saját egyházkerületi szabályrendeletünket
is át kell fogalmaznunk, s remélem, ezt meg is tudjuk
tenni, hogy aztán a következõ tanácsülés elé hozhassuk.
A bírósági törvény pedig még régebb óta hordozta magában a szükséges módosításokat, s ezek egy része most elfogadtatásra talált. Itt leginkább koncepcionális vita
folyt, de mégsem pusztán elvekrõl, hanem inkább arról
az egyre több nehézséget okozó gyakorlatról, hogy ti. lassan-lassan már nem is lehetett lefolytatni egy egyházi
peres eljárást. Tíz esztendõvel ezelõtt kerületi közgyûlésünk kinyilvánította, hogy  a bibliai szabályok értelmében  az egyházban folyó vitákat vagy visszaéléseket és
fegyelmezetlenségeket egyházi bíróság elõtt kell tisztázni, és nem helyeseljük, ha valaki rögtön világi bírósághoz
fut. Ma is tartom, hogy ez a döntésünk helyes volt.
Ugyanakkor voltak olyan pillanatok, amikor szinte erõvel kellett visszatartanom egy-egy botrányosan lassú eljárás jogi csûr-csavarjaiba belekeveredett lelkészt, esperest, presbitert, hogy mégse vigye világi bíróság elé az
egyházi bíróságon megfullasztott ügyet. Most úgy tûnik,
hogy az arányos és méltányos panasz és védelem, képviselet és eljárásjog kimondásával egyszerûbb és világosabb lesz az egyszerû és világos ügyek lezárása. Külön
köszönettel tartozom egyházkerületünk espereseinek,
akik kora tavasszal találkozót szerveztek egyházunk valamennyi egyházmegyéjének espereseivel, és közös kívánságként vitték a Zsinat elé ezt a nehéz ügyet. Határozott fellépésük nélkül  feltehetõen  még mindig csak
azt a sehova sem vezetõ vitát folytatnánk a Zsinaton,

hogy hogyan és miképpen kell az egyházban az ún. hatalmi ágakat szétválasztani. Mindazáltal a leginkább annak örülnék, ha soha semmilyen bírósági ügyünk nem
lenne. Persze tudom, és keresztyén realizmussal mondom, hogy amíg az óember ellen küzdenünk kell, ilyenrõl
legfeljebb álmodozni lehet, de az Ige fényében egyáltalán
nem szabad. Inkább hát e helyrõl is arra buzdítom a gyülekezetek vezetõit, lelkészeket és presbitereket, tisztségviselõket és alkalmazottakat, hogy igyekezzenek maradéktalanul megtartani törvényeinket, mert bizony az
ügyeskedés, a hanyagság, a restség  hogy a cégéres bûnökrõl ne is szóljak  nem viszik elõre sem egyházunk,
sem az õ maguk ügyét.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Tanács!
Intézményeink ügyeit fogjuk tárgyalni, mindenkitõl odafigyelést és gondosságot kérek, hiszen folytonosan alakuló jogi és finanszírozási körülmények közepette mûködnek intézményeink, ezért nekik is szükségük van arra,
hogy józan és higgadt tanácsolással, megfontolással segítsük munkájukat.
Segítsen bennünket ebben a mai újszövetségi ige is,
amely Péter szabadulásának történetét beszéli el. Különös és igen megszívlelendõ ebben az a nem is lényegtelen
mozzanat, hogy amikor az angyal szabadulásra vezeti
Pétert, õ azt hiszi, hogy látomást lát, vagyis álmodja szabadulását. Csak a börtönbõl kiérve, az utcán, valóban
szabadon érti meg és kiált fel: most tudom igazán, hogy
az Úr elbocsátotta angyalát és megszabadított engem!
(ApCsel 12,11). Szelíd irónia is van mindebben, mert egyrészt a zsoltár szavaira emlékeztet: mikor az Úr visszahozta Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók (Zsolt 126,1); de Péter csodálkozása leginkább azt jelzi, hogy képzeteinktõl valóban el kell jutnunk a valóságig, Isten teljes szabadításáig  amely több is, mint amilyen a mi legszebb álmunk vagy szorongattatásban ébredt reményünk lehet. Nem az álmaink teljesüléséért
küszködünk tehát, hanem annál többért, hogy ugyanis
mindig mindenben engedjünk Isten Szentlelke késztetésének: szabadulásra, igazságra, boldog életre! E gondolatok jegyében kívánok áldott munkát!

A TANÁCSÜLÉS HATÁROZATAI
2013. május 8.
7. INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAI
Elõterjesztõ: Derzsi György
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
jelentést tudomásul veszi.
8. 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEK
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács

a 2013-as esztendõre szóló nyolc egyházmegyei
költségvetést jóváhagyja, teljesítéséhez Isten áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
az Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet 2013-as esztendõre szóló költségvetését jóváhagyja, teljesítéséhez Isten áldását kéri.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
elrendeli az egyházkerületi költségvetés módosításánál a megfelelõ költségvetési sorra való elhelyezését, Egyetemi, fõiskolai misszió címmel.
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9. JELENTÉS A LELKÉSZI SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

Elõterjesztõ: Berecz Ágnes

Elõterjesztõ: Hegedûs Béla

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
elfogadja a Ráday Gyûjtemény 2012. évi jelentését.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Lelkészi Szolidaritási Alap 2012. évi zárszámadását
elfogadja.
10. JELENTÉS A HITTUDOMÁNYI KARRÓL
Elõterjesztõ: Zsengellér József
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
megköszöni dr. Ladányi Sándor professzor úr évtizedes oktatói munkáját és betegségének elhordozásához neki és családjának is sok erõt kíván.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
megköszöni dr. Szûcs Ferenc professzor úrnak a több
évtizedes tudományos, oktatói és oktatásszervezõi,
valamint vezetõi munkáját és emeritus professzori tevékenységére továbbra is Isten áldását kéri.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
megköszöni dr. Kaszó Gyula tanár úr több éves kollégiumi igazgatói munkáját és gyülekezeti lelkészi
szolgálatára Isten gazdag áldását kéri.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
felkéri az espereseket, hogy aktívan segítsék elõ a
gyülekezetekbõl a hitoktató és hittanár-nevelõ képzésre gyülekezeti tagok, illetve református pedagógusok beiskolázását.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Ráday Felsõoktatási Diákotthon számára 2013
szeptemberétõl biztosítja az önálló spirituális állásának betöltését, amennyiben a tárgyalások eredményre vezetnek.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
támogatja a Ráday Gyûjtemény tudományos tevékenységének erõsítését, az eredmények elérhetõvé
tételét, a programok terjesztését.
13. JELENTÉS A BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FÕISKOLAI GYÜLEKEZETRÕL
Elõterjesztõ: Veszelka Tamás
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
köszönettel veszi tudomásul a lelkipásztori jelentést,
Isten Szentlelkének áldását kérve az egyetemi gyülekezetben és az egyetemi misszióban folyó szolgálatra.
14. JELENTÉS A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÕ INTÉZETRÕL
Elõterjesztõ: Szabó Gabriella
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
jelentést elfogadja.
15. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ
ÉS KONFERENCIA-KÖZPONTRÓL
Elõterjesztõ: Varga László
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Székház és Konferencia-központról szóló 2012. évi jelentést elfogadja.

6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
elfogadja a KRE HTK dékánjának jelentését a
2012-es tanévrõl. Az oktatók további munkájára, a
hallgatók lelkészi szolgálatra való felkészülésére
továbbra is Isten áldását kéri.

16. A BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM,
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

11. JELENTÉS A TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KARRÓL

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium pedagógiai programját és szervezeti és
mûködési szabályzatát jóváhagyja.

Elõterjesztõ: Szenczi Árpád
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a 2012/2013-as tanévrõl szóló jelentést elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
megköszöni dr. Nagy István korábbi dékán úrnak iskolaalapító fáradozását és 20 esztendei szolgálatát.
12. JELENTÉS A RÁDAY GYÛJTEMÉNY 2012. ÉVI
MUNKÁJÁRÓL

Elõterjesztõ: Hörcsök Imre

17. SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZÕ INTÉZMÉNY
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Elõterjesztõ: Hörcsök Imre
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
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Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ Intézmény pedagógiai programját és
szervezeti és mûködési szabályzatát jóváhagyja.

20. A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZÁNAK ÉS KONFERENCIA-KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYRENDELETE

18. A GYÖKÖSSY ENDRE REFORMÁTUS ÓVODA
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS SZERVEZETI ÉS
MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Elõterjesztõ: Varga László

Elõterjesztõ: Hörcsök Imre
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Gyökössy Endre Református Óvoda pedagógiai programját és szervezeti és mûködési szabályzatát jóváhagyja.
19. A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ BIBLIÁS KÖNYVESBOLTJÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA
Elõterjesztõ: Varga László

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
DRESZKK Szervezeti és Mûködési Szabályrendeletének módosítását jóváhagyja.
8. ZENGÕVÁRKONYI INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI
SZERZÕDÉSE
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács az
elnökség által  a korábbi felhatalmazás alapján 
megkötött ajándékozási szerzõdést, amelyben a
Zengõvárkony-Nagypall Református Társegyházközség javára ingatlant juttatott, megerõsíti.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Bibliás Könyvesbolt alapító okiratát jóváhagyja.

A TORMÁSI AUTÓHÁZ
dolgozói Opel-kedvezménycsomagja

MODELL
CORSA SELECTION, ENJOY VAGY COSMO
MERIVA SELECTION, ENJOY VAGY COSMO
ASTRA

KEDVEZMÉNY
19,5%
15  19%
15-19%

ZAFIRA

26%

ZAFIRA TOURER

18,5%

INSIGNIA

23,5%

VIVARO

-

23,5 - 27%

A kedvezmények a regisztrációs adóval csökkentett vételárakra vonatkoznak.
A fent megjelölt kedvezmények egyes modellek esetén nem érvényesek.
Cégünk az Opel gyártmányokon kívül Chevrolet, Suzuki és Isuzu gépkocsik értékesítésével is foglalkozik.
Ez utóbbi modellek esetében javasoljuk, hogy minden esetben kérjenek egyedi,
személyre szabott ajánlatot tõlünk. Várjuk szíves érdeklõdésüket!
Opel, Chevrolet, Suzuki és Isuzu értékesítés:
FRUTTUS ÁRPÁD ZOLTÁN kereskedelmi igazgatóhelyettes
Bemutatóterem: Kecskemét, Külsõ-Szegedi út 100.
Telefon: +36 76 502 900, Telefax: +36 76 502 901
www.tormasi.hu, fruttus.arpad@tormasi.hu
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EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2013. MÁJUS

BARANYA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Nagy Zoltán Csaba  Sellyérõl Pécs-Kertvárosba
2. Pál Tamás  TI-rõl Sellyére helyettes lp.

BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Szanyi Ferenc  Kunszentmiklósról Apostagra
SZÜLETETT:
Áron  Édes Árpád 3. gyermeke
BUDAPEST-DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Sándor Balázs és Gabriella  Ceglédrõl PestszentlõrincKossuth térre
2. Szepesy László  Rákospalota-Újvárosból Pasarétre
NYUGDÍJBA MENT:
1. Bácsai Gábor  Külsõ-Kelenföld (Farkasrét)
2. Ajtony Artúr  Budahegyvidék (Csaba u.)
SZÜLETETT:
Erik Márk  Thoma László és Thománé Szikora Anita
3. gyermeke
BUDAPEST-ÉSZAK
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Simon Emil  Rákospalota-Újvárosból visszarendelve
2. Jóna-Benedek Aliz  Újpalotáról visszarendelve
3. Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla  Külsõ-Józsefvárosból viszszarendelve
4. Hajdú Bálin Kadosa  DT-ról az egyházmegyéhez
SZÜLETETT:
1. Hanna Erika  Zámbó András és Ivanics Hajnalka 5.
gyermeke
2. Csenge  Battyányi Géza és Somogyi Angéla 6. gyermeke
3. Jonatán Máté  Pataki András 3. gyermeke
4. Nimród Csaba  Lázár Csaba Zoltán 1. gyermeke

DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Sípos Péter István  TT-ról Nagyõrösre intézeti lp.
2. Síposné Csomós Lídia  TT-ról Nagykõrösre beo.lp.

SZÜLETETT:
1. Dorottya Abigél  Ócsai Tibor 2. gyermeke
2. Azár Sámuel  Stefán Attila 1. gyermeke
3. Sebestyén  Riczuné Kiss Georgina 1. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Vikárné Horváth Márta Éva  Szigethalom

ÉSZAKPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Turbucz Péter  Szokolyáról rend. állományba
2. Riskó Jánosné  Kerepesrõl a Lepramisszióba
3. Erdei László  Filadelfia Házból rend. állományba
4. Koncz Zoltán  Kerepesre missziói lp.
SZÜLETETT:
Bíbor  Tar Zoltán Gyula 2. gyermeke

TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Bocskorás Bertalan és Enikõ  Nagydorogról Kanadába
(Calgary)
2. Kaszóné Kovács Karola  Bp-Józsefvárosból Szekszárdra
beo.lp.
NYUGDÍJBA MENT:
Vajda András  Tengelic

VÉRTESALJA
(nincsenek változások)

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:











Bíró Béla  Rákosfalva
Csákai Gyula  Kunszentmiklós
György Antal  Decs
Hegedûs Loránt  Bp-Kálvin tér, ny. püspök
Kecskés József  Szabadszállás
Kovács Hajnalka  Bp-Külsõ-Józsefváros
Molnár Zsigmond  Balassagyarmat
Papp Vilmosné  Kõbánya
Szemerei László  Õcsény
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A DRESZKK MÁTRAHÁZAI ÉS GALYATETÕI
KONFERENCIA-KÖZPONTJA
2013-BAN IS SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

Napidíjak (szállásdíj teljes ellátással) Ft/fõ/éj
1. Teljes díj 7 000Ft
Teljes díj gyermek 3-14 éves korig (50% kedvezmény) 3 500Ft
2. Egyháztag díja 5 600Ft
Egyháztag gyermek díja 3-14 éves korig (50% kedvezmény) 2 800Ft
3. Lelkész, házastársa és vele együtt üdülõ 14 év feletti diákigazolvánnyal rendelkezõ gyermeke 5 300Ft
Lelkész gyermek díja 3-14 éves korig (50% kedvezmény) 2 650Ft
4. Csoportdíj
Mátraháza min. 25fõ (30 fõtõl 1 fõ, 60 fõtõl 2 fõ ingyenes)
Galyatetõ min. 15 fõ (15 fõtõl 1fõ, 30 fõtõl 2 fõ ingyenes) 5 300Ft
Csoportdíj gyermek 3-14 éves korig (50% kedvezmény) 2 650Ft
5. Ifjúsági csoport díja (padlástér) 14 éves korig
Mátraháza 3 500Ft
Ifjúsági csoport díja 14 év felett csak Galyatetõn 4 200Ft
6. Tetõtéri szállás díja (Mátraháza)
Csak telt ház esetén vehetõ igénybe! 4 500FT
7. Kétágyas szoba egy fõre 10 000Ft
8. Síelés félpanzióval (csak Galyatetõn)
Síelõ teljes díj 5 500Ft / Síelõ díj egyháztag részére 5 000Ft
Gyermekkedvezmény: 3 éves kor alatt ingyenes.
A díjak nem bonthatók meg, csomagárként értendõk. A napidíjak a teljes ellátást tartalmazzák.
A megszálló vendéghez érkezõ családtag, barát étkezését
az intézményvezetõnél kell bejelenteni és rendezni.
A beérkezett elõleg 100%-a visszajár min. 30 nappal,50%-a visszajár 15-29 nappal a tervezett érkezési
idõpont elõtti lemondás esetén. Ha a foglalás lemondása max. 14 nappal a tervezett
érkezési idõpont elõtt történik, nem áll módunkban visszafizetni az elõleget.
A listában feltüntetett árak nettó, ÁFA nélküli árak, az idegenforgalmi adót
(Mátraháza 400Ft/fõ/éj, Galyatetõ 350Ft/fõ/éj) nem tartalmazzák.
Dolgozói kedvezménycsomag (érvényes 2013. december 31-ig)

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(raday28.hu
Felelõs szerkesztõ: Peterdi Dániel
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O. A. Invest gondozásában
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Íme...

A Máté evangéliumánünk van, aki egészen
nak mindjárt az elején,
szuverén módon, isteni
mielõtt még Jézus nyilteljhatalmával azt tesz,
vános mûködésének leamit akar, de minden
írására térne, hétszer is
cselekedetét áthatja az
ismétlõdik egy rövid, kiirántunk való kimondhacsi indulatszó. Ez a
tatlan szeretet. Istennek
szócska, amely egy ishatározott terve van ezmeretlen újesztendõ elezel a világgal és velünk
jén különösen is fontos
is. És Õ mindent fel tud
üzenetet közvetít száhasználni annak érdekémunkra, magyar fordíben, hogy ezt a tervét
tásban így hangzik: íme.
megvalósítsa. Nekünk
A Biblia eredeti görög
cselekvõ Istenünk van,
nyelvében azonban ez a
aki irányítja az esemélátni igének egy rendhanyeket, aki kézben tartja
gyó felszólító alakja,
az embereket, akinek az
A Boat of Garden-i gyülekezetben (Skócia)
nyomatékosított alakja,
akarata jó és tökéletes
amit pontosan így fordítakarat, és akinek az akahatnánk le a mögötte levõ indulattal és hangsúllyal is:
ratát senki és semmi nem tudja meghiúsítani  nehezíOdanézz! Most figyelj! Betû szerint azt jelenti: lásd!
teni tudjuk, de meghiúsítani nem, és a vége mindig a mi
Vedd észre! Ezt mondjuk, amikor váratlanul történik vajavunknak, üdvösségünknek a munkálása.
lami szokatlan esemény, és oldalba lököm a mellettem
Néhány bibliai példán szemléljük, hogy ez mennyire
levõt: hagyd most, amivel foglalkozol, ez sokkal fontoígy van: József értesül arról, hogy menyasszonya áldott
sabb! Ezt nem szabad elmulasztani, ezt vedd észre!
állapotba került. Nem tõle. Akkor kitõl? Az akkori szokáAz Újszövetség írói akkor használják ezt a szót, amikor
sokat ismerve ilyenkor a legemberségesebb megoldás az,
valamit nyilvánvalóan Isten cselekedett. Amikor valami
ha csendesen felbontják a jegyességet és elbocsátja Mánagyon fontos esemény történik, és egyértelmû, hogy mariát. Ezt õ szépen kiagyalja. Ki tudja, hányszor végigga az élõ Isten hajtotta azt végre. Ilyenkor szerepel a Bibgondolhatta, ki tudja, milyen nehezen hozta meg ezt a
liában az íme. A Biblia azt tanítja, hogy az élõ Isten néha
döntést, de megvan a döntés, mindkettõjüknek ez lesz a
megengedi a hívõknek, hogy bepillantsanak a mûhelyébe.
legjobb. És akkor elhangzik egy íme: ...íme, az Úr anNéha mintegy elveszi a felhõt, és a hívõ rácsodálkozik: vagyala megjelent neki álmában, és ezt mondta: »József,
lóban igaz nemcsak az, hogy Õ van, hanem hogy munkálDávid fia, ne félj magadhoz venni jegyesed, Máriát, mert
kodik. Hogy az események nem véletlenül történnek, hogy
ami benne fogant, az a Szentlélektõl van. Fiút fog szülcsakugyan valaki irányítja azokat, és ez az élõ Isten.
ni, akit nevezz el Jézusnak, mert õ szabadítja meg népét
Az Úr uralkodik. Nem vitatéma az, hogy van vagy nincs,
bûneibõl.« Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedmert a keze munkáját láthatjuk. Ezt mi ilyen ember-formájék, amit az Úr mondott a próféta által... 
júan, antropomorf módon tudjuk csak kifejezni, hogy Isten
Dehogy küldöd te el Máriát! Nagy férfi-ésszel szemkeze munkája. De Isten megengedi a benne hívõknek sokbesíti a tényeket, levonja a konklúziót, döntésre jut. Ezt
szor, hogy mintegy tetten érjék Õt, és minden túlzás nélkül
fogom csinálni, ez a lehetõ legjobb.  Dehogy ez a legjobb.
kénytelenek legyenek azt mondani: ezt az Úr cselekedte.
Fogalmad sincs neked, József, hogy kit hord a szíve alatt
Az a nagy evangélium, hogy számíthatunk ebben az
a jegyesed. Vedd csak õt szépen feleségül. Aki ott van a szíévben is arra, hogy az Úr uralkodik, hogy cselekvõ Isteve alatt, az nyitja meg elõtted is a mennyország kapuját.
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Õ a megígért Messiás, az Isten Báránya. Mindez érthetõ is, meg nem is József számára. Mivel hitt Istenben, az
igaz Istenben, engedelmeskedett neki.
Vagy ott vannak a napkeleti bölcsek szintén a Máté
evangéliumában. Õk csillagászattal is foglalkoznak. Feltûnik nekik egy különösen fényes csillag. Azt õk a maguk nyelvén megmagyarázzák, hogy mit jelenthet, s elindulnak, hogy felkeressék ezt a nagy királyt. Közben elhangzik az íme. Egyrészt vezeti õket egy csillag, és ott
állnak meg, ahol kell, másrészt nem arra mennek viszsza, amerre Heródes parancsolta nekik, mert Istennek
más a terve.
Vagy Heródes szörnyû gyermekgyilkossága. Pontos
utasítást ad ez a despota, hogy mely területen kiket kell
likvidálni  mondanák a XX. század gyilkosai. Ezek között biztos ott lesz a kis Messiás is  gondolja ezt Heródes. És íme, Isten Józseffel közli, hogy vedd a gyermeket
és anyját, és menjetek Egyiptomba, mert meg akarják
ölni. De nem üres zsebbel mennek oda, mert valamibõl
el kell indulni, amíg neki beindul majd az ipara, meg találnak valami szállást. Elõtte a bölcsektõl mesés kincseket kaptak. Gondoskodott Isten arról is, hogy legyen mibõl megélniük. Mert Õ egyben látja a mi egész életünket. Mi többnyire csak a pillanatot érzékeljük, legtöbbször csak a pillanatnyi bajokat, Õ pedig az egészet látja.
A bajok megoldását is, sõt még azok a nehézségek milyen jót fognak kimunkálni a benne hívõk életében.
Mert azoknak, akik Õt szeretik, egészen bizonyos, hogy
minden a javukat munkálja.
Isten uralkodik, és néha nagy gyöngédséggel meglökhetjük egymást: odanézz! Most figyelj! Ez nyilvánvalóan
Isten cselekedete volt! El ne felejtsük az Õ legnagyobb

tettét, amit a kereszten hajtott végre, a világmindenség
megváltását, Jézus Krisztus kínhalála és dicsõséges feltámadása által. Isten nem változott meg, és mi ezzel a
reménységgel élhetünk. Sõt azzal a reménységgel, hogy
a bûneinkkel sem hiúsíthatjuk meg az Õ akaratát, és a
végén a rosszból is jót hoz ki.
Istent dicsõíteni ebben az évben azt jelenti, hogy észrevesszük az Õ munkáit. Keressük az események mögött azoknak az irányítóját, az élõ Istent. Hogy tudjuk
Õt magasztalni mindazért, amit eddig tett. Ez hiányzik
sok hívõnek az imádságaiból például, hogy nem vesszük
a fáradságot, hogy elsoroljuk: mi mindent tett eddig Isten. Erre nem neki van szüksége, hanem nekünk. Mert
akkor tudnánk várni, hogy ezután is fog cselekedni hasonlókat, vagy még nagyobbakat. A hitünket erõsítené
meg az, ha tanulmányoznánk a cselekvõ Isten tetteit,
azokat tudatosítanánk magunkban és kijönne a szánkon ez: dicsõítelek téged ezért. Hálát adok néked ezért
meg azért. Ezek után elszállna az aggodalom a szívünkbõl, hogy jaj, mi lesz holnap, mi lesz velem, velünk. Meg
azokkal, akikért Isten felelõssé tett és közben tehetetlenül nézzük a vergõdésüket. Isten reális nagysága felmagasodna így elõttünk, és ez megerõsítené a bizalmunkat.
Ez kihat az ember kedélyére, de állítom, hogy kihat az
ember egészségi állapotára is, az emberi kapcsolatainkra, a munkabírásunkra. Mindenre. Így tehetne Isten áldássá minket mások számára is.
Az íme szócska juttassa eszünkbe mindig, hogy az Úr
uralkodik.
Cseri Kálmán 2008. január 1-jén
elhangzott prédikációjából

Élet a teológián
2013/14-es tanév I. félév

KÖZÖS EBÉDEK

ÉVKEZDÕ CSENDESNAPOK

A teológián a 2013/2014-es tanév elsõ félévében az alábbi szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a
csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen:
teológia, egyházkerület, spirituális, délpesti egyházmegye,
vértesaljai egyházmegye, tolnai egyházmegye, dunántúli
egyházkerület, Ágoston Sándor Alapítvány, zsíros kenyeres agapé, kecskeméti egyházközség, Budapest-északi egyházmegye

A teológia évkezdõ csendesnapjait a ráckevei egyházközségben tartottuk, ahol a gyülekezet nemcsak helyet biztosított a teológusoknak és professzorainak,
hanem szolgáltak is nekik, valamint vendégül látták
az egész hallgatóságot. A csendesnapon két téma volt:
az egyik az egyetemi misszió, ahova meghívást kapott
és el is jött hat egyetemi lelkész, a másik pedig a Jövõkép Bizottság, melynek képviseletében a vendégünk
volt Harmathy András és Lovas András lelkész, az
utóbbi hirdette az igét az évkezdõ istentiszteleten.
Színvonalas koncertet adott a Kis Gergõ és barátai
együttes. A napok során volt lehetõség megismerkedni
Ráckeve nevezetességeivel is (hajómalom, ortodox
templom, Savoyai-kastély, református templom). A házigazda gyülekezet lelkésze, Kálmán Béla igével szolgált a teológusok között.

PROGRAMOK
A félév során több külsõ elõadót is szerveztek a diákok Édes
Gábor IV. éves közösségi presbiter vezetésével. Adventben
evangélizációs-hitmélyítõ alkalmon Berkesi Gábor Pozsonyi úti lelkész volt a meghívott igehirdetõ. Bögre körüli alkalmon Németh Dávid professzor mesélt életérõl.
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OTTHONÓRÁK
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó külsõs (nem teológus) hallgatók számára a
teológia spirituálisa szervezett hétfõ esténként Otthonórákat, melyek fele felsõbbéves teológus hallgatók által tartott bibliaóra, másik részük elõadás, beszámoló. A félév koncepciója a Nagy utazás az életünk
köré épült (belsõ út, életút, az érzékelés útja, a szeretet
útja). Ezen kívül vendégeink voltak a ráckeresztúri
drogrehabilitációs közösség fiataljai, akik Gorkij: Éjjeli menedékhely c. mûvét állították színpadra, s bizonyságot s tettek gyógyulásuk útjáról. Vendégünk volt
Kuzsner Péter zenész, kántor, orgonamûvész is. Beszámoló hangzott el a Skócia teológus szemmel nyári kirándulásról, vendég volt Szabó Viktor, aki egy évet a
Logosz missziós hajón töltött. Adventi koncertet adott a
Keresztmetszet együttes.

Kijev Szt Zsófia székesegyház

TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK A
2013/2014-ES TANÉV ELSÕ FÉLÉVÉBEN
Ebben az évben is több teológusnapot és hétvégét szerveztünk, az elõkészítõ munkákban tevékenyen részt vett
Horváth Mariann V. és Pál Eszter III. éves teológus:

Kijevi evangélikus templomban

Ráckeve, Kulcs-Rácalmás, Gyulafehérvár (Erdély)
és környéke: Alvinc, Gyulafehérvár, Magyarigen, Sárd,
Szászsebes, Vajasd, Tolnai egyházmegye: Szekszárd,
Bátaszék, Alsónyék, Decs, Õcsény, Bogyiszló, (látogatás:
Zsibrik, Mórágy), Kijev (Ukrajna), Soroksár-újtelep
(+épülõ templom), Ócsa, Taksony
Gyermekfoglalkozás Gyulafehérváron

Evangélizációs szolgálat: Schweitzer Albert Otthon
(6 fõ), Százhalombatta (5 fõ), Budapest-Mátyásföld (6 fõ), iskolai csendesnap: Lónyay gimnázium,
Szentmártonkáta
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS

Gyermek-hétvége Gyulafehérváron

A hitvallás évében Skócia teológus szemmel címmel tanulmányi kirándulást szerveztünk nyáron Skóciába, felkeresve az ország csodálatos természeti és
egyházi szempontból is fontos helyeit (Melrose Abbey,
Edinburgh, Falkland, St Andrews, Inverness, Skye,
Dunscore). A hitvallás éve keretében érintettük
Heidelberget is, felkerestük számos reformációi esemény helyszínét, megismertük és végigkövettük John
Knox reformátor életét, teológiáját, munkáját, meglá-
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togattuk az edinburghi teológiát, ahol elõadást is hallgattunk a skót egyházi életrõl, és számtalan jó találkozásunk volt gyülekezeti tagokkal, hiszen négy kisebb gyülekezet vendégszeretetét érezhettük és élvezhettük. Dunscore-ban megkoszorúztuk Jane Haining
síremlékét. Az út tanulmányi jellege a diákok által
vállalt kiselõadásokban, beszámolókban, valamint
áhítatok tartásában és közösségi programok megélésében mutatkozott meg.
Az õszi szünetben az ismétlõdõ Luther-utat tettük
meg két kisbusszal 18-an. Bejártuk a nagy reformátor
életének fõbb helyszíneit, eseményeit. Jártunk Eisenachban (+Wartburg), Erfurtban, Eislebenben,
Mansfeldben, Wittenbergben, Drezdában. Láttunk több megújított múzeumot, kiállítást
(Eislebenben Luther életérõl, valamint a felújított
keresztelõi templomot) és a 2017-es esztendõ elõkészítéseként több templom és emlékhely megújítását.
Október 31. délutánján részt vettünk a wittenbergi
Schlosskirchében egy koncerten, amely a reformáció énekvilágát mutatta be és a közönséget is megszólaltatta. Sokat jelentett ez a kirándulás a teológusoknak.

A gólyák és a segítõk

NYÁRI ÉPÍTÕTÁBOROK
A teológusok alapítványa, az Ágoston Sándor Alapítvány szervezett és támogatott az elmúlt nyáron is a teológusok és egyetemisták számára több építõ- és
gyermektábort. Felõrön (Erdély) szerveztek gyerektábort, Égén (Székelyföld) a Ráday Felsõoktatási
Kollégium hallgatóinak segítségével dolgoztak, valamint a kalotaszegi Zsobokon gyermekotthonosoknak
szerveztek tábort teológusok, csakúgy, mint hagyományosan a vajdasági Módoson, ahol nagy hangsúly
esett a magyar nyelv ápolására is. Itt az egyház számára megvásárolt portán építõtábort is szerveztek a
tábor elõkészítéseként. Hasonló fizikai munka volt
Öcsön is, ahol egy ledõlt melléképület elbontásában
segédkeztek teológusok.
EGYÉB PROGRAMOK

Heidelbergben

A teológusok néhány irodalomszeretõ fiatallal együtt
Irodalmi kávéházat alapítottak, melynek keretében
többször is rendeztünk már különbözõ jellegû alkalmat (adventi irodalmi kávéház, farsang, nagyhéten keresztutat, az Agapé teaház meghívására Kecskemétre is
elmentünk) és részt vállaltunk a Református Zenei
Fesztiválon a Zefír programjából, nyáron pedig a
Csillagpont ifjúsági találkozón, a Mûvészetek Völgyében, Taliándörögdön terjesztettük az evangéliumot a kultúra és az irodalom segítségével.
Bölcsföldi András spirituális

Kávéház a Csillagponton
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KÖZGYÛLÉS
2013. november

Püspöki jelentés
Elõterjesztõ: Szabó István
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Szenteld meg õket a te igazságoddal: a te igéd igazság. (János 17,17) Jézus fõpapi imádságának vigasztaló és megerõsítõ kérését hozom közgyûlésünk elé. A
mostani hetekben János evangéliumát olvassuk, s
mindannyian csak csodálattal mondhatjuk: mennyi
erõ árad az evangélium soraiból felénk is, hiszen Megváltónk könyörgését nemcsak akkori tanítványaiért
mondotta, hanem azokért is, akik: az õ beszédükre
hisznek majd õbenne (János 17,20). A megszentelés
iránya mindig egyértelmû: Istenhez vezet, és teljesen
Isten tulajdonává tesz. Az imádság szavaiból nyilvánvalóvá válik az is, hogy a megszentelés nagy munkáját Isten végzi bennünk, Szentlelke által: kiválaszt,
megszólít, elhív, új életre szül, megigazít, és életünk
minden napján közelebb és közelebb von magához,
hogy ami a világ alapjainak felvettetésekor még elrejtett titok volt, az teljességgel nyilvánvalóvá legyen: az
övéi vagyunk. Krisztus szavai szerint a megszentelés
Isten igazságában történik. Ez az igazság nem tulajdonunk, hanem ajándék. Ez az igazság nem velünk
született készség és képesség, amely vagy kibontakozik, vagy nem, hanem Krisztus érdemeiért nekünk tulajdonított isteni megkegyelmezés, ez az igazság nem
iustitia propria, hanem iustitia aliena: másnak az
igazsága, Krisztusnak az igazsága, de nekem ajándékozott igazság. Ebben áll meg az, amit Ravasz László
mondott az 1930-as években, hogy a reformált keresztyénség lényege abban az egy mondatban foglalható
össze, hogy Krisztus és az ember közé nem állhat oda
semmi. Mert bárki-bármi odaáll, vagy bármit odateszünk, azzal ezt az igazságot zárjuk el magunktól,
vagy éppenséggel hallatlanná tesszük a Krisztus szavai mélyén rejlõ nagy kinyilatkoztatást, hogy ti. mi az
övéi vagyunk. Ahogy a fõpapi imádságban is halljuk:
az enyémek mind a tieid, és a tieid az enyémek. (János 17,10) Ugyanakkor Krisztus hozzáteszi: a te igéd
igazság. Jól magyarázza Kálvin ennek a lókusnak az
értelmét, amikor azt mondja: Krisztus azért fogalmaz
így, mert sokan vannak, akik szerfelett dicsekednek az
igazság ismeretével, holott semmit nem tudnak az igérõl, márpedig Isten igazsága mindig az igében tárul
fel. Ige nélkül nincs igazság. Ha ezt mellõzzük, töredékes igazságaink vagy féligazságaink lesznek, márpedig a féligazságok éppoly veszedelmesek, mint a hazugságok, sõt olykor még veszedelmesebbek is, mert a
teljes érvényûség látszatát keltik. Anyaszentegyhá-

zunk, vagyis mi, a Krisztus tulajdonainak közössége,
éppen a fõpapi imában érthetjük meg, hogy az igéhez
való ragaszkodásunk nem puszta visszatérési vágy valamiféle õskezdethez, nem csupán a régi reformátori
emlékek idézgetése, nem egyszerû identitáserõsítõ
gesztus, hanem mindennapos, szent kötelesség, mert
ige nélkül nincs igazság. Ugyanakkor ez szent lehetõség is arra, hogy teljes krisztusi életet éljünk, és valljuk Pál apostollal együtt: nékem az élet Krisztus (Fil
1,21). Szépen bontja ki ezt egy 20. századi teológus,
önmagára alkalmazva, egyszerûen és egzisztenciálisan: az életem Krisztus (H. U. von Balthasar).
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
János evangéliumának ezekkel a szakaszaival szeretném közgyûlésünk minden tagját buzdítani és bátorítani keresztyén hivatásunk és krisztusi életünk teljességére, örömére és szépségére. Annál is inkább kell ezt
tennem, amikor számba vesszük a mögöttünk álló esztendõt, mert tavalyi közgyûlésünk óta is számos olyan
esemény erõsített meg minket ebben, amelyek részben
feltétlen hálaadásra adnak okot, részben még inkább
arra buzdítanak, hogy minden életet és igazságot Krisztusban keressünk. Ezért engedtessék meg, hogy beszámolómban elõször a hálaadásra okot adó fejleményekrõl számoljak be röviden, s majd utána azokról az
ügyekrõl is, amelyek mindegyre arra emlékeztetnek,
hogy bármi mást emelünk magunk fölé, mint az ige
igazságát, csak eltakarjuk vele a világosság ragyogását,
és meghomályosítjuk önmagunkon Isten irgalmas dicsõségének mindent átfénylõ valóságát.
Egyházkerületünk hosszú ideje formálja (s nemcsak
tervezésben, hanem cselekvésben is) azt a missziói
stratégiát, amelynek két meghatározó pólusa van. Mi
e kettõ között igyekszünk személyi tervezéssel, anyagi erõk mozgósításával, tudatosítással, képzéssel és
továbbképzéssel még több lendületet és odaszánást
vinni a misszió nagy munkájába. A különbözõ bizottsági jelentések jól tükrözik ezt, és ezeket közgyûlésünk során lesz módunk részletesen is megtárgyalni.
Ezért most elsõsorban az esperesek jelentéseire szeretnék utalni, akik egyházmegyéik közösségeiben felelõsen eljárva emlékeztetik a kisebb traktusokat ennek
a munkának hivatásbeli betöltésére. Számos gond és
aggodalom mellett (ezekrõl sem hallgatnak) feltûnõ az
a szemlélet, amely meghatározza jelentéseiket, ez pedig így foglalható össze: gyülekezetközpontúság. 25
vagy 30 évvel ezelõtt ez talán üres közhely lett volna,
mára azonban igen nagy koncentráltságot és tudatosságot kíván. Hiszen az elmúlt 20-23 esztendõ, vagyis a
rendszerváltozástól napjainkig eltelt idõ folyamatai
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óhatatlanul is elfordíthatták sokak figyelmét a gyülekezetek, vagyis az istentiszteletet gyakorló spirituális
közösség, az ige vezetésére figyelõ, a Krisztussal való
egységben egymást is bátorító Isten népe valóságától.
Igen, a rendszerváltás után elkerülhetetlen szükségszerûség volt, hogy egyházunk újra megerõsítse már
meglévõ intézményeit, illetve lehetõség szerint visszaszerezze elveszített vagy elvett intézményeit, sõt, jó
tervezéssel és igyekezettel akár újakat is instituáljon.
Visszatekintve szinte nincs is mit mivel összehasonlítani, hiszen a rendszerváltozáskor alig egy iskolánk
volt s néhány diakóniai intézményünk, és a társadalom megszámlálhatatlan sok területén egyszerûen
még szimbolikus módon sem lehettünk jelen. Azok,
akik 18-20 évvel ezelõtt születtek, tehát már az új világban eszmélõdtek, talán nem is értik, mirõl beszélek
most. Azt azonban a pártállam túlélõi és a mai nemzedékek is egyaránt értik, hogy mit jelent az, amikor az
élõ, eleven közösséget, az organizmust, a gyülekezetet
körbefogja, és esetenként túlterheli, lehúzza vagy
akár éppen meg is bénítja az organizáció. Szociológiailag szólva is értjük ezt mindannyian: mit jelent az,
amikor rutinizálódik a karizma, és a hivatásból hivatal lesz, az egyházközség szent pecsétjébõl bélyegzõ, a
presbitériumból menedzseri közösség, a lelkészbõl fõnök, az igehirdetésbõl programbeszéd vagy politikai
kiáltvány és nem folytatom tovább a sort. Egyházkerületünk felelõsei azonban (és itt illesse köszönet az
espereseket és megyei gondnokokat, a bizottsági tagokat és elnököket, a megyei, kerületi és zsinati küldötteket) nemcsak tisztában voltak ennek a helyzetnek a
veszélyével és nemcsak hangot adtak ennek, hanem
igyekeztek is mindig missziói munkánk két fókusza
között tartani gondolatainkat és erõinket. Ez a két fókusz pedig az a két gyülekezeti valóság, amelyet, meghagyom, szembe lehet állítani, és tudom: szembe is
szoktak állítani. Mi azonban olyan területnek látjuk
mindkettõt, ahol az adott feladatokhoz és sajátosságokhoz igazodva kell végeznünk lényegében ugyanazt
a munkát: az igazságra vezérlõ ige hirdetését és az
igazság igéje szerinti szent életfolytatást.
Az egyik terület a néptelenedõ, elfogyó, emberi és
anyagi erõben csappanó gyülekezeteink világa. Ezt régebben  némi igazságtalan leszûkítéssel  szórványgondozásnak szokták nevezni, mára azonban látjuk:
annál sokkal kiterjedtebb és bonyolultabb a helyzet,
hogysem pusztán így kellene hozzá megfelelõen közeledni. Régen eleve szórvány volt egy-egy tanyaközpont
vagy olyan település, ahol kis létszámú reformátusság
élt, vagy ahova az idõk során néhány református család betelepedett. Mára nagy és meghatározó településeken is szórványosodási helyzet következhet be, és
ennek sok oka van. Az elmúlt esztendei népszámlálási adatok egyetlen ténye elég ennek érzékeltetésére. A
magyar lakosság egyharmada ignorálta a vallási hovatartozás kérdését, és legalább egyötöde semmiféle
vallási identitást nem vallott a magáénak. S mivel ez
szinte egyetemlegesen jelenik meg mindenütt, telepü-

lésszerkezettõl függetlenül, nyugodtan mondhatjuk,
hogy szervezett gyülekezeteink esetében is sok helyütt
folyik küzdelem, sokszor szinte már szórványgondozási módszerekkel, hogy a megrendült közösségek megmaradjanak. Pár napja olvashattam egy dél-erdélyi
szórványgondozó lelkész nyilatkozatát, aki kifejti,
hogy ilyen esetekben elsõrendû kísértés egyház-igazgatási úton gyülekezeti bokrokat vagy társegyházközségeket szervezni, ám a tapasztalat azt mutatja, ezzel
magunk járulnánk hozzá a sorvadás felgyorsításához.
Helyben lakó és szolgáló lelkipásztor, helyben élõ és
szolgáló presbitérium, hitoktató és diakónus nélkül
nagyon hamar kiüresedik egy-egy gyülekezet spiritualitása. Még egy-egy hosszabb ideig elhúzódó lelkészválasztás is jól mutatja, micsoda kríziseket okozhat,
ha nem szól az élõ ige.
A másik terület  érdekes módon  sok helyütt egybeesik az elõbbivel. De itt másfajta lehetõségekrõl beszélünk mégis. A folytonosan cserélõdõ, mozgó, vándorló,
letelepedõ lakosság helyzete mutatja ezt. Igen, új gyülekezeteket is kell szerveznünk, hiszen az ország több
mint harmada Budapesten és környékén él, és az ország keleti részébõl tovább tart az átköltözés, legalább
a Duna vonaláig, de mostanában még tovább, egészen
a nyugati határig. Ezt a szervezõ, egybegyûjtõ munkát
nem szabad szembeállítani az elõzõvel. Ezt eddig is
sokszor elmondtam. Most megfordítva is mondom,
mert az elmúlt években indított gyülekezetszervezõ
munka során többször felvetõdött, hogy magunk mögött kellene hagyni a nehéz helyzetbe került, elnéptelenedõ vidékeket, és erõinket kizárólagosan új gyülekezetek szervezésére kellene fordítani.
A megoldás azonban mégsem valamiféle patikamérlegen szabályozott egyensúly megalkotásában volna (az
efféle igyekezetet mindig maga az élet teszi lehetetlenné), hanem inkább abban, hogy a virágzó gyülekezetek (mert ilyen gyülekezeteink is vannak, hála Istennek!) testvéri szeretettel fordulnak az erõtlenebb
közösségek felé. Ez nem csupán azt jelenti, hogy lelkipásztorok találkoznak rendre (mint pl. BudapestÉszak és Baranya lelkészei), hanem azt is, hogy egyegy gyülekezeti közösség fogad pártoló és imádságos
szeretetébe egy-egy kisebb közösséget. Hogy mi ennek
a testvéri közösségnek a haszna, azt most hadd ne
részletezzem, hiszen az egyháztörténet ragyogó lapjairól kellene évezrednyi sok szép és felemelõ történetet
idéznem. Inkább csak jelezni akarom, hogy miközben
egy-egy gyülekezet akaratlanul is bezáródik a maga
intézményeibe, azok fenntartásának gondjaiba és örömeibe, a szervezõmunkába, és könnyen elfeledkezik
bárki másról, aközben az igaz egyházi közösség arra
mutat, hogy a testvéri közösség gyakorlásánál nincsen
reményteljesebb és igazabb. Jól emlékszünk, milyen
nagy áldás és ajándék volt az 1970-es és 80-as években, hogy egy-egy holland, svájci, német vagy skót
vagy amerikai református gyülekezet testvéri szeretettel fordult egy-egy magyar református gyülekezet
felé. Sokan ma is ezt az idõt óhajtozzák vissza. Én
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azonban arra buzdítok mindenkit, hogy ebbõl a régi
szép esetbõl tanulva és érette Istennek hálát adva forduljunk immár mi is egymás felé igaz szeretettel.
Az imént említettem két egyházmegyénk példáját, de
hadd említsek mást is. Örülök, hogy egy korábbi kezdeményezésem kezd meggyökerezni: vannak olyan
egyházmegyéink, ahol ha jubileum, ünnep, hálaadás
van, az istentisztelet adományát egy szükségben levõ
gyülekezet javára küldik el (ezt ki is hirdetik), s ezzel
mindjárt két dolgot jeleznek: egyrészt kifejezik, hogy
mindent kaptunk, amink van, és szabad a nálunk nehezebb helyzetben levõket is meglátni, másrészt jelzik, hogy a keresztyén ember minden isteni jóért hálás, és hálánkat ekképpen tudjuk legszebben kifejezni.
Arról már nem is beszélek, hogy milyen nagymértékben javítja ez amúgy igen gyarló adakozási kultúránkat. Ugyanebbe a körbe tartozik az egyházmegyék új
építésfinanszírozási rendje. Egy-egy traktus kisebb
közössége sokkal jobban látja, hogy kinek mire van
szüksége, hadd döntsenek e felõl õk. Csak dicsérni tudom az esperes-gondnoki értekezletet is, hogy pl. legutóbb, amikor pályázati támogatásokról kellett  nem
könnyû  döntést hozni, a legteljesebb testvériességgel gyakorolták a méltányosságot egymás irányában
is. S csak azt tudom kívánni, hogy kerületünk, mi
több, egész egyházunk ízlelhesse meg annak örömét és
jóságát is, hogy Isten segítõ erõivel semmit a mieink
közül nem kell elhanyagolnunk, hanem még többeket
és többeket nyerhetünk meg az Isten országa ügyének. Aki hû a kevesen, arra bízatik több. Ez az Isten
országa nagy és örök rendje. S ebben a jó rendben az
is megmutatkozik, hogy az evangéliumi sáfárság területén sokkal több erõnk (vagy divatos szóval: erõforrásunk) van, mint feltételeznénk magunkról. Nem dicsekedésbõl, hanem buzdításul mondom, hogy egyházkerületünk minden nagy közadakozásban élen jár, a közös egyházi szervezésekben (pl. ifjúsági találkozók, önkéntes munka stb.) a legnagyobb létszámban vesz
részt. Még egyszer, ez nem ok a dicsekedésre  de ok
arra, hogy belássuk, sokkal több reménnyel támaszkodhatunk magunkra, függetlenítve magunkat esetleges külsõ forrásoktól.
Tavaszi tanácsülésünkön már beszámoltam a hitoktatás új rendjérõl, az ezzel kapcsolatos meglepõ fejleményekrõl és természetesen a nehézségekrõl. Most hadd
fordítsam meg és hadd kezdjem a nehézségekkel. Mindenekelõtt köszönettel tartozunk azoknak a hittantanároknak és hitoktatóknak, valamint lelkipásztoroknak, akik az új rend kialakulásának nehézségei közepette is bátran és jókedvvel kezdtek hozzá a munkához. Bizony voltak bonyodalmak a hittankönyvekkel,
vannak még bonyodalmak a bérekkel, és nem igazán
tekinthetõ át, hogy a jövõben mi lesz az az igazgatási
rend, amelyben az egész rendszer mûködni fog. Mégis,
ahogy korábban mondottam: ezt a háborút megnyertük, most már csak a csatákat kell egyen-egyenként
megvívni. Köszönöm a gyülekezetek fáradságos szervezõmunkáját, és  bár ezt ritkán teszem  köszönöm,

7

hogy az egyházi adminisztráció munkatársai mindig
minden kisebb és nagyobb változást nyomon követtek,
és arról azonnal tájékoztatást is adtak. Csak azt a
buzdításomat szeretném megismételni, hogy ez az átstrukturálódás évekig tartó folyamat lesz, és menet
közben még várhatók nem is kis nehézségek, ám ha
három-négy év múlva megfelelõen és jól képzett hitoktatókat tudunk szolgálatba állítani, látni fogjuk, hogy
a változtatás inkább hasznunkra lesz, mint kárunkra.
Egyházkerületünk népmozgalmi adatai is ezt a reményt támasztják alá. A keresztelõk száma, plusz-mínusz 10 %-os mozgással, évek óta ugyanazt mutatja:
2003-ban pl. 4661 keresztelõ volt, 2012-ben 4600, a
köztes idõben pedig volt ez olykor több és kevesebb is.
A konfirmációk száma is évek óta 2700-2800 között
mozog, az esküvõk száma is stabilizálódott, míg a temetések száma folyamatosan csökken. Ugyanakkor
tíz évre visszatekintve 2012 volt az elsõ esztendõ, amikor nõtt a választói névjegyzékekbe felvettek száma.
Természetesen tudom, hogy ezek az egyszerû és egyszeri számok-tények nem másítják az egyház-szociológusok riasztó jelzéseit, hiszen a teljes körû értékelésbe beletartoznak azok a szellemi-kulturális folyamatok
is, amelyeket a mi statisztikáink nem tükrözhetnek.
Mégsem hiszem, hogy a szociológiai prognózisok eldönthetnének mindent, mert ezek a múltban is legfeljebb
csak jelezték az egyház hanyatló vagy virágzó korszakait, de sosem határozták meg végérvényesen. Nem vigasztalásul, hanem buzdításul mondom mindezeket.
Így látjuk minden esetben örvendezéssel azt, ha egyegy új templom épül (az elmúlt évben négyet szenteltünk, és nyolc építése van folyamatban-tervben), és
ezek az új templomok nem a régi templom helyére
épülnek, hanem valóban új közösségek új templomai
lesznek. Így örülünk együtt egy-egy gyülekezettel, ha
jubileumot ünnepel, ha valamit  anyagi erõket megmozgatva  felújít, ha új szolgálót hív meg és iktat be,
és ha alapos tervezés és nagy lelkierõ mozgósítása
mellett intézményt alapít. Jelentésemhez mellékelem
az elmúlt közgyûlés óta végzett püspöki szolgálataim
jegyzékét, jelezve, hogy így is számos meghívást kellett sajnálattal lemondanom, mert egyszerre két helyen
még a püspök sem tud jelen lenni. De a rendre megtartott esperes-gondnoki értekezleteken tudtuk egymást
tájékoztatni arról, hogy mennyi-mennyi jó alkalom
ment végbe. Ezek döntõ többségérõl egyházkerületünk
hírportálja, a Parókia is rendszeresen tudósít.
S hogy ugyanakkor mennyi a munka és a teendõ, hogy
milyen sok feladat vár ránk, azt mi sem jellemzi jobban, mint az a tény, hogy ma, amikor majd délután 26
lelkészt szentelünk fel és kívánjuk rájuk Isten áldását, ugyanezen a napon elmondhatjuk azt is, hogy lelkészhiány van, hiszen tucatnyi gyülekezetünk keres
és vár lelkipásztort. Ez a gond nagy, és nem is mindig
találjuk meg azonnal az alkalmas embert, ám az az
öröm még nagyobb, hogy Isten újabb és újabb szolgákat hív el országa építésében. Új szolgatársaink, bíz-
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vást mondhatom, szolgálatukat úgy fogják elkezdeni,
hogy egyszerre világosabb és egyúttal bonyolultabb
mindennek egyházjogi és hivatali feltételrendszere.
Ezzel nem üres paradoxont mondok, hanem a tavaszszal elfogadott, lelkészekrõl szóló törvényre utalok,
amely sok-sok tapasztalatot fogalmazott meg a törvényalkotás szintjén, ám ugyanakkor sok olyan utat
nyitott meg, amelyek, meglehet, hamarosan zsákutcának bizonyulnak. Éppen ezért is e törvény alapvetõ rendelkezéseihez igazodva espereseinkkel elkészítjük az
egyházkerület új szabályrendeletét a lelkészekrõl, és ezt
a jogi bizottságon keresztül a következõ közgyûlés elé
fogjuk terjeszteni. Igyekszünk majd figyelembe venni az
egyházkerület hagyományait, alacsonyabb rendû jogszabályba foglalva azokat a szempontokat is, amelyeket a fõ
törvény természetes módon nem szabályozhat.
Legutóbbi Zsinatunk még két sarkalatos törvényt fogadott el. Az egyik az egyházi oktatást és iskolarendszert érinti. Ennek az oka az új közoktatási törvényben keresendõ, az abban foglalt és minket is érintõ
szabályokat kellett egyházi körökbe foglalni. A másik
ennél lényegesebb, ez egyházunk új gazdasági törvénye, amely minden egyházi szervezetet minden szinten érint, így azokat a gyülekezeteket is, ahol nem jelenik meg ugyan az állami gazdálkodási szabályokhoz
való igazodás kötelessége (pl. intézményfenntartás,
gazdálkodás, pályázat stb.), hanem csak saját bevételeikbõl kell gazdálkodniuk  a maguk bölcsessége szerint. Sikerült elérnünk a törvényalkotás során, hogy a
Zsinat Gazdasági Bizottsága a törvény hatályba léptetésekor olyan egyházközségi szabályrendelet-mintákat is közzétesz, amelyek segítik a gyülekezeteket,
hogy a maguk helyzetére alkalmazva juttassák érvényre a törvényben foglaltakat. Szinte mondhatom,
ez a törvényünk majdnem ugyanolyan fontos, mint a
lelkészekrõl szóló törvény, mert bizony, sokszor egyáltalán nem rosszindulat, visszaélési szándék vagy hanyagság okozott gondot az anyagiak terén, hanem a
nagy törvény alkalmazhatatlansága, vagy  ahogy a
Zsinaton divatba jött a szó  életszerûtlensége. Csak
remélni tudom, hogy a minták elõsegítik, hogy még
tisztábban, pontosabban és hûségesebben kezelhessük
a ránk bízott javakat.
A zsinati vitákban felvetõdött, és ez korszakos javaslat, hogy különböztessünk meg generális törvényeket
és alacsonyabb rendû jogszabályokat az egyházi törvények korpuszában. Így a jövõben a Zsinatnak nem kellene egyszerû törvényi hivatkozások átvezetésén úgy
vitatkoznia, mintha alkotmányozna, a technikai részek átvezetésére a Zsinati Tanács is elegendõ lenne.
Az viszont a szubszidiáris közösségekre (egyházmegyékre és a kerületre) vár, hogy a következõ esztendõkben tisztázzák az egyházi intézmények (fõleg az állami normatívából gazdálkodó és olykor pályázatfüggõ
intézmények) és a gyülekezetek bonyolult összefüggését, a prioritásokat. A Zsinat által felállított Egyházi
Jövõkép Bizottság jelentése is erõs impulzusokat ad
ehhez. De amit nagy, átfogó rendszerekben nem min-

dig lehet észrevenni, azt mi igen jól megláthatjuk a
magunk körében. Tegyünk lépéseket ebben az irányban, s nemcsak azért, mert a gazdasági törvény ezt
eleve kikényszeríti, hanem legfõképpen azért, hogy az
instituálás korszaka után is tisztán és világosan lássuk, mire irányul egyházi életünk lényege.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Mint jeleztem, az evangéliumi igék nemcsak arra
késztetnek bennünket, hogy hálásak legyünk az elmúlt idõszakban megtapasztalt jóért, hanem arra is
buzdítanak, hogy minden megnehezedett helyzetben
kitartó és szüntelen imádsággal forduljunk a segedelem Urához. Aki Istennel nem beszél gondjairól, s nem
önti elé a legegyszerûbb szavakkal szorongatott helyzetét, az hiába okoskodik-érvel bármiféle nyilvánosság
elõtt, az semmit sem mond a lényeges dolgokról. Ha bajunk van, vagy éppen szégyenünk, vagy éppen megvitatnivalónk, vagy akár a prófétával együtt a legszívesebben
azt gyakorolnánk, hogy az eszes hallgat ebben az idõben, mert gonosz idõ ez (Ámos 5,13), Isten gyermekeinek mégis csodálatos lehetõségük, hogy Isten elõtt és
testvéri közösségben szóljanak ezekrõl az ügyekrõl. Nem
könnyû ezt tennünk, mert a mai világ általános beállítódása a folyamatos botránykeresés.
Ezen kulturális mentalitás miatt még csak különösebb okot sem kell adnunk megbotránkozásra, találnak õk maguknak eleget. Mindez a következõ esztendõben még inkább így lesz: parlamenti, uniós és önkormányzati választások lesznek, s már most látjuk,
hogy sokan az egyházellenességgel próbálják szavazótáborukat mozgósítani. Addig ez nem rendít meg minket, amíg világos, hogy Krisztus és az övéi ellen irányul a mesterkedés: elküldelek titeket  mondja Mesterünk , mint juhokat a farkasok közé (Mt 10,16). Akkor van gondunk, ha magunk szolgáltatunk, emberi
gyarlóságból, alapot a vádra (vigyázzatok  mondja
Pál  nehogy miattatok káromoltassék Isten neve. Rm
2,24). Ezért is, bár örömmel jelentem, hogy az egyházfegyelmi eljárások száma a korábbi idõszakokhoz képest csökkent, mégis szomorúan mondom: vannak fegyelmi ügyek és szükségszerûen folyó vizsgálatok is.
Mindazáltal, feltételezem, mindenki tudja, hogy ezeket nem jókedvében indítja el egy-egy egyházi hatóság. Kálvin János szerint az egyházfegyelem az idegek
szerepét tölti be az anyaszentegyház életében. Azt
már én mondom: bár semmiképpen sem jó helyzet, de
inkább legyünk olykor idegesek, mintsem teljességgel
érzéketlenek. Bízom abban, hogy akár hivatali hanyagság, akár felelõtlen gazdálkodás, akár evangéliummal ellentétes magatartás, akár tanfegyelem, akár
botránkozás és botránkoztatás okán indított vizsgálataink azzal az eredménnyel végzõdnek, amire minden
igazi egyházfegyelem céloz, ez pedig a vétkes megjobbulása. Ezért vagyunk szomorúak, ha azt tapasztaljuk, hogy valaki belekeményíti magát magatartásába,
hibás felfogásába, és szüntelen önigazolást keres, bírót búsít, és gyalázatot hoz egyházára.
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És ezért vagyunk hálásak Istennek, ha mások  éppen
fegyelmezés alatt  megértik anyaszentegyházunk jó
rendjét. Ennek a megértésnek és belátásnak pedig az
a titka, amit a bevezetõ szavakban mondottam a megreformált keresztyénség titkáról.

jén, Vikárné Horváth Márta Szigethalomról 2013. május 1-jén, Kolozsváry Kiss János Felcsútról 2013. augusztus 1-jén, Kolozsváry Kiss Jánosné FelcsútBodmérról 2013. augusztus 1-jén, Szabó Julianna
Alap-Alsószentivánról 2013. szeptember 1-jén.

Mert ha igaz, hogy a mi üdvözítõ Istenünk és önmagunk közé nem állíthatunk semmit, és ha igaz, hogy a
református hit elsõrendû munkája az, hogy minden
akadályt félretéve minél teljesebben azé legyünk, akié
vagyunk, vagyis a mi megszentelõ Istenünké, akkor
ezt nemcsak arra értjük, hogy nincs olyan intézmény,
történelmi alakzat, köztársadalmi érdek és kívánalom, nincsen olyan politikai meggyõzõdés és hangzatos ideológia, nincs olyan mozgalom és ügy, amely
Krisztusunk és közénk állhatna, hanem arra is értjük,
hogy a legkevésbé éppen önmagunkat állíthatjuk Isten és önmagunk közé. Boldog, aki tudja, mit jelent az,
hogy Isten közelebb van hozzánk, mint mi önmagunkhoz. Amikor Pál apostol az ó-ember megöldöklésérõl
beszél, s vele együtt hirdeti az új ember megelevenítésének szent parancsát, pontosan erre utal. Ezért idézzük újra meg újra 450 éves Káténk vigasztaló szavait:
én testestõl-lelkestõl nem a magamé, hanem az én hûséges Megváltómnak, Jézus Krisztusnak tulajdona
vagyok. Nem Krisztus a megszerzett tulajdonom, hanem én vagyok az övé. Nem mi választottuk õt, hanem
õ választott minket. Csak így igaz és üdvözítõ a boldog
belátás és annak üdvösséges folyománya: életem a
Krisztus.

Ebben a boldog hitben veszünk búcsút testvéreinktõl,
akik elmentek elõttünk az örök hazába: elhunyt fiatalon, hosszú, méltósággal viselt betegség után Molnár
Zsigmond balassagyarmati lelkipásztor 2012. december 15-én, György Antal volt decsi lelkipásztor 2013.
január 20-án, dr. Hegedûs Loránt volt Budapest-Kálvin téri lelkész, egyházkerületünk püspöke, zsinati elnök 2013. január 26-án. Róla és munkásságáról külön
is megemlékeztünk. Elhunyt Kecskés József egykori szabadszállási lelkész 2013. január 31-én, Csákai
Gyula volt kunszentmiklósi lelkész 2013. február 3án, Papp Vilmosné volt Bp.-Kõbányai beosztott lelkész
2013. március 9-én, Bíró Béla volt BudapestRákosfalvi lelkész 2013. február 22-én, Szemerei
László volt õcsényi lelkész, a tolnai egyházmegye nyugalmazott esperese 2013. április 5-én, Kovács Hajnalka volt Budapest-Külsõ-Józsefvárosi lelkész 2013. május 3-án, Timár Pálné Szabó Gabriella,volt hevesi lelkész 2013. július 21-én, Donát Jordánka volt nagyszékelyi lelkész 2013. július 8-án, Benkõné Dankó Lilla
volt tószeg-tiszavárkonyi majd egyházmegyei lelkész
2013. szeptember 2-án, Batizi László nyugalmazott
kalocsa-fajszi lelkész 2013. szeptember 17-én, Kovács
Gyöngyi volt kölesdi lelkész 2013. augusztus 31-én,
Merétey Sándor volt budakeszi lelkész, ny. zsinati tanácsos 2013. október 9-én, Vikár Zoltán ny. gyönki lelkész 2013. október 21-én, Tóth Gyõzõ ny. bárdudvarnoki lelkész 2013. október 31-én, Szabó Julianna ny.
alap-alsószentiváni lelkész 2013. november 10-én.

Ebben a boldog látásban köszönjük meg nyugdíjba vonult lelkipásztoraink sok-sok évtizedes hûségét, és kívánunk életükre gazdag áldást. Nyugdíjba vonult: Ajtony Artúr Budáról 2012. december 1-jén, Vajda András Kölesd-Tengelicrõl 2012. december 1-jén, Rácz Judit a Nyugdíjintézettõl 2013. január 1-jén, Bácsai Gábor Bp-Külsõ-Kelenföld/Farkasrétrõl 2013. február 1-

Õrizzük meg emléküket a boldog feltámadás reménye
alatt.

A KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
2013. november
11. PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATOK
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megköszöni a püspöki jelentésbe foglalt
mind igei, mind az egyházkerület elmúlt évét, valamint a jelenét leíró és értékelõ gondolatait, továbbá a jövendõjéhez kapcsolódó felvetéseit. Különösen köszöni, hogy az egyházkerületet és szolgálatát, amely gyülekezeteire nézve nagyon eltérõ helyzetû és ezért nagyon különbözõ feladatok elõtt áll,
a jelentésben egységben és egy közösségként láttatja. Az egyházkerületi közgyûlés a szélesebb megis-

merhetõség érdekében és a továbbgondolás lehetõségének céljából elrendeli a püspöki jelentés megjelentetését az egyházkerület lapjában.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a püspöki jelentéshez kapcsolódva javasolja,
hogy  a Jövõkép Bizottság felvetéseinek figyelembevételével  készüljön értékelés az intézmények
egyházon belül kialakult helyzetérõl, szolgálatáról,
szerepérõl és hatásáról, kiváltképpen a gyülekezeti életre vonatkoztatva. Hasonlóképpen az elmúlt
30 évben jelentõsen megváltozott társadalmi, gazdasági, szociológiai helyzet területenként, településtípusonként eltérõen gyakorolt hatásáról a gyülekezetekre. Ez az áttekintés és értékelés lehet a
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kiindulópontja egy olyan cselekvési program kialakításának, amely a jövõben egyszerre szolgálja a
gyülekezetek megtartását és egyidejûleg újak szervezését, valamint a biblikus gyülekezet- és közösségépítés egyházkerülethez, ezen belül pedig a helyi sajátosságokhoz illeszkedõ megélését. A közgyûlés felhatalmazza az elnökséget, hogy e munkához
szükség esetén ad hoc bizottságot alakíthasson.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés javasolja a kebelbeli egyházmegyéknek és gyülekezeteknek testvér-egyházmegyei és testvér-gyülekezeti kapcsolatok kiépítését. Javasolja úgy, hogy a gyülekezetek más egyházmegye gyülekezeteivel építsenek ki testvérkapcsolatot, valamint a nagyobb gyülekezetek kisebb gyülekezetekkel. E kapcsolatokon keresztül is erõsödjön meg az egy egyházhoz tartozás érzése és közösségi élménye a gyülekezetekben. A közgyûlés jónak látná azt is, hogy a cselekvõ szeretet jegyében a nagyobb, erõsebb gyülekezetek anyagilag is
támogassák a kisebb testvért.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megköszöni az elmúlt idõszakban nyugdíjba
vonult lelkészek egyházunkban, Isten dicsõségére
végzett szolgálatait, nyugdíjas életükre Isten békességet, nyugalmat és erõt adó áldásait kívánja.
Hûséges szolgálatuk okán személyükrõl e határozatban név szerint is megemlékezik: Ajtony Artúr
(Buda), Vajda András (Kölesd-Tengelic), Rácz Judit
(Mátyásföld, Református Nyugdíjintézet), Bácsai
Gábor (Bp-Külsõ-Kelenföld/Farkasrét), Vikárné
Horváth Márta Éva (Szigethalom), Kolozsváry Kiss
János és Kolozsváry Kiss Jánosné (FelcsútBodmér), Szabó Julianna (Alap-Alsószentiván).
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megszomorodott szívvel, de a boldog feltámadás reménységében emlékezik meg az elmúlt
idõszakban elhunyt lelkészeirõl, szeretteiknek pedig Isten a halállal szemben is reménységet adó vigasztalását kívánja. Elhunyt szolgatársai emlékét
e határozatban is megörökíti és megõrzi: Molnár
Zsigmond (Balassagyarmat), György Antal (Decs),
dr. Hegedûs Loránt püspök, zsinati elnök (BpKálvin tér), Kecskés József (Szabadszállás), Csákai
Gyula (Kunszentmiklós), Papp Vilmosné (BpKõbánya), Bíró Béla (Bp-Rákosfalva), Szemerei
László esperes (Õcsény), Kovács Hajnalka (BpKülsõ-Józsefváros), Timár Pálné Szabó Gabriella
(Heves), Donát Jordánka (Nagyszékely), Benkõné
Dankó Lilla (Tószeg-Tiszavárkony), Batizi László
(Kalocsa-Fajsz), Kovács Gyöngyi (Kölesd), Merétey
Sándor zsinati tanácsos (Budakeszi), Vikár Zoltán
(Gyönk) és Szabó Julianna (Alap-Alsószentiván).
4. ÚJ ALKOTÓTAGOK IGAZOLÁSA
Elõterjesztõ: Szabó István

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
igazolja és megerõsíti tisztségében Szalkay László és
Sipos Judit Éva lelkészi, valamint dr. Szabó Ildikó
és Vas János tanár képviselõt. Az új alkotótagok életére, szolgálatára Isten áldását kéri.
7. LELKIPÁSZTOROK ESKÜTÉTELE ÉS OKLEVELEK ÁTADÁSA
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megállapítja, hogy Bíró Zsuzsa, Farkasné Tóth Zsuzsanna, Fodor István, Kiss Gergely István, Kókai
Géza, Murányi Melinda, Nagy Dávid, Szûcs Tamara, Virág Balázs, Zsengellér-Kekk Edina a lelkészi
esküt letette, a lelkészi oklevelet átvette.
8. LELKÉSZSZENTELÉSRE BOCSÁTÁSUKAT KÉRÕKRÕL JELENTÉS
Elõterjesztõ: Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a huszonhat lelkész kérelmét. A lelkészszentelés idõpontját a mai napon, november 21-én, 18.00
órára tûzi ki, a budapesti Nagyvárad téri templomban.
9. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS
MUNKÁJÁRÓL
Elõterjesztõ: Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja az egyházkerületi tanács 2013. február 12én és május 8-án tartott ülésének munkájáról szóló
beszámolót.
13. ELÕTERJESZTÉS PEDAGÓGUS KITÜNTETÉSEKRE
Elõterjesztõ: Hörcsök Imre
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja az elõterjesztést.
14. MISSZIÓI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Böttger Antal
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés hálát ad Istennek a tavaly elvégzett missziói munkáért, és köszönetét fejezi ki a szolgálatban
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hûséges lelkipásztoroknak, munkatársaknak, tudva, hogy mindenért egyedül Istené a dicsõség!
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés továbbra is megbízza a Missziói Bizottságot
és az egyházkerület elnökségét, hogy folytassa a
megkezdett gyülekezetalapítási programot, valamint megbízza az egyházkerület tanácsot, hogy a
2014. évi költségvetés készítésénél az ehhez szükséges forrásokat építse be a költségvetésbe.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés ismét ajánlja a gyülekezeteknek az új gyülekezetekkel való testvérkapcsolatok alapításának
lehetõségét, és az imaórás közösségeknek az imádságban hordozás lehetõségét!

3.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés továbbra is fontosnak tartja az igehirdetésben való elmélyedést, és ennek lelkésztovábbképzésben való kiteljesítését.

4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés javasolja, hogy a következõ esztendõkben gyakorlati kérdések megtárgyalására is legyen mód, a továbbképzés és a lelkészi kis körök keretén belül.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés támogatja a Presbiteri Szövetség által szervezett presbiterképzõ tanfolyamokat.
17. ISKOLAÜGYI JELENTÉS

5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés kéri egyházunk minden tagját, hogy buzgón
könyörögjön ébredésért.

Elõterjesztõ: Hörcsök Imre

15. IFJÚSÁGI LELKÉSZ JELENTÉSE

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a pedagógusok munkájának elismerésére létrehozott díjakat az idén az alábbi pedagógusoknak
adományozza:

Elõterjesztõ: Fodorné Ablonczy Margit
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a kerületi ifjúsági lelkész jelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés Isten iránti hálával értékeli az ifjúság között szolgálók odaszánását, megköszöni munkájukat, támogatja az ifjúsági szolgálat továbbképzéseit, s örömmel veszi a fiatalok növekvõ létszámát a
gyülekezeti, ifjúsági alkalmakon.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés továbbra is figyelemmel kíséri a fiatalok
gyülekezet-találását, segítve az ifjúsági egyesületek munkáját, a nagyvárosi misszió különleges formáit, melyek az elveszettek visszatalálását segítik egyházunkba.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés buzdítja a kebelbeli gyülekezeteket arra,
hogy több gyülekezet összefogásával, közösen is
tartsanak ifjúsági táborokat, nyári konferenciákat.
16. TANULMÁNYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Szabó István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Tanulmányi Bizottság jelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés köszönetet mond az egyházkerület lelkésztovábbképzésében fáradozó Horváth Gabriellának.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja az iskolaügyi jelentést.

2./a Pavletitsné Egressy Mária Lilla tanárnõnek,
a Benkõ István Református Általános Iskola és
Gimnázium szervezõ és jelenlegi igazgatójának a
Lorántffy Zsuzsanna-díjat adományozza,
2./b Csonka Tünde tanárnõnek, a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda igazgatóhelyettesének a Benda Kálmán-díjat adományozza,
2./c Félixné Oravecz Márta tanárnõnek, a Kecskeméti Református Általános Iskola igazgatóhelyettesének a Benda Kálmán-díjat adományozza,
2./d Kósa Zoltánné tanárnõnek, a Nagykõrösi Református Általános Iskola igazgatóhelyettesének a
Benda Kálmán-díjat adományozza.
2./e a Pécsi Református Kollégium Általános Iskolája nevelõtestületének a SOLI DEO GLORIA díjat adományozza.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés Istennek ad hálát a közoktatási intézményeinkben folyó magas színvonalú munkáért és nevelésért.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés köszönetét fejezi ki a református intézményhálózat pedagógusainak, akik az egyre nehezebb
körülmények között is elkötelezetten és fáradhatatlanul végzik munkájukat.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés köszönetet mond az egyházmegyék iskolaügyi elõadóinak a tartalmas, részletes beszámolókért.
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6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönetét fejezi ki az egyházkerület minden pedagógusának és az iskolavezetõknek, hittanoktatóknak,
vallástanároknak, lelkipásztoroknak és fenntartóknak, hogy elkötelezett munkájukkal fáradhatatlanul
szolgálták az ifjúság hitben nevelését és oktatását.

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés továbbra is egyetért a felmérõ munka szükségességével, és azt támogatásáról biztosítja.

7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a jelenlegi és jövõbeni intézményfenntartók számára javasolja, hogy iskolabõvítési vagy -alapítási
szándékuk esetén vegyék fontolóra a szakképzés területén történõ profilbõvítést.

Elõterjesztõ: Bölcsföldi András

20. SPIRITUÁLIS JELENTÉSE

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.

8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megköszöni a Baár-Madas Gimnázium, a Gödöllõi Líceum és a Hódmezõvásárhelyi Gimnázium
igazgatóinak és tanárainak munkáját, melyek eredményeképpen ezen iskoláink az ország 100 legjobb
középiskolája közé kerültek.

31. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS

18. DIAKÓNIAI JELENTÉS

32. ÉPÍTÉSI JELENTÉS

Elõterjesztõ: Derencsényi Zsuzsanna

Elõterjesztõ: Hegedûs Béla

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a diakóniai és patronálási jelentést.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a jelentést.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a jelentés alapján köszönetet mond a gyülekezetek áldozatvállalásáért, diakóniai szolgálataiért, melyet hûséggel végeznek.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés hálát ad Isten gondviselõ kegyelméért, hogy
az egyre nehezedõ anyagi helyzetben is volt lehetõség építkezésre, felújításra egyházközségeinkben.

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés javasolja  több egyházmegye határozata
alapján , hogy a lelkészen kívül legyen a
diakóniáért felelõs személy vagy bizottság minden
gyülekezetben, aki vagy amely a szeretetszolgálat
feladatait koordinálja.

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés bölcs és megfontolt döntést kér minden egyházközségtõl az építkezés, felújítás megkezdése
elõtt, hogy erején túl ne kezdje azt el.

4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés javasolja  több egyházmegye határozata
alapján , hogy készüljön éves vagy azon túlmutató gyülekezeti, diakóniai munkaterv.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés továbbra is szorgalmazza egymás patronálását, a
testvérgyülekezetekkel a megújuló kapcsolattartást.
19. GYÛJTEMÉNYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Fogarasi Zsuzsa
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megköszöni a jelentést beküldõ egyházmegyék elõadóinak igényes munkáját.

Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a Gazdasági Bizottság tájékoztatóját.

33. SZÁMVIZSGÁLÓ JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Derzsi György
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Számvizsgáló Bizottság jelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felkéri a kebelbeli egyházmegyék elnökségeit, hogy egyházközségeiket továbbra is támogassák
szakmailag is, adják meg nekik a szükséges számviteli segítséget.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
bekéri ellenõrzésre az egyházmegyei beszámolókat.
34. KATECHETIKAI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Lenkeyné Teleki Mária
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1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megköszöni a kebelébe tartozó gyülekezetek
nevében a Dunamelléki Református Egyházkerület
Gazdasági Bizottságának, hogy a gyülekezeti gyermekmunkás-képzéshez teljes anyagi támogatást
nyújtott.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés kéri, hogy a már elindult gyülekezeti gyerekmunkás-képzés támogatása folyamatosan történjék a 2013-2014-es tanévben.

Mai Ige c. kiadványt református hitvallásaink fényében. A tanszék állásfoglalása alapján a közgyûlés eldönti, hogy ezt a kiadványt javasolja-e gyülekezeti tagjainknak az iratterjesztésen keresztül,
vagy megfontolja egy saját (református) kiadvány
megjelentetését.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megkéri az esperesi kart, hogy a Karakter c.
egyházkerületi kiadvány terjesztésével kapcsolatos
egyházközségi tapasztalatokat gyûjtse össze és a
jövõbeni terjesztéshez ajánljon szempontokat. Határidõ: 2014. január 31.

35. EGYHÁZZENEI JELENTÉS

37. JELENTÉS A HORÁNSZKY UTCAI ÉPÜLET
HASZNOSÍTÁSÁRÓL

Elõterjesztõ: Hornyák Julianna

Elõterjesztõ: Varga László

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a jelentést.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a jelentést.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés kéri, hogy az egyházkerület minden gyülekezete havonta legalább 1 új éneket tanuljon meg a
Krisztus az énekem énekeskönyvbõl!

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés kéri és köszönettel veszi Magyarország kormányának céltámogatását.

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés javasolja, hogy az egyházkerületi, egyházmegyei alkalmakon, konferenciákon legyen nagyobb hangsúly a közös éneklésen, ragadjuk meg
az alkalmat az énektanulásra! A jó énekválasztásra, az énektanításhoz való felkészülésre idõt kell
szánni. Idejében legyen felkérve egy-egy alkalom
énekfelelõse, énektanítója!
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felkéri az egyházkerület elnökségét, hogy a
vizitációs kérdõív egyházzenei oldalainak tartalmáról
 az esperes-gondnoki értekezlettel egyeztetve  készítsen javaslatot, figyelembe véve az elõadó javaslatát. Az oldalak kitöltése ne legyen opcionális.
36. MÉDIA ÉS INFORMATIKAI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Váradi Péter
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megköszöni a lelkipásztoroknak, családtagjaiknak, presbitereknek, gyülekezeti munkásoknak a 2012. évben végzett szolgálatot.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felkéri a KGRE HTK Rendszeres Teológiai
és Ökumenikai tanszékét, hogy vizsgálja meg a

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés tudomásul veszi az építkezés megkezdését a
Horánszky utca 26-os számú épület építési engedélyterve alapján.
38. BUDAPEST, KARINTHY F. U. 14. SZ. ALATTI
LAKÁS ÜGYE
Elõterjesztõ: Varga László
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felhatalmazza az egyházkerület elnökségét, hogy a
DRE 50%-os tulajdonában lévõ, néhai Papp Gyula lelkipásztor lakására (Budapest, XI. kerület Karinthy
Frigyes utca 14. IV.em.4.) vonatkozó adásvételi szerzõdést megkösse, amennyiben az egyházkerület által készíttetendõ új értékbecslés nem jelent 10%-nál nagyobb eltérést az eddigitõl; a közgyûlés egyben tudomásul veszi a 7,55 MFt, azaz hétmillió-ötszázötvenezer forint vételár két részletben való kiegyenlítését
(elsõ részlet: 2013. december 31-ig, második részlet
2014. szeptember 30-ig).
39. LELKÉSZI KÉPESÍTÉSEK HATÁLYBAN TARTÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés 2018. december 31-ig hatályban tartja
Granzinné Varga Ágnes lelkész lelkészi jellegét.
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2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés újra hatályosítja és 2018. december 31-ig hatályban tartja Topolánszky Ákos lelkész lelkészi jellegét.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés Jóna-Benedek Aliz lelkész lelkészi jelleg hatályban tartási kérelmét a lakhelye szerinti Északpesti Református Egyházmegyéhez utalja intézkedés és állásfoglalás céljából.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felfüggeszti a döntést Petõ Balázs lelkész
lelkészi jelleg hatályban tartási kérelmérõl, s azt
késõbb, az illetékes egyházmegyei közgyûlés javaslatának ismeretében hozza meg.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés újrahatályosítja és 2018. december 31-ig hatályban tartja dr. Tóth Boglárka lelkész lelkészi jellegét.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a szükséges iratok beérkezéséig felfüggeszti
a határozathozatalt Farkas István lelkész kérelme
ügyében.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés 2018. december 31-ig hatályban tartja Lizik
Zoltán lelkész lelkészi jellegét.
8. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés 2018. december 31-ig hatályban tartja
Viziné Surányi Erika lelkész lelkészi jellegét, azzal
a feltétellel, hogy az illetékes esperes pótlólag lelkészi ajánlást küld.
40. LELKÉSZEK MÁS KERESÕ FOGLALKOZÁSÁNAK
ENGEDÉLYEZÉSE
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés engedélyezi Kósa István szanki lelkésznek,
hogy az egyházközség iskolájában hitoktatói állást töltsön be. Az engedély 2015. augusztus 31-ig
érvényes.

4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés engedélyezi Szabóné Zimányi Noémi
rákosligeti beosztott lelkésznek, hogy az Országos
Református Pedagógiai Intézetnél részmunkaidõs
mellékállást vállaljon. Az engedély 2015. december
31-ig érvényes.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés nem ad helyt Ácsné Harkai Zsuzsanna gombai beosztott lelkész egyéb munkavállalásra vonatkozó kérelemnek. Amennyiben a foglalkoztatás
már megkezdõdött vagy továbbra is indokolt, akkor
utasítja a kérelmezõt a jogszabályoknak megfelelõ
eljárásban a kérelem ismételt benyújtására.
41. LELKÉSZVÁLASZTÁSI TANÁCSADÓ BIZOTTSÁG
FELÁLLÍTÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
létrehozza a Lelkészválasztási Tanácsadó Bizottságot,
amelynek tagjai: az egyházkerület püspöke és fõgondnoka, a választásra nézve területileg illetékes esperes
és egyházmegyei gondnok, az egyházkerületi missziói
bizottság elnöke, valamint a választó egyházközség
presbitériumából egy fõ felhatalmazott delegált. Ez a
határozat elfogadásával lép életbe.
42. A BUDAPEST-DÉLI EGYHÁZMEGYE SZABÁLYRENDELETE AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK HATÁRAIRÓL
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
jóváhagyja a Budapest-Déli Református Egyházmegye
jóváhagyásra benyújtott az 1/1999. sz. szabályrendeletének 2. számú mellékletét.
43. A BUDAPEST-ÁRPÁDFÖLDI REFORMÁTUS
MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAKÍTÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés engedélyezi Bödecs Pál kiskunhalasi lelkésznek, hogy a Halas Rádió Nonprofit Kft. ügyvezetõi tisztségét betöltse. Az engedély a feltétel beállásáig, a frekvenciaengedély lebonyolódásának végéig érvényes.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
örömmel ad hálát Istennek a Budapest-Árpádföldi Református Missziói Egyházközség megalakulásáért,
egyben Isten áldását kéri az új egyházközség életére,
szolgálatára.

3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés engedélyezi Szûcsné Vargacz Anikó solti beosztott lelkésznek, hogy férjével közös kft-ben és
bt-ben kültagként és munkavállalóként tevékenykedjen. Az engedély 2015. december 31-ig érvényes.

44. A KÁRPÁT-MEDENCEI REFORMÁTUS IFJÚSÁGI
KÖZPONT ALAPÍTÓ OKIRATA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
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A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a DRE Kárpát-medencei Református Ifjúsági Központ alapító okiratát, ezzel megalapítja az egyházi intézményt.
45. AZ EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ ÚJ SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a kiegészítésekkel, illetve módosításokkal
elfogadja a Dunamelléki Református Egyházkerület Székházának és Konferencia-központjának
Szervezeti és Mûködési Szabályrendeletét.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felkéri a jogi bizottságot, hogy végezze el a
székház Szervezeti és Mûködési Szabályrendeletének jogharmonizációját, és terjessze azt be a következõ közgyûlésre.
46. EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A JÓVÁTÉTELI MUNKÁRÓL
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felhatalmazza az egyházkerület elnökségét, hogy megkösse a megállapodást Budapest Fõváros Kormányhivatala Igazságügyi Szolgálatával.

EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2013. DECEMBER

BARANYA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Lovadi István  Szentendrérõl Sellyére blp.
SZÜLETETT:
Nóra Mária  Komlósi Péter és Sümegi Nóra 1.
gyermeke
BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Eke László  Tápiószelérõl Kunszentmiklósra
exmisszus
2. Nyesõ Ágnes  Kiskunhalasra intézeti lp.
3. Vass Réka Adrienn  Kecskemétre exmisszus
SZÜLETETT:
Réka Luca  Ferenczy József 3. gyermeke
BUDAPEST-DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Bíró Zsuzsa  Bp-Kelenföldre blp.
SZÜLETETT:
1. Laura Julianna  Pecsuk Ottó 4. gyermeke
2. Borka Hanna  Zsengellér József és Kekk Edina 1.
gyermeke

3. Zsófia  Háromszéki Botond 1. gyermeke
4. Ákos Etele  Szabó Károly 3. gyermeke
5. Mihály Levente  Galang-Petõ Viktória 2. gyermeke
BUDAPEST-ÉSZAK
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Apostagi Zoltán Adorján  Paksról Bp-Kõbányára
(Újhegy)
2. Kiss Gyöngyi  Pécsrõl Bp-Angyalföldre blp.
3. Petõ Balázs  Bp-Angyalföldrõl rend.áll.-ba
4. Németh Tamás  Bp-Pozsonyi útra exmisszus
SZÜLETETT:
1. Zsombor Boldizsár  Szetey Szabolcs 1. gyermeke
2. Péter  Lakó István 2. gyermeke
3. Bálint Sámuel  Bacskai Bálint 1. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Rácz Judit  Nyugdíjintézet, Mátyásföld
DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Bereczky Örs  Kovácshidáról Cegléd-Felszegre
2. Jelényi László  Halásztelekre
3. dr. Csobolyó Eszter  Dunavarsány sl.
4. Kalicz Gizella  Szigethalom blp.
5. Szûcs Tamara  Halásztelekre blp.
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6. Szabó J. Róbert  Jászberénybõl DT-ra
7. Szabóné Mayer Melinda Judit  Jászberénybõl DT-ra
8. Péntekné Vízkelety Márta  Tószegrõl DT-ra
SZÜLETETT:
1. Réka  Kálmán Béla 2. gyermeke
2. Tirza Klára  Balogh László Levente 6. gyermeke
3. János Gábor  Szabó Gábor és Nátek Katalin 2.
gyermeke
4. Kende István  Kiss Gergely István és Tóth Emese
Tünde 1. gyermeke

TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Surányi Réti Katalin  Szabadkáról Nagydorogra
blp.
2. Kovács László  Beremendrõl Õcsénybe blp.
ELHUNYT:
Donát Jordánka volt nagyszékelyi lelkész



ELHUNYT:
 Benkõné Dankó Lilla volt tószeg-tiszavárkonyi
lelkész

VÉRTESALJA

ÉSZAKPEST

SZÜLETETT:
Dóra  Kádár Ferenc 2.gyermeke

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
3.

Csere Mátyás  Bp-Pasarétrõl Budakalászra
Cs.Nagy János  Budakalászról Pécelre
Adamek Norbert  Kecskemétrõl Szokolyára
Virág Balázs  Kunszentmiklósról Biára blp.
Fodor István  Diósdra blp.
Kiss Tamás  Gyöngyösre blp.
Máthé Zoltán  Gyöngyösrõl a leányfalui otthonba
Rózsa Katalin  Vác-Alsóvárosból em-ei kórházlp.

SZÜLETETT:
1. Álmos Józsué  Barthos Gergely 1. gyermeke
2. Máté Barnabás  Sípos Alpár Szabolcs 5. gyermeke
3. Anna  Csere Mátyás 1. gyermeke
4. Godó Zoltán  Literáty Zoltán és Fekete Zsuzsanna
4. gyermeke
5. Vince  Csõri-Czinkos Gergõ 2. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Tariska Zoltán  Pécel

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Zsengellér-Kekk Edina  Verebre blp.

NYUGDÍJBA MENT:
1. Kolozsváry-Kiss János  Felcsút
2. Kolozsváry-Kiss Jánosné  Felcsút-Bodmér
3. Szabó Julianna  Alap-Alsószentiván

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:






Batizi László  Kalocsa-Fajsz
Kovács Gyöngyi  Kölesd
Merétey Sándor  Budakeszi, ny. zsinati tanácsos
Vikár Zoltán  Gyönk
Szabó Julianna  Alap-Alsószentiván

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(raday28.hu
Felelõs szerkesztõ: Peterdi Dániel
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O. A. Invest gondozásában
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Félidõben
A 2014-es év arról nevezetes, hogy a magyar
állampolgároknak három, de ezen belül a református presbitereknek négy voksoláson is
részt kell venniük,
mert a parlamenti, az
európai uniós és az önkormányzati szavazáson kívül még idén õszszel lesznek az egyházi
választások is. Ebben a
folyamatban most éppen félidõben vagyunk,
hiszen kettõ már lezajlott, kettõ pedig még
elõttünk van. Olyan,
mint egy focimérkõzés félideje, amikor az öltözõben
elemzik a helyzetet. Arra a kérdésre, hogy melyik a
legfontosabb a négy közül, elég nehéz felelni  melyik
mit dönt el, mit befolyásol a jövõben. A parlamenti választás biztosan döntõ, hiszen alapvetõ irányt jelöl ki.
Ugyanakkor legalább ennyire fontos lehet az önkormányzati is, hiszen nem mindegy, hogy egy adott településen élõ lelkész, presbitérium, gyülekezet milyen
kapcsolatokat ápol, hogyan tudnak egymásra hatni,
közösen munkálkodni.
És hátravan még az egyházi választás, mely szintén
meghatározza a jövõnket, jövõképünket. Még nincsenek hivatalos jelöltek, egyelõre csak kisebb találkozások során, lelkészgyûlések szünetében, folyosói beszélgetésekben jön elõ, hogy ki is indulna, ki nem, ki lesz
jelölt, ki nem. A mi egyházunkban nagy befolyással
bír, hogy ki is lesz a megválasztott tisztségviselõ. Hiába is emlegetjük, hogy mennyire csapatmunka az egyház vezetése, mégis személyek mellé vagy mögé állunk
oda, s úgy is gondoljunk, hogy az határozza meg egy
közösség életét, hogy ki a lelkész, az esperes, a püspök.

Sokak számára kérdés:
mennyiben lehet az
egyházi választásokat
párhuzamba állítani a
világiakkal? Mennyire
jelent mintát a világi
szavazás metódusa az
egyháziakra nézve?
A szavazás mechanizmusában, lefolyásában
vannak hasonló elemek.
De nem kellene-e alapvetõen különböznie a mi
választásunknak a világitól, hiszen döntõ szerepe van benne, amit elhívásnak, belsõ indíttatásnak hívunk? Hogyan játszik itt szerepet Isten akarata, választása? Azért nehéz ezekkel szembesülni, mert
ugyanolyan kicsinyes kompromisszumokat, pártoskodást,
érdekellentéteket, presztízskérdéseket látunk, lelki szempontok, alkalmasság, karizma, rátermettség helyett. Egy
barátom szavaira emlékezem, amikor a tisztségekrõl, vezetésrõl beszéltünk, aki azt mondta, hogy a vezetõi munka kíméletlen érdekérvényesítés. Tõlem ez távol áll. Ma
sem gondolom, hogy az egyházban kíméletlennek kellene
lenni, le kellene gyõzni a másikat és érdekeket kellene
csupán érvényesíteni.
Félidõben vagyunk a világbajnokságban és a választásokban is. Nagyon meghatározó, hogy a félidõben mit
mond az edzõ az öltözõben. Akkor is, ha nyerésre áll a
csapat, akkor is, ha vesztésre. Sok kommentátor találgatja meccs közben, hogy mit is mondhatott a játékosainak
a tréner. És néha látunk olyat is, hogy egy csapat egészen
más lelkülettel jön ki az öltözõbõl, és megfordítja a mecscset. Még nem látjuk a végeredményt, de lehetünk felelõsek a készülésben, a mérlegelésben, a választásban, az
erõsítésben, a biztatásban és az imádságban.
Bölcsföldi András
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Élet a teológián
2014. tavasz
FÉLÉVKEZDÉS
A teológia a félévkezdõ csendesnapját a Budafoki
Gyülekezetben tartotta, melyben a gyülekezet nemcsak helyet biztosított a teológusoknak és professzorainak, hanem szolgáltak is nekik: bográcsos ebédet fõztek, Nagy Péter lelkipásztor pedig a gyülekezet történetét is felvázolta. A csendesnap többi programját a
Magyar Cserkészszövetség biztosította többféle beszámolóval, csoportbeszélgetéssel, igehirdetéssel stb.

vány, Károli Gáspár Református Egyetem, Baranyai
Egyházmegye, Bács-Kiskunsági Egyházmegye, erdélyi
(gyimesi) ebéd Szász Ágnes felajánlásával, Északpesti
Egyházmegye, Budapest-Déli Egyházmegye, SDG Konferencia-központ Balatonszárszó, teológia
PROGRAMOK
Idén is szerveztek téli evangélizációs-hitmélyítõ alkalmat, melyen Dányi-Nagy Márió kiskunhalasi lelkész volt a meghívott igehirdetõ.

Félévkezdõ csendesnap a budafoki gyülekezetben

A hitmélyítõ esten Dányi-Nagy Márió volt az igehirdetõ

Diákok az alcsúti arborétumban teológusnapon

Teológusnap Diósdon a dékán úrral

KÖZÖS EBÉDEK
A teológián a 2013/2014-es tanév második félévében a
következõ szervezetek és gyülekezetek látták vendégül
a teológusokat és professzoraikat, valamint a székház
dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen: egyházkerület, Keresztyén Ismeretterjesztõ Alapít-

Zsengellér József dékán kezdeményezése Akadémikusok a Teológián címmel sorozatot szerveztek a díszteremben, ahova református akadémikusokat hívtak
meg. Sok diák is részt vett a kitüntetett alkalmakon,
melyet többször a diákokkal való kötetlen (bögre körüli) beszélgetés követett.
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Elõször került sor a diákok szervezésében ún. EGYMÁS
NAP-ra, amelyen számtalan jó program zajlott az udvaron a tanári stand-uptól kezdve csapatversenyeken és
buszhúzó versenyen át a közös fõzésig, este pedig évfolyamok közti focikupa volt, amelybe egy lelkészcsapat is
benevezett (Budapest-Déli Egyházmegye).
OTTHONÓRÁK
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban
lakó külsõs (nem teológus) hallgatók számára a teológia
spirituálisa szervezett hétfõ esténként Otthonórákat,
melyek egyik fele felsõbb éves teológushallgatók által tartott bibliaóra, másik fele elõadás, beszámoló volt. A félév
során a bibliakörökben az Úton járást, Isten útjának
megtapasztalását vették végig a Péld 16,9 alapján. Az
elõadók között volt Szabó István püspök, Zsadon Zsuzsa,
aki bizonyságtétellel szolgált, terveztünk lelkész standupot, vendégünk volt a díjnyertes Eklek trió, akik megzenésített verseket adtak elõ, volt közös filmnézés.

Teológusnap a genfi magyarok közt

TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK
A 2013/2014-ES TANÉVBEN
Ebben a félévben is több teológusnapot és hétvégét
szerveztek határon belül és kívül. A teológusnapok
szervezésében tevékeny részt vett Horváth Mariann
V. és Pál Eszter III. éves teológus.
Második félév:
Romhány-Balassagyarmat, Mogyoród és FótKisalag, Pestszentlõrinc-Kossuth tér, Alcsút, Hódmezõvásárhely, Diósd, Dunaalmás, Angliai Magyar
Református Egyház, Baranya (Sellye, Drávaiványi,
Gyöngyfa, Magyarmecske, Dencsháza, Csányoszró,
Becefa, Botykapeterd, Szigetvár), Kispest-Rózsatér
(Zenit), Léva-Vámosladány (Felvidék) egyházmegyei csendesnap, Marcelháza (Felvidék), Genfi Magyar Protestáns Gyülekezet (Svájc), Stockholm
és környéke (Svédország: Eskilstuna/Västeras,
Stockholm/Uppsala), segítés iskolai csendesnapokon:
Szentmártonkáta, Kunszentmiklós, Tiszakécske.
Összesen tehát 18 teológusmegmozdulás volt a félévben, amelyek során 28 helyen szolgáltak teológusok.

Teológusok Komáromban Pecsuk Ottó tanár úrral

NYÁRI ÉPÍTÕTÁBOROK
Az Ágoston Sándor Alapítvány szervez és támogat
idén nyáron is a teológusok és egyetemisták számára
több építõ- és gyermektábort. Építõtábor lesz a Mezõségen a Ráday Felsõoktatási Kollégium hallgatóinak segítségével. Gyermekotthonosoknak szerveznek
tábort teológusok az erdélyi Zsobokon, a vajdasági
Módoson pedig immár szokásosan anyanyelvõrzõ keresztyén tábor és építõtábor lesz.
EGYÉB PROGRAMOK
Idén nyáron is szerveznek a teológusok a Parókia Portállal együtt nagyszabású interaktív kiállítást a Mûvészetek Völgyében, melynek címe: Átutazóna, témája az utazás, életút, úton járás lesz. Templomi kiállítással, videoinstallációkkal, beszélgetésekkel, vetítettképes elõadásokkal, énekes programokkal, irodalmi kávéházzal folytatnak kulturális missziót a Völgyben, a taliándörögdi templomkertben.
Bölcsföldi András spirituális

A mogyoródi gyülekezetben
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TANÁCSÜLÉS
2014. február 5.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
2014. február 5-én, Budapesten tartott ülésének jegyzõkönyvébõl
6. AZ EGYHÁZKERÜLET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
6/b. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
felszólítja a Ráday Gyûjtemény igazgatóját arra,
hogy a Gyûjtemény költségvetését 2014. február 28ig nyújtsa be, és felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot annak jóváhagyására, amennyiben az számszakilag megfelelõ.

Felhatalmazza a Gazdasági Bizottságot az Egyházkerületi Székház és Konferencia-központ, a
Ráday Felsõoktatási Diákotthon, a Tahi Konferencia-telep, a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon, a Sylvester
János Református Gimnázium, Szakközépiskola
és Szakképzõ Intézmény, a Gyökössy Endre Református Óvoda, a Budapesti Egyetemi és Fõiskolai
Gyülekezet költségvetésének jóváhagyására.
A Gazdasági Bizottság az egyházkerületi közgyûlés
tavaszi ülésén számoljon be mindegyik költségvetésrõl!

KÖZGYÛLÉS
2014. május 21.

Püspöki jelentés
Elõterjesztõ: Szabó István
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Tavaszi közgyûléseinket általában rövid jelentéssel
szoktam bevezetni, mert ilyenkor jobbára az egyházkerületi intézmények beszámolóit hallgatjuk meg, és a
folyamatban levõ, halaszthatatlan ügyekrõl döntünk.
Most is így lesz. Abban azonban el fogok térni a megszokott rendtõl, hogy egy folyamatba helyezendõ ügy
miatt ha nem is többet, de mást is kell mondanom,
mint ilyenkor szokás. Ez pedig az õszi tisztújítás,
amelynek elsõ lépése az lesz, hogy ma megállapítjuk a
gyülekezetek szavazati számértékét, illetve felállítjuk
az egyházkerületi választási bizottságot. Az összes
többi határidõs kérdést egyházunk törvénye szabályozza. Kérem az egyházmegyéket és egyházközségeket, hogy a törvényi útmutatásoknak megfelelõen járjanak majd el.
Néhány napja fejeztük be a Jelenésekrõl szóló könyv
olvasását. Igen megragadott a 21. rész látomása, mert
itt nemcsak nagy titkokat sejthet meg az ember, ha-

nem fontos, mi több, döntõ kérdésekben éppenséggel
tisztábban is lát. Azt olvassuk itt, hogy János apostol,
a pathmoszi látnok új eget és új földet lát, aztán látja
az új Jeruzsálemet is. Mind az új ég és új föld, mind az
új Jeruzsálem mibenlétérõl számos leírást közöl. Az új
ég és az új föld az, amit a próféták és az apostolok is
megígértek és sóvárogva vártak; Pál apostol szava
szerint ez abszolút új teremtés, Péter apostol szava
szerint ebben igazság lakozik; ez az az ország, amelyrõl az athanáziuszi hitvallás azt mondja, hogy Krisztus országa, és ennek az országnak nem lesz vége. S
látja János az új Jeruzsálemet is, amelyet nem emberkéz alapít és épít, kiterjedését és berendezkedését sem
az emberi, történelmi és kulturális tényezõk határozzák meg, hiszen Istentõl száll alá, mint võlegénye számára felékesített menyasszony. Egyszóval amit János
lát: az abszolút új. Ez a jövõ. Vagy, erõteljesebb magyar szóval: ez a jövendõ. De lát még János valamit:
íme, az Istennek sátora az emberekkel van. De errõl a
sátorról nem mondja sem azt, hogy új, sem azt, hogy
régi. Pedig ha valamit, akkor éppen a sátrat, az egyszerû hajlékot kerül a legkisebb erõfeszítésbe kicserélni, s helyette újat beszerezni. Ám János nem mondja,
hogy ez a sátor új vagy régi volna. Éspedig azért nem,
mert az a sátor amit ott jelent és jelez: örökkévaló. Vagyis a réginek és az újnak a viszonyát itt nem abból
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értjük meg, hogy az új az volna, ami a régihez képest
már valami más, valami, amit még nem próbáltunk
ki, eddig még nem fedeztünk fel. És megfordítva: a régi sem az az újhoz képest, ami valamikor jó volt talán,
de mára elavult, valamikor hasznát vették, de mára
már csak kellemetlen kolonc, amit kár magunkkal hurcolni, ahogy idõs emberek mondják: jó lesz az még valamire! A régi és az új mindig az örökkévalóhoz képest régi és új. Mindezzel jelenlegi helyzetünkben, amikor
egyházunk helyzetérõl, lehetõségeirõl, mostani állapotáról, bekövetkezhetõ jövõjérõl töprengünk, s mindezekre nézve vitákat nyitunk, tájékozódunk, tanácskozunk és döntéseket hozunk, megsegít bennünket abban, hogy ezt a perspektívát ne vétsük szem elõl.
Ezeket azért szükséges most elmondanom, mert
mintegy két esztendeje Zsinatunk határozata értelmében megélénkült az egyház jövõjében való foglalatoskodás. Az úgynevezett Egyházi Jövõkép Bizottság felállítását  szokás szerint  meglehetõs tartózkodás fogadta egyházunk közösségeiben. Azért mondom, hogy
ez szokás szerinti fenntartás volt, mert annak, legalábbis Magyarországon, évszázados hagyománya
van, hogy ha nem akarunk vagy nem merünk valamit
megoldani, amit pedig kellene, akkor felállítunk egy
bizottságot. Mégis, a tartózkodás és a fenntartások ellenére a bizottság elsõ, a Zsinat elé hozott jelentésében
meghatározóan fontos dolgokat fogalmazott meg. Éspedig azt, hogy egyházunk bármilyen jövõképet vetít
is maga elé, bármihez fog is hozzá, bármilyen irányba
indul is el, az csak a gyülekezetek közösségében lehetséges vagy nem lehetséges. Jó volt ezt annak idején a
zsinaton hallani. Utóbb azonban  és engedtessék
meg, hogy e tekintetben úgy mondjam el véleményemet, mint lelkipásztor, aki maga is gyülekezetben
szolgál  úgy érzem, megbicsaklott ez a törekvés, és a
legutóbbi Zsinatunkon már nem az egyház jövõjérõl
váltottunk szót, hanem a jövõkép bizottság jövõjérõl.
Mindazáltal meg vagyok gyõzõdve arról, hogy az a
tiszta és világos hangütés, amely a bizottság kezdeti
munkáját jellemezte, visszanyerhetõ, hiszen olyanoktól hallottuk, akik maguk is gyülekezetekben élnek és
szolgálnak. Hogy a megbicsaklásnak mi lehet az oka,
azt csak találgatni tudom, de nem is tisztem, hogy találgassam az okát. Egy megfontolást azonban bizalommal idehozok. Régóta tudjuk, hogy igen könnyû összekeverni két magatartást, s ha már összekeveredtek, nagyon nehéz megkülönböztetni õket. Az egyiket egy filozófiai szó fejezi ki, Paul Ricoeur francia filozófus dolgozta ki, így hangzik: innováció. Ez azt jelenti, hogy a
régihez képest újat kezdünk. Jelenthet ez új alakzatot, módszert, eljárást, új dolgokat. A másik teológiai
szó, s leginkább Kálvin János dolgozta ki (hogy egy
másik franciát idézzünk): ez pedig a reformáció. Az
innovációt mindig szedimentáció követi. Ez a szó a vegyészetbõl származik, üledékesedést jelent. Az új dolgok sorsa az, hogy miután bekerülnek életünkbe, helyet találnak maguknak, leülepednek, azután halmaz
vagy éppen rendelkezésre álló készlet lesz belõlük.
Másrészt a reformáció kiegészítõ párja mégsem a tradíció, mint gondolják sokan, hanem az élet. Innoválni
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könnyû, de ami könnyû, az olykor fölösleges. A világ
tele leleménnyel, találmánnyal, kínálattal, ki tudja
még, mivel. Az egyházban is könnyû innoválni, elég
csak egy liturgiai mozdulatot megváltoztatni, mert
másoknál láttuk azt. Ám éppen emiatt utalják hitvallásaink az újítást a közömbös dolgok közé, s óvnak attól, hogy akár erõltetésük, akár ellenzésük okán a
döntõ dolgok közé emeljük õket. Reformálni viszont
nehéz, olykor szinte lehetetlen is, még ha büszkén
valljuk is, hogy a megújított egyháznak szüntelen reformációra van szüksége. De itt nem elég a szándék,
mert reformálni csak akkor lehet, ha megvan a szilárd
és örökkévaló igazság, vagyis mérték, amihez életünket hozzá kell igazítani, vagy, ha szükséges, vissza
kell igazítani. Mostanában fejeztem be Buzogány professzor úrral Kálvin Institutiójának új fordítását. Õ
fordította, én ellenõriztem. Így aztán betûrõl betûre
minden szót, minden mondatot alaposan meg kellett
rágnom. Nos, számomra egyértelmû, hogy a XVI. században kevés olyan elszánt ellenfele volt a nyakra-fõre való újítgatásnak, mint Kálvin. Mi több, azzal vádolja a középkor egyházát, hogy akkor aztán mindent
behoztak az egyházba, ötlet, igény és vágy szerint.
Ugyanakkor kevés olyan nagy hatású bajnoka volt az
egyház megreformálásának, mint Kálvin. Hogy jól értsük, mit jelent ez, hadd idézzek egy mai amerikai vitát, amelyben egy protestáns tudós kijelentette, hogy
a XXI. században, talán néhány éven belül a protestantizmus befejezi küldetését. Indoka szerint ez azért
lesz így, mert a protestantizmus csak tagadni tud. Tagadja egyik oldalon a hagyományt, tagadja amott a rítust, tagadja emitt az egész gondviselési valóságot,
egyszóval mindent. S ha olykor, mondja e szerzõ, erre
szükség volt is, a XXI. század azt mutatja, hogy ez
zsákutca. Aztán a vitához hozzászólt egy római katolikus tudós is, aki furcsállva kérdezte vitapartnerét: valóban mindent tagad a protestantizmus? Hiszen õ ilyeneket tanult Kálvinéktól, hogy: sola fide, solus
Christus, sola gratia, sola Scriptura  és ezek bizony
nem tagadások, hanem szilárd állítások. Ez mindmind: igen. Vagyis ha idõrõl-idõre elõvesz bennünket a
reformáló hevület, amelynek én személy szerint feltétlenül örülök, kérek tisztelettel mindenkit, sose feledje,
hogy a mérleg, amelyen régit és újat egymáshoz viszonyítunk, nem a kettõ ilyen-olyan aránya, hanem az
örökkévaló. Csak ott mérhetünk jól, ahol velünk ama
szent sátor, az Isten velünk lakozása, amelyet János
apostol nem mond sem réginek, sem újnak. Summa:
amikor az egyház jövõjérõl vitatkozunk, ne feledjük,
hogy Jézus Krisztus az, aki eljövendõ, az Isten országa az, amely eljövendõ, s amennyiben mi Krisztus fõsége alatt Isten országának népe vagyunk, akkor egyszerûen szólva maga az egyház a jövõ.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Ebben az esztendõben véget ér egy ún. egyházkormányzati ciklus. Ez persze csak felerészt igaz, hiszen
presbitériumaink három évvel ezelõtt újultak meg, és
mély meggyõzõdésem, hogy a presbitériumokban dõl-
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nek el a lényeges dolgok. Most is a három éve megújult presbitériumok fognak egyházmegyei, egyházkerületi és zsinati tisztségviselõket választani, vagyis
mandátumot adni azoknak, akiket alkalmasnak tartanak a különbözõ szolgálatok ellátására. Azt kívánom
tiszta szívembõl, hogy az õszi tisztújítást jó és fontos
beszélgetések, megfontolások, latolgatások kísérjék. S
remélem, ki-ki meg tudja magát tartóztatni a fölösleges
indulatoktól és spekulációktól. Tudjuk, akik alaptalanul akarnak egy-egy jelöltet méltatlannak nyilvánítani
más elõnyére, azok hamar azt találják, hogy önmagukat tették ezzel méltatlanná. Bölcsességet és egymás
iránti szeretetet kívánok, mert itt nem hatalomért való
versengés folyik, hanem nehéz és súlyos szolgálatokra
való megbízás. Ha tehát bírálatunk tárgyává teszünk
valakit, elvégzett munkája fényében tegyük. Ami pedig
a kritikát illeti, az szabad és jó dolog, ám csak akkor, ha
nem vesszük el, a régiekkel szólva, a szerény önkritika
drága kegyelmi ajándékát. Vagyis, ne fojtsuk egymásba
a szót, és válaszra is adjunk módot.
Az elmúlóban levõ ciklusra nézve nem tudok még végleges megállapításokat tenni, de néhány irány  azt
hiszem  nyilvánvaló. Ugyanis megkezdett munkánk
nem négy-öt évre megy vissza, hanem tízre, húszra,
vagy akár éppen százra vagy több százra. Egyházkerületünk sajátos története a török hódoltság óta hordozza ezt a jellegzetességet: az akadályoztatások és
újrakezdések, az összeomlások és újraépítések egyházkerülete vagyunk. Ámbár egyre inkább felzárkózik
életünk a többi egyházkerületéhez, s nyugodtan
mondhatjuk, hogy a magyar református egyház alkotmányos megalakítása óta, idestova öt éve teljes egészében egyházunk közösségében tervezünk és fáradozunk. Jó dolog ez. Amikor egy hatéves ciklus végéhez
közeledünk, akkor is csak azt mondhatjuk el, hogy a
megkezdett munkák, lett légyenek azok az új gyülekezetek szervezése, a szórvány-helyzet méltányos és
bölcs átrendezése, gyülekezetek státusának megerõsítése, az új egyházkerületi építési alap, a szombatév
beindítása, a lelkészképzés kibõvítése, a különbözõ
szövetségek munkáinak bevonása az egyházi életbe,
új lehetõségek kimunkálása Magyarországon és a határon túl, mint pl. iskolák, diakóniai munka, és a misszió
megannyi ága  egyszóval azt kell mondanunk, hogy
ezeket a munkákat csak megkezdeni lehetett. Legfeljebb azt mondhatjuk még el, hogy mit mulasztottunk
el a lehetõségek közül, mit nem kezdtünk el egyáltalán, s ugyanakkor mi az, amiben restségünk, alkalmatlanságunk ellenére Isten kegyelmébõl néhány lépést tenni tudtunk. Léphettünk volna többet is, vagy
nagyobbat is  ez igaz, de az is, hogy a lépések irányt
mutatnak. Például azt, hogy nem akarunk szüntelen
körbe-körbe járni, legkevésbé önmagunk körül,
mindegyre visszatérve okafogyott témákhoz és felvetésekhez. Hadd szóljak hát néhány szót ezekrõl az
irányokról, remélve, hogy mindegyik az Örökkévaló
felé mutat.

1.) Hadd állítsam mindjárt elsõ és legfontosabb helyre,
az összes megfontolásunkat meghatározó helyre a gyülekezeteket. Ezt nem szociológiai értelemben teszem
(úgy is tehetném!), hanem teológiai értelemben. Van
annak már 25 éve, hogy vitába keveredtem valakivel,
aki azt vágta a fejemhez, hogy pontatlanul fogalmazok,
amikor nem egyházközséget mondok, hanem gyülekezetet. Nem volt igaza, mert csak részben volt igaza! Ha
ugyanis nem látunk magunk elõtt Isten igéje hallgatására, sákramentumok kiszolgáltatására, önmagukat
krisztusi mértékhez igazító, szent, isten-magasztaló közösségbe egybegyûlt gyülekezetet, akkor marad a hivatal (ami nem mindig hivatás), marad a pecsét és a
kulcs, marad az egyházfõhatósági igazolás, marad az,
hogy még egy prédikációvázlatot sem találunk a lelkész
asztalán, de jegyzõkönyvet ezret is. Értsük jól, nem
szembeállítást akarok itt megfogalmazni, hanem újra
tisztán és világosan kimondani, hogy nem az utasok
vannak a kocsiért, hanem a kocsi az utasokért. Igen,
kell pecsét és kulcs, kell jegyzõkönyv, kell hivatal, de
még mennyire  de ezek mind-mind csak egyre mutathatnak, az egyház titkára, az pedig ilyen egyszerû,
ahogy a régiek mondták: az egyház Isten igéjének teremtése (ecclesia est creatura verbi Dei).
Azért is említem ezt, mert pár napja igen meghökkentem, amikor megkérdezettként magam is belekerültem egy egyház-szociológiai felmérésbe. Vagy ötven
kérdésre kellett válaszolnom a gyülekezetemrõl, a lelkészi szolgálatomról, az elgondolásaimról, önmagam
értékelésérõl és így tovább. A végén igen csodálkoztam, hogy egy árva kérdés sem hangzott el az igehirdetésrõl. De miután túltettem magam a sokkon, most
már derûsen mondom, hogy jól van ez így: az igehirdetés nagy titok, nagyobb annál, hogy szociológiai eszközökkel mérni lehetne. Meg aztán mindent a maga helyén! Ezért is szeretném újra megerõsíteni, hogy református egyházunk, és benne egyházkerületünk jövõjét
teljes egészében és maradéktalanul az igében és igének élõ gyülekezetekben látom, s ezt is kívánom minden erõmmel munkálni. Hogy azon a helyen, ahol állok, mit sikerült ezért tennem, magam meg nem ítélhetem, de tanúsíthatom, hogy a püspöki hivatalban,
az esperes-gondnoki értekezleteken, a zsinati tanácskozásokon mindig ezt tartottam szem elõtt, és ezért
kellett sokszor fájdalmas döntéseket hozni a gyülekezetekért.
2.) Ezért kívánatosnak tartom, hogy a jövõben is folytassuk és erõsítsük egyházközségeink megerõsítését.
Például olyan módon, ahogyan erre az új építési alappal
kísérletet tettünk, s talán nem is sikertelenül. Ennek a
lényege az, hogy ha egy-egy közösségnek kötelessége és
egyben méltósága, hogy önmagára nézve önmaga testületeiben hozzon döntést  és olykor bizony nehéz és súlyos döntést! , akkor ehhez a megvalósításhoz szükséges és sokszor hiányzó eszközöket is rendelkezésre kell
bocsátani, ideértve az intézményi, jogi, információs és
anyagi adottságokat, hogy úgy tudjanak megfontolást
tenni, hogy világosan láthatják, mit remélhetnek segítségül a maguk erõfeszítése mellé.
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3.) Ugyanide tartozik, hogy a gyülekezetek egymás
közötti kapcsolatát és közösségét is szükséges és jó dolog megerõsíteni. 25 esztendõvel ezelõtt óriási lelkesedéssel létesítettünk megszámlálhatatlanul sok testvérgyülekezetet. Szinte mindenki elbüszkélkedhetett
azzal, hogy Erdélytõl Latin-Amerikáig nem is kettõ,
de legalább öt testvérgyülekezete van. Ez még azzal is
kiegészült, s ez dicséri az akkoriak bölcsességét, hogy
egy-egy egyházmegyén belül is megszervezõdött a patronáló gyülekezetek hálózata. De ahogyan a testvérgyülekezeti kapcsolatok ellanyhultak, úgy a patronáló
gyülekezeti rend is elpárolgott. Építsük újra mindezt
úgy, ahogyan azt már néhány egyházmegyénk elkezdte, nevezetesen hogy egyházmegyei közösségek találkoznak, töltenek együtt idõt hitük mélyítésében, keresik egymást, tudomással bírnak egymásról, és anyagi
erejük szerint segítik is egymást. Mindig örültem, ha
így láttam együtt egyházkerületünkben közösségeket.
Testvérek vagyunk és nem osztozkodók. A közösségvállalás ugyanis több, mint puszta közteherviselés.
Hitvallás. Mi több, Pál apostol szavaival, egymás hite
által való épülés  kölcsönösség és közös belátás: egyformán kegyelembõl élünk , s ebben nincs több és kevesebb, csak egy: Isten szent kegyelme.
4.) Egyszer hallottam egy megjegyzést, miszerint az
erõtelen szórványgyülekezetek: hospice-gyülekezetek
volnának. Ez a tétel éppen olyan értelmetlen, cinikus
és ezért visszautasítandó, mint amikor valaki így jellemezte magát: én hobbipap vagyok! Minden gyülekezet azonos értékû, ha Krisztus nevében gyülekezik
egybe, nem a létszám, hanem az irány a döntõ, nem
sokaság, hanem lélek tesz csuda dolgokat. Igen, tudom, amit mondtam, az az ad esse ecclesiae körébe
esik, abba ti. hogy mitõl egyház az egyház, és tudom,
van ad bene esse ecclesiae is, ti. mitõl lehet jó állapota
az egyháznak. Itt csak azt mondhatom, ha drága dolog
az elfekvõ  ezen sokan a szórványt értik , akkor csak
egy drágább van nála, a szülõotthon. De érdemes-e
ezeken a képeken hadakoznunk, mikor az egyház eleve familia Dei  s ebben az értelemben is sok-generációs család, vagyis az agg és az újszülött egybetartozik
és együtt él?! Ha mi azon az irányon maradunk, hogy
nem engedjük kijátszani az elnehezült helyzetû közösségeket az újonnan szervezõdõkkel és fordítva, biztos
vagyok benne, hogy egész református egyházunk közösségi dimenzióját tudjuk meggazdagítani. És mellesleg, tudunk másoktól is tanulni (miért is ne, és miért ne sokat!), kitõl azt, hogy mennyire fontos az identitásunk szimbolikus megjelenítése, kitõl azt, hogyan
lehet jó kommunikációt végezni, kitõl azt, hogy idõterõt nem kímélve ápolnunk kell a személyes kapcsolatokat, kitõl azt, hogy mennyire fontos az aprómunka.
5.) Nehezen átlátható, sokszálú és szüntelen alakításokat igénylõ munka a képzés és a tanulás is. A legkönnyebb arról szólni, hogy az elmúlt hat évben átalakult a lelkészképzés rendje, megváltozott a lelkészi
képesítés, elmélyült a lelkésztovábbképzés, számos lehetõség nyílt gyülekezeti munkatársak rendszeres és
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szisztematikus képzésére, illetve hogy a kötelezõ hitoktatás bevezetésével újabb nehéz, de igen ígéretes
feladatként hárul ránk az iskolai vallástanárok kiképzése. Ezzel is csak a töredékét mondtam el a dolgoknak. Mindehhez azonban szükséges hozzáfûzni, hogy
egyházunk megelevenedése a legerõteljesebben és 
bízvást mondhatom  a leggyorsabban akkor történhet meg, ha újra felfedezzük a tanítást, mégpedig a hit
igazságainak tanítását. Ebben a részemrõl semmiféle
fundamentalizmus nincs, a fundamentumokra utalok.
Alapok nélkül ugyanis elsodródunk. Itt-ott látjuk is
ennek jelét, de nem szeretném, hogyha egyházunk
olyanná lenne, mint az autók hátsó ablakába rakott
bólogató kutyabáb, amely mindig menetirány szerint
csóválja a fejét, mármint amerre a világ-autó halad.
Kierkegaarddal szólva aki összeházasodik a korszellemmel, korai özvegységre ítéli magát. S ma a korszellem minden, csak nem megnyugtató. Egy elemzõ szerint fõleg Európában mindent áthat a kiegyenlítés
hisztériája, ami valójában sem nem kiegyenlítés, sem
nem méltányosság, hanem rafinált gyakorlatozás a
keresztyénség megalázására. Ezért is a tanítás, vagyis azoknak az igeneknek a továbbadása, amelyekre
fentebb utaltam, elengedhetetlen része, mi több, forrása egyházunk megelevenedésének. Ahol reformáció fakad, ott a forrás a tanítás  ezt azért világosan látjuk.
Természetesen ez nem könnyû dolog. A mai ember és így
a mai keresztyén ember információs túlterheltségtõl
szenved (egyes agykutatók szerint már-már olyan mértékben károsodnak az agysejtjeink a milliárdnyi információtól, mintha alkoholisták lennénk), s így nagyon nehéz megtalálnunk és meghatároznunk a tanításnak azt
a körét, amelyrõl akkor sem mondhatunk le, ha ez történetesen nem érdekel senkit, vagy ha éppen ütközés lesz
belõle, ahogy Pál erõsíti Titust (most olvassuk levelét!)
egy elvadult és elvakult világ kellõs közepette.
Másodszor azért is nehéz errõl beszélni, mert a tanítás disputát is inspirál, a disputa könnyen válik vitává, a vita pedig könnyen fajul öncélú vitatkozgatássá.
De csak most és csak önöknek hadd mondjam: egyedül
a temetõben nincs vita. Nem a vitáktól kell félni, hanem attól, hogy eltûnik a keresztyén emberbõl a tanulás készsége, a docilitas. Mert hogy ki jutott hitre, azt
abból lehet rögvest, biztosan és csalhatatlanul megítélni, hogy akar-e tanulni. De hát hogy is ne akarnánk megtudni, hogy ki az az Isten, milyen az az Isten, Aki a mennyei élet annyi jó ízét adta nekünk?!
Örülök, hogy egyházkerületünkben a hivatalos képzési formákon túl számos mûhely, lehetõség és alkalom
nyílott, és örülök, hogy ebben egyházkerületünk is segítõ kezet nyújthatott.
6.) Szólnunk kell az egyházi szolgálatok rendjérõl is.
Bár hitvallásainkat és törvénykönyvünket fejbõl felmondjuk, ha errõl kérdeznek, s mondjuk, hogy minálunk vannak pásztorok, tanítók, presbiterek és diakónusok, azt azért meg kell vallanunk, hogy nagyon a
kezdetén vagyunk annak, hogy ez a jó rend  vagyis a
szolgálatok megosztásának és betöltésének rendje 
minden tekintetben hathatós legyen. Azonban azzal,
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hogy kerületünk folyamatos buzdítást adott gyülekezeti munkatársak beállítására, hogy támogattuk és továbbra is támogatjuk a presbiteri és nõszövetségi
munkát, hogy igyekszünk mindent megtenni a tanítóinkért, akár intézményeinkben, de leginkább gyülekezeteinkben, csak emeli a lelkipásztorok szolgálatát és
szolgálatukhoz tartozó méltóságát. Igen örülök, hogy
az elmúlt években sikerült áttörni azt a félelmekbõl,
féltésekbõl és félreértésekbõl emelt falat, amely okán
egyik oldalról a presbiter, a másik oldalról az intézményi dolgozó, az egyik oldalról a hittantanár vagy a preoráns, a másik oldalról a diakónus csak riválist, s olykor megélheti riválist látott egymásban. Jó lenne, ha
nem kellene e fal mögé visszalépnünk.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Három vagy négy vonatkozást említettem, s ez nyilván nem minden. De ahol szilárdan és eltökélten szeretnénk gyülekezeteinket megtartani, építeni, újjászervezni, ahol a gyülekezetek nem önmagukba zártan élnek, hanem egyházi közösséget alkotnak, ahol a
döntés és a végrehajtásához szükséges eszközök közelebb jutnak egymáshoz, ahol a szolidaritás és közösségvállalás nem leereszkedés vagy fölfelé kapaszkodás, hanem testvériesség, ahol az egyház közösségei
nyitottak és készek taníttatni, hogy aztán taníthassanak, ahol jó munkamegosztás él a gyülekezet szolgálói
között, ott meg fog szûnni az a parttalan és értelmetlen huzakodás, ami kimondva-kimondatlanul meghatározta az elmúlt évtizedeket a gyülekezet és az intézmény vagy intézmények között. Sokat õrlõdtünk ezen,
olykor talán fölöslegesen, összességében mégsem haszontalanul, ha megsejtettük a titkot, hogy mit jelent
az, hogy Isten kiváltképpen való népet gyûjt egybe
magának, ha értjük, hogy a jelen lehetõségei nem azonosak minden esetben azzal a jövendõvel, amit Isten
készített számunkra, és ha hisszük, hogy Isten mindig
többet tartogat számunkra, mint amit mi látunk, mert
õ nagyobb a szívünknél, s ha megéreztük Isten velünk
sátorozásának örök titkát, akkor az a nagy titok is a
miénk lesz, amit ugyancsak a Jelenések Könyve mutat meg. János látja az Örökkévalót. De a rákövetkezõ
napot nem látja. Annak, aki nem látja az örökkévalót,
annak az ismeretlen holnap a legrettenetesebb érzet.
Aki azonban boldog hittel vallja, hogy az új ég és az új
föld és az új Jeruzsálem a jövendõ (vagyis nem futurum, hanem adventurum), az Jézus szavával boldog
bizodalommal lép át a mából a holnapba, mert tudja,
az a döntõ, hogy Isten országa jön.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Ez az esztendõ nemcsak az egyházi választások éve,
hanem országgyûlési, uniós, és önkormányzati választások is voltak/lesznek. Egyik bibliaórásunk sóhajtott
nemrégiben, mondván, milyen jó az ateistáknak, nekik csak háromszor kell választani, nekünk meg négyszer. De félretéve a tréfát, befejezésül még hadd szóljak Magyarország ügyeirõl is, ha ugyan tudok valami

érdemest mondani. Mindenekelõtt e helyrõl is sok áldást kívánunk Magyarország új kormányára, és azt
kívánjuk, hogy Isten bölcsessége vezesse õket, hajlítsa
szívüket szüntelen a jóra, és késztesse õket, hogy igazán és híven betöltsék mandátumukat, egész országunk és minden magyar ember felemelkedésére.
Mindezzel együtt annak is szeretnék hangot adni, ami
árnyékként kíséri ebbéli örömünket. Református egyházunk közösségei a mögöttünk levõ negyedszázadban bõven bebizonyították, hogy igen nagy hajlamunk
és képességünk van arra, hogy önmagunk kortársai
legyünk. Itt bizony még sok tennivaló van, elsõsorban
a fejekben és olykor az indulatra lobbanó szívekben is,
hogy a kortársiasság mellett még egy református
erényt gyakorlatba vegyünk, ti. hogy megkülönböztetjük azt, ami ugyan összetartozik, mégsem ugyanaz. Ez
pedig a közösségeinkért való felelõsség egyrészt, és e
felelõsség keresztyéni megélése másrészt. Jó lenne, és
kívánom, hogy mi, reformátusok, akik sohasem haboztunk önmagunk kortársai lenni, s olykor szégyenünkre az egyházba is beengedtük azt, amit a politikába is
szégyen beengedni, miután tehát ennyire túl-alkalmasnak bizonyultunk, hogy önmagunk kortársai legyünk, bárcsak tudnánk azt is bizonyítani, hogy
egyúttal Krisztus örökös-társai is vagyunk. Mert az
ideig valók elmúlnak, s csak az örökkévalók maradnak meg. Sokat remélünk Magyarország új kormányától és a parlamentjétõl, de hogy ez ne annyi legyen,
mint ahogy Arany János mondja: éhes borja nagyokat
döf rajta , tegyünk eleget az ige parancsának, és
imádkozzunk szüntelen elöljáróinkért.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
A Dunamelléki Egyházkerület egykori kiváló fõgondnoka, Fáy András 1841-ben vitairatot jelentetett meg,
ezzel a címmel: Óramutató. Aztán 1896-ban a Dunamelléki Egyházkerület egyik kiváló lelkipásztora, Szabó Aladár gyûjteményes kötetet adott ki ezzel a címmel: Új óramutató. Mindkét irat vitairat, mindkettõ
egyházunk megelevenedését célozza, mindkettõ az
egész egyházi közösséget szólítja meg. S bár a konkrét
kiindulásuk más és más, mindkettõ ugyanoda jut,
hogy ti. egyházunk  legyen szó egyházkormányzatról,
misszióról, a lelkek megmentésérõl  mindig abból a közösségbõl indul ki és oda érkezik meg, ahol ketten vagy
hárman vagy kétszázan vagy kétezren az Úr Jézus
Krisztus nevében egybegyülekeznek. Itt az ideje, hogy
hozzákezdjünk a Legújabb óramutató megszerkesztéséhez egyházunk javára és megelevenedésére  de úgy és
azzal, hogy folytonosan tanuljuk és éljük: az új ég és új
föld, az új Jeruzsálem mind-mind egy titokra mutat, éspedig arra, hogy Isten az Õ Krisztusa kegyelméért
Szentlelke erejében szüntelen velünk lakozik. A mi jövõnk azért biztos, mert az Eljövendõre mutat.
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A KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI

6/B. A PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATOK
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése köszönettel elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése Isten iránti hálával emlékszik meg az elõzõ
közgyûlésünk óta elhunyt lelkipásztorok életérõl:
Nyírfás Ágnes  Pécs-Kertváros, Kassai Sándor 
Dunaújváros, Hegyi-Füstös István  BpRákosfalva, Ládonyi Klára  zsinati hivatal.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése felkéri a kebelbeli egyházmegyéket és
egyházközségeket az õsszel esedékes tisztújítás
jelölõ közgyûléseinek és szavazásának elõkészítésére, a határidõk betartására, a szavazások megvalósítására!
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése megállapítja: az újítás helyett a szüntelen reformálás lelkületével munkálkodjunk egyházunk
jövõjéért.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése továbbra is a legfontosabbnak a gyülekezetek
megerõsítését tartja, az egymás terhének hordozása bibliai elve alapján.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése bátorítja a gyülekezeteket a testvér- és patronáló gyülekezeti kapcsolatok életben tartására,
megerõsítésére, a testvéri közösség rendszerének
kialakítására.

10. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése mindenkit arra kér, hogy hordozzuk imádságban Ukrajna békességét, kárpátaljai népünk mostani sorsát!
7. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS
MUNKÁJÁRÓL
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése elfogadja az Egyházkerületi Tanács 2014. február 5-én tartott ülésének munkájáról szóló beszámolót.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése elfogadja a gazdasági bizottság március 12-én
a tanácstól kapott felhatalmazás alapján megtartott ülésérõl szóló beszámolót.
8. INTÉZMÉNYEK 2013. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAI
Elõterjesztõ: Derzsi György
A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
elfogadja a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Sylvester János Református Gimnázium, Gyökössy Endre Református Óvoda,
Dunamelléki Református Egyházkerület, DRE Székház és Konferencia-központ, DRE Ráday Felsõoktatási Diákotthona, DRE Kárpát-medencei Református Ifjúsági Központ, Budapesti Református Egyetemi és
Fõiskolai Gyülekezet, Ráday Gyûjtemény, Sion Hegye
Konferenciatelep, Tahi 2013. évi beszámolóját.

7. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése megerõsíti a lelkész-továbbképzések, gyülekezeti munkatársi, presbiterképzések, hitoktató-,
vallástanár- és kántorképzések fontosságát. Ezek a
képzések biztosítják a szolgálatok megosztásának
jó rendjét egyházközségeinkben.

9. AZ EGYHÁZMEGYÉK 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI

8. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése áldást kíván Magyarország új kormányára, bátorítja a kebelbeli gyülekezeteket: imádkozzunk
szüntelenül elöljáróinkért!

10. JELENTÉS A LELKÉSZI SZOLIDARITÁSI
ALAPRÓL

9. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
mindenkit arra kér, hogy imádkozzunk a szerbiai és
boszniai árvíz áldozatainak hozzátartozóiért!

A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
elfogadja az LSZA támogatás szétosztásáról szóló tájékoztatást.

A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
jóváhagyja a 2014. esztendõre szóló nyolc egyházmegyei költségvetést, teljesítéséhez Isten áldását kéri.

Elõterjesztõ: Hegedûs Béla

2014. MÁJUSI KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
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11. JELENTÉS A HITTUDOMÁNYI KARRÓL
Elõterjesztõ: Zsengellér József
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése felkéri az espereseket, hogy aktívan segítsék
elõ a gyülekezetekbõl a hitoktató- és hittantanárnevelõ és vallástanár-képzésre gyülekezeti tagok,
református pedagógusok beiskolázását.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése 2014 szeptemberétõl, amennyiben lehetséges,
biztosítja a Ráday Felsõoktatási Diákotthonnak a
második önálló spirituális állás betöltését.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése elfogadja a KRE HTK dékánja jelentését a
2013-as tanévrõl. Az oktatók további munkájára, a
hallgatók lelkészi szolgálatra való felkészülésére
továbbra is Isten áldását kéri.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése gratulál dr. Balla Péter professzor úr újabb
rektori megbízatásához, Isten áldását kéri szolgálatára.
12. JELENTÉS A TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KARRÓL
Elõterjesztõ: Szenczi Árpád
A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
elfogadja a 2013/2014-es tanévrõl szóló jelentést.
13. JELENTÉS A RÁDAY GYÛJTEMÉNY 2013. ÉVI
MUNKÁJÁRÓL
Elõterjesztõ: Berecz Ágnes
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése elfogadja a Ráday Gyûjtemény 2013. évi munkajelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése köszönetét fejezi ki a Ráday Gyûjtemény
munkatársainak, hogy az átalakítással járó nehézségek mellett a mindennapi teendõk szép
rendben mentek.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése köszönetét fejezi ki, hogy elõdeink és példaképeink jubileumait méltó megemlékezésekkel ünnepelte meg a gyûjtemény.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése jegyzõkönyvben megörökített köszönetet mond
Örsi Julianna túrkevei muzeológusnak, aki a Ráday Levéltár fogadó helyiségében levõ antik asztalt
díjmentesen felújíttatta.

14. JELENTÉS A BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FÕISKOLAI GYÜLEKEZETRÕL
Elõterjesztõ: Veszelka Tamás
A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
köszönettel veszi tudomásul a lelkipásztori jelentést,
Isten Szentlelkének áldását kérve az egyetemi gyülekezetben és az egyetemi misszióban folyó szolgálatra.
15. JELENTÉS A PESTI REFORMÁTUS EGYETEMI
MISSZIÓRÓL
Elõterjesztõ: Gyõrffy Eszter
A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
elfogadja a jelentést.
16. JELENTÉS A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÕ INTÉZETRÕL
Elõterjesztõ: Szabó Gabriella
A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
elfogadja a jelentést.
17. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ
ÉS KONFERENCIA-KÖZPONTRÓL
Elõterjesztõ: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése elfogadja a DRESZKK-ról szóló jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése bizalommal ajánlja a gyülekezetek figyelmébe
a Bibliás Könyvesbolt és a rövidesen megnyíló Biblia Múzeum szolgálatát.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése megköszöni a DRESZKK intézményeiben felelõsen szolgáló vezetõk és munkatársak munkáját.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése kéri a konferencia-központok vezetõit, hogy
hirdetésekkel, saját szervezésû hétvégi vagy hetes
konferenciákkal, a holtszezonban adott kedvezményekkel igyekezzenek a központok legjobb kihasználtságára.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése megköszöni a Kormánynak a Horánszky utcai
Kárpát-medencei Református Ifjúsági Központ kialakítására nyújtott támogatást. Kéri tagjait és a
gyülekezeteket, hogy hordozzák imádságukban ennek a központnak a megvalósítását és szolgálatba
állását.

2014. MÁJUSI KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
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18. MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉGEK MEGALAKÍTÁSA
Elõterjesztõ: Szabó István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése örömmel ad hálát Istennek a Pellérdi Református Missziói Egyházközség megalakulásáért, egyben Isten áldását kéri az új egyházközség életére,
szolgálatára.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése örömmel ad hálát Istennek a Diósdi Református Missziói Egyházközség megalakulásának szándékáért. A hiányzó szervezeti adatok miatt az
ügyet visszautalja az egyházmegyének, és kéri az
õszi közgyûlés elé terjesztését.
19. FELLEBBEZÉS AZ ÉSZAKPESTI EGYHÁZMEGYEI KÖZGYÛLÉS HATÁROZATA ELLEN

Ágoston Géza
Bényi András
Csaholczi László
Kiss László
Pintér Gyula
Sikolya Zsolt
Zsirka László
23. AZ EGYHÁZKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
TAGJAINAK NYILATKOZATA ÉS ESKÜTÉTELE
A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
megállapítja, hogy Ágoston Géza, Bényi András,
Csaholczi László, Pintér Gyula, Sikolya Zsolt,
Zsirka László egyházkerületi választási bizottsági
tag letette az esküt, Kiss László távolléte miatt ezt
késõbbi idõpontban teszi meg. Életükre, szolgálatukra
Isten áldását kéri.

Elõterjesztõ: Szabó István

24. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA

A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
a Szõdligeti Missziói Egyházközség megalakításával
kapcsolatos fellebbezés nyomán új eljárás lefolytatására kéri az Északpesti Református Egyházmegyét.

Elõterjesztõ: Simonfi Sándor

20. SZÁR SZÓRVÁNY BEOSZTÁSA BODMÉRHOZ
Elõterjesztõ: Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
tudomásul veszi Szár szórványnak beosztását a
Bodméri Református Missziói Egyházközséghez.
21. EGYHÁZKÖZSÉGEK SZAVAZATI SZÁMÉRTÉKE
Elõterjesztõ: Szabó István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése az egyházmegyék espereseinek felterjesztése alapján megállapítja, hogy a nyolc egyházmegyébe bekebelezett 299 egyházközség szavazati
számértéke 324.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése megállapítja, hogy a testületek és a tisztségviselõk megbízatása 2014. december 31-én lejár.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése 2019. december 31-ig hatályban tartja Dragán
György, Czövek Tamás és Czövekné Bartha Klára
lelkészi képesítését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése 2019. december 31-ig hatályban tartja dr.
Kodácsy Tamás, Nemes Csaba és Simon Emil lelkészi képesítését.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése 2019. december 31-ig hatályban tartja Farkas
István lelkészi képesítését.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése megerõsíti azt a 2013-as határozatát, mely szerint Viziné Surányi Erika lelkész lelkészi jellegét
2018. december 31-ig hatályban tartja.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése 2019. december 31-ig hatályban tartja Turbucz
Péter lelkészi képesítését.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése Nagy Lenke lelkészi képesítésérõl az egyéves
próbaidõ letelte után, megismételt egyházmegyei
felterjesztés alapján határoz.

22. EGYHÁZKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG
MEGALAKÍTÁSA

25. LELKÉSZ MÁS KERESÕ FOGLALKOZÁSA

Elõterjesztõ: Szabó István

Elõterjesztõ: Simonfi Sándor

A jelölések alapján az alábbi nevek kerülnek a szavazólapra:

A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
Ácsné Harkai Zsuzsanna gombai beosztott lelkésznek

2014. MÁJUSI KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
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engedélyezi, hogy határozott ideig, 2019. július 31-ig a
gombai református iskolában egyházi éneket tanítson.
26. A BP-ÉSZAKI EGYHÁZMEGYE SZABÁLYRENDELETE AZ EGYHÁZKÖZSÉGEK HATÁRAIRÓL

az ajándékozási szerzõdést, amelyben a Sárpilis
150 helyrajzi számú ingatlant elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
megköszöni a felajánlást Gutai István ajándékozónak.

Elõterjesztõ: Szabó István

29. EGYÉB ÜGYEK

A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
jóváhagyja a Budapest-Északi Református Egyházmegye jóváhagyásra benyújtott 23/2014. (V.17.). sz. szabályrendeletét.

Elõterjesztõ: Váradi Péter

27. DIÓSDI INGATLAN VÁSÁRLÁSA
Elõterjesztõ: Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése
felhatalmazza az elnökséget adásvételi szerzõdés
megkötésére, amelyben a Diósd 2584 helyrajzi számú
ingatlant megvásárolja.
28. SÁRPILISI INGATLAN-AJÁNDÉKOZÁS ELFOGADÁSA
Elõterjesztõ: Szabó István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése felhatalmazza az elnökséget, hogy megkösse

Tavasszal készült el az õrmezõi gyülekezet elsõ
saját közösségi helye

1. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése megköszöni dr. Békési Sándor egyetemi docensnek, a KRE-HTK Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszék tanszékvezetõjének, hogy az õszi
közgyûlésen megfogalmazott kérésre teológiailag
megalapozott választ adott.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése a tanszékvezetõ úr javaslata alapján buzdítja
a kebelbeli gyülekezeteket, hogy minél több egyházközség készítsen nyomtatott vagy elektronikus
formában missziói, apologetikai orgánumot, nem
feledkezve meg arról, hogy mindenhol a helyben élõ
emberek ezeréves kultúrájába és mindennapjaiba
ágyazva fogalmazódjanak meg az Isten igéje által
vezérelt gondolatok.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyûlése úgy határoz, hogy dr. Békési Sándor docens úr
szakvéleményét az egyházmegyei tanulmányi elõadók kapják meg.

Az áprilisban felszentelt újszilvási templom belsõ tere

2014. MÁJUSI KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
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EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2014. MÁJUS

BARANYA

ÉSZAKPEST

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Pál Tamás  TI-rõl Csányoszróra
BÁCS-KISKUNSÁG

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Borsi Attila  Majosházáról Vác-Felsõvárosba
2. Borsiné Kusztos Ildikó  Majosházáról VácFelsõvárosba int.lp.
3. Nagy Dávid  Érd-Parkvárosba blp.

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Czikóné Barta Márta  Dunapatajról rend.áll-ba
2. Szikszai Szabolcs  Pécsrõl Kecskemétre sl.

SZÜLETETT:
(Petrikowsky) Ottilia Kamilla  Rémes Renáta 1.
gyermeke

SZÜLETETT:
Benedek  Hotorán Gábor 4. gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
Csuka Tamás  Vác-Alsóváros

NYUGDÍJBA MENT:
Szabó Tamás  Lakitelek

TOLNA

BUDAPEST-DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Bob Ilona Enet  Külsõ-Kelenföldrõl rend.áll-ba
2. Sepsi Krisztina  megyei b. kórház lp.
3. Kiss Katalin  Soroksárra blp.

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Németh Péter  Dombóvárról rend.áll.
2. Csomós Balázs  TT-ról Faddra blp.
3. Harsányi Béla  Kárpátaljáról Iregszemcsére blp.
NYUGDÍJBA MENT:
Suhai Lajos  Bogyiszló

SZÜLETETT:
Áron  Szepesy László 1. gyermeke

VÉRTESALJA

BUDAPEST-ÉSZAK

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Nagy Richárd András  Alap-Alsószentivánra exm.

SZÜLETETT:
1. Zsófia  Apostagi Zoltán Adorján 1. gyermeke
2. Tirza Liliom  Kiss Sámson Endre 2. gyermeke

SZÜLETETT:
1. Zsombor Bánk  Hajdú Szabolcs Koppány és Tóth
Lívia 4. gyermeke
2. Zsejke Tinka  Darvas-Tanács Erik 7. gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Végh Tamás  Fasor
2. Tófalvy Éva  Ráday Gyûjtemény
DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Mezõ István  Tápiószelérõl Jászberénybe
2. Murányi Melinda  Szigetszentmiklós-Kossuth tér blp.
3. Kiss Gergely István  Ráckeve blp.
SZÜLETETT:
Benjámin  Halassy Ferenc 3. gyermeke

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:





Nyírfás Ágnes  Pécs-Kertváros
Kassai Sándor  Dunaújváros
Hegyi-Füstös István  Bp-Rákosfalva
Ládonyi Klára  zsinati hivatal
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A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
IFJÚSÁGI PROGRAMJAI 2014-2015

KÁLVIN H/õsi H/arcai  élménypedagógia 2 korosztálynak

Õsszel indulnak az IFI-KAP-TÁR füzetekU

Élménypedagógiai speciális továbbképzés  a Kálvin-programra  2014. szeptember 5-6.

KÁRPÁT-MEDENCEI IMAÉJJEL  ZEFIR 7x  2014. október 10. péntek
7 helyszínen  ahogyan a ZEFIRtõl megszokhattuk:
ifjúsági zenekarok, kávéház, beszélgetések,
LELKÉSZ stand-up, csoportbeszélgetések,
éjfélkor skype-os körkapcsolás a helyszínekre!
Zene  Evangélium  Felelõsségébresztés
 Imádság  Reménység
Tapasztalati Tanulás Tréning  TTT (60 órás)

2014. november 13-15. és 2015. január 22-24.

KAPCSOLÓD 6 SZ!!! a Lágymányosi Ökumenikus Központban 
25+ alkalmak! (keresd a facebookon!)

Lányok és Férf/fiúk hétvégéje Galyatetõn 2014 õszén és 2015 tavaszán
Minden további információ az IFI-KAP-TÁRon!
Fodorné Ablonczy Margit
DMREK ifjúsági lelkész
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NÉPMOZGALMI ADATOK

Népmozgalmi adatok a Dunamelléki Református Egyházkerületben 2013-ban
Egyházmegye
Baranya
BácsKiskunság
Bp-Dél
Bp-Észak
Délpest
Északpest
Tolna
Vértesalja
Összesen:

Keresztelés
Konfirmáció
Házasságkötés
Temetés
Névjegyzék
Férfi Nõ Össz. Férfi Nõ Össz. Tiszta Vegyes Össz. Férfi Nõ Össz.
110 120 230
85
88 173
15
45
7421
60 137 181 318
263 273 536 174 219 393
38
101 139 351 429 780
11980
313 313 626 124 173 297
329 378 707 175 225 400
457 421 878 323 330 653
383 333 716 238 245 483
95 120 215
50
56 106
159 143 302
91
89 180
2109 2101 4210 1260 1425 2685

1991
1992
1997
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

2012
2013

67
84
78
70
10
37
399

160 227 363 545 908
120 204 407 546 953
143 221 519 610 1129
135 205 493 499 992
37
53 128 122 250
37
74 182 222 404
778 1183 2580 3154 5734

Keresztelés Konfirmáció Házasság Temetés Névjegyzék
7565
3869
1834
9756
128311
5571
3192
1632
9010
5374
2869
1409
7537
5035
3278
1560
7787
4661
2877
1473
7391
5023
3348
1632
7699
4838
3157
1476
7364
120459
5337
3520
1631
7319
116922
5033
3160
1467
7086
114028
4837
2777
1399
6688
111209
4986
2882
1275
6497
110224
4754
2865
1137
6297
104810
4574
2707
1187
6168
102937

Keresztelés Konfirmáció Házasság Temetés Névjegyzék
4600
2798
1182
5921
103593
4210
2685
1183
5734
96920

13863
12635
22702
15500
4501
8318
96920
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A TORMÁSI AUTÓHÁZ
dolgozói kedvezményei

-

Az Opel Tormási kereskedõház
(Opel, Chevrolet, Suzuki és Isuzu értékesítés)
idén is nyújt kedvezményeket egyházi dolgozóknak
gépkocsivásárlásra, kérjük, érdeklõdjön
közvetlenül a kapcsolattartónál:
FRUTTUS ÁRPÁD ZOLTÁN
kereskedelmi igazgatóhelyettes
fruttus.arpad@tormasi.hu

Bemutatóterem:
Kecskemét, Külsõ-Szegedi út 100.
Telefon: +36 76 502 900
Telefax: +36 76 502 901
www.tormasi.hu

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(raday28.hu
Felelõs szerkesztõ: Peterdi Dániel
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O. A. Invest gondozásában
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A választások éve
Egy ideig azt fogjuk mondani, a 2014-es év a választások
éve volt. Választások a világban és választások az egyházban. Van-e hasonlóság és van-e különbözõség? Vagy itt is
csapatok vannak és nem közösségek, itt is önjelöltek és
nem elhívottak? Válasz elõtt nézzünk körül.
A mai embernek, a mai társadalomnak ez az egyik legnagyobb nyomorúsága, hogy elveszítette a tízparancsolatot.
Vannak, akik azt hiszik, hogy elavult már a több ezer éves
használatban, ezért új kõtáblákat faragnak, megcsalják önmagukat és az embereket. Ezen már nincs ott az Isten neve, ezen már nem bûn lopni, csalni, paráználkodni, ezen
már nem kell tisztelni senkit. Úr a mammon és a testiség.
Nézzünk a mai tékozló fiúra is, akinek mit számít család,
otthon, hûség, tisztesség, becsület, munka. Van mani, van
ital, vannak haverok. Elveszik a vagyon, jön a nélkülözés,
jönnek a betegségek. Már egyedül vagy. Vesztes vagy. Bûnös vagy. Nem kellesz senkinek!
De Valaki még így is, még most is, vár és szeret. Csak el
kell Hozzá jutni! De hogyan?
Akkor most vegyük elõ az elfelejtett kõtáblákat! Most,
amikor ifjaink bizonytalan útnak indultak, amikor a fehéret feketének , a hazugságot igazságnak mondják és a szentet szemétbe tiporják, kettõzött erõvel mondjuk: van Ura a
világnak! Ez legyen figyelmeztetés, de bátorítás is. Csak
nem lehet a Sínain megállni, tovább kell menni a másik
hegyre, a Golgotára.
Mert csak így van remény, sõt annál több.
Ebben az országban, s itt, Dunamelléken is van népe Istennek. A hívõk közössége, Krisztus egyháza, amely küldetésében él. Gyülekezetek, amelyek közösségi alkalmakon és hívõ
tagjaik mindennapi életében tesznek tanúságot az isteni szeretetrõl, a betöltött törvényrõl és a megérdemelt büntetés helyett a kegyelemrõl. Az egyház küldetése az evangélium hirdetése mindenkinek, felelõssége, hogy láthatóan, érthetõen és
érezhetõen jelen legyen a világban!
Felelõsök vagyunk egymásért, a mai tékozló fiúkért, a közömbösökért. Embertársunk Krisztushoz vezetése az új
evangélizáció útja és a kísérõ által az újra-evangélizáció lehetõsége a szolgálat által.
Hálát adok a dunamelléki gyülekezetekért, a tizennégy
újabbért, amelyek egy-két éve alakultak, és a több évtizede,
vagy évszázada óta meglévõkért, Isten kegyelmébõl mindig
megújulókért. Szükségünk van megújulásra, mert képzel-

jük el, ha a tékozló fiú elõbb találkozik velem, a szeretet nélkül törvényeskedõ, otthon maradt testvérével, vagy ha
olyan beszédet mondunk, amely a templomban érvényes,
de odakünn már nem.
Hálát adok az elhívott lelkipásztorokért, akiknek élete nyitott könyv a gyülekezet elõtt, akinek el kell viselni,
hogy párválasztásukat százan minõsítik, akinek gyermekét százan nevelik, vagy nevelését véleményezik.
Szeretem-e õket, ahogy õk is elfogadnak engem, páromat és családomat? Mi együtt vagyunk gyülekezet. Nem
csapat, közösség!
Ez a közösség választ megyei, kerületi tisztségviselõket. Magunk közül választunk, a keresztyén életvitel, a
kegyesség, a kapott talentumok alapján, keresve Isten
akaratát, az Õ választását. A választásban kölcsönös bizalom van. Egyik fél sem élhet vissza vele.
Most elõször is megköszönöm minden lelkészi és nem
lelkészi tisztségviselõnek az elmúlt hat évben köztünk
és értünk végzett munkáját, szolgálatát. Külön is hálát
adok azért a kerületi fõjegyzõért és azért az esperesért,
akikkel az elmúlt hat évben összerendelt az Úr, a választók bizalma. Hálát adok a névtelenekért, az esperesi és
a püspöki hivatal minden tagjáért, odaszánt életükért és
munkájukért, a felém megnyilvánuló szeretetükért. Tegye ezt meg mindenki a saját szolgatársával, szolgatársaival! Mellettük és velük élhettem meg, hogy mit jelent
a szolgatársi közösség.
A következõ hat évre már választottunk. Abban a kiváltságos helyzetben írhatom e sorokat, hogy a neveket
még nem tudjuk. Tiszta szívbõl, elfogultság nélkül kérjük rájuk Isten áldását.
A naptárra nézek, vasárnap advent elsõ vasárnapja, kezdõdik az adventi út. A várakozás a készülõdés egyik jellemzõje, hogy az én-rõl áthelyezõdik a hangsúly a te-re.
Az én helyén megjelenik az Isten, hogy megszülessen
bennem a szeretet. Az Úr angyala most is szól: Üdvözítõ született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.
Az én helyén megjelennek a rám bízottak, a szeretteim.
De megjelennek-e az elesettek, a közömbösök, a tékozló
fiúk, a félelemben élõk, a lelkileg összetörtek, a virtuális
világ elveszettjei?!
Veres Sándor
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Élet a teológián
2014. õsz
ÉVKEZDÕ CSENDESNAPOK:
A teológia évkezdõ csendesnapjait hagyományosan a
tahi Sion hegyén tartottuk, a témája a VÁLTOZÁSOK 
VÁLASZTÁSOK  VÁRAKOZÁSOK volt, központi igéje pedig: Méltón ahhoz az elhíváshoz (Ef 1,1). A
csendesnapon elõadást tartott Zsengellér József dékán
a Választások a Szentírásban címmel, valamint
Tõkéczki László fõgondnok, aki a magyar társadalomban bekövetezett és várható változásokról szólt. Mindig népszerû programként professzorok, tanárok tartottak bibliaköröket, Siba Balázs, a kar új adjunktusa
pedig kreatív élettörténet-feldolgozást vezetett.
Szabóné László Lilla lelkész, a kar új óraadó tanára
tartotta az esti evangélizációt. Istenes népdalok 
népies dicséretek címmel koncertet adott Négyesi
Adrienn és férje, Trieb László egykori diákok. Nem
maradt el az esti zsíros kenyerezés és novellaolvasás
sem. Évkezdõ úrvacsorás istentiszteleten Szabó
István püspök igehirdetésben buzdította a diákságot.
Mi vár ránk az évben, lelki motivációink volt a címe
az évfolyamóráknak. A két nap során sok beszélgetéssel, bibliakörökkel, imaközösséggel készültek a diákok
az évre.

OTTHONÓRÁK:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó külsõs (nem teológus) hallgatók számára a teológia spirituálisa szervezett hétfõ esténként Otthonórákat, melyek fele felsõbb éves teológushallgatók által tartott bibliaóra, másik részük
elõadás, beszámoló. A félév koncepciója A hit kereke köré épült (ige, imádság, közösség, szolgálat)
az ApCsel 2,42 alapján: Ezek pedig kitartóan
részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Ezen kívül vendégek voltak: Tõkéczki
László egyetemi tanár, Dianne Collard missziós lelkész, az Úgy döntöttem, megbocsátok fiam gyilkosának c. könyv szerzõje, lelkész stand up-on
Makay László és Szontágh Szabolcs.

KÖZÖS EBÉDEK:
A teológián a 2014/2015-ös tanév elsõ félévében a következõ szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a
teológusokat és professzoraikat, valamint a székház
dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen:
egyházkerület, teológia, Presbiteri Szövetség, Kálvin
Kiadó, Ferencvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, vértesaljai egyházmegye, zsinati iroda, északpesti egyházmegye, tolnai egyházmegye, délpesti egyházmegye, Ráday Gyûjtemény, Károli Gáspár Református Egyetem
PROGRAMOK:
A félév során több külsõ elõadót is szerveztek a diákok
Édes Gábor V. éves közösségi presbiter vezetésével.
Adventben evangélizációs-hitmélyítõ alkalmon
Pogrányi Károly diósdi lelkész volt a meghívott igehirdetõ. Bögre körüli alkalmon Békési Sándor profeszszor és Bölcsföldi András spirituális mesélt az életérõl,
a csendesnapon pedig Siba Balázs adjunktus és
Szabóné László Lilla óraadó tanár. Népszerû lett a
hétköznapokban a K-edd meg!, ahol kedd délelõttönként valaki(k) saját készítésû ételekkel üdíti fel
társait a zsibongóban. Több spontán akciót is kezdeményeztek a diákok: kirándulást, közös színházlátogatást, filmklubot.

Otthonóra Dianne Collard-dal

Gyúrói teológusnapon
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A diákok kezdeményezésére úrvacsorás istentiszteleten voltak együtt a Ráday Felsõoktatási Diákotthon
lakói, és vendégül fogadták több más egyházi kollégium lakóit is. Igét hirdetett Sebestyén Katalin lelkész.
A lelki alkalmak szervezésben segítség volt Horváth
Tünde IV. éves teológus, hitéleti presbiter.
TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK A
2014/2015-ES TANÉV ELSÕ FÉLÉVÉBEN:
Ebben az évben is több teológusnapot és hétvégét
szerveztek, melyben tevékenyen részt vett Masri
Mona és Kiss Diána III. éves teológus. Ezek helyszínei az alábbiak voltak:
Rákosszentmihály-Sashalom, Gyúró, Tolnai Református Egyházmegye (Madocsa, Paks, Szedres,
Dunaföldvár, a missziós csendesnapon: Madocsa,
Paks), tenkei ifjúsági konferencia (Partium),
Apostag, Gyulafehérvár és környéke (Erdély,
Küküllõ-mente): Gyulafehérvár (gyermekprogram is),
Szászsebes, Alsókarácsonyfalva, Búzásbocsárd, Bénye,
Bethlenszentmiklós, Balázsfalva, Tür, Boldogfalva,
Küküllõvár, Ócsa, Õrmezõ, Szokolya, evangélizációs szolgálat: Schweitzer Otthon, (5 fõ) Százhalombatta (5 fõ), Mátyásföld (7 fõ)
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NYÁRI ÉPÍTÕTÁBOROK:
Az Ágoston Sándor Alapítvány szervezett (és támogatott) nyáron a teológusok és egyetemisták számára
több építõ- és gyermektábort. Építõtábor volt a Mezõségen a Ráday Felsõoktatási Kollégium hallgatóinak segítségével. Gyermekotthonosoknak szerveztek
tábort teológusok az erdélyi Zsobokon, a vajdasági
Módoson pedig immár szokásosan anyanyelvõrzõ keresztyén tábort és építõtábort.
EGYÉB PROGRAMOK:
Nyáron is szerveztek a teológusok a Parókia portállal
együtt nagyszabású interaktív kiállítást a Mûvészetek Völgyében, melynek címe: Átutazóna, témája
az utazás, életút, úton járás volt. Templomi kiállítással, videoinstallációkkal, beszélgetésekkel, vetített képes elõadásokkal, énekes programokkal, irodalmi kávéházzal folytattak kulturális missziót a Völgyben, közelebbrõl Taliándörögdön a templomkertben. Az irodalmi kávéház keretében RavaszÁprily emléktúrát szerveztek a Pócsmegyer-leányfalui gyülekezettel,
ahol Leányfaluról indulva a hegyen átkelve érkeztek
az Áprily-völgybe, Dunabogdányba, közben pedig idézeteket olvastak fel a két jeles reformátustól.
Bölcsföldi András spirituális

KÖZGYÛLÉS
2014. november 6.

Püspöki jelentés
Elõterjesztõ: Szabó István
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
A tegnapi újszövetségi igében mondja Megváltónk, amikor tanítványait bátorítja, akiket barátainak nevez:
Amikor a zsinagógákba a hatóság és felsõbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel
védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanotok kell. (Lukács 11,11-12)
Krisztus szavai a tanúságtevõkhöz szólnak, azokhoz,
akiket az ige és a hit által új életre hívott el, az anyaszentegyház közösségébe, hogy ott mind az üdvösségig megtartsa õket. Nekünk is szól hát a buzdítása. Bár vannak,
akik szerint a keresztyéneknek nincs szükségük apológiára, s éppen erre a szakaszra hivatkozva állítják ezt,
mondván, Jézus azt tanácsolja, hogy ne aggodalmaskodjunk önmagunk védelme felõl, ne keressük se a módját, se
a tartalmát, hogy miképpen szóljunk az üdvözítõ hit igazsága mellett, mert hiszen a Lélek majd megtanítja, hogy
mit kell mondanunk. Ismerjük el, van valami létjogosultsága ennek a felvetésnek, és tapasztaljuk is, különösen

nehéz helyzetekben, hogy Isten Szentlelke csodálatos módon tudja eltörölni elõre elkészített jó és okos gondolatainkat, szép és hatásos szavainkat, megfundált érveinket,
és ad helyükbe egyszerû és világos, elemi igazságokat.
Éppen olyan egyszerûen, ahogyan itt Jézus világosan
mondja: abban az órában majd megtanít benneteket
Ugyanezt némi okkal kiterjeszthetjük a keresztyénség, és
közelebbrõl egyházunk és még közelebbrõl egyházkerületünk közösségének útkeresésére is. Sok mindent tervezünk, sok mindent veszünk számba, latolgatunk, mérlegelünk, készülünk folytonosan, s aztán azt tapasztaljuk,
hogy Isten a legegyszerûbb és sokszor általunk alkalmatlannak vagy éppen unalmasnak tartott úton vezet el a
megoldáshoz, vagy nyit kaput úgy, hogy elõtte mi már
mindenféle kulccsal próbálkoztunk, talán kerülõ utakkal
is, aztán egyszercsak teljes igazságában ragyog az ige:
ímé, ajtót nyitottam elõtted, melyet nem zárhat be senki
(Jelenések 3,8). Mindazáltal, amennyire tudjuk, hogy magabiztos készületeink gyakran elporladnak, annyira biztos az is, hogy Krisztus itt döntõen az erõtlen önmagunkelhagyása, az aggodalmaskodás és a csüggedés ellen óv.
Aki megízlelte a kegyelem jóságát, kétségtelenül nem aggodalmaskodik már, de magabiztos sem lesz, hanem inkább hálás örömmel várakozó. Ezzel a buzdítással kezdjük egyházkerületi közgyûlésünket, amely a mögöttünk
álló hatesztendei ciklus utolsó közgyûlése.
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Fõtiszeletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Nem szokatlan, mégis hálára indító, hogy ma nem megszokott helyünkön, a Ráday Kollégiumban vagyunk
együtt, hanem Kecskeméten, a 450 esztendõs fennállását
ünneplõ kollégiumban. Kecskemét ezt az esztendõt ennek
a jubileumnak a jegyében töltötte, több ünnepség és megemlékezés volt már, és köszönjük, hogy egyházkerületünk
közössége most így, együtt ebben a formában is köszöntheti a Kollégiumot és hálát adhat Istennek megtartatásáért. A Kollégium 450 esztendeje jelzi számunkra egykori
helyzetünket is itt, a Duna mentén, a hódoltságban: jelzi
a sziget-létet, amikor csak egy-egy nagyobb mezõvárosban, meg a pusztákon és bujdosásban élt Isten népe. Ezek
a helyek, Kecskemét, Kõrös, Cegléd, Halas, Tolna és még
néhány voltak a 16-17. században azok a megtartó helyek, ahol a templom mellett iskola is, kollégium is állt,
ahonnan újra meg újra kirajzott az Istennek szolgálók sora. Ugyanakkor a kollégium itt is jelzi a magunk korát is.
Most sem pusztán szép emlékek köré gyûltünk, hanem
egy élõ és munkálkodó közösség körébe. S amit munkálnak, jelzi megváltozott helyzetünket, a magyar társadalom utóbbi évtizedeinek gyökeres átalakulását, annak feszültségeit és terheit, s ez bennünket útkeresésre ösztökél, és reménnyel is buzdít. A nyugati civilizáció révült
magabiztossággal õrli porrá a maga szilárd alapjait, olyan
doktriner eltökéltséggel igyekszik felszámolni kultúrájának építõelemeit, amilyet szinte csak az 1950-es években
láttunk és hallottunk. A szerzés mámorába rántott ember
pedig alig-alig veszi észre, hogy hátát lappogató, kínáltató, ráujjongó cimborái  az önteltség, az önistenítés, az önzés és az énzés  voltaképpen ember-voltából forgatják ki,
s teszik alacsony bérért termelõ, s megtermelt javait többszörös áron megvásárló üzemi egységgé. A jó, az igaz és a
szép  focinyelven szólva  legfeljebb is csak véleményes
helyzetekbe kerülhetnek, a szabadság kiüresedik, mert
elveszti belsõ tartalmát. Milyen jó tudni, hogy ebben a
legújabb-kori hódoltságban vannak helyek, szigetek, kisebb és nagyobb közösségek, ahonnan a Krisztust szolgálók sora indulhat útra. Köszönjük, hogy itt lehetünk, Isten éltesse és tartsa meg a kecskeméti szent eklézsiát és
kollégiumát.
A mai napon, szokás szerint, lelkipásztorokat bocsátunk
ki és szentelünk a szent szolgálatra. Ez is mindig jel, Isten hûségének a jele, hiszen azt éljük át ilyenkor, hogy az
Úr gondoskodik népérõl, pásztorokat ad, hogy az evangéliumhirdetés szolgálatában a hit és az ige által vezessék
az Õ népét. De tegyük hozzá, felszentelendõ lelkipásztoraink maguk is jel, akiknek fényeskedniük kell, mint az
égen a csillagoknak. Buzdítjuk és bátorítjuk is õket, hogy
soha nem csüggedve, igaz szívvel, jó hûséggel szolgáljanak elhívó Uruknak, egyházunk közösségében.
Mai közgyûlésünk, mint említettem, cikluszáró közgyûlés, melyen röviden igyekszem összefoglalni azokat a lényeges vonatkozásokat, amelyeket jelül állíthatunk magunk elé a következõ idõszakra nézve is. Igyekszem elkerülni annak nehézkességét, ami ilyen fordulók alkalmával megjelenhet, ti. hogy egyrészt átfogó értékelést kell

adni a mögöttünk álló idõszakról, s másrészt mindezt úgy
kell tennem, hogy magam is jelölt vagyok a következõ idõszakra nézve. Elõbb ezért hadd szóljak röviden a folyamatban levõ választásokról. Úgy tapasztalom, hogy egyházkerületünk gyülekezeteinek, lelkipásztorainak, presbitereinek döntõ többsége mindeddig világosan érti és érvényesíti, hogy az új tisztségviselõk megválasztásával és
beállításával nem tiszteket és posztokat, rangokat és címeket osztogatunk, hanem általunk hívunk és állítunk
szolgálatba arra alkalmasnak tartott testvéreket. Ha ezt
a látást megõrizzük, akkor megtarthatjuk a választás komolyságát és méltóságát is. Sajnos, néhány helyrõl viszszás hangok érkeztek, amelyek azt tükrözik, hogy néhány
testvérünk egyáltalán nem érti, mit jelent a szolgálatra
való külsõ elhívás nagy és szent feladata. Hogy ti. (ahogyan hitvallásunk mondja) az egyházban nincs önelhívás
(autoklesis), hanem a belsõ indíttatást, a belsõ elhívást
külsõ elhívással kell megerõsítenie az egyház közösségének. Ezért aztán tiszteletlen hangok és sejtetések is felszínre kerültek, és ez nincsen így jól. De mindez még orvosolható, a legjobb orvosság pedig az alázat és annak
mély megélése, hogy akikre Isten tisztséget bíz, azokra
súlyos feladatokat és sok erõt igénylõ munkát bíz. E helyrõl is kérem tisztelettel a szavazó presbitériumokat, hogy
a választási törvény elõírása szerint igyekezzenek a lehetõ legpontosabban megfelelni a formai feltételeknek is, hiszen a választási eljárás lévén titkos, a formai hibák orvoslását nem teszi minden esetben lehetõvé. Kár lenne az
elvesztegetett szavazatokért, két okból is. Egyrészt kár
lenne, ha puszta formai hiba miatt nem vehetnék azokat
figyelembe a választási bizottságok, de másrészt még inkább kár lenne, hogy emiatt nem a teljes közösség venne
részt az egész választási folyamatban.
Egyházkerületünk elmúlt idõszakát röviden két szóval
tudom jellemezni, azzal a megjegyzéssel, hogy ellentmondást jeleznek: gyarapodás és fogyás. E kettõben élünk,
mégpedig úgy, hogy a gyarapodás jelei bátorítanak és buzdítanak bennünket, míg a fogyás jelei riasztanak. Olykor
egyszerre együtt jelenik meg a kettõ, akár egy-egy gyülekezet életében is. Ha az egyházmegyékbõl érkezett jelentéseket elemezzük, szinte mindenhonnan az a jelzés érkezik, hogy miközben az ún. népmozgalmi adatok némi
csökkenést mutatnak (legnagyobb mértékût a temetések
száma, s ez várható is volt), aközben arról számolhatunk
be, hogy 16 gyülekezetszervezõ programunk szép eredményeket és növekvést mutat (ahogy errõl a missziói jelentés beszámol), hogy sikerült a szórványgondozás terheit is
csökkenteni. Növekedett közoktatási intézményeink száma, némelyik esetében a tanulók száma is ugrásszerûen,
s egyre több egyházi fenntartású intézmény mûködik kerületünkben. Az anyagiak terén is szilárdulás jeleit láthatjuk. (Nem dicsekvésbõl, hanem hálával mondom, kerületünk a legjobb akadozó egész egyházunkban, olyan
helyeken is, ahol a szegénység és a munkanélküliség eleve roppant terhet jelent!) És tele vagyunk tervekkel. Tavasszal arra kértem a gyülekezeteket, hogy röviden jelezzék, milyen anyagi vonzatú terveik vannak a következõ
néhány évre. Ezek összesítése azt mutatja, hogy egy csapásra egy évi költségvetésünk tízszeresét el tudnánk köl-
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teni, annyi a terv, az elképzelés és a szándék. Ez természetesen (hogy fordítsak a szón) nem feledteti velünk,
hogy számos okból több helyen erõtlenedés és fogyás mutatkozik. Ez a két ellentétes erõ aztán olykor szélsõségekre is ragadtat. Az egyik oldalon megjelenhet a csüggedés
és a lemondás, az önelengedés, amikor elfelejtjük Krisztus ígéreteit, olyannyira hogy már nem is aggodalmaskodunk egyáltalán (mert úgymond minek is?!), s nem érdekes, hogy mit mondunk majd, ha számon kérnek bennünket az emberek, sõt már az sem, hogy mit mondunk önmagunknak elhívásunkról, hivatásunkról, szolgálatunkról, forgolódásunkról. A csüggedés, mely a hitetlen aggodalmaskodásból fakad, mindig a hûtlenség elõszobája volt.
De szól ebben a helyzetben is jóra buzdító ige: ha mi hûtlenkedünk is, Õ hû marad, Õ önmagát meg nem tagadhatja. A másik szélsõség, amikor egy-egy megoldást vagy
módszert kiáltunk ki egyetlen üdvözítõ útnak (s azért nem
aggodalmaskodunk, mert mechanikus elképzeléseink
vannak a világról meg az emberrõl), és mit sem törõdve a
mások sajátos helyzetével, erõivel, készségével, a magunkét oktrojáljuk másokra, legyen az fast-food keresztyénség
vagy éppen mindentõl tartózkodó üres tradicionalizmus.
Ahogy a csüggedéstõl, úgy a projekt-pietizmustól is óvni
kell magunkat, mert az egyik halálos kétségbeesés, a másik meddõ arrogancia, és ha valaminek, úgy ennek a kettõnek nincs helye az anyaszentegyházban.
Hogy mennyire jól mutatja helyzetünket ez a kettõsség,
hadd idézzek csak egy-egy szót az esperesi jelentésekbõl.
Légy erõs  ez a vértesaljai esperes utolsó jelentésének
erõs és buzdító hangja. Ehelyt hadd köszönjem meg
Agyagási István esperes úrnak hûséges szolgálatát, és
legfõképpen azt, hogy sok utánajárással, betegségig fáradozva, aztán gyógyulást átélve, nagy önfeláldozással igazi testvéri közösséget formált Vértesalján. Gyógyulás 
írja jelentésében az északpesti egyházmegye gondnoka,
Margit István, s azért õ, mert  mint tudjuk  ez az egyházmegyénk nagy viharokat állott ki, fõjegyzõje nyugdíjba menvén, esperese eltávozván, míg az új fõjegyzõt megválasztották, a gyülekezetek életérõl a fõgondnok tartott
beszámolót. Köszönjük neki is, hogy ezt a szokatlan többlet-terhet is elhordozta. Köszönöm  mondja rangidõs
esperesünk, Simonfi Sándor, aki csaknem három cikluson
keresztül vezette a Budapest-északi egyházmegyét, s
mondhatjuk nyugodtan, jól és példamutatóan vezette közösségét. Számos elképzelését vette át a kerület is, köszönjünk, hogy megosztotta velünk. Magasságok és
mélységek között hûség, imádság, öröm és hosszútûrés 
írja a baranyai egyházmegye leköszönõ esperese és egyúttal kerületünk mostani fõjegyzõje, Peterdi Dániel. Akár
képletesen is érthetjük szavait, a magasságokból, Baranyából járt szolgálni nagy hûséggel a mélységekbe, a Ráday utcába. Többszörös terheket hordozott, többszörösen
látta és viselte mind a csüggedésnek, mind a rajongásnak
terheit, de imádságban, örömben, szolgálatban mindig
hûséges társunk volt. Köszönjük, fõjegyzõ úr, a csendes,
megbízható és állhatatos õrállói szolgálatot, köszönjük a
kicsik és elesettek bátor képviseletét, köszönjük a jó szót
mindenki iránt. S hadd idézzek a többiektõl is. Isten volt
õrizõnk  írja a bács-kiskunsági egyházmegye esperese,
Hegedûs Béla. Lehet, hogy nem is tartja számon, de espe-
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res-gondnoki értekezletünk tanúsíthatja, és magam is tudom, hogy a legtöbb konfliktus-helyzetünkben, akár a
megyében, akár a kerületben vagy a zsinaton az õ higgadtsága és szilárdsága volt Isten õrzõ eszköze számunkra. Építés és épülés  írja a Budapest-déli egyházmegyébõl Illés Dávid. Okkal, hiszen a legtöbb igyekezet és
egyúttal a legtöbb sürgetés is építésre, szervezésre, egybetartásra ebben az egyházmegyében mutatkozik. Köszönjük pásztorló igyekezetét, érzékenységét egyházmegyéje
egész közösségében. Remény  írja a délpesti egyházmegye esperese, Takaró András, aki nem ok nélkül hangoztatja, hogy egyházkerületünkben létszámra, kiterjedésre
és szolgálatokra nézve is a legnagyobb egyházmegye esperese, s egyúttal tudja, hogy éppen ezért a legtöbb munka is itt adódik. Köszönjük azt a szinte emberfeletti igyekezetet, ahogyan a gyülekezetek egy irányba tekintõ szolgálatát munkálta, felügyelte és segítette. Ehelyt hadd köszönjem meg külön, hogy egyházmegyéjén túl is vállalta
a kárpátaljai testvérek megsegítésének szervezését, hogy
a Dunamellékrõl beérkezett adományok koordinálásában
nem kevés idegõrlõ kanyaron túl is hûséggel megáll. Pro
rege  írja a tolnai egyházmegye esperese, Rácz József.
Talán ebben az utolsó szóban lehetne egész egyházkerületünk irányultságát összefoglalni. Igen, Tolnában is, ahol
a legszorongatóbb a szórvány-helyzet és a lelkészhiány,
ahol a legrosszabbak az emberi-környezeti kondíciók,
ahol a legkönnyebben törhetne felszínre a csüggedés, ott
is mindig a Krisztus zászlójára néznek, és tudják: Õérette fáradozunk, Õvele küzdünk, és az Õ erejével gyõzedelmeskedünk. Merthogy mi nem olyanok vagyunk, mint az
a római hadvezér, akirõl Tacitus azt írta: jobban szeretett
harcolni, mint gyõzni. Mi a gyõztes Bárány zászlója alatt
állunk, és az Õ gyõzelmének, bûntörlõ áldozatának és
megbékítõ kegyelmének gyümölcseit élvezzük.
Itt a helye és az ideje, hogy köszönetet mondjak az elmúlt hat esztendõ minden elvégzett munkájáért, fáradozásáért, a terhek hordozásáért és egymás imádságban való hordozásáért és erõsítéséért. Köszönöm a püspöki hivatal minden munkatársának áldozatos készségét. Köszönöm az egyházkerületi székház vezetésének, élén az igazgató úrral, a terhek hordozását a továbbépítésben, a gondosságot, minden jó ügy hûséges képviseletét. Köszönöm
az egyházkerületi bizottságok és elnökeik fáradhatatlanságát, az olykor kiütközõ közömbösséggel való harcot, a
pontos jelentéseket, az inspirációkat. Köszönöm az egyházmegyék vezetésének és köztestületeinek munkáját.
És amit máskor az elején szoktam mondani, most a végére teszem: köszönöm lelkipásztoraink, presbitereink, hitoktatóink, gyülekezeti munkásaink hûségét azon az õrhelyen, ahova Isten õket állította  az õ helytállásuk nélkül
értelmetlen minden fokozatos testület munkája, mi több,
érettük kell szolgálnia mindennek.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Így ír a fogyásnak és a gyarapodásnak e különös ellentétrõl Méliusz Juhász Péter 1565-ben a Sámuel könyvének
fordításához írt elõszavában: A világ azt ítéli, hogy magtalan a Krisztus jegyese, csak kevés, elfogyott, majd elvész, immár nem lészen. De bizonyára igen nagy szaporo-
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dó, sok fiakat szült az õ Urának és férjének, a Jézus Krisztusnak. Meddõ, mert nem esméri e világot e világgal, a
testtel, a bûnnel, az emberi szerzéssel és bálványimádással nem közösült, nem paráználkodott. Azért Istennek
igen szaporodó, sok gyermeket, fiakat szül az Istennel a
Szentlélek ihletésébõl a Krisztus magvába és érdemében
az ige és hit által. De meddõ, nem szaporodó e világnak,
mert nem hált e világgal, nem ismeri a sötétséget, a bûnt,
a Béliált; ezért a bûnnek, ördögnek nem szaporodik, emberi szerzést nem szül, nem követ, hanem mint tiszta jegyes világosság, igazság az õ tiszta jegyesével, a Krisztussal, aki élet, világosság, ártatlan Bárány, ezt követi, ezzel
egyesül a Krisztus szûz jegyese. Még e régi megjegyzés
is tisztán és világosan mutatja azt, amirõl az imént szóltunk. Hogy micsoda szélsõségei vannak ennek a különös
dinamikának, a gyarapodásnak és a fogyásnak. Hogy micsoda ijesztõ ereje van a fogyásnak, és micsoda csüggedésekbe lehet hullani. És micsoda önáltatásokba tud ragadni a növekvés, ha elfeledkezünk a titokról, amely e jelek
és jelenségek mögött van. A titok pedig igen egyszerû. Ha
valaki kézbe veszi Kálvin Institutiójának negyedik kötetét, elõször talán megrémül, hogy miért foglalkozik Kálvin tartalomban és terjedelemben sokkal többet az egyházzal, mint pl. Isten parancsolataival, vagy a kegyelmi
megigazítással. De ha belemélyedünk, megértjük, a reformáció nemzedéke éppen azért tár elénk ennyi múlhatatlan igazságot, intést, bátorítást éppen az egyház kapcsán,
mert világosan felismerte, ha nem Krisztusra irányul
minden törekvésünk, akkor csak emberi szerzésekkel fogunk bíbelõdni. A reformáció nemzedékeinek az volt a
drámai felismerése, megrendülése, hogy az Istent keresõ
ember éppen az egyházba ütközött bele, miközben megváltó Urához igyekezett  az ajtó akadály lett, az út tévútra vitt, a szent hajlék lakhatatlan bûntanyává torzult 
az anya mostohánál is rosszabbul bánt fiaival  termékeny
lett a szerzõ világ szerint, meddõ maradt az Istennek. Nem
csoda, hogy abban a korban mindenki, a legjobbak kivétel
nélkül mind az egyházzal foglalkoztak. Hogy miért pang az
egyház, hogy miért közönyösek az emberek, hogy mit rontott el az egyház, hogy mit kell megjavítani, hogy milyen jövõt vázoljanak fel az egyház számára, hogy mik lennének
a legsürgetõbb reformok?  mintha csak mai disputát hallgatnék. A reformáció örök érvényû felismerése azonban az
volt, hogy ez így nem lesz jó. Igen, az anyaszentegyház Isten áldott eszköze, mi több, elkülönített, minõsített és szent
eszköze, hogy a Krisztusban megszerzett üdvösségben
megmaradjunk. De ha ez így van, akkor az egyház életének
nem önmagára, hanem Krisztusra kell irányulnia. Ha önmagával van elfoglalva, akkor elvéti a dolgot. Ha Krisztusára tekint és hozzá igyekszik  pro rege, akkor minden áldást elnyer. Ha nincs meg benne az igazság áldott igéje, léte üres és hiábavaló. Ha Krisztusnak él és mindig hozzá vezet, akkor, bárha e világ ítélete szerint meddõk vagyunk is
és lassan már nem leszünk is, mégis megtapasztaljuk a titkot, hogy az anyaszentegyház gyarapodó, és sok gyermeket
szül az Õ Urának. Mert ha Reá tekint, Õt keresi, Õt követi, csak az Õ szerzésének enged, akkor és csak ekkor az Istennél áldott és bõ gyümölcsöt hozó. Egészen bizonyosan,
igen, igen  mert ami embereknél lehetetlen, az Istennél, és
csak Istennél lehetséges.

A 2013. novemberi közgyûlés óta nyugalomba
vonult lelkipásztorok:
Tariska Zoltán (Pécel, 2013. november 1.), Tarné dr.
Pávich Zsuzsanna (Nagykõrösi Tanítóképzõ Fõiskola),
Csuka Tamás (Vác-Alsóváros, 2014. február 1.), Suhai
Lajos (Bogyiszló, 2014. április 1.), Tófalvi Éva (Ráday
Gyûjtemény, 2014. április 1.), Szabó Tamás
(Lakitelek, 2014. április 1.), Végh Tamás (Bp-Fasor,
2014. június 1.), Orbán Kálmánné (Bp-Pestszentimre,
2014. június 1.), Szabó Lászlóné (Pécsvárad, 2014. július 1.), Boruss Mária (Hidas, 2014. július 1.), Szabó
Péter (Cece, 2014. szeptember 1.)
Áldott nyugdíjas éveket kívánunk sokat szolgált és
megfáradt testvéreinknek!

A 2013. novemberi közgyûlés óta elhunyt
lelkipásztorok:
Elhunyt
 súlyos betegségét alázattal hordozva Nyírfás
Ágnes (Pécs-Kertváros, 2014. január 23.),
 a Vértesaljai egyházmegye egyik legidõsebb lelkésze, a templomépítõ Kassai Sándor (Dunaújváros, 2014. március 9.),
 a magyar lelkészi kar egyik legtudósabb, kiváló
szelleme, a Magyar Örökség Díjas Hegyi-Füstös
István (Bp-Rákosfalva, 2014. április 1.),
 sokak segítõje a Zsinati Hivatalban, Ládonyi
Klára (zsinati hivatal, 2014. április 2.),
 egyházkerületünk korábbi püspöke, Tóth Károly
dr. (Bp-Kálvin tér, 2014. június 16.), róla külön
is megemlékezünk,
 a legújabb kori egyháztörténet tudósa, nemzedékek nevelõje, Ladányi Sándor dr. teol. profeszszor (2014. július 12.),
 kerületünk legidõsebb lelkipásztora, Hegyaljai
György (Bp-Nagyvárad tér 2014. július 21.),
 Krisztus hûséges és alázatos szolgája, Molnár
Géza (Iváncsa, 2014. szeptember 19.),
 sokak gyámolítója és segítõje, Nagy Tiborné dr.
(Bp-Budahegyvidék, 2014. augusztus 10.),
 az egyik legszerényebb és legkrisztusibb személyiség, Pintér Béla (Gomba, 2014. október 10.
Emlékezzünk róluk a boldog feltámadás reménye alatt.
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A KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI

7. A PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATOK
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. Az egyházkerületi közgyûlés köszönettel elfogadja
a jelentést és teljes egészében megjelenteti az egyházkerületi közlönyben.
2. Az egyházkerületi közgyûlés megköszöni az egyházkerület minden lelkipásztorának, gondnokának, presbitereinek, pedagógusainak, hitoktatóinak, diakónusainak
az elmúlt hat esztendõben végzett szolgálatát! Külön is
köszönti nagytiszteletû Agyagási István, Simonfi Sándor, Peterdi Dániel esperes urakat, és megköszöni szolgálatukat annak befejezése alkalmából. Köszönjük fõtiszteletû Szabó István püspök úr, Varga László fõigazgató úr, valamint a püspöki hivatal és a dunamelléki sajtószolgálat minden dolgozójának áldozatos munkáját!
3. Az egyházkerületi közgyûlés áldást kér a 450 éves
Kecskeméti Református Kollégium további munkájára. Köszönetet mond a vendéglátásért.
4. Az egyházkerületi közgyûlés Isten iránti hálával emlékezik meg elhunyt lelkipásztorainkról: Nyírfás Ágnes,
Ládonyi Klára, Hegyi-Füstös István, Kassai Sándor,
dr. Tóth Károly, dr. Ladányi Sándor, Hegyaljai György,
Molnár Géza, Pintér Béla, dr. Nagy Tiborné.
5. Örömben és békességben megélt nyugdíjas idõt kérünk Tariska Zoltán, Tarné dr. Pávich Zsuzsanna,
Csuka Tamás, Suhai Lajos, Tófalvi Éva, Szabó Tamás, Végh Tamás, Orbán Kálmánné, Szabó Lászlóné,
Boruss Mária, Szabó Péter testvéreinknek!

missziói munkáért, és köszönetét fejezi ki a szolgálatban hûséges lelkipásztoroknak, munkatársaknak, tudva, hogy mindenért egyedül Istené a dicsõség!
2. A közgyûlés elfogadja a 2013. évrõl szóló beszámolót.
3. A közgyûlés továbbra is megbízza a Missziói Bizottságot, hogy folytassa a megkezdett gyülekezetalapítási programot, és kéri a kerület elnökségét, az
egyházmegyék elnökségeit, hogy a 2015. évi költségvetés készítésénél vegyék figyelembe az ehhez
szükséges forrásokat.
4. A közgyûlés köszönetét fejezi ki Böttger Antal miszsziói elõadó fáradhatatlan munkájáért.
10. AZ IFJÚSÁGI LELKÉSZ JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Fodorné Ablonczy Margit
1. Az egyházkerületi közgyûlés elfogadja az ifjúsági
lelkész jelentését.
2. Az egyházkerületi közgyûlés támogatja, hogy a lelkésztovábbképzésben nagyobb szerepet kapjanak a
gyakorlati teológia konkrét formái: a gyerekek, a
konfirmandusok, a fiatalok közötti misszió, a tanítvánnyá tétel és a gyülekezetbe épülés átmenetének
feladatairól szóló napok, hétvégék, szemináriumok.
3. Az egyházkerületi közgyûlés támogatja a gyermekés ifjúsági missziót azzal is, hogy az egyházmegyékben olyan referensek választását segíti, akik bizalmat nyertek és felhatalmazást kapnak a megye gyülekezeteiben az ifjúsági munka szervezésére.

8. ELÕTERJESZTÉS PEDAGÓGUS KITÜNTETÉSEKRE
Elõterjesztõ: Hörcsök Imre
A DREK közgyûlése 2014-ben a Lorántffy Zsuzsannadíjat és a Soli Deo Gloria Díjat felterjesztés hiányában
nem adja ki.

4. Az egyházkerületi közgyûlés köszönetet mond
Fodorné Ablonczy Margit ifjúsági lelkipásztornak
eddigi szolgálatáért.

Benda Kálmán-díjban részesíti Váczi Marianna tanárnõt, a kiskunhalasi Szilády Áron Református Gimnázium tanárát.

Elõterjesztõ: Szabó István

9. MISSZIÓI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Böttger Antal
1. A közgyûlés hálát ad Istennek a tavalyi évben elvégzett

11. TANULMÁNYI JELENTÉS

1. Az egyházkerületi közgyûlés megköszöni a Tanulmányi Bizottság hatesztendõs munkáját és az egyházmegyei tanulmányi elõadók fáradozásait.
2. Az egyházkerületi közgyûlés kéri a kebelbeli gyülekezeteket és lelkipásztorokat, hogy jelezzék szándékukat a
hatodéves képzésben való részvételre, különös tekintet-
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tel arra, hogy 2015 õszétõl lényegesen megnövekedett
számú hallgató fog e képzési formában részt venni.

3. Az egyházkerületi közgyûlés kéri a Hittudományi
Kart, hogy képzési és vizsgarendjében tegyen határozottabb megkülönböztetéseket a lelkészképzés és
az ún. teológus szak között.
4. Az egyházkerületi közgyûlés buzdítja a gyülekezeteket, hogy egyházmegyei közösségekben keressék
a módját gyülekezeti munkások, diakónusok és
presbiterek rendszeres képzésének.
5. Az egyházkerületi közgyûlés kéri a gyülekezeteket,
hogy a hittanoktatás jó lebonyolításához ajánlják
pedagógusainknak a hitoktató, illetve hittantanári továbbképzések lehetõségét.
6. Az egyházkerületi közgyûlés a kiskörök és lelkészértekezletek tanulmányi munkájához ajánlja a vitatott kérdések elmélyült megvitatását.
7. Az egyházkerületi közgyûlés kéri a zsinati Lelkésztovábbképzõ Bizottságot, hogy a kialakított rendet
vizsgálja felül, hogy a tanulmányi programok még
jobban hozzáférhetõvé váljanak, és erõsödjön a lelkipásztori munkát segítõ tanfolyamok minõsége
(igehirdetés, lelkigondozás, családlátogatás).

mátus Kollégium jubileumáért. Hálával emlékezik
meg az elõttünk járó szolgatársakról, pedagógusokról,
tudós tanárokról, akik hûséggel végezték tanító, nevelõ munkájukat, szolgálták Urunkat és nemzetünket.
5. A DREK közgyûlése az elmúlt 6 évre visszatekintve örömmel üdvözli, hogy a fenntartó egyházközségek felelõsséggel jártak el az oktatási intézmények
átvételekor. A közgyûlés megköszöni az oktatásügy
iránt elkötelezett egyházközségek, egyházmegyék hûséges teherhordozását.
6. A DREK közgyûlése kéri az állam képviselõivel tárgyalást folytató egyházi elöljáróinkat, hogy hassanak oda,
hogy a most folyó tornaterem- és uszodaépítési program az esélyegyenlõség jegyében terjedjen ki az egyházi fenntartású iskolákra is.
7. A DREK közgyûlése megköszöni az egyházkerület elnökségének, hogy szívén hordozta a kebelbeli oktatási
intézmények sorsát, segítve és támogatva az intézményfenntartásban fáradozókat.
8. A DREK közgyûlése köszönetet mond az egyház megyék iskolaügyi elõadóinak a tartalmas, részletes beszámolókért, Hörcsök Imre elõadó áldozatos szolgálatáért.
13. DIAKÓNIAI JELENTÉS

12. ISKOLAÜGYI JELENTÉS

Elõterjesztõ: Derencsényi Zsuzsanna

Elõterjesztõ: Hörcsök Imre

1. A közgyûlés elfogadja a diakóniai és patronálási jelentést.

1. A DREK Közgyûlése az iskolaügyi jelentést elfogadja.
2. A pedagógusok munkájának elismerésére a közgyûlés
által létrehozott díjat az idén az alábbi pedagógusnak
adományozza a közgyûlés:
Váczi Marianna tanárnõnek, a Kiskunhalasi
Szilády Áron Református Gimnázium pedagógusának a Benda Kálmán-díjat adományozza.
3. A DREK közgyûlése köszönti a 450 éves kecskeméti református oktatást. Isten iránti hálával emlékezik meg
az elmúlt évszázadok minden ajándékáról, a fenntartó
gyülekezet áldozatvállalásáról, a pedagógusok, lelkipásztorok nemzedékeinek szolgálatáról, melynek eredményeként kimûvelt emberfõk sokaságával gazdagodott nemzetünk és egyházunk.
A közgyûlés ugyancsak hálát ad az újraindulásának
20. évfordulóját ünneplõ Kecskeméti Református Általános Iskoláért, országosan jegyzett eredményeiért,
példaértékû neveléséért, Isten dicsõségét hirdetõ szolgálatáért.
4. A DREK közgyûlése a kiskunhalasi református gyülekezettel együtt hálát ad a 350 éves Kiskunhalasi Refor-

2. A közgyûlés a jelentés alapján köszönetet mond a
gyülekezetek áldozatvállalásáért, diakóniai szolgálataiért, melyet hûséggel végeznek.
3. A közgyûlés köszönetet mond Derencsényi Zsuzsanna hûséges elõadói szolgálatáért.
14. GYÛJTEMÉNYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Fogarasi Zsuzsa
1. Az egyházkerület közgyûlése elfogadja a jelentést.
2. A közgyûlés megköszöni a jelentést beküldõ egyházmegyék elõadóinak és a felmérés végzõinek munkáját.
3. A közgyûlés egyetért a felmérõ munka szükségességével és annak folytatását támogatólag ajánlja a
megalakuló új közgyûlés figyelmébe.
4. A közgyûlés köszönetet mond dr. Fogarasi Zsuzsa
alapos elõadói munkálkodásáért, valamint munkatársainak, akik a felmérésben segítették.
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15. LELKIPÁSZTOROK ESKÜTÉTELE ÉS OKLEVELEK ÁTADÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megállapítja, hogy Börzsönyi Judit, Dobó
Ágota Zsófia, Korpos Orsolya, Kozák Péter,
Magyar Csanád, Sípos Elõd Zoltán, Szikszai
Szabolcs, Vass Réka Adrienn a lelkészi esküt letette, a lelkészi oklevelet átvette.
16. JELENTÉS LELKÉSZSZENTELÉSRE BOCSÁTÁSUKAT KÉRÕKRÕL
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
a hét lelkész kérelmét elfogadja. A lelkészszentelés
idõpontját a mai napon, november 6-án, 18.00 órára
tûzi ki, a kecskeméti templomban.
18. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
Az egyházkerületi közgyûlés elfogadja a gazdasági bizottság tájékoztatóját.
19. ÉPÍTÉSI JELENTÉS

21. KATECHETIKAI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Lenkeyné Teleki Mária
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése megköszöni a Református Pedagógiai Intézetnek, hogy módszertani segítséget nyújtott gyülekezeteinknek a kötelezõen választható hit-és erkölcstanoktatás elindulásához.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése megköszöni a kebelébe tartozó gyülekezetek nevében a Dunamelléki Református Egyházkerületi Gazdasági Bizottságának, hogy a gyülekezeti gyermekmunkás-képzéshez teljes anyagi támogatást nyújtott.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése megköszöni a Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Karának, hogy a gyermekmunkásképzés lebonyolításához a helyszínt biztosította.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés kéri, hogy a már elindult gyülekezeti gyerekmunkás-képzés támogatása folyamatosan történjék a 2014-2015-ös tanévben.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés megköszöni Lenkeyné Teleki Mária elõadó
sok fáradozását a katechéták felkészítésében.

Elõterjesztõ: Hegedûs Béla

22. EGYHÁZZENEI JELENTÉS

1. Az egyházkerületi közgyûlés elfogadja a jelentést.

Elõterjesztõ: Hornyák Julianna

2. Az egyházkerületi közgyûlés hálát ad Isten gondviselõ kegyelméért, hogy az egyre nehezedõ anyagi
helyzetben is volt lehetõség építkezésre, felújításra
egyházközségeinkben.

1. A közgyûlés elfogadja az egyházzenei jelentést.

3. Az egyházkerületi közgyûlés bölcs és megfontolt döntést kér minden egyházközségtõl az építkezés, felújítás
megkezdése elõtt, hogy erején túl ne kezdje azt el.
4. Az egyházkerületi közgyûlés megköszöni Hegedûs
Béla esperes úr fáradozását mind a gazdasági és
pénzügyi, mind az építési bizottságban.
20. SZÁMVIZSGÁLÓ JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Derzsi György
Az egyházkerületi közgyûlés a számvevõi jelentést tudomásul veszi.
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2. A vizitációs jegyzõkönyvben az eddigi kérdések helyett új, tartalmi, az adott év zenei életét felmérõ
kérdések legyenek! A zenei oldalainak kitöltése ne
legyen opcionális!
3. A közgyûlés megköszöni Hornyák Julianna elõadói
munkáját, kéri az új Zsinatot, hogy az új énekeskönyv elkészítését célzó, már megkezdett munkát
folytassa és fejezze is be.
23. MÉDIA ÉS INFORMATIKAI JELENTÉS
Elõterjesztõ: Váradi Péter
1. Az egyházkerületi közgyûlés elfogadja a jelentést.
2. Az egyházkerület közgyûlése megköszöni a lelkipásztoroknak, családtagjaiknak, presbitereknek, gyülekezeti
munkásoknak a 2013. évben végzett ebbéli szolgálatát.
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3. Az egyházkerületi közgyûlés köszönti a Halas Rádiót és a Bibliás Könyvesboltot és az ott szolgálókra Isten áldását kéri.
4. Az egyházkerületi közgyûlés megköszöni Váradi
Péter elõadó szolgálatát.
24. SPIRITUÁLIS JELENTÉSE
Elõterjesztõ: Bölcsföldi András
Az egyházkerületi közgyûlés elfogadja a jelentést,
megköszöni Bölcsföldi András spirituális szolgálatát.
25. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése Czikóné
Barta Márta Piroska és Keresztes Hajnalka lelkészek lelkészi képesítését 2019. december 31-ig hatályban tartja.

26. LELKÉSZEK MÁS KERESÕ FOGLALKOZÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése dr. Borsi Attila János, Gottfried Richárd és Csoma Áron
lelkészek többes jogviszonyát engedélyezõ egyházmegyei határozatot megerõsíti.
2. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése Pataki
András Dávid lelkész többes jogviszonyának engedélyezését az egyházmegyéhez utalja.
3. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése dr. Révész Jánosné lelkész többes jogviszonyának engedélyezését az egyházmegyéhez utalja.
27. MEGÁLLAPODÁS A PRESBITERI SZÖVETSÉGGEL (HORÁNSZKY U.)
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor

2. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése Lányi
Gábor János lelkészi képesítését 2019. december
31-ig hatályban tartja.

A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése felhatalmazza az egyházkerület elnökségét, hogy megkösse a
Presbiteri Szövetséggel az ismertetett megállapodást.

3. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése Turbucz
Erzsébet, Bereczky Judit és Kun Ágnes Anna lelkészek lelkészi jellegét 2019. december 31-ig hatályban tartja.

28. A DIÓSDI REFORMÁTUS MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉG MEGALAKULÁSA

4. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése Kozma
Ferenc lelkész lelkészi jellegét 2019. december 31ig hatályban tartja.
5. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése dr. Tóth
László lelkészi képesítésének a hatályban tartásáról az
alábbi határozatot hozza:
a) Felkéri az egyházkerület püspökét, hogy haladéktalanul, írásban szólítsa fel dr. Tóth Lászlót, hogy 14
napon belül nyilatkozzon, a presbiteri tisztségét
vagy a lelkészi képesítésének hatályát kívánja megtartani.
b) Amennyiben dr. Tóth László úgy nyilatkozik, hogy
lelkészi képesítését kívánja megtartani, és a nyilatkozathoz mellékeli az illetékes egyházközség lelkészének igazolását, miszerint a presbiteri tisztérõl
jogérvényesen lemondott, akkor a Dunamelléki
Egyházkerület Közgyûlése dr. Tóth László lelkészi
képesítését 2019. december 31-ig hatályban tartja.
c) Amennyiben dr. Tóth László nyilatkozatában a
presbiteri tisztség megtartásáról nyilatkozik, vagy
határidõn belül nem nyilatkozik, akkor a Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése nem tartja hatályban dr. Tóth László lelkészi képesítését .

Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése Istennek
ad hálát az egyházkerületben folyó gyülekezetszervezõ misszió újabb gyümölcséért. Egyben Isten áldását
és segítségét kívánja az induló gyülekezet önálló életére és gyarapodására.
29. MÉNTELEK-HETÉNYEGYHÁZA SZÉTVÁLÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése Istennek ad hálát, hogy a Méntelek-Hetényegyháza Református Társegyházközség szétválásával megalakult a Kecskemét-Hetényegyházi Református Egyházközség és a Kecskemét-Ménteleki Református
Missziói Egyházközség, mert ezt a gyülekezetek
növekedésének és a misszió gyümölcsének értékeli.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés külön köszönetét fejezi ki a Bács-Kiskunsági Egyházmegye Közgyûlésének, hogy a szétválás
során parókiával nem rendelkezõ KecskemétHetényegyházi Református Egyházközség lelkészlakás-építését 20 millió forinttal segíti.
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30. SZÓRVÁNYOK BESOROLÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése megerõsíti és nyilvántartásba veszi a Délpesti Református
Egyházmegyehatározatát, amely szerint a Jászárokszállás, Jászfényszaru, Jászdózsa és Jászjákóhalma
szórványok gondozását az Újszászi Református Egyházközség helyett a Jászberényi Református Egyházközség lássa el. Reményét fejezi ki, hogy az átsorolás
révén a szórványok gondozása a növekedés további
lehetõségeit nyitja meg.
31. SZIGETSZENTMIKLÓSI ÖNKORMÁNYZATI
TÁMOGATÁSI SZERZÕDÉS
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése elõzetesen
hozzájárul, hogy a Szigetszentmiklós-Kossuth utcai Református Egyházközség megkösse a kérelem szerinti
szerzõdést Szigetszentmiklós város önkormányzatával.

32. AZ ÚJSZILVÁSI TEMPLOM ÁTMINÕSÍTÉSE
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése megerõsíti
a Délpesti Református Egyházmegye határozatát,
amelyben a korábban templomként szolgáló újszilvási
épületet nem hitéleti célú ingatlanná sorolja át.
33. A DIÓSDI ÉS SÁRPILISI INGATLANOK ÁTADÁSA
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
1. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése a tulajdonában levõ diósdi ingatlant a Diósdi Református
Missziói Egyházközségnek ajándékozza. Megbízza
és felhatalmazza az elnökséget, hogy az ajándékozási szerzõdést készíttesse el és írja alá.
2. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyûlése a tulajdonában levõ sárpilisi ingatlant a Tolnai Református Egyházmegyének ajándékozza. Megbízza és felhatalmazza az elnökséget, hogy az ajándékozási
szerzõdést készíttesse el és írja alá.

EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2014. NOVEMBER

BARANYA

BUDAPEST-DÉL

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Kiss László  Komlóról Pécsváradra h.lp.

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Mikola Borbála  Kelenföldrõl Külsõ-Kelenföldre b.lp.
2. Korpos Orsolya  Svábhegy b.lp.

SZÜLETETT:
1. Anna  Lovadi István 1. gyermeke
2. Abigél  Fodor Ákos és István Anna 3. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Boruss Mária  Hidas
2. Szabó Lászlóné  Pécsvárad
BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Kókai Géza  Tiszakécskérõl Lakitelekre b.lp.
2. Nagy Dávid  Érd-Parkvárosból Dunapatajra
SZÜLETETT:
1. Boglárka  Hodánics Tamás 1. gyermeke
2. Péter Benedek  Váradi Péter 1. gyermeke

SZÜLETETT:
1. Mihály Levente  Galang-Petõ Viktória 2. gyermeke
2. Gergely Péter  Mucsi Zsófia 3. gyermeke
3. Vilmos  Szontágh Szabolcs 3. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Orbán Kálmánné  Pestszentimre
BUDAPEST-ÉSZAK
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Nyikos András  Mátyásföldrõl Árpádföld missziói ek-be
2. Szûcs Tamara  Halásztelekrõl Külsõ-Józsefvárosba hitoktató lp.
3. Pintérné Tóth Ágnes  Rákoscsaba sl.
4. Kozák Péter  Rákoscsaba b.lp.
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5. Dobó Ágota Zsófia  Káposztásmegyer b.lp.
6. Székely Zsolt  Fasor sl.
7. Wagana Hughes Njeri  Skótmisszió sl.
SZÜLETETT:
1. Johanna Katalin  Balássy András 3. gyermeke
2. Áron Lukács  Pataki András Dávid 4. gyermeke
DÉLPEST

SZÜLETETT:
1. Katinka  Pogrányi Károly és Popovics Mária 3.
gyermeke
2. Zete Bertalan  Barthos Gergely Áron 2. gyermeke

TOLNA


ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Reha András  Erdélybõl Majosházára
2. Sándor Emma  Vértesacsáról Szolnokra b.lp.
3. Nagy József Mihály  Erdélybõl Tápiószelére
4. Petõ Balázs  rend.áll.-ból Halásztelekre
5. Tubak János  Tószeg-Tiszavárkonyra exm.
6. Magyar Csanád  Nagykõrösre b.lp.
7. Börzsönyi Judit  Ráckevére b.lp.
8. Mezõ Istvánné  Tápiószelérõl Jászberénybe sl.
SZÜLETETT:
Lídia  Sípos Péter István és Csomós Lídia 1.
gyermeke

VÉRTESALJA
SZÜLETETT:
1. Zsófia  Nagy Richárd 4. gyermeke
2. Csongor és Zsófia  Országh István 1. és 2. gyermeke
3. Angéla Virág  Farkas Balázs 3. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Szabó Péter  Cece

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:

ÉSZAKPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Sípos Alpár Szabolcs  Biáról rend.áll.-ba
2. Kodácsy Tamás  rend.áll.-ból Dunakeszire b.lp.
3. Sípos Elõd Zoltán  Pécelre b.lp.
4. Bob Ilona Enet  rend. áll-ból Dunakeszire b.lp.








Molnár Géza  Iváncsa
Pintér Béla  Gomba
dr. Nagy Tiborné  Bp-Budahegyvidék
Hegyaljai György  Bp-Nagyvárad tér
dr. Ladányi Sándor  teológiai prof.
dr. Tóth Károly  Bp-Kálvin tér, ny. püspök
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a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja
Szerkesztõség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
e-mail: ph(raday28.hu
Felelõs szerkesztõ: Peterdi Dániel
Szerkesztõ: Regéczy-Nagy Enikõ püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O. A. Invest gondozásában
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Püspöki jelentés
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
Elnöktársamhoz csatlakozva nagy szeretettel köszöntök minden régi-új és új alkotótagot, a közegyházi testületek képviselőit, a testvérkerületek
püspökeit és főgondnokait, Balog Zoltán miniszter
urat és minden kedves vendégünket.
Közgyűlésünk nagyrészt megváltozott, a száztagú testületünk felerészben újonnan választott képviselőkből
áll, de tisztelettel köszöntjük négy egyházmegyénk új
espereseit és gondnokait, új zsinati tagjainkat (akik
majd délután veszik át megbízólevelüket). Remélem
és hiszem, hogy az új tagokat segíteni fogják a régiek, és az újak a régiek mellé
állva kezdik a munkát – van
mit egymástól tanulni és lesz
miért együtt fáradozni. Korelnök esperesünk csaknem
kétszer annyi idős, mint a
legfiatalabb. Az ifjak nyilván
erősek és gyorsak, az idősek
pedig már hordtak terheket.
Nagy lehetőség, hogy a tapasztalat és készség találkozzék. Hálás vagyok Istennek,
hogy a választások békességben és jó rendben mentek végbe. Köszönöm a jelölteknek – mindnek –, hogy
méltósággal és keresztyéni testvériességgel viselték a
jelöltséggel járó terheket és feszültségeket, különösen
amikor többes jelölések voltak egy-egy tisztségre.
A kezdő áhítatban az első Thesszalonikai levél 5.
részéből olvastam az igét, de egy verset elhagytam.
Ez az apostol személyes kérése, amelyet az intések,
a záró üdvözlés előtt ír a sor végére: imádkozzatok
érettünk! Ha majd egyszer megtalálják Pál levelének

eredeti kéziratát, látható lesz – biztos vagyok benne
–, hogy ez ott valami szerény betoldásnak mutatkozik. De nem egy késői másolótól, hanem magától
Páltól. Csak ott a sor végén, az utasítások, tanácsok,
ígéretek és áldások után magára nézve is kéri, amit
általában rendel. Hadd legyen ez a mi állhatatos,
szüntelen kérésünk is!
Amikor decemberben közzétették az egyházkerületi
választások eredményét, egyik tréfáskedvű barátomtól sms-üzenetet kaptam, mely így szólt: gratulálok,
megbuktál! Először azt hittem, elvétette a címzést
(olykor nagy megkönynyebbülés, ha nem választják meg az embert
valami tisztségre!). Aztán
öt perc múlva érkezett
tőle egy újabb sms: gratulálok, megbuktál, ismételhetsz! Értettem fanyar
humorát, amellyel a szolga alázatára emlékeztetett, merthogy a példázat
szava szerint valóban haszontalanok vagyunk, ha
csak azt tettük, ami kötelességünk volt, ha tettük egyáltalán! (Lukács
17,10.) Az ismétlés helyett mégis inkább a folytatás
kegyelmét választanám, s erre is hívom egyházkerületünk egész közösségét – s így kérem: imádkozzatok
érettünk!
Imádkozzatok érettünk!
– folytatni az evangélium hirdetését, az arra való
felkészítést, az abban való megállást és megerősítést, és minden munkánkat annak alárendelni. Ha
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beszélünk és döntünk szabályokról, pénzről, intézményekről, tervekről – csak ezért tegyük. Azért
kegyelem, hogy hirdethetjük az evangéliumot,
mert ezzel Isten a legtöbbet – de hadd mondjam
így, az egyetlent – bízza ránk, ami hitet ébreszt.
Isten az evangéliumban mondja ki teljesen önmagát. A reménység kegyelme ez ma is, amikor őrült
dzsihádizmus és cinikus blaszfémizmus között őrlődik a gyökereitől elszakadt világ, amikor indokolhatatlan önbíráskodások és elfogadhatatlan méltóság-taposások között tántorog a magát szabadnak
gondoló ember, amikor révült önhittség és pusztító
kétségbeesés örvénye ránt alá. Hogy az első világháború egyik túlélő hősére, Carl Schmittre utaljak:
lassan csak ellenség lesz, meg barát – ekként: vagy
ellenség, vagy barát. Mi azonban az evangélium által ismerünk egy másik dimenziót is: testvér! Nagy
kegyelem, hogy Isten az élet beszédét bízta ránk,
törékeny cserépedényekre.
Imádkozzatok érettünk!
– folytatni a megkezdett gyülekezetépítést. Ez azért
kegyelem, mert más a vető, és más az arató. Igen, ez a
szent munka nemzedékekre megy vissza, sőt titokzatos módon a világ kezdetéig – és annak a végéig tart,
ahogyan Krisztus, igéje és Szentlelke által kiváltképpen való népet gyűjt egybe magának. Kiváltság ebben
a szolgálatban állni, és minden dolgunkat, erőnket
erre irányítani. Kötelességünk – mert lehetőségünk
– gyülekezeti munkásokat képezni, a presbiteri munkát megerősíteni, a szétszórtságban élő testvéreinket
gondozni, s ehhez akár új szerkezeteket felállítani
(erre tesz javaslatot a baranyai egyházmegye), új gyülekezeteket szervezni (köszönet a missziói bizottság
eddigi állhatatos munkájának), a fáradt lelkipásztorok testi-lelki megfrissülését elősegíteni (köszönet a
budapest-északi egyházmegye szombatféléves rendszerének – ezt átvettük és továbbvisszük), és a legfőbb
törvényhozásunkban, a Zsinaton bölcsen mindent
ebbe az irányba fordítani.
Imádkozzatok érettünk!
– folytatni egyházunk egységének munkálását, testvérgyülekezeti kapcsolatokban, a generális konventen, az egységes magyar református egyházban, a
közös képviseletben, az egymás terhe hordozásában.
Ez azért kegyelem, mert mindig több és több áldást
vettünk a testvéri közösségből, még akkor is, ha annak nyomorúságaiból és terheiből olykor, s látszatra
elviselhetetlenül, sokat kellett hordoznunk, de mindig többet kaptunk a testvéri közösségből, mint a
fenségeskedő vagy finnyás elkülönülésből. Az egység

és csak az egység ereje nyithatja meg számunkra a jövőt, amit éppen a megosztás démona rejt el előlünk.
Imádkozzatok érettünk!
– folytatni az episzkopé szolgálatát. Kegyelem ez is,
még ha nehéz kegyelem is. Megóvni közösségeinket,
meg önmagunkat is attól, hogy ez a szolgálat önkényeskedéssé, klerikális pózolássá, hatalmaskodássá,
rövidlátó egyházpolitikai játékká, drukkerkedéssé
(hajrá, DVTK!, hajrá, DVSC!, hajrá, ETO!, hajrá,
Fradi! – de nekünk csak egy csapatunk van!), a keresztyén öröm ostoba kiüresítésévé legyen – hanem
igyekezni, hogy mindenek ékesen és jó rendben történjenek, hogy minden dolgunk szeretetben menjen végbe – imádkozzatok érettünk!
Imádkozzatok érettünk!
– alázattal elkérni a látásokat, nehogy a vízió projekt-pietizmussá fajuljon, nehogy az eljövendő világ
erőitől elfordulva hatékonyság-bálványokat kezdjünk imádni, nehogy a rend helyett beérjük rendeletgyártással. Nagy kegyelem, ha láthatjuk: Krisztus a jövő a Lélek erejében! Különösen ma, amikor a
technokrácia és a bürokrácia hatalmas ereje sarokba
szorítani igyekszik a szellem világát. Az egyik hatékonysággal kecsegtet, gyors eredményekkel igéz, a
másik elkobozza legszebb szavainkat, hogy önmaga
puszta létét igazolhassa. Problémát gyárt, amit, persze, csak ő maga tud megoldani. Igen, kell minden,
ami hatékony, s kell minden, ami sorba rakja dolgainkat, de lélek nélkül csak formai jegyei maradnak
keresztyénségünknek, sőt látjuk annak kísértéseit,
hogy olykor már azok sem kellenek. Fáradozni az
élő egyházért, újítani, eleveníteni, megpróbálni és
megtartani – imádkozzatok érettünk!
Imádkozzatok érettünk!
– folytatni az egyház prófétai szolgálatát. Erre könynyedén azt szoktuk mondani, ez nekünk eleve megy,
nevünkből vett szent kötelességünk (csak aztán el
ne vétsük a régi szabályt, hogy pro-testálni előbb valami mellett, valamiért – és az csak Krisztus üdvözítő igazsága lehet! –, s csak aztán, ha szükséges, kell
valami ellen). Most mégis azt mondom: ez is nagy
kegyelem. Pár napja egyik lelkésztársam megintett,
amikor felhívta a figyelmemet arra, hogy mennyire elhanyagoltuk a prófétai és apostoli értelemben
vett közbenjáró imádságot, például a királyokért,
vagyis a felsőbbségért. A Példabeszédek könyve azt
mondja: mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak
szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja
azt! (Péld 21,1) Pál pedig azt mondja: tartassanak
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könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások,
minden emberekért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet
éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel (1Tim
2,1-2). Ez a mi prófétai szolgálatunk kezdete és gyökere, mert amikor elöljáróinkért imádkozunk, éppen
nem nekik, hanem a felséges Úr előtt hódolunk. Akkor éppen nem a hatalmasok igényei előtt hajbókolunk vagy a magunk igényeiért cselezgetünk, hanem
a mennyei Atyát kérjük szent akarata betöltésére. Éppen nem stréberkedünk, hanem Isten szabad szolgáiként esedezünk. S ha így imádkozunk, emlékeztetünk
is arra, van az embernél fenségesebb és nagyobb. Ha
így imádkozunk, jogunk van emlékeztetni a békességre, igazságosságra, jogunk van emlékeztetni e világ isteni jó rendjére, a felsőbbség kötelességére.
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Imádkozzatok érettünk!
– folytatni az egyház papi szolgálatát, közbenjárásunkat elesettekért, üldözött keresztyénekért,
nincstelenekért, megfáradtakért, jó és igaz ügyekért, elűzve a fáradtság, restség, a mellőzöttségérzet, közömbösség és közönyösség démonait.
Imádkozzatok érettünk!
– harcolni – mint Krisztus örököstársai – bűn és
ördög ellen, szabad lelkiismeretből, s remélni, meg
nem csüggedve Krisztus országában, sosem feledve,
hogy a keresztyének igaz dicsősége nem e világból
való (vera Christianorum gloria extra mundum est)
– imádkozzatok érettünk is!

AZ ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
2015. január 28.
6. AZ EGYHÁZKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JELENTÉSE
Előterjesztő: Pintér Gyula
Ennek eredménye:
A bizottság 314 befogadott szavazólapot vett figyelembe, melyből 4 teljes egészében, 2 pedig részben
érvénytelen.

Püspök:
Főgondnok:
Főjegyző:
Világi főjegyző:

Dr. Szabó István
Dr. Tőkéczki László
Simonﬁ Sándor
Veres Sándor

1. A közgyűlés a választás eredményét tudomásul
veszi. Az újonnan megválasztott tisztségviselők
életére, szolgálatára Isten áldását kívánja.

7. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGERŐSÍTÉSE
Püspöki tisztségre:
Dr. Balla Péter
88 szavazat
Dr. Szabó István
220 szavazat

28,57 %
71,43 %

Főgondnok tisztségre:
Dr. Kovács Levente
94 szavazat
Dr. Tőkéczki László 216 szavazat

30,32 %
69,68 %

Főjegyző tisztségre:
Illés Dávid
149 szavazat
Simonfi Sándor
159 szavazat

48,38 %
51,62 %

Világi főjegyző tisztségre:
Brandenburg Sándor 79 szavazat
Veres Sándor
230 szavazat

25,57 %
74,43 %

A választási bizottság ennek alapján megállapította
a szavazás eredményét:

Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. Az egyházkerületi közgyűlés a választási bizottság által megállapított eredmények alapján
dr. Szabó Istvánt a Dunamelléki Református
Egyházkerület püspöki, dr. Tőkéczki Lászlót
a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoki, Simonfi Sándort a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzői,
Veres Sándort a Dunamelléki Református Egyházkerület világi főjegyzői tisztére megválasztottnak jelenti ki. Szolgálatukra Isten gazdag
áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése a 2014-2015. évi választási eljárást lezártnak nyilvánítja.
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9. A MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐ ESKÜTÉTELE
Előterjesztő: Peterdi Dániel
Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy
Simonfi Sándor egyházkerületi lelkészi főjegyző
az esküt letette. Életére, szolgálatára Isten áldását
kéri.

19. AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS MEGALAKÍTÁSA ÉS FELHATALMAZÁSA
Előterjesztő: Simonﬁ Sándor
Az egyházkerületi közgyűlés az egyházunk alkotmányáról és kormányzatáról szóló, többször módosított 1994. évi II. törvényben meghatározott hivatali
tagokból, az egyházmegyék által megválasztott 16
egyházkerületi tanácsosból és az iskolák egy képviselőjéből megalakítja az egyházkerületi tanácsot.
Egyben felhatalmazza az egyházkerületi tanácsot,
hogy a hivatkozott törvény 127.§ (3) bekezdésében
meghatározott ügyekben – utólagos beszámolási kötelezettséggel – határozzon.

20. EGYHÁZKERÜLETI BIZOTTSÁGOK MEGALAKÍTÁSA
Előterjesztő: Simonﬁ Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerület szakbizottságai:

Missziói bizottság:
1. Baranya: dr. Komlósi Péter Attila
2. Bács-Kiskunság: Sípos Ajtony Levente
3. Bp-Dél: Lovas András
4. Bp-Észak: Somogyi Péter
5. Délpest: dr. Harmathy András
6. Északpest: Esztergály Előd Gábor
7. Tolna: Lenkey István
8. Vértesalja: ifj. Kádár Ferenc
Missziói ifjúsági albizottság:
1. Baranya: Fodor Ákos
2. Bp-Dél: Szontágh Szabolcs
3. Tolna: Kovács László
4. Északpest: Adamek Norbert

Tanulmányi bizottság:
1. Baranya: Balogh László Barna
2. Bács-Kiskunság: Hotorán Gábor
3. Bp-Dél: Molnár Sándor
4. Bp-Észak: Páll László
5. Délpest: dr. Bóna Zoltán
6. Északpest: dr. Tatai István
7. Tolna: Mészáros Zoltán
8. Vértesalja: Hős Csaba
Iskolaügyi bizottság:
1. Baranya: Lovadi István
2. Bács-Kiskunság: Szabó Ferenc
3. Bp-Dél: Ablonczy Kálmán
4. Bp-Észak: Kocsis Imre Antal
5. Délpest: Szegedi György
6. Északpest: Ábrahám Ferencné
7. Tolna: Marco de Leeuw van Weenen
8. Vértesalja: Hufnágel Anna
Diakóniai bizottság:
1. Baranya: Gaál Mariann
2. Bács-Kiskunság: dr. Svébisné Juhász Márta
3. Bp-Dél: Csenki Zsuzsa
4. Bp-Észak: Petőné Juhász Emília
5. Délpest: Mező István
6. Északpest: Szabó Gábor Ferenc
7. Tolna: Papp Zsolt
8. Vértesalja: Kohn Zsolt
Gyűjteményi bizottság:
1. Baranya: Andrási Marton Zsuzsanna
2. Bács-Kiskunság: Bán Magdolna
3. Bp-Dél: Szabó Károly
4. Bp-Észak: Millisits Máté
5. Délpest: Fekete László
6. Északpest: Osváth Zsolt
7. Tolna: Szalai Géza
8. Vértesalja: Országh István
Gazdasági bizottság:
1. dr. Szabó István
2. dr. Tőkéczki László
3. Simonfi Sándor
4. Veres Sándor
5. Baranya: Kovács János
6. Bp-Dél: Illés Dávid
7. Bp-Észak: Szloboda József
8. Délpest: Takaró András
9. Északpest: Nyilas Zoltán
10. Tolna: Rácz József
11. Vértesalja: Szabó Ferenc
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Számvizsgáló bizottság:
1. Baranya: Radosnai Ibolya
2. Bács-Kiskunság: Kovács Istvánné
3. Bp-Dél: Pocsaji Miklós
4. Bp-Észak: Gyura Tibor
5. Délpest: Szabóné Lévai Csilla
6. Északpest: Csuka Istvánné
7. Tolna: Vajer Ferencné
8. Vértesalja: Maruczánné Ragány Julianna
Jogi és közigazgatási bizottság:
1. lelkészi tag: Harkai Ferenc Csaba
2. világi tag: dr. Hubay Gábor
3. világi tag: dr. Török Zoltán
4. világi tag: dr. Gellén Márton
Katechetikai bizottság:
1. Baranya: Hanvayné Országh Krisztina
2. Bács-Kiskunság: Pál Ferenc
3. Bp-Dél: Molnár Péter
4. Bp-Észak: Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna
5. Délpest: dr. Kun Mária
6. Északpest: Becker Norbert Gyula
7. Tolna: dr. Görgey Etelka
8. Vértesalja: Kovács Enikő
Média- és informatikai bizottság:
1. Baranya: Hanvay Zoltán
2. Bács-Kiskunság: Hodánics Tamás
3. Bp-Dél: Temesvári Imre
4. Bp-Észak: Fogarasi Gábor
5. Délpest: Beregszászi Marianne
6. Északpest: Szabó Zoltán
7. Tolna: Dancs Róbert
8. Vértesalja: Bagdán Zsuzsanna
Egyházzenei bizottság:
1. Baranya: Balogh László Barna
2. Bács-Kiskunság: Máté Sándor
3. Bp-Dél: Kiss László
4. Bp-Észak: Hornyák Julianna
5. Délpest: Tamás Margit
6. Északpest: Gombos Viktor
7. Tolna: Farkas Levente
8. Vértesalja: Mándy Dávid Gergő
1. Az egyházkerületi közgyűlés megalakítja az
egyházkerületi bizottságokat az előterjesztett
bizottsági tagokkal.
2. Az egyházkerületi közgyűlés felhatalmazza az
egyházkerület elnökségét arra, hogy építési
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ügyekben esetenként hívja össze a megfelelő
szakembereket.

21. A ZSINATI KÉPVISELŐK IGAZOLÁSA
Előterjesztő: Simonﬁ Sándor
Lelkészi rendes képviselők:
BARANYA: dr. Komlósi Péter
BÁCS-KISKUNSÁG: Hegedűs Béla
BP-DÉL: Illés Dávid, Kiss László
BP-ÉSZAK: dr. Balla Péter, Karsay Eszter
DÉLPEST: Takaró András, Szabó Gábor
ÉSZAKPEST: Nyilas Zoltán
TOLNA: Rácz József
VÉRTESALJA: Szabó Ferenc, Maruczán Attila
Világi rendes képviselők:
BARANYA: dr. Hubay Gábor
BÁCS-KISKUNSÁG: Hörcsök Imre, dr. Svébisné
Juhász Márta BP-DÉL: Brandenburg Sándor
BP-ÉSZAK Répás Zsuzsanna, Somogyi Sándor
DÉLPEST: dr. Szánthó György
ÉSZAKPEST: Ladányi Károly, dr. P. Tóth Zoltán
TOLNA: Csuprik László, Bor Imre
VÉRTESALJA: dr. Gulyás László
Lelkészi pótképviselők:
BARANYA: Balogh László Barna
BÁCS-KISKUNSÁG: Bán Béla
BP-DÉL: Ablonczy Kálmán, Takaró Tamás
BP-ÉSZAK: dr. Füzesi Zoltán, Szilágyi-Sándor
András
DÉLPEST: Barta Károly, Lakatos Tibor
ÉSZAKPEST: Matyó Lajos TOLNA: Sipos Judit Éva
VÉRTESALJA: Zsirka László, Országh István
Világi pótképviselők:
BARANYA: Kosztolányi Dezső
BÁCS-KISKUNSÁG: Holczmann Mihály, Szabó
Ferenc
BP-DÉL: Arday-Janka Zsolt
BP-ÉSZAK: Kuti László, Millisits Máté
DÉLPEST: Kozma Miklós
ÉSZAKPEST: Mohácsy István, Sikolya Zsolt
TOLNA: Mester Lajosné, Patai István
VÉRTESALJA: Csörgei Csaba István
1. Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi
és megerősíti az egyházmegyék választásait. A
megbízóleveleket átadja a zsinati képviselőknek.
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13. EGYHÁZKERÜLETI TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZTÁSA

Gyűjteményi bizottság elnöke:
dr. Kozmácsné dr. Fogarasi Zsuzsanna

Előterjesztő: Simonﬁ Sándor

Gazdasági bizottság elnöke:
Hegedűs Béla

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés úgy határoz, hogy a Hittudományi Kart a
mindenkori dékán képviselje a közgyűlésben.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elrendeli a titkos szavazást a fenti tisztségekre.

Számvizsgáló bizottság elnöke:
Derzsi György
Jogi és közigazgatási bizottság elnöke:
dr. Kéri Tamás
Katechetikai bizottság elnöke:
Lenkeyné Teleki Mária

17. ZSINATI TANINTÉZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI
TAG VÁLASZTÁSA

Média- és informatikai bizottság elnöke:
Váradi Péter

Előterjesztő: Simonﬁ Sándor
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elrendeli a titkos szavazást a fenti tisztségekre a javasolt személyekkel.

18. EGYHÁZKERÜLETI BIZOTTSÁGOK ELNÖKEINEK MEGVÁLASZTÁSA
Előterjesztő: Simonﬁ Sándor
Az egyházkerületi közgyűlés a fenti jelöltekkel elrendeli a titkos szavazást az egyházkerületi bizottságok
elnöki tisztségeire.

22. A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JELENTÉSE
Előterjesztő: Pintér Gyula
A választás eredménye:
Egyházkerületi bizottságok elnökei:
Missziói bizottság elnöke:
Böttger Antal
Tanulmányi bizottság elnöke:
dr. Szűcs Ferenc
Iskolaügyi bizottság elnöke:
Hörcsök Imre
Diakóniai bizottság elnöke:
Derencsényi Zsuzsanna

Egyházzenei bizottság elnöke:
Vizi István
Zsinati tanintézeti képviselő:
Tombor László
Zsinati egészségügyi képviselő:
dr. Szabó Miklós

23. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGERŐSÍTÉSE
Előterjesztő: Simonﬁ Sándor
1. Az egyházkerületi közgyűlés megerősíti a titkos
szavazással történt választás eredményét, és beiktatja tisztségükbe az új vagy újra megválasztott
egyházkerületi tisztségviselőket:
Egyházkerületi lelkészi jegyző:
Bacskai Bálint
Hantos Péter
Varga Nándor
Egyházkerületi világi jegyző:
Arday-Janka Zsolt
Csörgei Csaba István
Tokody Attila
Egyházkerületi jogtanácsos:
dr. Kéri Tamás
Tudományos gyűjtemények képviselője:
dr. Kozmácsné dr Fogarasi Zsuzsanna
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Egyházkerületi bíróság lelkészi tagjai:
Fónagy Miklós
Loránt Gábor
Maruczán Attila
Varga György
Egyházkerületi bíróság világi tagjai:
dr. Fülöp Dezső
dr. Hardy F. Gábor
dr. Hrabovszki Zoltán
Kern Sándor
dr. Voglné dr. Szathmári Ilona
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Egyházkerületi levéltáros:
Nagy Edit
2. Az egyházkerületi közgyűlés megerősíti a titkos
szavazással történt választás eredményét, és beiktatja tisztségükbe az egyházkerületi bizottságok elnökeit, valamint a zsinati tanintézeti és
egészségügyi képviselőt.

24. AZ ÚJ TISZTSÉGVISELŐK ESKÜTÉTELE
Előterjesztő: Simonﬁ Sándor

Egyházkerületi gyűjteményi igazgató:
dr. Berecz Ágnes
Püspöki titkár:
Kardos Ábel

A közgyűlés megállapítja, hogy Maruczán Attila
egyházkerületi bíró az esküt letette. Életére, szolgálatára Isten áldását kéri.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés úgy határoz, hogy a Hittudományi Kart a
mindenkori dékán képviselje az Egyházkerületi
Tanácsban.

Egyházkerületi pénztáros:
Fónagy György
Egyházkerületi számvevő:
Derzsi György

Élet a teológián
Beszámoló a teológia 2015/16-os évének első szemeszteréről
ÉVKEZDŐ CSENDESNAPOK:
A teológia évkezdő csendesnapjait hagyományosan Tahi Sion hegyén tartották, melynek témája
VÁLTOZ(TAT)ÁSOK volt, központi igéje pedig:
„Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17,28).
A csendesnapon fórumbeszélgetést tartottak: „Változások a teológiában” címmel, Zsengellér József, Fekete
Károly, Karasszon István, Németh Dávid professzorokkal, akik a teológiai tudományágakban bekövetkezett
és várható változásokról szóltak. Évkezdő úrvacsorás
istentiszteleten Fekete Károly tiszántúli püspök igehirdetésben buzdította a diákságot. Nagy közös kiránduláson vettünk részt a Hétvályús forráshoz. Idén is
tartottunk professzorok, tanárok segítségével biblia-

köröket és évfolyamórákat. A Sipos család zenekara
adott koncertet este, s nem maradt el az Eb-selejtező
közös megtekintése sem (román-magyar meccs). Veres
Sándor egyházkerületi főjegyző bizonyságtétele zárta le
a programokat. A két nap során sok beszélgetéssel, bibliakörökkel, imaközösséggel készültek a diákok az évre.
KÖZÖS EBÉDEK:
A teológián a 2015/2016-os tanév első félévében a
következő szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és professzoraikat, valamint
a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni
megvendégelésen: Egyházkerület, Teológia, Spirituális, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, MRE
Zsinat, Tolnai Egyházmegye, Ökumenikus Tanács,
zsíroskenyeres ebéd, Délpesti Egyházmegye Északpesti
Egyházmegye, SDG Hotel Balatonszárszó
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Teológusok Lutherrel

Kárpátalján

Adventben

számára a teológia spirituálisa szervezett hétfő esténként Otthonórákat, melyek fele felsőbb éves teológus hallgatók által tartott bibliaóra, másik részük
előadás, beszámoló. A félév alatt vendégeink voltak a
Keresztyén motorosok képviselői, akik mind az öten
bizonyságot tettek hitükről, és csillogó motorjaikat is
meg lehetett tekinteni. Magyar református misszió
a világ tetején – egy vidéki lelkipásztor útja a Himalájában – címmel tartott beszámolót Dobos Ágoston
békésszentandrási lelkész. A diákok igénye alapján
úrvacsorás istentiszteleten voltak együtt, igét hirdetett Sebestyén Katalin lelkész. A félévben igehirdetéssel szolgált Veszelka Tamás igazgató és Borza Ferenc
teológus. A lelki alkalmak szervezésben segítség volt
Horváth Tünde V. éves teológus, hitéleti presbiter.

PROGRAMOK:
A félév során több külső előadót is szerveztek a
diákok Horváth Evelin V. éves közösségi presbiter
vezetésével. Evangélizációs-hitmélyítő alkalmon
Balogh Tamás gödöllői lelkész volt a meghívott igehirdető. Bögre körüli alkalmon a dékáni hivatal
vezetőjét, Földházy Editet hívták meg. Párhuzamos
életek címmel filmklub szerveződött, melyben különböző idősíkokkal dolgozó filmeket vetítettek. A
diákok több filmmarathont is tartottak. Az egyházi
és nemzeti ünnepeket, valamint a gólya- és a Mikulás-estet hagyományosan élték meg. Konferenciát
is szerveztek a teológusok Segítő jelenlét a halál közelében címmel, mely a haldoklók lelkigondozásáról
és a hospice munkáról szóltak. Előadók voltak: Bíró
Eszter tanácsadó szakpszichológus, Gaál Ilona szociológus, Gecse Attila református kórházlelkész.
OTTHONÓRÁK:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó „külsős” (nem teológus) hallgatók

TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK A
2015/2016OS TANÉV ELSŐ FÉLÉVÉBEN:
Ebben az évben is több teológusnapot és hétvégét szerveztek, melyben tevékenyen részt vett
Deák László II. és Kiss Diána III. éves teológus.
Helyszínek voltak: a Tolnai egyházmegye (Gyönk,
Miszla, Kölesd, Simontornya, Tolnanémedi, Felsőnyék,
Iregszemcse), Badaló (Kárpátalja), Skót Misszió,
Szék (Erdély – sokféle szolgálat: ifi, vallásóra, konfirmációs óra I-II.,), Vác-Felsőváros, Gyúró, Ócsa,
Csillaghegy. Evangélizációs szolgálat: Schweitzer
Otthon, (5 fő) Százhalombatta (5 fő), Mátyásföld (6 fő) Alsónémedi. Adventi általános iskolai
csendesnap: Szentmártonkáta.
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK:
Nyárra tanulmányi kirándulás szerveztek a diákok
és tanárok számára Párizs és a katedrálisok címmel Franciaországba (összesen 45 fő), ahol 12 nevezetes katedrálist és azok környezetét kerestek
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fel. Érintették Kálvin életének három meghatározó
pontját: Noyont, Strasbourgot és Párizst is. Az útról részletes beszámolót lehet olvasni a Reformátusok Lapjában és a Parókia Portálon.
Az őszi szünetben a reformáció hetében és előkészületeként Luther nyomában címmel szerveztek tanulmányi
kirándulást a teológusoknak és vallástanároknak, hogy
közvetlen közelről is tanulmányozzák a nagy reformátor, Luther Márton életét. Különös aktualitást ad minden ilyen útnak a reformáció kirobbanásának közelgő
500 éves évfordulója, melyre a német állam és az egyházak is nagy odaszánással készülnek. Szép látni azt,
hogy mennyire együtt jelennek meg azok a gondolatok,
hatások, események, melyekre egy nemzet közösen
emlékezhet. A teológus és vallástanár hallgatók bejárták Luther életének főbb helyszíneit, valamint az életét
és munkásságát követő, most felújított és igen gazdag
kiállítás- és látványanyagokat: Eisenach-Wartburg,
Eisleben, Erfurt, Wittenberg, Drezda városaiban.
NYÁRI ÉPÍTŐTÁBOROK:
Az Ágoston Sándor Alapítvány szervezett és támogatott
nyáron a teológusok és egyetemisták számára több építő- és gyermektábort. Gyermekotthonosoknak szerveztek tábort teológusok az erdélyi Zsobokon, valamint
konfirmandusok számára Gyulafehérváron, a vajdasá-
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gi Módoson pedig immár szokásosan anyanyelvőrző
keresztyén tábor került megrendezésre. Ősszel majdnem minden helyszínre visszamentek, ajándékokkal,
találkozásokkal szereztek örömet. Mint minden évben,
idén is sor került a gyimesisegély-akcióra az iskolakezdéskor és karácsony előtt is.
EGYÉB PROGRAMOK:
Nyáron jelen voltak a teológusok a Csillagponton,
sokan segítőként, mások kiscsoportvezetőként, egy
kisebb csoport a Márk-drámát adta elő, és az irodalmi
kávéházban is segédkeztek. A Parókia portállal együtt
nagyszabású interaktív kiállítás csapataként voltak a
Művészetek Völgyében, melynek címe: REformáció
volt, témája pedig már a 2017-es ünnepi évfordulóra
hangolt rá. Templomi kiállítással, videoinstallációkkal,
beszélgetésekkel, előadásokkal, énekes programokkal,
irodalmi kávéházzal folytattak kulturális missziót a
Völgyben, ezen belül Taliándörögdön, a templomkertben. A teológia spirituálisa a Művészetek Völgye 25
éves hálaadó ökumenikus istentiszteletén prédikált,
ahol neves művészek vettek részt a liturgiában (Sebestyén Márta, Lackfi János, Gryllus testvérek, Ferenczy
György és a Rackajam), ami felemelő zárása volt a 25.
Művészetek Völgyének.
Bölcsföldi András spirituális

NÉPMOZGALMI ADATOK

Népmozgalmi adatok a Dunamelléki Református Egyházkerületben 2014-ben
Egyházmegye

Keresztelés
Konfirmáció
Házasságkötés
Temetés
Névjegyzék
Férfi Nő Össz. Férfi Nő Össz. Tiszta Vegyes Össz. Férfi Nő Össz.
Baranya
134 116 250 52 47
19
52
7804
99
71 142 178 320
Bácskiskunság 273 275 548 160 217 377
42
128 170 386 449 845
11900
Bp-Dél
320 327 647 130 161 291
60
148 208 316 453 769
13746
Bp-Észak
348 384 732 147 205 352
55
119 174 351 498 849
12975
Délpest
466 456 922 299 333 632
63
148 211 549 603 1152
22346
Északpest
382 387 769 224 298 522
62
159 221 456 476 932
15780
Tolna
110 96 206 35 55
15
40
3756
90
55 113 150 263
Vértesalja
153 158 311 73 112 185
35
49
7997
84 193 212 405
Összesen:
2186 2199 4385 1120 1428 2548 351
843 1194 2506 3019 5535
96304
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EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS
2015. február 18.
6. AZ EGYHÁZKERÜLET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI

2015. évi költségvetését 143 820 000,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

Előterjesztő: Hegedűs Béla

6/d.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Tahi Konferencia-telep 2015. évi költségvetését
33 861 942,- Ft bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

6/a.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács az egyházkerület 2015. évi költségvetését
3 036 302 261,- forint bevételi és kiadási összeggel
elfogadja.
6/b.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
az Egyházkerületi Székház és Konferencia-központ
2015. évi költségvetését 99 500 970,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
6/b/I.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Mátraházi Konferencia-központ 2015. évi költségvetését 78 956 278,- forint bevételi és kiadási
összeggel elfogadja.
6/b/II.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Galyatetői Konferencia-központ 2015. évi költségvetését 26 089 340,- forint bevételi és kiadási
összeggel elfogadja.
6/c.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Bibliás Könyvesbolt 2015. évi költségvetését
18 301 000,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
6/d.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Ráday Felsőoktatási Diákotthon 2015. évi költségvetését 63 632 909,- forint bevételi és kiadási
összeggel elfogadja.
6/e.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Központ

6/e.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon 2015. évi költségvetését
640 880 000,- Ft bevételi és 592 315 000,- Ft kiadási oldallal elfogadja, jóváhagyja.
6/f.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Sylvester János Református Gimnázium 2015.
évi költségvetését 165 710 000,- Ft bevételi és
165 710 000,- Ft kiadási oldallal elfogadja, jóváhagyja.

6/g.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Gyökössy Endre Református Óvoda 2015. évi
költségvetését 30 648 211,- Ft bevételi oldallal és
30 648 211,- Ft kiadási oldallal elfogadja.
6/h.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Ráday Gyűjtemény 2015. évi költségvetését
214 371 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal elfogadja.
6/i.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai
Gyülekezet 2015. esztendőre elkészített költségvetését 7 175 400,- Ft bevételi és kiadási oldallal
elfogadja.

2015. F EBRUÁ R I TA NÁCS ÜL É S HATÁ ROZATA I
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EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS
2015. május 27.
6. ÚJ TISZTSÉGVISELŐK ESKÜTÉTELE
Előterjesztő: Simonﬁ Sándor
1. Az egyházkerületi tanács megállapítja, hogy dr.
Sápi Zoltán és dr. Szűcs Ferenc az esküt letette.
Életükre, szolgálatukra Isten áldását kéri.
2. A Tanács megállapítja, hogy Loránt Gábor egyházkerületi bíró az esküt letette. Életére, szolgálatára Isten áldását kéri.

hogy az átdolgozott költségvetést jóváhagyja,
és arról a következő egyházkerületi közgyűlésen
beszámoljon.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsa elrendeli az egyházmegyék számára az egységes költségvetési és zárszámadási nyomtatvány
használatát, melyet a gazdasági bizottság készít
el és 2016-tól lép érvénybe.

10. JELENTÉS A HITTUDOMÁNYI KARRÓL
8. INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAI

Előterjesztő: Zsengellér József

Előterjesztő: Derzsi György

1. A kerületi tanács elfogadja a KRE HTK dékánjának jelentését a 2014-es tanévről. Továbbra is
Isten áldását kéri az oktatók további munkájára, a hallgatók lelkészi szolgálatra való felkészülésére.

1. A DMREK Tanácsa a beszámolót tudomásul veszi.
2. A DMREK Tanácsa felszólítja az egyházmegyéket a teljes körű adatszolgáltatásra.
3. A DMREK Tanácsa felszólítja a számvizsgáló bizottságot, hogy a megkapott beszámolók alapján kezdje meg az egyházmegyei gazdálkodások
ellenőrzését.

9. EGYHÁZMEGYÉK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI

2. A kerületi tanács felkéri az espereseket, hogy aktívan segítsék elő a gyülekezetekből a KRE HTK
katechéta-lelkipásztori munkatárs (hitoktató) és
hittanár-nevelő (vallástanár nappali és levelező)
képzéseire gyülekezeti tagok, illetve református
pedagógusok beiskolázását.
3. A kerületi tanács hatályon kívül helyezi a tanács
10/5/2013.V.8 számú határozatát.

Előterjesztő: Hegedűs Béla esperes
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsa jóváhagyja 7 egyházmegye (Bács-Kiskunság,
Budapest- Dél, Budapest- Észak, Délpest, Északpest, Tolna és Vértesalja) 2015-ös esztendőre szóló egyházmegyei költségvetését, teljesítéséhez
Isten áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsa
a Baranyai Református Egyházmegye 2015 évre
beadott költségvetését visszaadja átdolgozásra.

4. Az egyházkerületi tanács örömét fejezi ki az új
kari könyvtár létesítésén. Működésére Isten áldását kéri.

11. JELENTÉS A TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KARRÓL
Előterjesztő: Szenczi Árpád
Az egyházkerületi tanács elfogadja a 2014/2015-es
tanévről szóló jelentést.

3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsa felhatalmazza az egyházkerület elnökségét,
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12. JELENTÉS A RÁDAY GYŰJTEMÉNY 2014. ÉVI
MUNKÁJÁRÓL

16. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ
ÉS KONFERENCIA-KÖZPONTRÓL

Előterjesztő: Berecz Ágnes

Előterjesztő: Varga László

1. A tanács elfogadja a Ráday Gyűjtemény 2014. évi
munkajelentését.

1. A tanács elfogadja a DRESZKK Intézményeiről
szóló jelentését.

2. A tanács köszönetét fejezi ki a Ráday Gyűjtemény munkatársainak, hogy az átalakítással járó
nehézségek mellett a mindennapi teendők szép
rendben mentek.

2. A tanács megköszöni Varga László főigazgató áldozatos munkáját, és továbbra is kéri támogatását a Horánszky utcai ingatlan beruházás munkálatainál.

Előterjesztő: Veszelka Tamás lelkipásztor

3. A tanács örömmel veszi, hogy a székház épülete
egy igényes kivitelű „Kis díszteremmel”, valamint
egyetemi szintű kari könyvtár kialakításával, és
a Biblia Múzeum földszinti kiállító termével gazdagodott.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
köszönettel veszi tudomásul a lelkipásztori jelentést,
Isten Szentlelkének áldását kérve az egyetemi gyülekezetben és az egyetemi misszióban folyó szolgálatra.

4. A tanács tudomásul veszi dr. Kovács Szegváry
Veronika, a Galyai Konferencia Központ vezetőjének szülési szabadságát. Életére és születendő
gyermekére áldást kér.

13. JELENTÉS A BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FŐISKOLAI GYÜLEKEZETRŐL

14. JELENTÉS A PESTI REFORMÁTUS EGYETEMI
MISSZIÓRÓL
Előterjesztő: Győrﬀy Eszter

5. A tanács elfogadja a Tahi „Sion hegye” konferencia telepről szóló jelentést.

17. JELENTÉS A RÁDAY FELSŐOKTATÁSI DIÁKOTTHONRÓL

1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsa elfogadja a Pesti Református Egyetemi Miszszió (Promissz) tevékenységéről szóló jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület segítséget nyújt abban, hogy a Pesti Református
Egyetemi Misszió (Promissz) egyetemisták által
jól megközelíthető, alkalmas irodában (kisebb terem) folytathassa a tevékenységét a 2015/2016os tanévtől.

Előterjesztő: Varga László
1. A tanács elfogadja a Ráday Felsőoktatási Diákotthonról szóló jelentést.
2. A Tanács megköszöni Veszelka Tamás, Bölcsföldi
András, Szabó Károly lelkészek és a szolgálatot
vállaló teológusok törődését az RFD hallgatóival.

18. EGYÉB ÜGYEK
15. JELENTÉS A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZETRŐL
Előterjesztő: Szabó Gabriella
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
elfogadja a jelentést.

Előterjesztő: Szabó István
A Dunamelléki Egyházkerület Tanácsa felhatalmazza az elnökséget, hogy az egységes lelkészképesítő
vizsgára jelentkezőket megtárgyalja az érintettekkel és a jelentkezőket– amennyiben az egyházmegyei tanúsítványokat megkapják – fölterjessze az
egységes Lelkészképesítő Bizottsághoz.
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KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
2015. november 12.

Püspöki jelentés
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
„Ne vesd meg a kegyelemnek benned levő ajándékát,
amely adatott néked prófétálás által a presbitérium kezeinek reád tevésével” (1Tim 4,14).
A mostani napokban olvassuk Pál apostol
Timóteushoz írott levelét, amelynek minden sora
idevág egyházunk és benne egyházkerületünk egész
életéhez, minden ügyéhez, igyekezetéhez, fáradozásaihoz, aggodalmaihoz és reményeihez. Ma az
egész levélből ezt az egy mondatot emelem ki, mert
ma a hűséget szeretném dicsérni. Azzal ugyanis,
hogy az apostol emlékezteti Timóteust elhívására
és arra a felhatalmazásra, amelyet a szolgálatba állításakor kapott, illetve az a tény, hogy ezt kegyelmi
ajándéknak nevezi, máris ráirányítja figyelmünket
a hűségünk egyik döntő mozzanatára. Szó szerint
azt mondja az apostol: ne hanyagold el a benned
meglévő kegyelmi ajándékot vagy még inkább ne
légy olyan, mint aki nem törődik vele vagy csak úgy
tekint rá, mint emlékre a szolgálatba való elinduláskor, hanem éppen ellenkezőleg: mérd fel újra és
újra, hogy a felhatalmazásod, amelyet prófétai megjelöltetés és meghívás, valamint a vének kézrátétele
jelzett, egész szolgálatodnak, mi több, az isteni hűség titkának a meghatározó valósága.
Azért mondom, hogy ez az emlékeztetés, illetve
intés a hűséghez vezet el bennünket, mert egyszerű
és egyetemes tapasztalatunk az Isten országa ügyében, hogy amikor elhanyagoljuk, elfelejtjük vagy
éppen közbejött okokra hivatkozva mellőzzük egész
keresztyén élethivatásunknak ezt a lényegét, tudniillik azt, hogy ez a kegyelmes Istennek az ajándéka,
akkor nyomban mindenféle más dolog felé fordítjuk
a hűséget, mármint arra, hogy mi magunk mennyire
vagyunk képesek a hűségességre. Ez ugyan nem lebecsülendő emberi erény, ám az Isten hűsége nélkül
– hű az Isten, aki elhívott, mondja Pál apostol másutt (1Kor 1,9), és hű az Isten, aki nem hagy titeket
feljebb kísérteni (megpróbáltatni), mint elszenvedhetitek, sőt a kísértéssel egyetemben (egyidejűleg)
a kimenekedést is megadja…(1Kor 10,13) –, tehát
Isten hűsége nélkül a mi hűségünk sem lesz több és

más, nem is lehet, mint becsülendő emberi igyekezet, szép magatartásforma, esetleg nemes érzület,
de lényegében véve célját tévesztett törekvés.
Először tehát a szó legigazabb értelmében hadd
dicsérjem, vagyis hadd dicsőítsem Isten hűségét.
Lám, Isten betöltötte az atyáknak adott ígéretét,
amelyet újra meg újra megerősített a prófétákkal és
a szent írókkal! Lám, valósággá tette azt, amit örök
időktől elrendelt és elhatározott, hogy egyszülött
Fia, Krisztus által szabadít meg bennünket bűnből
és halálból. Hadd magasztaljam, dicsőítsem Isten
hűségét, aki sosem fordult el népétől, tőlünk, földi zarándokutunkon mindvégig velünk van, táplál,
gondoz, erősít, és szent elhívásunkban újra meg
újra megerősít.
Amit a magunk hűségén érthetünk a szó igazi,
bibliai értelmében, az valójában felelet erre az isteni hűségre. A tálentumok példázatában nem a
magától való hűségéért dicséri az Úr a hű szolgát,
hanem a feladatban, megbízásban való hűségéért.
A hála felelete ez a hűség, az elkötelezés felelete,
felelet a szolgálatba szólító elhívásra, a megújulás
szent vágyának a felelete ez, az örvendező keresztyén életnek és reménységnek a felelete. Ha tehát
a magunk hűségét emlegetjük, azt mindig az isteni
hűségbe kell beleillesztenünk. Ha jól értem, akkor
egyáltalán is csak Őreá tekintve remélhetjük, hogy
állhatatosak maradhatunk mindvégig.
Azért hozom ezt most a közgyűlés elé, mert számos jelét tapasztalom magam is, és még több jelzést
kapok a bizottságok beszámolóiból, az esperesek
összesítő jelentéseiből, hogy itt–ott megfáradás és
közönyösség mutatkozik gyülekezeteink életében,
amely jelenséget fel lehetne róni, sőt fel is kell róni
– mégis inkább nézzük meg talán az okait, és keressük Istennél a megújítás erőit.
Az egyházmegyék espereseinek jelentései, miközben örömmel számolnak be a kibővülő lehetőségekről, a szerteágazó és sokféle munkáról, a stabilizálódó anyagi helyzetről, aközben határozottan jelzik
gondjainkat is. És szóvá teszik azt is, hogy ezek az
örömeink nem hatnak át a gondjainkba, nem oldják azok elviselését, hanem mintha tudathasadásos
állapotban élnénk, a kettővel együtt – mert miközben egy-egy részben a növekedésnek örvendezünk,
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addig más részben elesettséget, közönyt, fáradtságot, sőt cinizmust találunk. Mély meggyőződésem,
hogy az isteni hűségre való rácsodálkozás, az abban
való megerősödés menthet meg bennünket attól,
hogy egyrészt hálátlannak bizonyuljunk dacára a
sok elvett jónak, másrészt pedig restté váljunk, a
sok elnyert áldással nem törődve, holott Isten kegyelmével folyton hordoz és megújulásra késztet
bennünket. Ma csak címszavakat sorolok az esperesek jelentéseiből azzal, hogy megjegyzéseik többékevésbé mindenütt jellemzőek.
Az egyik jelentés hosszasan részletezi a megüresedett lelkészi helyekkel és a lelkészválasztással kapcsolatos gondokat. Szinte nyomasztó, mennyire nehéz alkalmas szolgatársat elhívni! (De kiegészítem:
milyen nehéz alkalmas presbitereket, gyülekezeti
munkatársakat, hittantanárt találni és szolgálatba
beállítani!) Itt-ott elsikkadni látszik a szolgálatra
való elhívás jó rendje, a presbitériumok privilégiumnak tekintik a lelkész meghívásának és megválasztásának ügyét, afféle tehetségkutató versenynek, olyannyira, hogy olykor saját gyülekezeteik
érdekeit sem veszik figyelembe, máskor pedig a határidők szorongatásában, a nagy kapkodásban még
a legelemibb erkölcsi szempontoktól is hajlamosak
eltekinteni. Boldog idők voltak, mondhatná valaki,
amikor egy-egy lelkészi állásra tucatjával jelentkeztek a pályázók. Szerintem sosem voltak ilyen idők,
s ha voltak, éppenséggel azok sem boldog idők voltak. Ám az, hogy olykor egy kerek évig vagy még tovább is betöltetlen egy-egy gyülekezetben a lelkészi
állás, miközben több tucatnyian vannak rendelkezési állományban, valami különös helyzetet mutat.
Hűség-hiányra mutat.
Ugyanez az esperesi jelentés jelzi ugyanis, hogy talán mindennek az is oka, hogy a lelkipásztori szolgálatból leginkább csak annak küzdelmessége látszik,
vagy éppen a lelkészre váró, lelkészt kereső gyülekezet elesettsége. Ami nyilván igaz, hogy tudniillik
vannak nehéz helyzetek és körülmények. Mégis értetlenkedünk, értetlenkedem, hogy miért jelent az
hátrányt egy-egy lelkészt kereső gyülekezet számára, hogy ott, a körükben fáradozni és szolgálni kell?!
Elnézést a kiszólásért: ha valaki tud olyan gyülekezet, ahol nem kell csinálni semmit és mégis minden
remekül megy, az gyorsan szóljon! Nem azért, mert
oda én is pályázni fogok, hanem azért, mert ott már
temetésre kell mennünk. Isten egyháza itt e földön
küzdő egyház (ecclesia militans), és Isten hűsége
nélkül csakhamar elbuknánk – ahol nem ismerik a
küzdés és fáradság világát, ott nem értik az evangélium életformáló hatalmát, hogy mit jelent meg-

öldökölni az óembert, felöltözni az új embert, mit
jelent közösséget formálni az isteni szent élettörvények szerint és mindenekelőtt országa dicsőségére
élni. Ez küzdelem, harc, önmagunk megöldöklése.
Egy másik jelentés széthullásról beszél, és a közösség szolgálattevőinek megújulását sürgeti, legyenek
azok lelkészek, presbiterek, hitoktatók, diakónusok. Ezékiel próféta szép látomását idézi a próféta könyvének 37. részéből. A próféta a széthullást
tényként rögzítette, és a megelevenedés reményével biztatott, mert Isten, ha megfeddi is népét, ha
engedi is – emberileg szólunk – széthullani, nagy irgalommal fordul hozzánk, rólunk meg nem feledkezik. Egy másik jelentés határozottan rámutat, hogy
bár a számadatok szerint növekedett a templomba
járók száma (abban az egyházmegyében!), az aktív,
szolgálni kész gyülekezeti tagoké nem növekedett.
Ezért arra ösztökél, hogy minden erőnkkel igyekezzünk a templomos sokadalmat élő gyülekezetté
formálni. Ez valóban egyre nagyobb feladat lesz,
az általánosan bevezetett hittanoktatás kapcsán
is, de leginkább annak felismerésében, hogy a lelkipásztorok és presbiterek hűsége csak az Istenhez
hűséges gyülekezet teljes közösségében ragyoghat
fel. Egy másik jelentés egészen markánsan azokat
a magatartásokat rója fel, amelyek következtében
eltorzul bennünk a Krisztus képe, vagy akár éppen
darabokra is törik. Magának élő és csak magával
törődő gyülekezet, magának élő és csak magával
törődő lelkipásztor, magának élő és csak önmaga
körül forgó presbitérium – mindez veszedelmes
kettősséget teremt az egyházban, és ha nem törik is
szét rajtunk Krisztus képe, egészen biztosan eltorzul. Hadd jegyezzek meg itt egyetlen ügyet, de ez
messze mutat – ez adakozási kultúránk gyengesége.
Miközben némelyik egyházmegyénkben szép rend,
hogy ünnepen, hálaadáson mások felé nyitják meg
szívüket a hálaadásra egybegyűltek, tehát a perselyadományt nem tartják meg maguknak, másutt meg
azt hallottam hirdetni a lelkész szájából (miután
több tíz milliós projektzáró eseményt ünnepeltek),
hogy szeretettel várnak mindenkit szeretetvendégségre – na, ez szép! –, és a perselypénzzel a szeretetvendégség költségeit támogathatjuk... Na igen.
Egy másik jelentés jelzi, hogy miközben vannak növekedő, erős, megújuló és nagy reményeket hordozó gyülekezeteink, aközben látnunk kell itt-ott az
erózió folyamatát is. A kisebb és elesettebb közösségek letöredeznek, gondozás nélkül maradnak, magukban maradnak, felszívódnak (van olyan egykori
templomos-parókiás helyünk, ma már, persze, szórvány, ahol évek óta nem láttak lelkészt!). Egy másik
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jelentés három tételben mondja ki az egyszerű helyzetet: a bűn rombol, Isten épít, az ember szolgál. S
ha nem szolgál, akkor nem épít, hanem rombol. Egy
másik jelentés arra hívja fel a figyelmet, hogy a külső dolgok megőrzésének igyekezete gyakran elrejti,
háttérbe szorítja, leértékeli, majd egyre inkább jelentéktelennek tünteti fel a lélekmentés áldott szolgálatát. Mi ér többet: újrafoltozni a templom tetejét
vagy megküzdeni akár egyetlenegy lélekért is?
Arról már nem is akarok szólni, ami rendre viszszatér, hogy vannak alkalmatlan törvényeink, kezünket-lábunkat megkötő intézményeink, adminisztrációs malmok, ahol maradék jókedvünket is
megőrlik, s keserű kenyeret sütnek belőle (de azt is
le kell adminisztrálnunk), és van az ó-emberünkből
is még jó sok ahhoz, hogy ezek a jelzések ne puszta
sanyargásnak tűnjenek. Mert mindezt úgy gondolom, hogy közben emlékeztetnek a hűséges Istenre, vagyis hűségünk egyetlen forrására, és azokra a
jelekre, mi több, csodákra, ahogyan megláthatjuk:
micsoda küzdelemben állnak helyt lelkipásztorok,
akik egyik egyházmegyénkben épp csak harmincan vannak, de száz közösséget gondoznak. Másutt mérhetetlen távolságokba elindulnak egy-egy
szórványba, ami sokszor csak egy-két családot jelent, ahogy sokan újra és újra erőt vesznek, hogy
szervezzék és végezzék a hitoktatást, a családok
gondozását, végezzék a vigasztalás szolgálatát, és,
leginkább, Istenhez folyamodnak, hogy alkalomrólalkalomra élő igét hirdessenek. És micsoda jele Isten
hűségének, hogy gondnokok és presbiterek, gyülekezeti munkások akár csak a külső dolgokban is, de
egyre inkább a belső életben is erőt, időt, anyagiakat, figyelmet áldoznak gyülekezeteink megépítésére. Micsoda jele Isten hűségének, hogy sokan nem
adják meg magukat sem a széthullás látványának,
sem az erózió erejének, sem saját fáradtságuknak,
sem a szaggató körülményeknek, sem a közönyös
kor porlasztó cinizmusának, hanem helytállnak, ha
kell, őrhelyükön, ha kell, a közösségük szervezésében, ha kell, a megbékítés szolgálatában, ha kell, az
egész anyaszentegyház életében, tisztséget is betöltve, ügyekben eljárva – de mind-mind leginkább
imádkozva, erőért és áldásért fohászkodva. Micsoda jele Isten hűségének, hogy miközben egy magába
zárkózó, önmagának élő, ünneptelen, a boldogságát
bankszámláján mérő, hálátlankodó és méltatlankodó világban élünk, aközben egyházunk közösségei
valóban közösségekben élnek, hordozzák egymás
terheit, imádságba foglalják mások gondját-baját,
nem irigykednek mások előrehaladására – világi
nyelven: sikerükre –, hanem együtt örülnek az örü-
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lőkkel és együtt sírnak a sírókkal. De sok vigasztalást veszek én ebből!
Számos helyen szolgáltam ez esztendőben mindezt megtapasztalva; most csak a fontosabbakat
sorolom, 2015 januárjától: Pomáz (esperes-beiktatás), Frangepán utca (egyházmegyei közgyűlés), Pécs (egyházmegyei közgyűlés), Mány (esperes-beiktatás), Pápa (közgyűlés), Vác (jubileum),
Sárbogárd (emlékműavatás), Németajkú Egyházközség (Dizseri-díj átadó), Mátraháza (tucatnyi
alkalommal konferencia), Beregszász (Generális
Konvent), Debrecen (jubileum), Nagykáta (jubileum), Székefehérvár (konferencia), Kiskunlacháza
(esperes-gondnoki), Mór (DURLE), Beregszász
(Generális Konvent elnökség), Bicske (presbiteri
konferencia), Dunapataj (beiktatás), Diósd (rádiós
istentisztelet), Galyatető (számos alkalommal konferencia), Maglód (hálaadás), Makád (hálaadás),
Verőce (jubileum), Kecskemét (óvodapedagógusok
országos értekezlete), Szigetszentmiklós (templomszentelés), Visegrád (esperesi értekezlet), Debrecen (diakóniai nap), Skócia (delegáció), Baross
tér (emlékkőavatás), Kőbánya (fogvatartottak országos imanapja) Kelecsény (előadás), Berekfürdő
(előadás), Tihany (konferencia), Tahi (konferencia),
Pécel (előadás), Mány (hálaadás), Pápa (előadás),
Pánd (igehirdetés), Tata (Csillagpont), Buda (augusztus 20. előest), Sárospatak (országos tanévnyitó), Pozsonyi út (Baár-Madas jubileum) Bicske
(esperesi értekezlet), Kötcse (előadás), Berekfürdő
(országos esperesi értekezlet), Szabadka (jubileum), Balatonszárszó (konferencia), Szada (beiktatás), Buda (előadás), Deák tér (reformáció hónapja
megnyitó), Fadd (hálaadás), Monorierdő (alapkőletétel), Tahi (gyülekezetiház-avató), Tiszakécske
(orgonaavató), Halásztelek (templomszentelő),
Kunszentmiklós (iskolaavató), Solt (hálaadás),
Gönc (Károlyi-napok), Cece (beiktatás), Balatonfüred (Generális Konvent Elnökség). Nem sorolom
itt rendszeres kötelezettségeimet a zsinaton, a kerületben, a különböző bizottságokban, a számos
tárgyalást a kormányzat képviselőivel, tanítói szolgálatomat, a rendszeres rádiós megnyilatkozásokat
és a többit. Csak annyit hozok ide, hogy sokak hűségéből kapok újra meg újra erőt, de leginkább abból,
amit Pál a második levelében mond Timóteusnak:
Istenünk hű marad: ő magát meg nem tagadhatja.
(2Tim 2,13)
S mindezt olyan körülmények közepette kell mondanunk, amikor az a kultúra, amely nemcsak eredménye, hanem valamilyen módon hordozója is
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keresztyén életünknek, eddig nem tapasztalt megrázkódtatásokon megy át. Mert miközben a nyugati civilizáció a jogalkotás révületében megsemmisíti a különbözés és a kivételesként-lét
régi adottságait, felőrli a társas-lét hagyományos szerkezeteit, s türelmetlenül mindent egy nevezőre hoz, feloldva férfi és nő különbségét, erős és gyenge különbségét, nyelv
és hagyományok különbözőségeit, s kioldva
a közös életből még a szimbólumait is mindannak, ami ezt tanúsítja, aközben a nyár óta
intenzívvé vált migráció, illetve ennek lehetetlen-tehetetlen kezelése jól mutatja, menynyire képtelen Európa önmagára odafigyelni,
értékeit megőrizni, gyermekeink és unokáink
számára biztató távlatot mutatni. Nem a politikai vitákra utalok, hanem arra, hogy a vitákban nem mutatkozik közös nevező. Nem
a vélemények különbségére utalok, hanem
arra, hogy micsoda manipulációkkal srófolják
az emberek érzelmeit. Menekültcímkét kaptak azok is, akik egyszerűen csak a jobb élet
reményében özönlik el Európát és hangosan
követelik jussukat, s az az Európa, amely már
hosszú évtizedek óta negligálja a keresztyénséget, most hirtelen a legteljesebb támogatást
követeli a még megmaradt keresztyén közösségtől egy következményeiben beláthatatlan engedékenységhez. Újabban divatba jött az
öngyilkosságban való segédkezés jogba foglalása,
assisted suicide a hivatalos neve. Mintha Európa
azt követelné tőlünk – eddig megvetett, lenézett,
leszólt keresztyéneitől –, hogy segédkezzünk civilizációnk öngyilkosságában. Az még a jobbik eset, ha
csak nyers gazdasági érdek áll a sokat hangoztatott,
nagyvonalú befogadókészség mögött, mert az elöregedett kontinensnek újabb és újabb, lehetőleg olcsó
és friss munkaerőre volna szüksége, hogy fenn tudja tartani jóléti rendszerét. Vagy, ami rosszabb, talán már ott tartunk, hogy a jelenlegi politikai elitet
egyáltalán nem érdekli a holnap, csak az, de az nagyon-nagyon, hogy ma szépet és jót írjanak róluk. A
tehetetlenséget sokféle intézményes formába lehet
rejteni, s aztán egy szót sem szólni arról, hogy mi
lesz holnap vagy holnapután. Néha úgy érzem, úgy
vagyunk, mint amikor jelentik, hogy nagy árhullám
jön lefelé a folyón, mi pedig azon vitatkozunk, hogy
milyen pohárból igyunk vizet. Ugyanakkor azt is ki
kell mondanunk, hogy mi egyetlen máshonnan érkezőt nem bántunk, s akit egy-egy ország befogadott (mert az minden egyes ország szuverén joga,
hogy befogadásról, annak mértékéről és feltételeiről

döntsön), akit tehát befogadtunk, az velünk élő embertársunk lesz, s reá ugyanúgy kell tekintenünk,
mint minden más velünk élő felebarátunkra. S neki
is mireánk. Ne keltsünk hát fölös riadalmat, mert
könnyű a gyűlölet démonait szabadon ereszteni, s
aztán reszketve nézni, miképpen grasszálnak ártatlanok körében is. Viszont jeleznünk kell a puszta
tényt, hogy sokan nem azért igyekszenek Európába, mert szeretnek bennünket. A jó életet szeretik,
a szociális biztonságot szeretik, a békét szeretik. S
ki ne szeretné? De súlyos tévedés azt hinni, hogy
felelőtlen gesztusokkal valaha is érdemelt egy-egy
ország vagy civilizáció egyetemes szeretetet és megbecsülést. A népvándorlások története éppen az ellenkezőjét bizonyítja.
Mindezek közepette úgy kell itt helyt állnunk, szolgálatunkat végeznünk, hogy az apostol Timóteushoz
szóló egyszerű emlékeztetését magunk is szívünkbe
vesszük, és feleszmélünk Isten hűségére. Mert az
Úr, aki kegyelmi ajándékként adta a szolgálatba való
elhívást, hűséges marad kegyelmében is, megújító
erőiben is. Sokat keressük az utóbbi időben, hogy
miképpen lehetne közömbösségünkből kizökkenni,
fáradtságunkból Isten erőivel kikászálódni, kedvtelenségünkből újra evangéliumi keresztyénekké,
vagyis Isten örvendező gyermekeivé lenni. Az akadályokat látjuk. Pl. a restséget, a pénz szeretetét,
az önépítés igézetét, a világ öngyilkos késztetéseit,
a lemondás kényelmességét, saját magunk okozta szervezeti bonyodalmakat, egymás iránti közönyösségünket és még sorolhatnám. De azt hiszem,
a megújulás forrását is világosan láthatjuk, mert az
mindig ugyanaz. Arra buzdítom közgyűlésünk minden tagját, s rajtuk keresztül gyülekezeteinket, hogy
az apostol intelme nyomán éppen hogy ne régmúlt
dolog iránti közönnyel viseltessünk a hűséges Isten
kegyelmi ajándékához, hanem gerjesszük fel azt, hogy
az Ő hűségére hűséggel válaszolhassunk. Így emlékezzünk meg elhunyt lelkipásztor testvéreinkről is, hálát
adva életükért, szolgálatukért a hűséges Istennek.
Ebben az évben ment el közülünk:
Nagy István dr., teol. professzor, 2015. január 3.
Bajusz Árpád, Isaszeg, 2015. február 10. aktív
Agyagási Béla, Foktő, 2015. március 11.
Kántor Ervin, Őrbottyán, 2015. április 30.
Fekete János, Monor-Kistemplom, 2015. május 28.
Kern Mária, Nagykőrösi Főiskola, 2015. július 3.
Tájnel Gábor, Bp-Pesthidegkút, 2015. július 28.
Sípos Ete Álmos dr., Bp-Nagyvárad tér, 2015. szeptember 7.
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Tóth Sándor, Sárkeresztúr, 2015. szeptember 16.
Lakatos Tibor, Gyömrő, 2015. szeptember 17. aktív
Molnár Miklós, Bp-Kálvin tér, 2015. október 23.
Hálát adunk Istennek időközben nyugállományba
vonult lelkipásztoraink szolgálatáért, és életükre az
Úr áldását kérjük. Nyugdíjba vonult:
Agyagási István Sárbogárdról, 2015. január 1.
Agyagási Istvánné Sárbogárdról, 2015. január 1.
Lizik Zoltán, Cegléd-Nagytemplom (Kanada), 2015.
január 1.
Szabó Péterné Cecéről, 2015. április 1.
Peterdi Dániel Pécs-Belvárosból, 2015. június 1.
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Orbán Kálmán Bp-Pestszentimréről, 2015. július 1.
P. Tóth Béla dr. Szentendréről, 2015. augusztus 1.
Szél János Kecskemétről, 2015. szeptember 1.
Vass Dezsőné dr. Érd-Parkvárosról, 2015. szeptember 1.
Kiss Boáz dr. Csákvárról, 2015. október 1.
Simon István Dunaföldvárról, 2015. október 1.
Szabó Zsuzsanna Kecskemétről, 2015. október 1.
Nyugállományba vonult lelkipásztorainknak áldott
pihenést kívánunk.
Köszönöm, hogy meghallgatták jelentésemet.
Budapest, 2015. november 12.

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
2015. november 12.
4. ÚJ ALKOTÓTAG IGAZOLÁSA, ESKÜTÉTEL

8. LELKÉSZSZENTELÉSRE BOCSÁTÁSUKAT KÉRŐKRŐL JELENTÉS

Előterjesztő: Hegedűs Béla
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. Az egyházkerületi közgyűlés Váradi Péter solti
lelkipásztort igazolja az alkotótagok sorában
mint lelkészi képviselőt a Bács-Kiskunsági
Egyházmegyéből. Életére, szolgálatára Isten
áldását kéri.
2. Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy
Sárosi Gábor, Végh Miklós lelkészi képviselő az
esküt letette. Életükre, szolgálatukra Isten áldását kéri.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a tizenegy lelkész kérelmét elfogadja. A lelkészszentelés időpontját a mai napon, november 12-én,
18.00 órára tűzi ki, a Kálvin téri templomban.

9. JELENTÉS A 2014. NOVEMBER 6-I KECSKEMÉTI LELKÉSZSZENTELÉSRŐL
Előterjesztő: Hegedűs Béla

7. LELKIPÁSZTOROK ESKÜTÉTELE ÉS OKLEVELEK ÁTADÁSA
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés megállapítja, hogy Juhász Ferencné
Müller Nikoletta, Lénárt Tibor, Márkus
Tamás András, Máté Csaba Sándor, Molnár
Ambrus, Németh Balázs, Németh Tamás,
Sáska Attila, Szilágyi Dénes István, Takaró
János Lajos, Wagana Anne Njeri a lelkészi esküt letette, a lelkészi oklevelet átvette.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a 2014. november 6-án, Kecskeméten
tartott lelkészszentelésről elhangzott jelentést
tudomásul veszi. A felszentelt lelkészek életére,
szolgálatára Isten áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Kecskeméti Egyházközségnek a lelkészszenteléshez nyújtott segítségért.
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10. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS
MUNKÁJÁRÓL

15. MISSZIÓI JELENTÉS
Előterjesztő: Böttger Antal

Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés az egyházkerületi tanács 2015. február 18-án és
május 27-én tartott ülésének munkájáról szóló beszámolót elfogadja.

12. PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FŰZŐDŐ HATÁROZATOK

1. A közgyűlés hálát ad Istennek a tavaly elvégzett
missziói munkáért, és köszönetét fejezi ki a szolgálatban hűséges lelkipásztoroknak, munkatársaknak, tudva, hogy mindenért egyedül Istené a
dicsőség!
2. A közgyűlés elfogadja a 2014. évről szóló missziói jelentést.
3. A közgyűlés elfogadja a 2014. évről szóló ifjúsági
jelentést.

Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. Az egyházkerületi közgyűlés köszönettel elfogadja a jelentést, a jegyzőkönyvhöz csatolja és a
dunamelléki közlönyben teljes egészében megjelenteti.
2. Az egyházkerületi közgyűlés Isten iránti hálával
emlékezik meg elhunyt lelkipásztorainkról:
Nagy István dr. teol. professzor, Bajusz Árpád
(Isaszeg), Agyagási Béla (Foktő), Kántor Ervin
(Őrbottyán), Fekete János (Monor-Kistemplom),
Kern Mária főiskolai tanár, Tájnel Gábor (BpPesthidegkút), Sípos Ete Álmos dr. (Bp-Nagyvárad
tér), Tóth Sándor (Sárkeresztúr) Lakatos Tibor
(Gyömrő) Molnár Miklós (Bp-Kálvin tér).
3. Örömben és békességben megélt nyugdíjas időt
kérünk nyugalomba vonult lelkipásztorainknak:
Agyagási
István
(Sárbogárd),
Agyagási
Istvánné (Sárbogárd), Lizik Zoltán (CeglédNagytemplom, Kanada), Szabó Péterné (Cece)
Peterdi Dániel (Pécs-Belváros) Orbán Kálmán
(Bp-Pestszentimre), P. Tóth Béla dr. (Szentendre), Szél János (Kecskemét), Vass Dezsőné dr.
(Érd-Parkváros), Kiss Boáz dr. (Csákvár), Simon
István (Dunaföldvár), Szabó Zsuzsanna (Kecskemét).

14. ELŐTERJESZTÉS PEDAGÓGUS KITÜNTETÉSEKRE
Előterjesztő: Hörcsök Imre
A közgyűlés elfogadja az előterjesztést.

4. Az egyházkerületi közgyűlés megbízza a nyolc egyházmegye elnökségét és missziói előadóját, hogy
vizsgálják meg a gyülekezetek státuszát, különös
tekintettel az anya/missziói és missziói/szórvány
besorolások határaira 2016. január 31-ig.
5. A közgyűlés továbbra is megbízza a Missziói Bizottságot és a kerület elnökségét, hogy folytassa a
megkezdett gyülekezetalapítási programot, valamint megbízza az egyházkerületi tanácsot, hogy a
2016. évi költségvetés készítésénél az ehhez szükséges forrásokat építse be a költségvetésbe.

16. TANULMÁNYI JELENTÉS
Előterjesztő: Szűcs Ferenc
1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a tanulmányi jelentést.
2. Örömmel ajánlja az egyházkerület lelkipásztorainak figyelmébe a II. Helvét Hitvallás közelgő
jubileumi éveit és kéri, hogy hitvallásunk jelentőségét tudatosítsák mind a lelkészi tanulmányi
programokban, mind a presbiteri képzésekben
és a gyülekezeti tanításban.
3. Az egyházkerületi közgyűlés örömmel állapítja
meg, hogy a lelkésztovábbképzés országos, kerületi és egyházmegyei szinten hatékonyan folyik.
Köszönetet mond a szervezésben, előadások
tartásában és adminisztrációban részt vevőknek. Egyben elrendeli, hogy minden lelkipásztor
számára követhetően álljon rendelkezésre a konferenciákon, publikációkkal, ill. posztgraduális
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képzésekkel megszerezhető kreditek száma. A
nyilvántartás és közzététel módjának kidolgozására felkéri a kerületi referenst és a Tanulmányi
Bizottságot. Határidő: 2016. május 31.
4. Az egyházkerületi közgyűlés köszönetet mond
a lelkészképzés támogatásában részt vevő lelkipásztoroknak, egyházmegyéknek és gyülekezeteknek.
5. A közgyűlés elrendeli, hogy a tanulmányi jelentések térjenek ki a parókiális könyvtár, folyóirattár
állapotára.
6. A közgyűlés kéri a MRE Zsinatát, hogy amennyiben az igehirdetések segítő orgánuma országosan
az Igazság és Élet c. folyóirat, úgy annak tematikája igazodjék a közös bibliaolvasás rendjéhez.
7. Az egyházkerületi közgyűlés felszólítja azon egyházmegyéket, ahol nem minden egyházközségből érkezett be tanulmányi jelentés, hogy hatékonyan érvényesítsék a jó rendet.
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18. DIAKÓNIAI JELENTÉS
Előterjesztő: Derencsényi Zsuzsanna
1. A közgyűlés elfogadja a diakóniai és patronálási
jelentést.
2. A közgyűlés javasolja a Zsinat számára gyülekezeti segítők képzését oktatási intézményeinkben
(házi gondozás, beteglátogatás, stb.)
3. A Diakóniai Bizottság megfontolásra javasolja a
közgyűlésnek, hogy a forráshiányos gyülekezetek éljenek a közmunka lehetőségével.
4. A Diakóniai Bizottság javasolja a romák iránt felelősséget vállaló gyülekezetek diakóniai segítését.

19. GYŰJTEMÉNYI JELENTÉS
Előterjesztő: Fogarasi Zsuzsa
1. Az egyházkerület közgyűlése elfogadja a jelentést.

17. ISKOLAÜGYI JELENTÉS

2. A közgyűlés szorgalmazza, hogy minden egyházmegyénknek legyen gyűjteményi előadója.

Előterjesztő: Hörcsök Imre
1. A közgyűlés elfogadja az iskolaügyi jelentést.
2. A közgyűlés örömmel veszi az igazgatói beszámolóban olvasható hírt (18. oldal), mely szerint
a Baár-Madas Református Gimnázium 2014-ben
a 100 legjobb iskola rangsorában a 45. helyet
érte el. (A sorrend kialakításában az érettségi
mutatók, a nyelvvizsgák, a tanulmányi versenyek mellett a kompetenciamérés eredményeit
veszik figyelembe.) A közgyűlés gratulál az elért
eredményhez és köszönetét fejezi ki a gimnázium nevelőtestületének és a tanulóifjúságnak.
3. A közgyűlés köszönetet mond az egyházmegyék
iskolaügyi előadóinak a tartalmas, részletes beszámolókért.
4. A közgyűlés köszönetét fejezi ki az egyházkerület minden pedagógusának és az iskolavezetőknek, hittanoktatóknak, vallástanároknak és lelkipásztoroknak, hogy elkötelezett munkájukkal
fáradhatatlanul szolgálják az ifjúság hitben való
nevelését és oktatását.

3. A közgyűlés megköszöni a jelentést beküldő egyházmegyék előadóinak munkáját.
4. A közgyűlés egyetért a felmérő munka szükségességével és javasolja annak folytatását.
5. A közgyűlés buzdítja kebelbeli gyülekezeteit,
hogy vegyék igénybe a Ráday Múzeum tanácsadó, restauráló szolgálatát, szolgáltatásait.
6. A közgyűlés a következő ügyben kéri véleményének képviseletét az illetékes döntéshozóknál: a
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ egyházi műemléki
ügyekben eljárva legyen köteles együttműködni
egyházi referensekkel, tanácsadókkal.

20. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS
Előterjesztő: Hegedűs Béla
Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a Gazdasági
bizottság tájékoztatóját.
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21. ÉPÍTÉSI JELENTÉS

24. EGYHÁZZENEI JELENTÉS

Előterjesztő: Hegedűs Béla

Előterjesztő: Vizi István

1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a jelentést.

1. A közgyűlés elfogadja a jelentést.

2. Az egyházkerületi közgyűlés hálát ad Isten gondviselő kegyelméért, hogy a 2014-es esztendőben
is volt lehetőség építkezésre, felújításra egyházközségeinkben.

2. A közgyűlés megköszöni a gyülekezetekben szolgáló kántorok, kórusvezetők fáradozását, az énekkarok szolgálatát, a kántorképző tanfolyamok áldozatos munkáját.

3. Az egyházkerületi közgyűlés bölcs és megfontolt
döntést kér minden egyházközségtől az építkezés, felújítás megkezdése előtt, hogy erejükön
túl ne kezdjék azt el.

3. A közgyűlés felhívja a gyülekezetek figyelmét
az istentiszteletekhez kapcsolódó rendszeres
énektanításra.

25. MÉDIA- ÉS INFORMATIKAI JELENTÉS
22. SZÁMVIZSGÁLÓ JELENTÉSE
Előterjesztő: Váradi Péter
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a jelentést.
1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a beszámolót.
2. Az ezt követően benyújtott ellenőrzési jegyzőkönyvek az egyházkerület elnöksége elé kerülnek, ha azokban intézkedést igénylő megállapítás szerepel.
3. Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy a
feltárt számviteli ellentmondások feloldása nem
egyházkerületi kérdéskör, azokat zsinati szinten
kell a törvényben rendezni.

2. Az egyházkerület közgyűlése megköszöni a lelkipásztoroknak, családtagjaiknak, presbitereknek,
gyülekezeti munkásoknak a 2014. évi sajtó-,
iratterjesztési szolgálatot. Buzdítjuk a gyülekezeteket, hogy a felkínált sajtómegjelenési lehetőségeket bölcsen használják ki.

26. SPIRITUÁLIS JELENTÉSE
Előterjesztő: Bölcsföldi András
1. A közgyűlés elfogadja a jelentést.

23. KATECHETIKAI JELENTÉS
2. A közgyűlés megköszöni a spirituális munkáját.
Előterjesztő: Lenkeyné Teleki Mária
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése kéri a Dunamelléki Református Egyházkerület Gazdasági Bizottságát, hogy támogassa
a gyülekezeti gyermekmunkások képzését a
2015/2016-os tanévben.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése megbízza a Dunamelléki Református Egyházkerület katechetikai előadóját a gyermekmunkás-képzés megszervezésével.

3. Isten áldása kísérje a Hittudományi Kar profeszszorainak, tanárainak és dolgozóinak valamint
diákjainak életét és szolgálatát!

35. A BAÁR-MADAS GIMNÁZIUM IGAZGATÓTANÁCSA
Előterjesztő: Hörcsök Imre
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése a Baár-Madas Református Gimnázium,
Általános Iskola és Diákotthon igazgatótanácsába
a következő tagokat delegálja: Gegus Gábor, Kiss
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László, dr. Körösényi András, dr. Magay Tamás,
dr. Mészáros István, dr. Závodszky Géza.
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39. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
Előterjesztő: Hegedűs Béla

36. INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSOK
Előterjesztő: Hörcsök Imre
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés jóváhagyólag megerősíti Tombor László vezetői megbízását a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégiumban a 2015.
augusztus 1 – 2020. július 31-ig terjedő időszakra.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés jóváhagyólag megerősíti Zsóri Mónika vezetői megbízását a Gyökössy Endre Református
Óvodában a 2015. augusztus 1 – 2020. július 31ig terjedő időszakra.

37. AZ EGYHÁZKERÜLETI ELNÖKSÉG FELHATALMAZÁSA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK ÉS PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

1. Szűcsné Vargacz Anikó, Vincze István, Scherman
László, Tordai Tünde, Balog Zoltán, Szabóné Bérces
Mária, Tarr Zoltán József, Búti Csaba, Csőri-Czinkos
Krisztina, Édes-Fogarasi Tünde és Nagy Lenke lelkipásztor lelkészi képesítését – a felterjesztő egyházmegyék javaslata alapján – a Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés 2020. december 31-ig
hatályban tartja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése Bába-Bodonyi Adrienn és Lőrinczi Hunor
lelkészi képesítését nem tartja hatályban.

40. A VÉRTESALJAI EGYHÁZMEGYE TANÁCSKOZÁSI ÉS ÜGYRENDI SZABÁLYRENDELETE
Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a Vértesaljai Református Egyházmegye tanácskozási és ügyrendi szabályrendeletét jóváhagyja.

Előterjesztő: Hörcsök Imre
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése felhatalmazza az egyházkerület elnökségét arra,
hogy jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmények módosított alapító okiratát és pedagógiai programját,
melyről a soron következő közgyűlésen beszámol.

38. LELKÉSZI FŐJEGYZŐI TISZT MEGÜRESEDÉSE LEMONDÁS FOLYTÁN

41. A VÉRTESALJAI EGYHÁZMEGYE SZABÁLYRENDELETE AZ ÉPÍTÉSI ALAPRÓL
Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a Vértesaljai Református Egyházmegye építési
alapjának szabályrendeletét jóváhagyja.

42. BUDAPEST-ÁRPÁDFÖLD ANYAEGYHÁZKÖZSÉGGÉ ALAKÍTÁSA

Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése elfogadja Simonfi Sándor lemondását
egyházkerületi lelkészi főjegyzői tisztségéről.

Előterjesztő: Hegedűs Béla

2. A közgyűlés köszönetet mond Simonfi Sándor
egyházkerületi lelkészi főjegyzői szolgálatáért.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés
tudomásul veszi a Budapest-Árpádföldi Református
Missziói Egyházközség anyaegyházközséggé történő
átminősítését, 2016. január 1-jén kezdődő hatállyal.

3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése elrendeli a választást a megüresedett
egyházkerületi lelkészi főjegyzői tisztségre.
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43. DUNAVARSÁNY ANYAEGYHÁZKÖZSÉGGÉ
ALAKÍTÁSA

Missziói Egyházközség szórvánnyá minősítését
és beosztását a Csabdi Református Egyházközséghez, 2016. január 1-jén kezdődő hatállyal.

Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés tudomásul veszi a Dunavarsányi Református
Egyházközség anyaegyházközséggé történő átminősítését, 2016. január 1-jén kezdődő hatállyal.

46. SZÓRVÁNYOK BEOSZTÁSA: MEZŐFALVA,
PUSZTASZABOLCS, RÁCKERESZTÚR, SZABADEGYHÁZA
Előterjesztő: Hegedűs Béla

44. DÉLEGYHÁZA MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉGGÉ
ALAKÍTÁSA
Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés tudomásul veszi a Délegyházi Református
Missziói Egyházközség megalakítását, 2016. január
1-jén kezdődő hatállyal.

45. BODMÉR ÉS VÉRTESDOBOZ SZÓRVÁNNYÁ
MINŐSÍTÉSE
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés tudomásul veszi a Vértesdobozi Református
Missziói Egyházközség szórvánnyá minősítését
és beosztását az Alcsúti Református Egyházközséghez, 2016. január 1-jén kezdődő hatállyal.

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi
Közgyűlés tudomásul veszi Ráckeresztúr szórvány beosztását az Ercsi Református Missziói
Egyházközséghez, 2015. április 1-jén kezdődő
hatállyal.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés tudomásul veszi Mezőfalva szórvány beosztását az Alapi Református Missziói Egyházközséghez, 2015. április 1-jén kezdődő hatállyal.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés tudomásul veszi Pusztaszabolcs és Szabadegyháza szórvány beosztását a Vértesaljai
Református Egyházmegyéhez 2015. augusztus
15-én kezdődő, három évig terjedő hatállyal.

47. SÁRPILISI INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK
BEJEGYZÉSE A TOLNAI EGYHÁZMEGYE JAVÁRA
Előterjesztő: Hegedűs Béla

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés tudomásul veszi a Bodméri Református

Tudomásul szolgál.

EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS
2015. december 9.
6. AZ EGYHÁZKERÜLET 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

7. EGYÉB ÜGYEK
Előterjesztő: Szabó István

Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
az egyházkerület 2015. évi módosított költségvetését elfogadja.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
felhatalmazza az egyházkerületi elnökséget arra,
hogy tárgyalást folytasson a Parád 1516 helyrajzi
számon található telek eladásáról.

2015. DE C E MBER I TA NÁCS ÜL É S HATÁ ROZATA I
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EGYHÁZMEGYEI ADATOK
adatszolgáltatás dátuma: 2015. december

BARANYA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Kovách Péter – TT-ról Pécsre iskolai lp.
2. Kovách P-né Mészáros Erzsébet – TT-ról Pellérdre
3. Németh Ferenc – Kistótfalu-Újpetréről lemondott
4. Molnár Imre – Komlóra
5. Gyenge Károly – Erdélyből Hidasra
6. Németh Norbert – em-től Pécs-Belvárosba
7. Székely Zsolt – Bp-Pesthidegkútról Kovácshidára exm.
8. Pál Tamás – (Csányoszró mellett) em-i kórházlelkész
SZÜLETETT:
1. Anna Róza – Komlósi Péter 1. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Peterdi Dániel – Pécs-Belsőváros

BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Szűcsné Vargacz Anikó – Soltról rend.áll.-ba
2. Magyar Csanád – Nagykőrösről Fülöpszállásra b.lp.
3. Kuti Józsefné Filep Katalin – DT-ról Kecskemétre int.lp.
4. Farkasné Tóth Zsuzsanna Ágnes – Kunszentmiklósra b.lp.
5. Balogh Róbert – TT-ról Bácsalmásra (Jánoshalma) b.lp.
SZÜLETETT:
1. Janka Dorottya – Kerekes Márton 3. gyermeke
2. Domán Antal – Alföldy Boruss Dániel 3. gyermeke
3. Johanna – Ritter Nándor 3. gyermeke
4. Tünde Zsuzsanna – Farkasné Tóth Zsuzsanna 1. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Szél János – Kecskemét
2. Szabó Zsuzsanna – Kecskemét

BUDAPEST-DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Lakatos Enikő – Budáról Budafokra b.lp.
2. Páskuné Ercse Imola – Pestszentlőrinc-Kossuth térre
3. Takaró János – Pasarétre b.lp.
4. Szabó Károly – Kelenföldre b.lp.
5. Lakatos Zsuzsanna – Gyömrőről em.kórházlp.
6. Hajdú Bálint Kadosa – em-től Pestszentlőrincre
SZÜLETETT:
1. Emma Johanna – Papp-Tóth Violetta 2. gyermeke
2. Kiara Judit – Gärtner Gyöngyi gyermeke
3. Hanna – Ablonczy Tamás 2. gyermeke

4. Márton – Korompayné Szenci Gabriella 4. gyermeke
5. Vilmos János – Harkai Ferenc Csaba 5. gyermeke
6. Bercel József – Csűrös András Jakab és Varga Vanda 1.
gyermeke
7. Dávid – Rápolty Dávidné 1. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Orbán Kálmán – Pestszentimre

BUDAPEST-ÉSZAK
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Szabóné Zimányi Noémi – Rákosligetről visszarendelve
2. Peterdiné Molnár Judit – Pécs-Belvárosból megyei lp.
3. Márkus Tamás – KRE egyetemi lelkész
4. Lénárd Zsuzsanna – Gödöllőről Rákospalota-Újvárosba b.lp.
5. dr. Révész Jánosné – Etyekről a Telefonos Lelkigondozó
Szolgálathoz
6. Szabó Lajos – Rákosligetről rend.áll.
7. Papp Judit – Németajkú ek-ből em-i b.lp.
8. Lázár Csaba Zoltán – Németajkú ek-ből Bp-Szabadság térre
9. Kozma Ferenc – Újpalotára b.lp.
10. Tarr Zoltán – zsinati hivatalból rend.áll.
SZÜLETETT:
1. Péter – Sebőkné Babos Boglárka gyermeke

DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Kirsch Attila – Ceglédről rend.áll.-ba
2. Murányi Melinda – Szigetszentmiklós-Kossuth u-ról Halásztelekre b.lp.
3. Sáska Attila – Ócsáról Délegyházára b.lp.
4. Lénárt Tibor – Monor-Kistemplomba b.lp.
SZÜLETETT:
1. Zengő Róza – Kiss Gergely István és Tóth Emese Tünde 2.
gyermeke
2. Deli Otniel – Gyimóthy Zsolt 6. gyermeke
3. Bendegúz – Riczuné Kiss Georgina 2. gyermeke
4. Áron Dániel – Király János 5. gyermeke
5. Simon Sámuel – Szetey Szabolcs 2. gyermeke
6. Napsugár Tünde – Tamás Balázs 1. gyermeke
ELHUNYT:
Lakatos Tibor gyömrői lelkész

NYUGDÍJBA MENT:
1. Lizik Zoltán – Cegléd
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ÉSZAKPEST

VÉRTESALJA

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Fodor István – az egyházmegyétől Diósdra b.lp.
2. Vida Szabolcs – a szeretetszolgálattól a leányfalui idősotthonba
3. Bodáné Csontos Gabriella – kórházlelkészből Hatvanba b.lp.
4. Molnár Ambrus – Balassagyarmat b.lp.
5. Juhász Ferencné Müller Nikoletta – Gödöllőre b.lp.
6. Gergely Szabolcs – Kárpátaljáról Isaszegre
7. Sándor Levente – Sárbogárdról Szadára

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Szilágyi Dénes István – Sárkeresztúr b.lp.
2. Hős Csaba – Alcsútról Felcsútra
3. Hős Orsolya – Felcsútra b.lp.
4. Andrási Kristóf – Baranyából Vértesacsára + egyházmegye
5. Gajdos János – TI-ről Cecére
6. Hunyadi János – Kalocsáról Etyekre
7. Tverdota-Vass Edit Szeréna – DT-ról Pusztaszabolcsra

SZÜLETETT:
1. András – Máthé Zoltán 1. gyermeke
2. Kerecsen Zoltán – Koncz Zoltán 1. gyermeke
3. Bolda Liliom – Tar Zoltán Gyula 3. gyermeke
4. Kincső – Árvavölgyi Béla és Szatmári Ibolya 1. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Vass Dezsőné Baki Ilona – Érd-Parkváros
2. P.Tóth Béla – Szentendre
ELHUNYT:
Bajusz Árpád – Isaszeg

SZÜLETETT:
1. Mirjam – Gajdos János 2. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Agyagási István – Sárbogárd
2. Agyagási Istvánné – Sárbogárd
3. Szabó Péterné – Cece
4. dr. Kis Boáz – Csákvár

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:

TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Csomós Balázs – Faddra
2. Szilágyi János – Dunaföldvárra
SZÜLETETT:
1. Barnabás – Mészáros Zoltán 4. gyermeke
2. Minka Ildikó – Sípos Előd Zoltán 1. gyermeke

Tóth Sándor – volt egyházkerületi főjegyző
 Sípos Ete Álmos – Bp-Nagyvárad tér
 Nagy István – teológiai professzor
 Agyagási Béla – Foktő
 Kántor Ervin – Őrbottyán
 Fekete János – Monor-Kistemplom
 Kern Mária – főiskolai tanár
 Tájnel Gábor – Bp-Pesthidegkút
 Molnár Miklós – Bp-Kálvin tér

NYUGDÍJBA MENT:
1. Simon István – Dunaföldvár

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja

Szerkesztőség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
Felelős szerkesztő: Hegedűs Béla
Szerkesztő: Regéczy-Nagy Enikő püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O. A. Invest gondozásában
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A közlöny ezen számának beköszöntőjét
Hegedűs Béla főjegyző írta volna.
Hadd álljon itt ezért bármilyen szöveg helyett
az ő fényképe – búcsúzásul.
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Élet a teológián
Beszámoló a teológia 2016/17-os évének
első szemeszteréről
Évkezdő csendesnapok:
A teológia évkezdő csendesnapjait hagyományosan Tahiban, a Sion-hegyén tartotta, melynek mozgatója idén
egy külföldi vendégelőadó által felépített tematika. Ellis
Potter svájci tanár a keresztyén spiritualitásról tartott öt gondolatébresztő előadást angol nyelven, ami
felpezsdítette és beszélgetésre indította a közösséget.
Esti áhítatot Szabóné László Lilla tanár tartott. Évkezdő
úrvacsorás istentiszteleten Bölcsföldi András spirituális buzdította a diákságot. Nem maradtak el a szokásos
évfolyamórák sem, amikor a hallgatók évfolyamvezetőikkel tervezhették az évet.
Közös ebédek:
A teológián a 2016/2017-es tanév első félévében a
következő szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és professzoraikat, valamint
a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni
megvendégelésen: Ágoston Sándor Alapítvány, egyházkerület, HTK, Polgármesteri Hivatal (Ferencváros),
Bibliatársulat, Délpesti Egyházmegye, zsíros kenyeres
ebéd (spirituális), MRE Zsinat, Északpesti Egyházmegye, Tolnai Egyházmegye, Presbiteri Szövetség
Programok:
A félév során több külső előadót is szerveztek a diákok Harangozó Dóra V. éves közösségi titkár vezetésével. Evangélizációs-hitmélyítő alkalmon Takaró
Károly kelenföldi lelkész volt a meghívott igehirdető.
Bögre körüli esten Literáty Zoltán volt a diákság
vendége. SpiriSix címmel hat találkozásból álló kis
közösségi programot szervezett a spirituális. A Károli
közösségi napokon a diákok filmmaratont tartottak.
Megrendezték az elsősök bemutatkozását, a Gólyaestet, valamint megtartották az egyházi és nemzeti
ünnepeket. Több megemlékező és szakkonferencia is
volt az épületben, melyen részt vettek a diákok, mint
például az ’56-os forradalom 60. évfordulójáról tartott teológus-megemlékezés. Hegedűs Béla egyházkerületi főjegyző halála miatt a december eleji Mikulás est elmaradt. A HÖK teljes vezérkara részt vett
a főjegyző búcsúztatóján. Az imádság gyakorlatáról tartottak szakmai esteket az idén is, melyben

három előadó számolt be az imádsággal kapcsolatos
tapasztalatairól. Az imádság mint elmélkedés címmel
Kovács Endre lelkiségi teológus, Jelen lenni, megérkezni az imában témakörről Sóskuti Zoltán lelkész, Mi közük van a reformátusoknak a szemlélődéshez? témában
pedig Fekete Ágnes lelkipásztor tartott előadást.
Otthonórák:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó „külsős” (nem teológus) hallgatók számára
a teológia spirituálisa szervezett hétfő esténként
Otthonórákat, melyek fele teológushallgatók által
tartott bibliaóra, másik részük előadás. A hitéletet,
ezen belül a bibliaórákat a hitéleti felelős, Orosz István szervezte. A félév alatt vendégünk volt Horváth
Marianna lelkész, aki Csók Istvánról tartott vetítettképes előadást. Pap Erika pszichológus, szimbólumterapeuta a számítógépes játékok lelki hátteréről és korunk jelenségeiről, veszélyeiről beszélt.
A reformáció 2017-es évfordulójáról tartott előadást
a kollégium lelkész-igazgatója, Lányi Gábor. Volt egy
adventre ráhangoló irodalmi est, végül bemutatkozott a Sófár, a református éneklést, dicsőítést megújító közösség élő jelenléttel, énekkel.
Teológusnapok és egyéb alkalmak a
2016/2017-es tanév első félévében:
Ebben az évben is több teológusnapot és –hétvégét szerveztünk, amelyben tevékenyen részt vett
Kisturi Eszter III. és Kiss Diána V. éves teológus.
Pilisszentlászló, Kunszentmiklós, München
(Magyar Gyülekezet), Tolnai Egyházmegye
(Őcsény – presbiteri találkozó, Zsibrik – látogatás, Decs, Sárpilis, Alsónyék, Bátaszék, Bonyhád,
Váralja, Lengyel), Gyúró, Ócsa, Kecskemét
(Petőfiváros, Margaréta Otthon) Józsefváros (Salétrom utca). Evangélizációs szolgálat:
Schweitzer-otthon (6 fő), Százhalombatta (5 fő), Mátyásföld (6 fő), Gyúró (4 fő),
Alsónémedi, Kecskemét.
Tanulmányi kirándulások:
Ezúttal rövidebb tanulmányutat (8 napos) szerveztünk Székelyföld szívében címmel Erdély távolabb
eső részébe, ahol inkább az apróbb falvak, turisták
által kevésbé látogatott helyek felkeresése volt a cél.
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Teológusnap Kecskeméten
(Petőfiváros)
Az ottani magyarságnak, reformátusságnak fontosabb központjaira és a nem annyira ismert, de nevezetes helyek felkeresésére fókuszáltunk. Utunk során
érintettük a Madarasi-Hargitát, a Szent Anna-tavat,
a gyimesi hegyeket. Három olyan településen szálltunk meg, ahol a helyi egyházközség kezdeményezőkészségének köszönhetően figyelemreméltó elképzelések valósultak meg. Jártunk Felsőcsernátonban,
ahogy a helyiek alapítványi formában szép és igényes
konferencia-központot és táborhelyet alakítottak ki
egy régi malom megvásárlásával. Itt részt vettünk az
istentiszteleten is, amelyen éppen gyülekezeti kórustalálkozó volt, ebbe a teológusok is bekapcsolódtak.
Jártunk Illyefalván, ahol láthattuk, hogyan alakul
át egy település szerkezete sok jó és kreatív kezdeményezés nyomán. És jártunk Gyimesközéplokon,
Hidegségpatakán, ahol a láthattuk a helyiek életét és
küzdelmeit. A találkozások, a megtekintett épített és
természetes értékek és az egész út formálta a teológusok látását, erősítette magyarságtudatát és megélhető
közösségi élményt adott.
Nyári építőtáborok:
Az Ágoston Sándor Alapítvány szervezett és támogatott nyáron a teológusok és egyetemisták számára
több építő- és gyermektábort. Gyermekotthonosoknak szerveztek tábort teológusok az erdélyi
Zsobokon, valamint konfirmandusok számára Gyulafehérváron, a vajdasági Módoson pedig immár
szokásosan anyanyelvőrző keresztyén tábort tartottak. Az ősz során majdnem minden helyszínre vis�szamentek, ajándékokkal, találkozásokkal szereztek
örömet. Mint minden évben, iskolakezdéskor sor került a gyimesi segélyakcióra. Decemberben pedig
módosi gyerekeknek vittek ajándékokat.
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Székelyföld szívében c. tanulmányúton
(Alsócsernáton)

Teológusok segítenek
a gyulafehérvári gyermekhéten
Nyári programok:
Megerősítettük a jelenlétünket a Művészetek Völgyében, melynek központi témája a boldogság volt,
címe pedig: Boldogság függőkert. A református
templomban Votin Dóra festőművész kiállítás volt
látható, az udvaron Kő Boldizsár szobrászművész
csodálatos fa-installációit, és a Füle Tamás által
fotón feldolgozott Gyökössy-boldogmondásokat
láthatták. Ezen kívül koncertekkel, beszélgetésekkel, előadásokkal, énekes programokkal, irodalmi kávéházzal folytattunk kulturális missziót
a Taliándörögdön, a templomkertben. Ebben az évben is felkérést kaptunk arra, hogy vegyünk részt
a Művészetek Völgye ökumenikus istentiszteletén,
ahol neves művészek szolgálnak a liturgiában.
Bölcsföldi András spirituális
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tanácsülés határozatai
2016. február 11.

6. AZ EGYHÁZKERÜLET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK
2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI
Előterjesztő: Hegedűs Béla
6/a. A Dunamelléki Református Egyházkerületi
Tanács elfogadja az egyházkerület 2016. évi
költségvetését 3 312 546 501,- forint bevételi és kiadási összeggel.
6/b. A Dunamelléki Református Egyházkerületi
Tanács elfogadja az egyházkerületi székház
és konferencia-központ 2016. évi költségvetését 108 630 274,- forint bevételi és kiadási
összeggel.
6/b/I. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a mátraházai
konferencia-központ 2016. évi költségvetését 84 603 997,- forint bevételi és
kiadási összeggel.
6/b/II. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a galyatetői konferencia-központ 2016. évi költségvetését
25 053 533,- forint bevételi és kiadási
összeggel.

6/e. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a tahi konferencia-telep
2016. évi költségvetését 32 605 177,- Ft bevételi és kiadási összeggel.
6/f. A Dunamelléki Református Egyházkerületi
Tanács elfogadja, jóváhagyja a Baár–Madas
Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon 2016. évi költségvetését
580 870 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal.
6/g. A Dunamelléki Református Egyházkerületi
Tanács elfogadja, jóváhagyja a Sylvester János Református Gimnázium 2016. évi költségvetését 206 506 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal.
6/h. A Dunamelléki Református Egyházkerületi
Tanács elfogadja a Gyökössy Endre Református Óvoda 2016. évi költségvetését 32 256
000,- Ft bevételi oldallal és kiadási oldallal.
6/i. A Dunamelléki Református Egyházkerületi
Tanács elfogadja a Ráday Gyűjtemény 2016.
évi költségvetését 224 137 000,- Ft bevételi
és kiadási oldallal.

6/b/III. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a Bibliás Könyvesbolt
2016. évi költségvetését 22 801 000,- forint bevételi és kiadási összeggel.

6/j. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet
2016. esztendőre elkészített költségvetését
7 514 258,- Ft bevételi és kiadási oldallal.

6/c. A Dunamelléki Református Egyházkerületi
Tanács elfogadja a Ráday Felsőoktatási Diákotthon 2016. évi költségvetését 72 175 704,forint bevételi és kiadási összeggel.

6/k. A Dunamelléki Református Egyházkerületi
Tanács elfogadja a PROMISSZ 2016. esztendőre elkészített költségvetését 2 520 000 Ft
bevételi és kiadási oldallal.

6/d. A Dunamelléki Református Egyházkerületi
Tanács elfogadja a Kárpát-medencei Református Ifjúsági Központ 2016. évi költségvetését 46 692 891,- forint bevételi és kiadási összeggel.

7. EGYHÁZKERÜLETI DÍJLEVELEK
Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
elfogadja az egyházkerületi díjleveleket.

2016. F EBRUÁR I TA NÁCS ÜL É S H ATÁROZATA I
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8. EGYÉB ÜGYEK

Gyűjtemény számára az egyházkerület
tartalékai terhére.

Előterjesztő: Szabó István
8/1.
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Az egyházkerületi tanács felhatalmazza
az elnökséget arra, hogy szükség esetén
átmeneti likviditást biztosítson a Ráday

8/2.

Az egyházkerületi tanács felhatalmazza az
elnökséget arra, hogy tárgyalást folytasson a tamási evangélikus templom megvásárlásáról.

Püspöki jelentés
2016. május 6.
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
Mindenekelőtt e helyről is hadd gratuláljak Hegedűs Béla főjegyző úrnak, és a gratuláció mellett
hadd köszönjem meg, hogy elvállalta ezt a tisztséget. Főjegyzőnek lenni a régi időkben szép
tisztesség és dicsőség volt, úgy szoktuk mondani
köznyelven, hogy a főjegyző a püspökhelyettes.
A mögöttünk lévő évtizedek azt hozták, hogy a
főjegyző nem csak akkor szerepel, amikor a püspök nem ér rá, vagy elküldi maga helyett, vagy
vezeti a közgyűlés rá vonatkozó részeit – törvényünk csak ennyit tartalmaz a főjegyzőre nézve.
Ma már a főjegyzőnek az egyházkerület igazgatásában, a feladatok teljesítésében roppant nagy
terhe van. Hegedűs Béla esperes úr régóta ismeri egyházkerületünk igazgatásának belső életét,
hiszen esperesként, az egyházkerület Gazdasági
Bizottságának vezetőjeként minden alkalommal
itt volt, hűséggel helytállt, és ha valaki, akkor ő
igazán tudja, milyen roppant terhet vállal az, aki
főjegyzőséget vállal. Különösen az előzmények
fényében, amikor úgy kellett főjegyzőt választanunk, hogy a korábban megválasztott főjegyző tisztségéről lemondott. Olyan munkába áll ő
most bele, amelynek a dicsősége, a szépsége, a
nagyszerűsége nem nagyon látszik, csak inkább
a terhe és a fáradsága. Ővele együtt hordozzuk
egész egyházkerületünket buzgó imádságban, Isten megsegítő kegyelmét kérve.
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
Nem készültem ma különös mondandóval, hiszen
most már – azt nem mondom, hogy hagyomán�-

nyá vált, de – kialakult az a rend, hogy tavasszal
nem tartunk egyházkerületi közgyűlést, hanem
tanácsülést, hiszen a tavaszi ülésünk javarészt
munkaértekezlet, döntően az egyházkerület, az
egyházmegyék, az egyházkerületi intézmények
gazdálkodását tekintjük át. Most itt szeretnék
köszönetet mondani, és aztán, majd ahogy a
napirenden megyünk előre, egyenként és külön
mindazoknak, akik a jó sáfársággal gazdálkodtak a 2015. esztendőben, a gondos munkát elvégzőknek, és mindazoknak, akik az egyházunk,
egyházkerületünk, intézményeink gazdasági
életének felügyeletén, ellenőrzésén fáradoztak.
Mégis, engedje meg az egyházkerületi közgyűlés,
hogy néhány szót idehozzak, mintegy emlékeztetve önmagunkat, hogy milyen időben, milyen
körülmények között tartjuk ezt a munkaértekezletünket, amely egyébként, még egyszer megjegyzem, sokak számára tűnhet unalmasnak is,
hiszen elmúlt esztendei számokat tekintünk át.
Első helyen hadd hozzam ide azt – mindenki tudja, és forgatja is szívében –, hogy megkezdődtek
az előkészületek a következő esztendőre, amikor
a reformáció 500. évfordulóját fogjuk ünnepelni. Már akkor odafigyeltünk erre, amikor erre a
jubileumra készülve kormánybizottság alakult
két esztendővel ezelőtt, és ez a kormánybizottság időről-időre beszámol a tárgyalásokról, az
előkészületekről, a fejleményekről, a várható
eseményekről. A sajtóban, a médiában időnként
egészen elképesztő nagy számok, tervek jelennek meg. Mekkora lesz ennek a költsége, mit lehet megtenni, mit lehet tervezni, kerületünkben
is elindult a mozgósítás, hogy gyűjtsük össze a

2016. M Á JU SI KÖZGY ŰL É S / PÜ SPÖK I JE L E N T É S
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programokat, illetve országos és Kárpát-medencei szinten is sok program készül Ezekről rendre
tájékoztatást kapunk. Azonban szeretném elmondani, hogy a nagy számok abban a pillanatban kicsivé válnak, amikor aprózódnak, amikor kiderül
az, hogy csak a Magyarországi Református Egyház kb. 80 olyan programot vitt be a kormánybizottság elé, amit támogatásra méltónak találtunk,
kiderült, hogy ebből a 80-ból a kormányzat 15-öt
tud támogatni, vagyis az a nagy pénz egyszerre
kis pénzzé lett. Mindezt azért mondom most így
kihangsúlyozva, mert ugyanakkor szükséges és
kívánatos az, hogy megtartsuk külső támogatástól függetlenül a mi jó programjainkat. Mintegy
előre mondom, már esperes-gondnoki értekezleten, gazdasági bizottságon is többször beszéltünk
arról, hogy azokat a dunamelléki programokat,
amelyekre nem jut a kormányzati támogatásból, a
saját keretünkből, a saját költségeinkből mindenképpen szükséges lesz megtartani. Ezt már mintegy előre mondom, hogy ősszel majd, amikor a
jövő évi költségvetést tervezzük, odafigyelünk.
Ha az 500. évforduló megünneplése méltó és jó
lesz, azt hiszem, a legkevesebbet mindenképpen
elérjük: identitásunkban megerősödünk.
Lesz más jubileum is, erről is szeretnék néhány
szót szólni. Ugyancsak a következő esztendőben,
2017-ben fogjuk ünnepelni a II. Helvét Hitvallás
elfogadásának 450. évfordulóját. Ez Debrecenben
történt meg, még a dátumot is tudjuk, csak azért
nem tudom pontosan megmondani, mert ezen
még vita van, hogy a Julianus-naptár szerint ünnepeljük vagy a Gergely-naptár szerint számoljuk
az időpontot. Majd erre nézve megszületik a pontos dátum. Készül a II. Helvét Hitvallás korszerű
fordítása. Ez hamarosan meglesz, és ugyanabban a
folyamatban, procedúrában, ahogyan a Heidelbergi
Káté új fordítását is elfogadta közegyházunk, ide
kerül majd egyházkerületi közgyűlésünk elé, hogy
az új szöveget, a korszerűbb fordítást elfogadjuk,
és ezután „hivatalos fordításként” ezt használjuk.
Készülünk jövő nyáron Debrecenbe, megünnepeljük a II. Helvét Hitvallás elfogadásának 450 éves
jubileumát. Ezt megelőzőn ősszel itt, a Károli Gáspár Református Egyetemen konferenciát tartunk,
döntő módon Bullinger Henrikről, a méltatlanul
elfelejtett zürichi reformátorról, a II. Helvét Hitvallás szerzőjéről, teológiai nézetéről, munkásságáról és magyarországi hatásáról.

Még eggyel visszalépek. Ezen az őszön fogjuk
megünnepelni az 1956-os forradalom 60. évfordulóját. A Zsinat Elnökségi Tanácsa, a Zsinati Tanác�csal és az országos esperes-gondnoki értekezlettel
egyetértésben úgy határozott, hogy emlékzsinatot
tartunk majd 1956 emlékére októberben, de nem
október 23-án vagy azután, hanem azt megelőzően, mert annyi országos közünnep készül. Bízvást
mondhatom, hogy október 23-án, 24-én vagy 31én, majd november 4-én emlékzsinatot összehívni szinte lehetetlen, püspök-társak, esperes-társak, gondnokok jelezték már előre, hogy számos
programon fognak részt venni. Országos emlékzsinattal szükséges és fontos emléket állítani a XX.
századi magyar történelem dicső eseményének,
amelyhez a mi Magyarországi Református Egyházunknak is volt sok-sok köze.
Még két jubileumot hozok ide. Ezek is jövő esztendei jubileumok lesznek, két 200 éves évforduló. Arany János 200 éves születését fogjuk ünnepelni jövőre. Róla se feledkezzünk meg az 500
és a 450 éves évfordulókban, és Tompa Mihályról
sem, akinek szintén 200 éves jubileuma lesz a
jövő esztendőben. Két nagy református költőről
van szó, mind a ketten a XIX. sz. világló elméi és
alakjai voltak. Megvallom őszintén Arany Jánosról szólván, ifjúkoromban, mint ahogy mindenki,
József Attilát, Ady Endrét, Csoóri Sándort, Nagy
Lászlót olvastunk, most már kicsit öregedvén leginkább Arany Jánost olvasom. Nagy mélysége és
sok titka van költészetének. Erre is készülünk.
Most már csak néhány szót szeretnék szólni a
mögöttünk levő néhány hónapról. A teljes püspöki jelentést – szokás szerint – majd novemberben fogom elmondani. Először szeretnék néhány
szót szólni a körülményeinkről, néhány egyszerű megjegyzéssel. Zavaros és nyugtalanító világban élünk. Mindenkit folyamatosan nyomaszt
a migráció helyzete, ezé a nagy civilizációs krízisé, amely elsősorban Európát érinti. Úja meg
újra szeretném hozzátoldani, hogy abból, amit
a történetírók az utolsó migrációnak neveznek,
Európa egészen kicsi kis részt lát, és gyötrődik
benne. Megismétlem a jól ismert adatokat. Ma
világszerte több mint 60 millió embert neveznek
migránsnak, ez azt jelenti, hogy legalább egy esztendeje elhagyta szülő- vagy állandó lakhelyét, és
nincs kilátása arra, hogy egy vagy két éven belül
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oda visszatérhet. Ez 60 millió ember. Mondhatni
európai szemszögből, a mai világban, ahol egy kis
faluvá lett minden, csak logisztikai kérdés, hogy
ez a 60 millió ember merre indul, hol keres magának otthont, új lakóhelyet. És mindegy, hogy a
migráció oka politikai válság, háború, üldöztetés,
vagy éppen vízhiány, mint Afrika közepén, vagy
egyszerű megélhetési kérdések, jobb életet, munkahelyet keresnek. Ez nagy szám. És itt, Európában gyötrődünk azon, mi, magyarok is, de egész
Európa is, hogy ezzel a helyzettel mit kezdjünk.
Pró és kontra rengeteg súlyos érv, nyugtalanító
kilátás van ebben a kérdésben. Mindenkinek megnyilatkozásaiban, megfontolásaiban bölcsességet
kívánok. Magyarország megpróbál szövetségeseket találni ahhoz, hogy sajátos megoldással kezelje ezt a problémát. Időnként erre nézve vannak
reményeink, időnként ezek a megoldási kísérletek reménytelennek vagy lehetetlennek tűnnek.
De mivel most nem akarok politikai kommentárokat tenni, ezt a megjegyzést berekesztem.
Arról is kell néhány szót szólni, szomorú ez a
dátum: 30 esztendeje történt Csernobilban az
atomerőmű katasztrófája. Itt is meg kell állnunk
egy pillanatra, hiszen most már az orvosok is beszélnek arról, hogy a csernobili atomkatasztrófa
után mérhetően megnőtt Magyarországon is a
rákbetegségek száma. És ha arra gondolunk, hogy
pár esztendeje pedig Fukusimában robbant fel az
atomerőmű, akkor minden, csak nem megnyugtató a számunkra az, hogy a modern, újkori vagy
legújabb kori civilizációban élő ember micsoda
hihetetlen, mérhetetlen, leállíthatatlan energiaigényben él. Ki-ki gondolja meg: mi vagyunk a
fogyasztók, mi vagyunk a haszonélvezői ennek a
típusú energiatermelésnek, korántsem megnyugtató olyan világban élni, ahol bárhol, bármikor,
bármit mondanak is a szakemberek, energiakrízisek léphetnek fel. Hozzászoktunk ahhoz,
mondjuk ki őszintén, hogy rendelkezésünkre áll
a teremtett világ, és szabadon, korlátlanul, sőt felelőtlenül kizsigerelhetjük azt.
Arról is szólnunk kell, hogy Magyarországon is
sok nyugtalanító és zavaros dolog történik, válságokat él át a kormányzat, az egészségügy, a szociális szféra, a közoktatás, miközben arról hallunk,
hogy az ország úgy-ahogy kilábal a szinte lehetetlen gazdasági helyzetéből, adósság-csapdájából,
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nyomban előkerülnek az egyéb ügyek, amelyek
részben elrendezetlenek, részben rendkívül nehéz
ezeket elrendezni. Személy szerint engem némiképpen megütött, és szomorú rezignáltsággal vettem tudomásul, hogy volt egy szép évünk, amikor
vasárnap nem kellett boltba menni, nem kellett,
meg nem lehetett, ezt a kormányzat egy népszavazási kezdeményezés nyomán visszavonta. Csak így
kommentálom: volt egy szép évünk. Természetesen a Biblia szent törvénye szerint a keresztyéneknek továbbra sem kell vasárnap boltba menniük.
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
Néhány népmozgalmi adatot is hadd ismertessek.
Elkészültek az országos összesítésű adatok. Ezek
hozzáférhetők már. A 2015-ös esztendő népmozgalmi adatsora országos szinten, de megyénként
és kerületenként is azt mutatja a korábbi évek
adataihoz és azokból az adatokból kikövetkeztetett rendjeihez képest, hogy talán-talán a fogyásban, a süllyedésben megálltunk. A 15-ös esztendő
a 14-es esztendőhöz képest minden területen növekedést mutat. Több volt a keresztelő, a konfirmáció, jelentősen több volt a házasságkötések száma, sajnos a temetések száma is több volt, a 14-es
esztendő ebből a szempontból rendkívüli év volt.
Ahhoz képest, hogy Magyarországon már-már
defláció van, növekedtek a bevételek is, és én elsősorban nem a normatívás bevételekre gondolok,
amelyek az állammal való megegyezés értelmében
a közfeladatot ellátó intézményeknek járnak, és
ahogyan az állami szférában, úgy a megállapodás
értelmében az egyházi ellátóknál is növekedés
mutatkozott. Látni fogjuk majd, az egyházkerületi záró számadásában is mutatkozik ez a jelentős
növekedés. Annak örülök sokkal inkább, hogy az
ún. tiszta hitéleti bevételek tekintetében is növekedés mutatkozott. Nem olyan sok nem annyi,
mint amennyiről álmodozunk vagy amennyit szeretnénk, mégis növekedés. Ez engem arra késztet,
hogy erről a helyről is arra buzdítsak mindenkit,
néhány nem ide tartozó, de sokak által tudott fegyelmezetlenség, rendetlenség, kapcsán, hogy jó
sáfárságra, tisztességre, ügyszeretetre buzdítsak
és bátorítsak mindenkit. Ha több van, az nem
azt jelenti, hogy többet tékozolhatunk, pazarolhatunk, megnőhet a felelőtlenségi küszöb, hanem
éppen ellenkezőleg, még nagyobb odafigyelésre,
még nagyobb gondosságra buzdít mindenkit.
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Arról, mint jeleztem, most nem szeretnék részletesen szólni, hogy a legutóbbi közgyűlésünk óta
hány jubileumon, beiktatáson, hálaadáson, alapkő-letételen, avatón, díjátadón vettem részt, sokon pedig már főjegyző úr. Hány tárgyalást folytattunk le minisztériumokban, államtitkárokkal,
miniszterekkel, kormányzati képviselőkkel, hány
delegációval tárgyaltunk itthon és külföldön egyaránt, hány esperesi, esperes-gondnoki, országos esperesi, zsinati tanácsi, zsinati elnökségi
tanácsi, generális konventi és bizottsági ülésen
vettem részt, ezt majd mind ősszel a közgyűlés
elé hozom. Csak azért sorolom mindezt, mert néhány héttel ezelőtt, egy ilyen darálós hét után,
amikor pénteken már tényleg nem tudom, hogy
hétfőn hol voltam, egy reggeli csendességemben sóhajtoztam vagy imádkoztam, vagy imasóhajtoztam, vívódtam az egyházunkért, hogy
mi lesz az egyházzal, mi lesz a gyülekezetekkel,
mi lesz az intézményekkel, iskolákkal, lesz-e még
itt valami öt év múlva, tíz év múlva, tizenöt év
múlva. Ritkán hall az ember hangot, vagy véli
úgy, hogy hangot hall, de most így tudom mondani: kaptam egy mennyei hangot, ami ennyi
volt: mi dolgod neked ezzel? Az anyaszentegyház a világ kezdetétől fogva annak végéig fennáll. Isten oltalmazza Szentlelkével és igéjével, mi
dolgod neked ezzel? Miért képzeled magadról,
hogy ide-oda futkározva, tárgyalva, intézkedve,
rendszabályokat alkotva, törvényeket farigcsálva
valamit hozzá is tehetsz ehhez? Neked nem ez
a dolgod. Nekünk nem ez a dolgunk, még akkor
is, ha éppen most ezt csináljuk. Ez csak afféle
szükséges hozzákészület a fő dologhoz. Mi van a
lelkekkel? Mi van a százból elkószált eggyel? Mi
van azokkal, akiket Isten általad akar üdvösségre és életre meghívni? Látod-e azokat, akikről a
Jelenések Könyve korábban olvasott fejezetében
azt halljuk: boldogok azok, akik hivatalosak a
Bárány menyegzőjére? Elvitted-e a meghívókat?
Vállaltad-e a próféta sorsát? Hirdetted-e az Úr
Jézus Krisztus dicsőségét és győzelmét bűn és
halál fölött? Mert ez a dolga az egyháznak. Egy
kicsit bele kellett ebbe rendülnöm, hogy mennyi
időt töltünk a körülményekkel, a külső dolgokkal, a szervezettel, a számainkkal, a paragrafusainkkal, az intézkedéseinkkel, és hisszük olykor,
ha ezek rendben vannak, akkor a többit, egészen
pontosan a lényeget már nem is kell csinálni. Teológiailag szólva, ezt néha szoktam mondani, ami

az egyház lényegére tartozik, az az Isten igéjének
hirdetése, a sakramentális közösségre való meghívás, a keresztség, az elpecsételés, az úrvacsora,
az Úr Jézus Krisztussal való élő és eleven spirituális közösség. Az összes többi csak azért van, hogy
mindezt jobban tudjuk csinálni. Hogy minderre
szabadok legyünk. Hogy semmi ne kötözzön meg
bennünket, a körülményeink, a nehézségeink, az
aggasztó dolgok, a nehéz helyzetek. Arra buzdítok
most ebben a személyes megintettségben, hadd
adjam tovább, amikor a mai közgyűlésünkön intézményekkel, számokkal, szabályrendeletekkel, tennivalókkal, elszámolásokkal foglalkozunk, tegyük
ezt azzal a belső szabadsággal és mély elkötelezéssel, amit az egyház Ura Szentlelke által újra meg
újra kérdez tőlünk, amire újra meg újra elküld bennünket: eljutottál-e mindenkihez, akinek át kell
adnod a meghívót, az élet Ura meghívóját a Bárány
menyegzőjére? Isten segítsen meg benneteket is
ebben a gondolatban! Készüljünk így a pünkösdre,
a Szentlélek kiáradásának nagy ünnepére, amikor a
magukba záródott tanítványok, akik ki is pótolták
a tizenkettedik helyet, mégis meg kellett kapják a
zúgó szélnek zendülését, a kettős tüzes nyelvek érkezését, a nagy kegyelmi ajándékot, hogy minden
népnek a maga nyelvén, bátran és határozottan
hirdessék a mi Urunk Jézus Krisztusunkat, azután
vágyakozzunk, arra epekedjünk, azért könyörögjünk, adja meg Isten nekünk minden napunkon,
amikor szolgálhatunk, amíg még időnk van, amíg
még az evangélium drága üzenetét átadhatjuk,
hogy eljussunk azokhoz, akiket Isten általunk akar
életre és üdvösségre hívni.
Köszönöm, hogy meghallgattatok.

Találkozás presbiterekkel (Őcsény)
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egyházkerületi közgyűlés határozatai
2016. május 6.
6. AZ EGYHÁZKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JELENTÉSE
Előterjesztő: Pintér Gyula

– 	Gyökössy Endre Református Óvoda,
– Sylvester János Református Gimnázium,
Szakközépiskola és Szakképző Intézmény,

1. A közgyűlés tudomásul veszi a választás eredményét. Hegedűs Béla újonnan megválasztott
főjegyző úr életére, szolgálatára Isten áldását
kívánja.

– 	Baár-Madas Református Gimnázium Általános Iskola és Kollégium,

2. Elmarasztalja a kötelességüket elmulasztó lelkipásztorokat és gondnokokat.

– 	DRE Konferenciatelep, Tahi

7. A VÁLASZTÁS EREDMÉNYÉNEK MEGERŐSÍTÉSE

– Kárpát-medencei Ifjúsági Központ

Előterjesztő: Szabó István
Az egyházkerületi közgyűlés a Választási Bizottság
által megállapított eredmény alapján megválasztottnak jelenti ki Hegedűs Bélát a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkészi főjegyzői tisztére.
Szolgálatára Isten gazdag áldását kéri.
8. A MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐ ESKÜTÉTELE
Előterjesztő: Szabó István
Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy Hegedűs Béla egyházkerületi lelkészi főjegyző az esküt
letette. Életére, szolgálatára Isten áldását kéri.

– 	Ráday Gyűjtemény,

– 	Ráday Felsőoktatási Diákotthon

– 	Dunamelléki Református Egyházkerület Székháza és Konferenciaközpontja
– 	Dunamelléki Református Egyházkerület
2015. évi beszámolóit és költségvetési beszámolóit.
11. EGYHÁZMEGYÉK 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI
Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése jóváhagyja a 8 beérkezett egyházmegyei 2016os esztendőre szóló költségvetést, teljesítéséhez Isten áldását kéri.
12. KGRE HITTUDOMÁNYI KAR

10. INTÉZMÉNYEK 2015. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAI

Előterjesztő: Zsengellér József

Előterjesztő: Derzsi György

1. A kerületi közgyűlés felkéri az espereseket, hogy
aktívan segítsék elő a gyülekezetekből a KRE HTK
katechéta-lelkipásztori munkatárs (hitoktató) és
hittanár-nevelő (vallástanár nappali [osztatlan vagy
kétszakos] és levelező) képzéseire gyülekezeti tagok, illetve református pedagógusok beiskolázását.

Az egyházkerület közgyűlése elfogadja a számvizsgálói jelentést.
Dunamelléki Reformárus Egyházkerület Közgyűlése
elfogadja a:
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2. A kerületi közgyűlés elfogadja a KRE HTK dékánjának jelentését a 2015-ös tanévről. Az oktatók további munkájára, a hallgatók lelkészi
szolgálatra való felkészülésére továbbra is Isten
áldását kéri.

Előterjesztő: Szabó Gabriella
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a jelentést.

13. KGRE TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR

17. EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ ÉS KONFERENCIA-KÖZPONT

Előterjesztő: Szenczi Árpád

Előterjesztő: Veres Sándor

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja a 2015/2016. tanévről szóló jelentést.

1. A közgyűlés elfogadja a DRESZKK 2015. évi
munkájáról szóló jelentést.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés támogatja a Károli Gáspár Református
Egyetem Tanítóképző Főiskolai Karának kérését,
és egyben felhívja a gyülekezetek lelkipásztorainak figyelmét a kar 2016-os hitéleti felvételi lehetőségeire.

2. A DRESZKK 2016 őszén vizsgálja meg a tahi
konferenciatelepen elvégzendő fejlesztések tervezésének és kivitelezésének határait és formáját. Ennek eredményéről 2016. november 30-ig
készítsen döntés-előkészítő beszámolót.
18. RÁDAY FELSŐOKTATÁSI DIÁKOTTHON

14. RÁDAY GYŰJTEMÉNY

Előterjesztő: Veres Sándor

Előterjesztő: Berecz Ágnes

1. A közgyűlés elfogadja a Ráday Felsőoktatási Diákotthonról szóló jelentést.

A közgyűlés elfogadja a Ráday Gyűjtemény 2015.
évi munkajelentését.
15.B. PESTI REFORMÁTUS EGYETEMI MISSZIÓ
(PROMISSZ)
Előterjesztő: Győrffy Eszter
1. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése elfogadja a Pesti Református Egyetemi
Misszió (PROMISSZ) tevékenységéről szóló jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése segítséget nyújt abban, hogy a Pesti
Református Egyetemi Misszió (PROMISSZ)
egyetemisták által jól megközelíthető, alkalmas
irodában (kisebb terem) folytathassa a tevékenységét a 2016/2017-os tanévétől.
16. JELENTÉS A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZŐ INTÉZETRŐL

2. A közgyűlés megköszöni a 2016. július 1-vel
megszűnő Belényes úti kollégium intézményvezető lelkészének, Szabó Károlynak a több éves
hűséges munkáját.
3. A közgyűlés támogatja a kollégium és a kollégiumhoz kapcsolódó részek felújításának ütemezett elvégzését 2016-2017-ben.
19. ZSINATI KÉPVISELŐK IGAZOLÁSA
Előterjesztő: Hegedűs Béla
Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi és
megerősíti az egyházmegyék választásait, átadja a
megbízóleveleket Bán Béla György zsinati lelkészi
képviselőnek és Végh Miklós zsinati lelkészi pótképviselőnek.
20. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
Előterjesztő: Hegedűs Béla
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A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a felterjesztő egyházmegye javaslata alapján
2021. május 31-ig hatályban tartja Pogrányi Mária
és Szedlák Tibor Zsolt lelkipásztor lelkészi képesítését.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés jóváhagyja a Budapest VIII. ker. 36641 helyrajzi
számú, Horánszky utca 26. sz. alatti ingatlanról a
Károli Gáspár Református Egyetemmel kötött haszonkölcsön szerződést.

21. PARÁDI INGATLAN ELADÁSA

23. FELHATALMAZÁS LELKÉSZI VIZSGÁRA JELENTKEZŐK AJÁNLÁSÁRA

Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés jóváhagyja a Parád 1516 helyrajzi számon található telek eladásáról megkötött szerződést.

Előterjesztő: Hegedűs Béla

A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyűlése felhatalmazza az elnökséget, hogy megtárgyalja
az érintettekkel és – amennyiben az egyházmegyei
tanúsítványokat megkapják – fölterjessze az Egy22. A HORÁNSZKY UTCAI INGATLAN HASZON- séges Lelkészképesítő Bizottsághoz az egységes lelKÖLCSÖN SZERZŐDÉSE
készképesítő vizsgára jelentkezőket.
Előterjesztő: Hegedűs Béla

Püspöki jelentés
2016. november 10.
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
Hadd idézzem a 2. Korinthusi levél egy passzusát,
amelyet a napokban olvastunk, s ahol Pál apostol
ezt írja: „Amikor Macedóniába érkeztünk, semmi
nyugalma nem volt testünknek, hanem mindenféle zaklatásban volt részünk: kívül harcok, belül
félelem. De Isten, a megalázottak vigasztalója
minket is megvigasztalt Titus megérkezésével,
de nem csupán megérkezésével, hanem azzal a
vigasztalással is, amellyel megvigasztalódott nálatok, hírül hozva nekünk vágyakozásotokat, kesergéseteket és hozzám való ragaszkodásotokat,
úgy hogy én még jobban örültem” (2Kor 7,5-7).
Az apostol szavai ma is érvényes és megerősítő
titkot tárnak fel a keresztyén szolgálattevők egymáshoz való kapcsolatában és a gyülekezetek
életében. Jól megfigyelhettük már a levelet olvasva, hogy az egyébként másutt olyannyira harcos apostol ebben a levélben szinte megengedő,
szelíd és tapintatos, és még annak is hangot ad,
hogy ha megbántotta volna a korinthusiakat, lel-

ki gyermekeit, akkor mindenképpen és minden
módon, az igazságból egy tapodtat sem engedve,
kívánja őket újra szeretetébe fogadni, és ehhez
nyilvánvalóan az is szükséges, hogy a korinthusiak is fogadják őt vissza szeretetükbe. Most ebből
a részből leginkább azt a különös, egymást erősítő tapasztalat-sorozatot akarom csak kiemelni,
amely kapcsán az apostol jelzi a korinthusiaknak,
hogy sok egyéb testi és lelki nyomorúsága és zaklattatása közepette is mindig a szívében hordozta a korinthusiak sorsát, és éppen emiatt a szorongásai és félelmei meg is többszöröződtek. De
amikor a korinthusiakhoz kiküldött Titus maga
is megnyugodván látta, hogy a korinthusiak megfogadták az apostol intéseit, ez a jó hír az apostolt is megvigasztalta, és minden más harcában is
megerősítette. Titus megvigasztalódása, mondja, vigasztalt meg engem is. Vagyis ez azt jelenti,
hogy szolgatársát nem egyszerű futárnak vagy
postásnak, az apostoli üzenet tudtul adójának
vagy állapot-felmérőnek tekinti, hanem teljes érvényű szolgatársnak, akinek a megvigasztalódá-
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sa ott, Korinthusban az ő mély és elvitathatatlan
öröme is lett. Az az öröm, amit Titus átélhetett,
lett az apostol öröme, és ez az öröm nyitja meg
Pál számára újra az utat a korinthusiakhoz, ez az
öröm erősíti meg minden más küzdelmében is.  
Pedig, emberileg szólok, lehetett volna ez másképpen is. Például. úgy, hogy Titus térül-fordul,
és nem veszi önmagára a súlyos terhet, hogy az
apostol nevében és képviseletében úgy járjon el,
hogy az az ő személyes ügye is. Vagy lehetett volna úgy, hogy a korinthusiak zárt borítékban küldik meg az apostolnak szóló üzenetüket, Titust
pedig nem avatják be semmibe. Vagy lehetett
volna úgy is, hogy az apostol jelzi, ha majd már
többé-kevésbé rendbe jönnek a dolgok, akkor elmegy Korinthusba és ellenőrzi, hogy igazat mondott-e Titus, vagy hogy a korinthusiak igazat
mondtak-e Titusnak. De más a keresztyén élet
szabálya, és más a mi szolgálatunk rendje is, más
az egymással való törődésünk, egymásért való
szolgálatunk és fáradozásunk értelme.  Merthogy
itt semmi sem önmagáért való. Az apostol szolgálata nem valami önkiteljesítő igyekezet, Titus
szolgatársi működése nem egy lehetőség a többi között, hogy feljebb jusson a ranglétrán, és a
korinthusi gyülekezet vágyakozása, kesergése
és ragaszkodása az apostolhoz ugyancsak nem
valami csoport-dinamikai szerepjáték része. Itt
minden Krisztusra tekint. Az apostol a Krisztus
evangéliumát hirdeti, és nem is akar másról tudni a korinthusiak között, mint a megváltás nagy
titkáról, Titus sem Pál apostol alárendeltjeként,
hanem az evangéliumi szolgálat munkatársaként
jár el követségben. A korinthusiak sem önmagukat választották ki arra, hogy egy szent közösség
tagjai legyenek, hanem ők azok, akiket Isten a
világ bolondjai, nemtelenjei, senkijei, egyszóval
érdemtelenjei közül választott, hogy a Krisztus
minden gazdagságát közölje velük.    Egyszerűen szólva, itt van előttünk a solus Christus egyik
olyan dimenziója, amit éppen nekünk, reformátusoknak szükséges újra meg újra hangsúlyossá
tennünk egyházi életünkben. Azzal ugyanis nincs
baj (ahogy egy kedves ismerősöm mondotta),
hogy Krisztus kereszthalálával és feltámadásával kiváltott bennünket bűn-adósságunkból és
eleget tett értünk. Ezt váltig tudjuk hangoztatni,
amikor azt mondjuk: egyedül Krisztus. A gondjaink ott kezdődnek, amikor a megváltott és Isten
ítélőszéke előtt igazolt, vagyis felmentett életünket a megszentelés csodálatos dimenziója felé
kell fordítanunk. Komoly teológusok soha nem

is vitatkoztak azon, hogy ez a kettő elválaszthatatlanul összetartozik. Azon már persze lehet vitatkozni, hogy a syllogismus practicus-ban hova
esik a hangsúly, vagy hogy a keresztyén életben
mit észlelünk előbb, azt-e, hogy előbb érkezik
hozzánk az isteni megigazítás felszabadító üzenete és ez indít a szent élet felé, vagy éppenséggel
azt-e, hogy már igyekeztünk szentül élni, ismertük a drága parancsolatokat, sejtettük, hogy merre az üdvösség útja, csak éppen még nem voltunk
elég szabadok és hálásak, hogy el is induljunk rajta, mert még aggódással és félelemmel volt tele
a szívünk, hogy vajon Istennek tetsző életet tudunk-e élni. De ezt most nem bonyolítom tovább;
a ránk következő esztendőben, a reformáció 500.
évfordulóján bizonnyal lesz módunk erről újra
erős és tiszta fényben szólni. Főleg mivel jövőre
ünnepeljük a II. Helvét Hitvallás elfogadásának
450. évfordulóját is, amely egyben a markáns és
határozott jelzése a magyar református egyház
hitelvi megalakulásának is. Leginkább éppen a
II. Helvét Hitvallás az, amely Bullinger higgadt
és józan sorain keresztül újra és újra ehhez a belátáshoz tanácsol bennünket. Így ajánlom majd
tisztelettel közgyűlésünknek a II. Helvét Hitvallás új fordítású szövegének elfogadását, amit már
számos egyházkerületi közgyűlés megtett, hogy
aztán ez a korszerű nyelvben megszólaló szimbolikus iratunk éppen nyelvi frissessége okán is újra
egyházi életünk és tájékozódásunk központjában
állhasson.
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
Pál apostol szavai, és különösen az, ahogyan üdvözítő Krisztusunk felé fordít bennünket is, a
korinthusi levél kontextusában még egy másik
nagy kérdésre is rámutat. Rövid szóval már utaltam arra, hogy Krisztus üdvözítő mivolta, közbenjárói munkája, egyszóval az a tény, hogy Ő
az egyetlen közbenjáró Isten és ember között, és
nincsen más név, sem égen, sem földön, ami által
meg kellene tartatnunk, erős fénybe állítja azt a
jelenséget, amely engem személy szerint az utóbbi időben egyre nagyobb nyugtalansággal tölt
el. Miután közgyűlésünk tudja, hogy nem szoktam a gondjainkat elkendőzni, engedtessék meg,
hogy erről is szóljak néhány szót. Ámbár, előre
bocsátom azt is, hogy szívem minden kívánsága
és buzgó vágyam, hogy bárcsak tévednék, és ne
úgy lenne, ahogyan én látom. A jelenséget most
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jobb híján az önmegvalósítás szellemének nevezem. És gyorsan hozzáteszem, hogy ennek a keresztyénség története során sokféle és számos
elnevezése volt, például: cselekedeti igazság,
hogy csak a 16. század egyik forró vitapontját
idézzem. A probléma mindig az volt, látjuk ezt
a régiek erre vonatkozó és különböző megnevezésű fejtegetéseit is olvasva, hogy folytonos lelki
éberségre van szükségünk, hogy ne tévedjünk el.
Mert a korszellemnek, amely persze mindenkori
szellem, a korszellemnek, amely az ó-embernek
és az Isten ellen fellázadt és vele harcban álló embernek mindenkori felfogása, az az egyik nagy talánya, hogy szinte érzékelhetetlenül jelenik meg,
uralkodik el rajtunk, foglalja el legszentebb érzéseinket, határozza meg felfogásunkat és hatja át
egész élettevékenységünket. Mit értek ezen? A
mi időnkben, ha tetszik, ha nem, az egész nyugati
civilizációt (más civilizációkról, azokat nem ismervén, szólni illetékes nem vagyok), tehát a mi
civilizációnkat mindenestől áthatja az önmegvalósítás ideálja. Nem kívánom hosszasabban részletezni ezt, hiszen mindennapos tapasztalatunk
a kultúrában, a gazdasági életben, a politikában,
a közgondolkodásban az, hogy azokat tartjuk
sikeresnek, követendő példaképnek, mások és
önmagunk elé állítandó mintának, akik a saját
életprogramjuk szerint részben vagy egészben,
megragadható, mérhető, súlyban, időben, teljesítményben, pénzben, befolyásban kifejezhető
eredményre jutottak. S leginkább azokat ünnepeljük tehát (ők a celebritások), akiknek mindez
nemcsak úgy esetlegesen jött össze, hanem a saját életpálya-modelljük egyik jelentős vagy döntő mozzanataként sikerült elérniük. Egyszóval:
önmegvalósítás. Ez a mindent átható korszellem,
lévén önmagunk kortársai, a mi keresztyén életünket és életszemléletünket, sőt istentudatunkat is áthatja. Én ebben óriási veszélyt látok, és
mielőtt még próféta módjára riadót fújnék, hadd
soroljak néhány tapasztalatot. Az első annak az
evidens igyekezetnek az eltorzítása és izzasztó
feladvánnyá tétele, hogy nekünk az evangéliumot
kortársaink nyelvén kell megszólaltatnunk, hogy
szolgálatainkat kortársi körülmények között kell
hitelesen végeznünk. Ez így van. Csak ne legyen
belőle kortárs-stréberkedés és öntetszelgés. Mert
a baj ott kezdődik, amikor elvétjük, hogy mi vagy
éppenséggel ki az, aki hitelesít bennünket. És ha
ezt elvétjük, akkor megkezdődik az oldalazgatás,
a sasszézó fölzárkózás a korszellemhez. Aztán ha
éppenséggel a mai ember a maga lázas önmeg-
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valósításában nem szeret arról hallani, hogy úgy
ahogy van, önmagában és önmagától csak zsákutcába tudja vinni magát, akkor mi mindjárt több
ajánlattal is fellépünk. Legkevésbé azzal, hogy
éppen meg is térhetne, bűnös útjait megbánván
a drága kegyelmet magához ölelhetné, hanem inkább azzal, hogy Isten erői feltétlenül és szabadon
számára is rendelkezésére állnak: csak éljen velük
bátran. Vagy éppen elmagyarázzuk a nyomorúságáról tudni sem akaró embernek, hogy nincs
is nyomorúság, az csak valami sötét, középkori
képzet vagy fundamentalista duma, az illető legfeljebb csak félreérti a maga sorsát, de mi tudunk
neki jó csoportdinamikai modellt adni a hasznos
önterápiához. Ez még nem lenne olyan nagy baj,
hiszen tudjuk, hogy az érvényes igazság is csak a
Szentlélek által lesz az emberi szívben hathatós
igazsággá, de az már igen komoly gyötrelemmé
válhat, amikor gyülekezeti tagok, presbiterek, intézményvezetők, tanárok és hitoktatók, mindenféle rendű-rangú szolgálók, közéjük értve a próféta palástját viselő lelkipásztorokat is, mind ők
maguk is elkezdik az önmegvalósítást. (Sok sikert
kívánok tiszta szívből! – De inkább erdélyi szóval: ne bolondozz, mert úgy maradsz!) Bizony,
igen megszomorodom, amikor – egyik lelkipásztorunk szavával – azt kell látnunk, hogy legjobbjaink sorba állnak a válóperes bíróságon. S miért?
Ó, nem azért, mert húsz-egynéhány évesen, friss
diplomával a zsebben elkapkodták volna a házasságkötést, hanem mert 20-30 esztendei szolgálat
után jut eszükbe, hogy egyiküket idézzem: még
nem éltem igazán! Vagy: mert így nem tudom az
életemet kiteljesíteni. Vagy: mert akadályozatva
vagyok a szent szolgálatban.
Aztán amikor gondnok és lelkipásztor együtt
azon örvendezik, hogy gyarapodik az Úr nyája,
hogy sikerült pályázaton pénzt nyerni, van hát
miből levenni azt, amire nézve sáfársági mandátumuk van… Vagy amikor lelkipásztorok, gyülekezeti tagok, tanárok, reformátusok mind elvétik a megkülönböztetés drága isteni ajándékát,
és egy-egy hangzatos szereplésért, a saját vélt
becsületükért vagy éppen valamiféle kacskaringós karrierért a legelemibb emberi tisztességet
is sutba vágják, és embertársaikon keresztülmasíroznak révülten egy-egy megvalósítandó öncél
felé… S közben mindenki halálosan fáradt, az év
52 hetéből 48-at wellnessben szeretne tölteni, és
már rég nem elég az egyházkerületi szabályrendeletben kötelezően előírt pihenőnap, mert kellene
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még hozzá öt, de az az egy vasárnap is, az ünnep
is hogy kilendíti a borzasztó nagy önmegvalósítási buzgalomból... Ajánlom mindenkinek, lapozzon vissza az első korinthusi levélre, arra a bizonyos levélre, amellyel Pál úgymond megbántotta
a korinthusiakat, és olvassa csak el belőle (még
a szeretet himnusza előtt), miket ír az apostol
az erősekről, akik úgy gondolják, nekik mindent
szabad, mit ír a pereskedőkről, akik nem hagyják soha az igazukat, mit ír az angyalok nyelvén
kántálókról, akik már fél lábbal a mennyei trónus
előtt vannak, vagy mit ír azokról, akik azt híresztelik, hogy ők már fel is támadtak, meg azokról,
akik kárral gyülekeznek egybe az Úr vacsorájára,
mert abból is pompás zsíros lakomát rendeznek
maguknak. Aztán írjuk mind e fölé a mi korunk
szellemét: önmegvalósítás. És még olvassuk hozzá Mesterünk példázatát a megtisztított házról,
ahova a már elűzött démon hetedmagával tért
vissza, mert üresen találta azt, és azért üresen,
mert a Krisztus ereje, élete, igazsága és szentsége
kevesebbet ér, mint az önmegvalósítás, vagy éppen ahhoz képest nem is ér semmit. Lehet, hogy
egyszer megbánom ezeket a szavaimat, de úgy
szeretném megbánni, ahogyan az apostol, hogy
szólna kinek-kinek életre való megszomorodásra.
És ha valaki abban a jó meggyőződésben van önmaga felől, hogy őt mindez nem érinti, a püspök
itt csak holmi jeremiádba kezdett okafogyottan,
annak Kálvin szavait javaslom, aki sosem szűnt
meg attól óvni bennünket, hogy se gőgösen, se
keményen ne ítélkezzünk mások fölött, hanem
tekintsünk önmagunkba, alázzuk meg magunkat
Isten dicsőséges szentsége előtt, belátva, hogy
minket is egyedül csak Krisztus menthet meg, és
akkor ennek az önvizsgálatnak a végén boldogan
fogjuk kérni, hogy mi magunk is mosassunk meg
ugyanabból a forrásból, amelyből megtisztíttatik minden bűnös, és gyógyítson meg minket is
ugyanaz a gyógyszer, amely életre támasztja a
holtakat.
És akkor most a vigasztalásról. Közgyűlésünk
korábban kialakított gyakorlata szerint minden
közgyűlési tagunknak megküldtük a bizottsági jelentéseket és a határozati javaslatokat. Igen
hálás szívvel köszönöm az alapos munkát és ha
kellett, a többszöri együttlétet, az odafigyelést és
az igényességet. Annyit hadd áruljak el, hogy ha
a zsinati bizottságok működése itt-ott akadozik
(régi szokás szerint), én ezt látva mindig csak a
dunamelléki gyakorlatra hivatkozom, melynek

értelmében a megválasztott bizottságok elnökei
a kezdeményezők, az ő és a bizottsági tagok áldozatkészségén és figyelmességén múlik, hogy
az adott területről érkező jelentések, jelzések,
örömök és gondok, illetve megoldási javaslatok a
döntéshozó testület elé kerülnek-e. Nagy vigasztalás ez nekem, hogy kerületünkben jól működik
ez a gyakorlat. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy
a közgyűlés szűkre szabott ideje nem elegendő
arra, hogy a számos bizottság sokféle jelentését
nagy mélységben, kiterjesztett módon megvitassuk, megtárgyaljuk, megfontoljuk. A tiszántúliak
ezen úgy segítenek (merthogy a mi gyakorlatunkat ők is átvették), hogy a közgyűlésükön három
nagy témacsoportot jelölnek meg, és egy külön
szakaszban a témacsoportokba tartozó jelentéseket mintegy órás terjedelemben megtárgyalják. Aztán erről a csoportvezetők számolnak be
az újra egyesülő közgyűlésnek. Én azonban úgy
gondolom, hogy mi megtarthatjuk a magunk gyakorlatát, nevezetesen, hogy közgyűlésünkön egy
bizottság jelentését tárgyaljuk meg alaposabban.
Legyen ez most a katechetikai bizottság jelentése. Bár örömmel taglalnám a missziói bizottság
vagy az iskolabizottság vagy diakóniai bizottság
jelentéseit, vagy összesíteném az egyházmegyék
espereseinek jelentéseit (ámbár e téren van némi
gubanc), vagy éppen örömmel számolnék be arról,
hogy a számvizsgáló bizottság pontosságról és fegyelemről számolt be, és nem szeretném mellőzni a tanulmányi bizottság fontos megállapításait
sem, de még az informatika, a gyűjtemény ügye is
igen fontos, és még a spirituálisé is, nem beszélve
az egyházkerületi fenntartású intézményekről,
egyszóval ugyan mindegyikben megtalálhatjuk
azt, amire az apostol azt mondta a korinthusi
levélben: megvigasztalódtam mások megvigasztalódása által, mégis most a katechetikáról hadd
szóljak néhány szót. A jelentésben örvendetesen
láthatjuk azt, hogy a különböző típusú hitoktatói
tevékenységünk előtt roppant lehetőségek nyíltak. Nyugodtan mondatjuk, és ez országos adat,
hogy évről évre nő a hitoktatásra járók száma,
különösen azóta, amióta bevezették a közoktatásban kötelezően választható hit- és erkölcstant.
Az öröm és a lehetőség természetesen nem mentes a gondoktól és az aggodalmaktól. A jelentés
néhány rendkívül fontos és gyakorlatias kérdést
is felvet, és ezek közül néhány esetében csak úgy
fogunk megoldásra jutni, ha sikeres tárgyalásokat tudunk folytatni a kormányzattal. Mert, például, azért kap kevesebbet a kis csoportot vezető

2016. NOV E MBE R I KÖZGY ŰL É S / PÜ SPÖK I JE L E N T É S

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

hitoktató, mert így szabja meg az állami határozat. És azért kapnak többet a kötelező hitoktatást végzők, mint a fakultatív hitoktatást végzők,
mert ezt ugyancsak így határozza meg az állam.
Erről folyamatosan tárgyalunk, és nem könnyű
eredményre jutni, még akkor sem, ha kedvezőek a
tárgyalási feltételek. Az viszont már csak rajtunk
múlik, hogy a hitoktatás kapcsán tudunk-e családlátogatást is szervezni, vagy éppenséggel fel
tudjuk-e buzdítani konfirmációi fogadalomtételre is hittanosainkat, vagy éppen végre elindulunk
tudatosan azon az úton, hogy több és több világi hitoktatót állítunk be ebbe a munkába. Igen,
ami ez utóbbit illeti, évről évre visszatérő küzdelem, hogy a lelkészeinket, amennyiben lehet,
tehermentesítsük ez alól a kétségtelenül rendkívül felelősségteljes szolgálat alól. De az idő majd
meg fogja mutatni, és remélem, lelkipásztoraink
is be fogják látni, hogy nem lehet mindent a lelkipásztornak végeznie, főleg nem a református
egyházban, ahol Kálvin elvei szerint meg kell különböztetnünk a lelkipásztori, a tanítói, az egyházkormányzói és a diakóniai munka területeit,
és ezekre a területekre a maguk rendje szerint kell
szolgálókat beállítani. Úgy vélem, ezt mindenki
tudja, de tapasztalataim szerint nem mindenki
vonja le belőle azt a következtetést, hogy akár ma
vagy holnap alkalmas embereket képezzünk és
állítsunk be a hitoktatás területére. De mondom
még egyszer: az idő majd kikényszeríti ezt. Talán
jobb lenne ennek elébe menni, és magam is bátrabban küzdenék az állammal való tárgyalásokon
a feltételek javításáért, ha tudnám, hogy közakaratot képviselek. Kérlek, segítsetek ebben! Elgondolkodtató a katechetikai bizottság jelentéséből,
hogy mennyire változatos és különféle anyagból
folyik a konfirmációi felkészítés. Nemrégiben jutott a fülembe az a pletyka, mely szerint Szabó
püspök határozottan ellenzi, hogy a Heidelbergi
Kátéból csak 30 kérdés legyen a konfirmációi
anyag, és hogy a konfirmáció korhatárát emeljük
fel 16 évre. Karl Barth-tal szólva: holland szaga
van a pletykának. Mert ami a Heidelbergi Kátét
illeti, abban mégis csak a klasszikus katechetikai
anyag található, úgy is, mint – kezdjük a végéről
– a miatyánk 13 kérdéssel, a tízparancsolat 29
kérdéssel, és az Apostoli Hitvallás 40 kérdéssel.
Mit lehet ebből 30-ra csökkenteni? Melyik parancsolatot hagyjuk ki? A miatyánknak melyik
kérése nem fontos? És van-e az Apostoli Hitvallásban mára már érdektelenné vált tétel? Arra
nézve, hogy a Káté elején Canterbury Anselmus
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fejtegetései állanak Krisztus testet öltésének és
üdvözítésének titkáról, szintén nem tartom jó
gondolatnak, hogy erről nekünk, a 21. században
nincs már mit mondanunk, hacsak nem az önmegvalósítás szelleme súg a fülünkbe ilyeneket.
Nem szeretném, ha oda jutnánk, amit magam
hallottam egy nyugati protestáns gyülekezetben,
ahol egyetlen konfirmációi kérdés volt, ez: mi leszel, ha nagy leszel? Az életkorról sem szükséges
különösebben vitatkozni, mert bár kétségtelenül
végtelenül kitolódott a felnőtté válás (mint ne
mondjak: az önmegvalósítás) határa, és ha ehhez akarjuk igazítani az igazság megízlelésének
nagy ügyét, akkor szerintem 30 éves korra kellene felemelnünk a korhatárt, mert, ahogy elnézem a mai nemzedékeket (természetesen vannak
mindig kivételek), éppenséggel úgy nagyjából 30
éves korukban kezd benőni a fejük lágya. Inkább
azon lenne érdemes eltűnődni, hogy ez a sokféle
és változatos anyag tud-e egyre mutatni, vagyis
arra, hogy akik a konfirmációi felkészülés során
bizonyságtételre készülnek gyülekezetük előtt,
tisztán és világosan megérthetik: mi a keresztyén
élet nagy boldogsága és titka. Komoly javaslat a
katechetikai bizottság jelentésében a különböző
képzési és továbbképzési formák megerősítése,
illetve akár újak indítása. Ha a közgyűlés elfogadja az erre vonatkozó határozati javaslatokat, úgy
tisztelettel kérem a bizottságot konkrét tervekre,
hogy akár a Károli Gáspár Református Egyetem
Hittudományi Kara és Tanítóképzője keretében,
akár más módon, de folytonosan biztosítsuk a
képzés és továbbképzés lehetőségét. A bizottság
jelentése tapintatosan jelzi, hogy mennyire fontosak a nyári táborok is, illetve azok a közösségi alkalmak, amelyek során gyermekeink megízlelhetik a tanórai kereteken kívüli együttlét
nagyszerű valóságát. Egyházkerületünk minden
évben úgy készíti el költségvetését, hogy támogatást tud nyújtani nyári táborokhoz is. Kérjük
az egyházmegye elöljáróit, vegyék ezeket számba, hogy megfelelően tudjunk az anyagi háttérről
gondoskodni.
Még néhány kérés a közgyűlésen keresztül gyülekezeteinkhez. Több gyülekezetünkben bevett
gyakorlat, hogy a hitoktatók szerény jövedelméhez, az eszköz-ellátáshoz, a munka jobb feltételeinek megteremtéséhez adományokat kérnek
és gyűjtenek a gyülekezeti tagoktól. Ez egyszerre
kettőt jelent: egyrészt azt, hogy némi odafigyeléssel és áldozatvállalással, ha nem teljes mértékben
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is, de némileg orvosolhatók a finanszírozásban
mutatkozó különbségek, és biztosítható néhány
olyan eszköz is, amelyről nem gondoskodik, mert
nem gondol vele az állami finanszírozás. Másrészt, és ez a fontosabb, ez a gyülekezeti készség
mégis azt fejezi ki, hogy drága és fontos ügyünk
gyermekeink hitben való nevelése, a hitismeret
átadása, a hitben járásra való felkészítés, a tudatos keresztyén életre való formálás. És ha ehhez
– bár szűkösen, de – szabad lehetőséget kaptunk,
akkor tekintsünk rá missziónk részeként. Pál egy
helyen azt írja: az Úr kaput nyitott ott is, ahol
emberileg szólva csak falakat találtunk. De azon
a kapun  át kell mennünk.
Csak futólag érintem, de analóg módon idetartozik az, aminek örvendhetünk legutóbbi emlékzsinatunk óta. Éppen itt, a mi dísztermünkben
engedett Magyarország miniszterelnöke annak
a szelíd kérésnek, hogy a nagypéntek legyen újra
ünnep. Ezt én így kértem. A készséges felelet közben mind a miniszterelnök, mind a később felszólaló kultuszminiszter kiigazított, és helyesen,
mondván, hogy az állam csak munkaszüneti napot tud adni, hogy aztán az ünnep lesz-e, az rajtunk, keresztyéneken múlik. Ezért fájlaltam egy
kicsit, hogy híre menvén ennek a bejelentésnek
egyik lelkipásztorunk köznyilvánosan dohogni
kezdett, hogy jaj, de hát mi lesz itt, és hogy lesz
ez, és hogy az embereknek nem fog tetszeni stb.
Már éppen arra készültem, hogy valami sistergő villámot küldök el hozzá, amikor megtudtam,
hogy éppenséggel az ő gyülekezetében nagypénteken, jelenleg munkanap lévén, nem szoktak istentiszteletet tartani. S már értettem is, hogy talán az a baj, hogy ezután már nagypénteken is fel
kell venni a fekete öltönyt meg a nyakkendőt meg
a palástot, be kell harangozni, és istentiszteletet
kell tartani. De remélem, hogy 1500 lelkipásztorunkból csak ez az egy tekint erre a lehetőségre
így. S kiterjesztem: remélem, hogy a hitoktatás
megnyíló lehetőségeire sem úgy tekintünk, mint
nyűgre, gondra, rossz kényszerre, hanem mint
lehetőségre, amelyet emberi szolgák és eszközök
által maga Isten nyitott meg előttünk, hogy az
Ő megismerésével közelebb vigyük gyermekeinket és unokáinkat is az igazi élet nagy titkához,
hogy ti. egész életünknek Istennel van dolga.
Csak úgy magunkkal, hogy mindig Istennel. Csak
akkor ismerjük meg magunkat, ha megismerjük,
hogy kicsoda és milyen az Isten. És csak úgy bontakozik az életünk, ha az Ő üdvözítő akaratába
igazítjuk azt. Önmegvalósítás helyett előbb hát

jöjjön az önvizsgálat, aztán az istenismeret, és az
önismeret, hogy aztán elváltozhassunk dicsőségről dicsőségre úgy, mint az Úrnak ábrázatja szerint.  Önmegvalósítás helyett újjászületés – ahogyan Mesterünk mondotta Nikodémusnak.
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
Vagy 25 esztendővel ezelőtt, amikor fiatal lelkészként egyházkerületünk közgyűlésén hallhattam Hegedűs Loránt püspök úr emlékező szavait
kerületünk elhunyt lelkipásztorairól, kicsit röstelkedve mondtam magamban: mennyi mindenkit nem is ismertem igazán. Most, megemlékezve
legutóbbi közgyűlésünk óta elhunyt lelkipásztorainkról, meg kell vallanom, hogy bizony már
igen jól ismertem mindazokat, akik elmentek közülünk – lassan hozzáöregszik az ember a szolgatársakhoz. Elhunyt dr. Papp Vilmos, tudós lelkipásztor, aki hosszú ideig tartó dunántúli szolgálat
után Kőbányán volt lelkipásztor, és onnan ment
nyugdíjba. Kevés olyan szuverén szellemi alakja volt egyházi életünknek, mint ő. És kevesen
voltak, akik akkor is tartották a szolgálatot és
azokon a helyeken is, amikor és ahol szolgálatot
elhagyni, őrposztokról dezertálni nem szégyen,
hanem pártállami dicsőség volt. Nehéz szavú tanító volt, de mindig világos és egyértelmű, nagy
látással tudta és hirdette az egyház egyetlen útját. Roppant hálával tartozunk neki azért is, mert
a rendszerváltás utáni felejtős időszakban heroikus vállalkozásként egybegyűjtötte a Kárpátmedence üldözött, börtönbe vetett, félretett és
megölt presbitereinek és lelkészeinek történeteit. Elhunyt Szabó Mihályné mohácsi ny. lelkipásztor, mindenki Klárika nénije, aki hitvese oldalán
hosszú évtizedekig szolgált a déli határvégen, és
gyermekeit felnevelvén állt maga is szolgálatba,
s ment örömmel, bárhova hívták, ahol Krisztusáról bizonyságot tegyen. Elhunyt Veszelka Tamás
tragikus körülmények között. Korábbi betegsége kiújulván, de bajait rejtegetvén, csak röstellni tudjuk, hogy nem érzékeltük igazán a súlyos
belső lelki konfliktusokat, s úgy gondoltuk, ő is
majd megvalósítja önmagát. Szomorúan gyászolja őt a Budapesti Egyetemi Gyülekezet. Elhunyt
Krizner Zoltán nagyharsányi lelkipásztor, és ő
már a második, akit ma említek ebben a sorban,
aki fiatalabb nálunk. Özvegyemberként nevelte
fogadott lányait, s indult későn az orvosok gyógyító kezéhez, akik már nem segíthettek rajta.
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A baranyai gyülekezetekkel együtt gyászolja őt a
pasaréti indító gyülekezet és egész egyházkerületünk. Elhunyt Tariska Zoltán, aki súlyos betegen,
megözvegyülve, korhatár előtt vonult nyugdíjba,
hogy a szolgálat terhei ne nyomasszák, de hatalmasodó betegsége, mely gyermekkora óta kísérte, legyőzte. A feltámadás boldog hitével búcsúztunk tőle. Elhunyt Czanik Béla ny. lelkipásztor,
aki a leghosszabb időt szolgálta a vértesaljai egyházmegyében, s azon kevés lelkipásztoraink közé
tartozik, akik ahol kezdték, ott is fejezték be a
szolgálatot. A kajászószentpéteriek, a vértesaljaiak és egész egyházkerületünk gyászolja őt. Elhunyt Szél János kecskeméti beosztott lelkész,
mondhatni fiatalon, éppen szolgálatra készülvén, nem a szószék felé, hanem az intenzív osztály felé kellett indulnia, de orvosai nem tudták
visszahozni közénk. Kitűnő elme volt, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett a Baár–Madas Gimnázium újraindításában. Elhunyt Fábián Zoltán
abonyi lelkipásztor, aki a Tiszántúlról érkezett
kerületünkbe, s rövid ideig tartó munka után
vált ki a lelkészi szolgálatból. Elhunyt Pánczél
Tivadar, Rákosszentmihály egykori lelkipásztora, aki az 1950-es évektől, teológus korától kezdődően annak a gyülekezetekben folyó ifjúsági
munkának volt az egyik legkitűnőbb képviselője,
amely munkának mindmáig hathatós gyümölcsei
vannak. Nyugdíjasként is segítette szolgálataival
azokat a kis gyülekezeteket, ahol tapasztalatra,
bátorításra és erőre volt szükség. Őrizzük meg
emléküket, s legyünk felőlük jó bizonysággal a
feltámadás reménysége alatt. Szükségesnek tar-
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tom még idehozni egész magyar reformátusságunk gyászát: tegnapelőtt temettük Munkácson
Gulácsy Lajos ny. püspök urat. Egyikét azon kevés tanúinknak, akik végigélték és szenvedték az
egész 20. századot, az országvesztést, a világháborút, a szovjet lágerek poklát, a peremvidékre
szorított Kárpátalja nyomorúságát, aztán az újrakezdés csodálatos lehetőségét. Mondják, úgy halt
meg múlt vasárnap, hogy szolgálatba készült. De
családtagjai csodálkozására nem az egyszerű feketét vette magára, hanem a legszebb ruhájába öltözött, majd még, mondván, van idő indulni, leült
a karosszékbe, karikagyűrűjét lehúzta és felesége
fényképére helyezte, majd elment a minden élők
útján. Isten őt már a mi egyszerű papi feketénkből az üdvözültek tiszta fehér ruhájába öltözteti,
és a bizonyságtevők fellegébe állítja, akik tanúi
annak, hogy miképpen futjuk meg mi magunk az
előttünk lévő küzdőtért. Legyen emléke áldott!
Elhunyt továbbá Pásztor Jánosné, a Nőszövetség korábbi elnöke, Kalocsay Ferenc fóti kántor
és Pálhegyi Ferenc pszichológus, sokak tanítója,
lelkigondozója.
Nyugdíjba vonultak:
Bereczky Zoltán Bp. Külső Üllői útról, Simonfi
Sándor Bp. Rákospalota-Óvárosból, Szél
Györgyné Bp Józsefvárosból, Szaszák Imre Törökbálintról, dr. Bartháné Timár Judit Szentendréről, Ablonczy Gáborné Dunavecséről. Sok
áldást a nyugdíjas évek alatt is!

egyházkerületi közgyűlés határozatai
2016. november 10.
6. LELKIPÁSZTOROK ESKÜTÉTELE ÉS OKLEVELEK ÁTADÁSA

7. LELKÉSZSZENTELÉSRE BOCSÁTÁSUKAT KÉRŐKRŐL JELENTÉS

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés megállapítja, hogy Ablonczy Áron, Czentnár
Simon, Édes Gábor, Kertész Dániel, KozákBella Virág, Nagy Dávid, Nagy József, Oravetz
Anett, Péter Henrietta, Szabó István, Tihanyi
Kristóf letette a lelkészi esküt, átvette a lelkészi
oklevelet.

Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a négy lelkész kérelmét elfogadja. A lelkészszentelés időpontját a mai napon, november 10-én,
18.00 órára tűzi ki, a Kálvin téri templomban.
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8. JELENTÉS A 2015. NOVEMBER 12-I LELKÉSZSZENTELÉSRŐL
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés tudomásul veszi a 2015. november 12-én
tartott lelkészszentelésről elhangzott jelentést.
Isten áldását kéri a felszentelt lelkészek életére,
szolgálatára.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés köszönetét fejezi ki a Budapest-Kálvin téri
Egyházközségnek a lelkészszenteléshez nyújtott
segítségért.
10. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS
MUNKÁJÁRÓL
Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja az Egyházkerületi Tanács 2015.
december 9-én és 2016. február 11-én tartott ülésének munkájáról szóló beszámolót.
11. PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FŰZŐDŐ HATÁROZATOK
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. A DRE közgyűlése megköszöni a püspöki jelentést,
azt teljes terjedelmével jegyzőkönyvéhez csatolja.
2. A DRE közgyűlése Istennek ad hálát a 2016 márciusától Urunkhoz hazatért szolgatársak – dr.
Papp Vilmos, Szabó Mihályné, Veszelka Tamás,
Krizner Zoltán, Tariska Zoltán, Czanik Béla,
Széll János, Pánczél Tivadar, Fábián Zoltán, dr.
Pásztor Jánosné, Kalocsay Ferenc, dr. Pálhegyi
Ferenc – életéért, szolgálatáért. A családok, gyülekezetek, közösségek gyászában osztozva, megszomorodott életükre Isten vigasztaló kegyelmét
kérve gondol a terhet hordozókra.
3. A DRE közgyűlése Istennek ad hálát Gulácsy Lajos
ny. kárpátaljai püspök úr életéért, szeretteinek Isten
vigasztaló kegyelmét kéri, gondol az élet mélységét
és magasságát megélt szolgatárs egész életére.

4. A DRE közgyűlése megköszöni az aktív szolgálatot befejező lelkipásztorok – Bereczky Zoltán BpKülső Üllői út, Simonfi Sándor Bp-RákospalotaÓváros, Szél Györgyné Bp-Józsefváros, Szaszák
Imre Törökbálint, dr. Bartháné Timár Judit
Szentendre, Ablonczy Gáborné Dunavecse – egyházunkban végzett munkáját. Békességet, nyugalmat és Isten megtartó kegyelmét kéri nyugdíjas életükre
5. A DRE közgyűlése megköszöni az egyházkerületben működő bizottságok alapos munkáját, az
elkészített jelentéseket és a hozzájuk kapcsolódó
határozatokat. Isten megtartó áldását kéri további munkájukra.
6. A DRE közgyűlése a katechetikai jelentés határozatain túl is felhívja a kebelbeli egyházközségekben szolgálókat a hitoktatás, a konfirmációra felkészítő és ifjúsági munka fontosságára, az
abban való hűséges szolgálatvállalásra és annak
közösségépítő lehetőségének jó kihasználására,
azt mindenkor Isten dicsőségére végezve.
7. A DRE közgyűlése örömmel fogadta, hogy 2016.
október 14-én e helyen mondta ki Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy kezdeményezik a
nagypéntek munkaszüneti nappá nyilvánítását.
Egyben kéri a kebelbeli egyházközségek lelkipásztorait, presbitériumait, annak tagjait, hogy
a megkapott szabadnapot Istennek ajánlva tegyék azt ünneppé (délelőtti főistentisztelettel), méltón emlékezve Jézus Krisztus értünk
vállalt áldozatára, kereszthalálára, mert enélkül
nekünk nem lenne életünk, örök életünk. Legyen a nagypéntek a szabadnapon túl megszentelt ünneppé keresztyén életünkben immáron
ily kedvezménnyel.
8. A DRE közgyűlése szomorúan veszi tudomásul, hogy választott és delegált alkotótagjai
közül többen – hitoktatásra, továbbképzésre,
más konferencián való részvételre hivatkozva
– rendszeresen kimentésüket kérik. Kéri az alkotótagjait, hogy vegyék komolyan a vállalt kötelezettséget, és annak eleget téve, azt a szolgálatot betöltve Isten dicsőségére cselekedjenek
azzal, hogy részt vesznek a közös munkában, a
vállalt munkában.
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12. ELŐTERJESZTÉS PEDAGÓGUSKITÜNTETÉSEKRE
Előterjesztő: Hörcsök Imre
A közgyűlés elfogadja az előterjesztést.
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15. ISKOLAÜGYI JELENTÉS
Előterjesztő: Hörcsök Imre
1. A DRE közgyűlése elfogadja az iskolaügyi jelentést.
2. A DRE közgyűlése a pedagógusok munkájának
elismerésére a közgyűlés által létrehozott díjat
az alábbi pedagógusoknak adományozza:

13. MISSZIÓI JELENTÉS
Előterjesztő: Böttger Antal
1. A közgyűlés hálát ad Istennek a tavaly elvégzett
missziói munkáért, és köszönetét fejezi ki a szolgálatban hűséges lelkipásztoroknak, munkatársaknak,
tudva, hogy mindenért „Egyedül Istené a dicsőség”!
2. A közgyűlés elfogadja a 2015. évről szóló missziói
jelentést.
14. TANULMÁNYI JELENTÉS
Előterjesztő: Szűcs Ferenc
1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a tanulmányi jelentést.
2. 	Biztatja az egyházközségeket a lelkipásztori műhelymunka számára fontos teológiai szakfolyóiratok előfizetésére és a parókiális könyvtár fejlesztésére. Erről az éves beszámolók tegyenek jelentést!
3. Köszönetet mond a megyei és országos lelkésztovábbképző konferenciák szervezőinek, előadóinak és nyilvántartóinak munkájukért. Felkéri
az esperesi hivatalokat, hogy az így megszerzett
kreditpontokat személyre lebontva közöljék az
érintett lelkipásztorokkal.

– Somogyiné Beregszászi Dórának, a Kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium
és Általános Iskola tanítójának, és
– Varga Zsoltnénak, a Ceglédi Református Általános Iskola és Óvoda tanítójának
a Benda Kálmán-díjat adományozza.
3. 	DRE közgyűlése a Lorántffy Zsuzsanna-díjat és a
Soli Deo Gloria díjat 2016-ban felterjesztés hiányában nem adja ki.
4. A DRE közgyűlése örömmel veszi az igazgatói
beszámolóban olvasható hírt, amely szerint a
Baár–Madas Református Gimnázium 2015-ben
a 100 legjobb iskola rangsorában az 54. helyet
érte el. (A sorrend kialakításában az érettségi
mutatók, a nyelvvizsgák, a tanulmányi versenyek mellett a kompetenciamérés eredményeit
veszik figyelembe.) A közgyűlés gratulál az elért
eredményhez és köszönetét fejezi ki a gimnázium nevelőtestületének és diákjainak.
5. A DRE közgyűlése köszönetet mond az egyházmegyék iskolaügyi előadóinak a tartalmas, részletes beszámolókért.

4. Elhatározza, hogy videóformában, zárt láncú felhasználásban segít közzétenni azokat a szakmai előadásokat, amelyek más körökben is hasznosíthatók.

17. DIAKÓNIAI JELENTÉS

5. Felhívja a lelkipásztori tanulmányi körök figyelmét arra, hogy tárgyalják meg mind a Reformátusok Világszövetsége által kért javaslatot,
mind a liturgiai és énekeskönyvi bizottság által
közzétett anyagokat, és javaslataikat juttassák el
az érintett szervezetekhez.

1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a diakóniai
és patronálási jelentést.

Előterjesztő: Derencsényi Zsuzsanna

2. Az egyházkerületi közgyűlés megköszöni a gyülekezetek anyagi áldozatvállalását, a határon innen és túlra juttatott adományokat, és rászoruló
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embertársainknak nyújtott minden testi-lelki
segítséget.
3. Az egyházkerületi közgyűlés a gyülekezetek figyelmébe ajánlja a 2017-es évben esedékes reformáció ünnepének 500. évfordulójára való készülődést. A gyülekezetek a protestáns testvérekkel
együtt rendezzenek saját településeiken olyan
programokat, amelyek e jeles eseményre felhívják a figyelmet.

3. Az egyházkerületi közgyűlés bölcs és megfontolt
döntést kér minden egyházközségtől az építkezés, felújítás megkezdése előtt, hogy erején túl
ne kezdje azt el.
20. SZÁMVIZSGÁLÓ JELENTÉSE
Előterjesztő: Derzsi György
1. Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi a
számvizsgálói jelentést.

18. GYŰJTEMÉNYI JELENTÉS
Előterjesztő: Fogarasi Zsuzsa
1. Az egyházkerület közgyűlése elfogadja a jelentést.
2. A közgyűlés megköszöni a jelentést beküldő egyházmegyék előadóinak munkáját.
3. A közgyűlés köszönetet mond az Északpesti Egyházmegyének a gyűjteményi feladatok ellátására
kijelölt előadóért.
4. A közgyűlés buzdítja kebelbeli gyülekezeteit, hogy vegyék igénybe a Ráday Múzeum tanácsadó, restauráló szolgáltatásait.
5. A közgyűlés buzdítja az egyházmegyéket és
az egyházközségeket, hogy iratanyagukat helyezzék el valamelyik azt befogadni képes levéltárunkba.
6. A közgyűlés elvi támogatásáról biztosítja a
REFORMATOUR – Alföldi Református Csillagtúra című (GINOP 7.1.4. – 16.) pályázatot.

2. Az egyházkerületi közgyűlés felkéri az egyházkerület
elnökségét és az egyházmegyék elnökségeit, hogy a
hozzájuk tartozó szervezetek (egyházközségek, intézmények) esetében vizsgálja meg, hogy rendelkeznek-e azon szabályzatokkal, amelyeket az egyházi
gazdálkodási törvény, illetve az állami számviteli
törvény előír számukra. A vizsgálatok eredményeit
egyházkerületi szinten összesíteni kell és vizsgálni
szükséges a további intézkedések megtételét.
21. KATECHETIKAI JELENTÉS
Előterjesztő: Lenkeyné Teleki Mária
1. Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlése elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlése kéri az illetékeseket, hogy tegyenek lépéseket az ügyben, hogy egységes óradíja legyen
a fakultatív és kötelezően választható hit-és erkölcstan óráknak, továbbá hogy ne függjön az
óradíj a csoportok létszámától.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlése kéri, hogy az illetékesek készítsenek el
egy hittanoktatói névsort.

19. ÉPÍTÉSI JELENTÉS
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a jelentést.
2. Az egyházkerületi közgyűlés hálát ad Isten gondviselő kegyelméért, hogy a 2015. esztendőben is
volt lehetőség építkezésre, felújításra egyházközségeinkben.

4. A Dunamelléki Református Egyházkerület közgyűlése
kéri a Dunamelléki Egyházkerület Katechetikai Bizottságát a vizitációs jegyzőkönyv katechetikára
vonatkozó részének megújítására, hogy az adatszolgáltatás egyértelmű legyen.
5. A Dunamelléki Egyházkerület közgyűlése kéri,
hogy a lelkésztovábbképzés évi programjában
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minden évben szerepeljen olyan elméleti és módszertani képzés is, mely segíti a lelkipásztorokat
a hittanoktatói szolgálatukban.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a már elindult gyülekezeti gyerekmunkásképzést támogatja a 2016-2017-es tanévben.
22. EGYHÁZZENEI JELENTÉS
Előterjesztő: Vizi István
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kéri a Hittudományi Kar professzorainak, tanárainak és dolgozóinak, valamint diákjainak életére és
szolgálatára.
25. A II. HELVÉT HITVALLÁS ÚJ FORDÍTÁSA
Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés hivatalos hitvallási iratként való elfogadásra
ajánlja a II. Helvét Hitvallás új fordítását a Magyarországi Református Egyház Zsinatának.

1. A közgyűlés elfogadja a jelentést.
2. A közgyűlés megköszöni a gyülekezetekben
szolgáló kántorok, kórusvezetők fáradozását, az
énekkarok szolgálatát, a kántorképző tanfolyamok áldozatos munkáját.
3. A közgyűlés felhívja a gyülekezetek figyelmét az
istentiszteletekhez kapcsolódó rendszeres énektanításra.

26. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
Előterjesztő: Hegedűs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés Szacsúri-Csatai Viktória lelkipásztor lelkészi képesítését – a felterjesztő egyházmegye
javaslata alapján –2021. november 30-ig hatályban tartja.

23. MÉDIA-INFORMATIKA- ÉS SAJTÓJELENTÉS
27. LELKÉSZEK TÖBBES JOGVISZONYA

Előterjesztő: Váradi Péter

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a jelentést.
2. Az egyházkerület közgyűlése megköszöni a lelkipásztoroknak, családtagjaiknak, presbitereknek, gyülekezeti munkásoknak a 2015. évi
sajtó- és iratterjesztési szolgálatot.

1. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyűlése elhalasztja a Lakatos Zsuzsanna lelkész többes jogviszonyát engedélyező egyházmegyei határozat jóváhagyását.

3.	Buzdítjuk a gyülekezeteket, hogy a felkínált sajtómegjelenési lehetőségeket bölcsen használják ki.

2. A Dunamelléki Egyházkerület Közgyűlése megerősíti a dr. Kun Mária lelkipásztor többes jogviszonyát engedélyező egyházmegyei határozatot.

4. Az egyházkerületi közgyűlés elrendeli a KARAKTER magazin lapszámának felülvizsgálatát, aminek következménye lehet, hogy szélesebb körben
tudjuk terjeszteni az újságot.

28. A VÉRTESALJAI EGYHÁZMEGYE SZABÁLYRENDELETE A LELKÉSZI SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL
Előterjesztő: Hegedűs Béla

24. SPIRITUÁLIS JELENTÉSE
Előterjesztő: Bölcsföldi András
A közgyűlés elfogadja a jelentést, és Isten áldását

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés jóváhagyja a Vértesaljai Református Egyházmegye Lelkészi Szolidaritási Alapról alkotott szabályrendeletét.
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29. A VÉRTESALJAI EGYHÁZMEGYE SZABÁLYRENDELETE A PRESBITERKÉPZÉSRŐL
Előterjesztő: Hegedűs Béla

szórványok gondozását az Újszászi Református
Egyházközség helyett a Jászberényi Református
Egyházközség lássa el.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés jóváhagyja a Vértesaljai Református Egyházmegye Presbiterképzési Szabályrendeletét.

33. TAHI INGATLAN-AJÁNDÉK ELFOGADÁSA A
KÉK DUNA SZAKSZÖVETKEZETTŐL

30. A VÉRTESALJAI EGYHÁZMEGYE MÓDOSÍTOTT SZABÁLYRENDELETE AZ ÉPÍTÉSI ALAPRÓL

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a tahitótfalui 2955/4 helyrajzi számú ingatlanajándékot elfogadja. A közgyűlés kifejezi köszönetét
a Kék Duna Kereskedelmi és Szolgáltató Szövetkezetnek ajándékáért, amivel hozzájárult a tahi konferencia-központ gyarapodásához.

Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés jóváhagyja a Vértesaljai Református Egyházmegye építési alapjának szabályrendeletét.
31. PUSZTASZABOLCS-SZABADEGYHÁZA MIS�SZIÓI EGYHÁZKÖZSÉGGÉ ALAKÍTÁSA
Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés tudomásul veszi és örömmel üdvözli a
Pusztaszabolcs-Szabadegyházi Református Missziói
Egyházközség megalakítását.

Előterjesztő: Hegedűs Béla

34. KISDOBSZAI LAKÓINGATLAN ELAJÁNDÉKOZÁSA A NAGYDOBSZAI EGYHÁZKÖZSÉGNEK
Előterjesztő: Hegedűs Béla
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés a Nagydobsza környéki Református Társegyházközségnek ajándékozza a kisdobszai 625. helyrajzi
számú ingatlanát. Felhatalmazza az egyházkerület
elnökségét arra, hogy aláírja a társegyházközség által elkészített ajándékozási szerződést.

32. SZÓRVÁNYOK BESOROLÁSA

35. AZ EGYHÁZKERÜLET 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Hegedűs Béla

Előterjesztő: Hegedűs Béla

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés megerősíti és nyilvántartásba veszi a Délpesti Re-formátus Egyházmegye határozatát, amely
szerint a Jászárokszállás, Jászfényszaru, Jászágó,
Pusztamonostor, Jászdózsa, Jászfelsőszentgyörgy,
Jászjákóhalma, Jásztelek, Alattyán, Jászboldogháza

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés elfogadja az egyházkerület 2016. évi módosított
költségvetését 3 656 815 539,- forint bevételi és
kiadási oldallal.
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egyházmegyei adatok
adatszolgáltatás dátuma: 2016. december

BARANYA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Székely Zsolt Ferenc – exm.Kovácshidára
2. Hampel Réka – helyettes lp. Nagyharsányba
SZÜLETETT:
Kincső – Lovadi István 2. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Kovács János esperes – Vejti-Zaláta
ELHUNYT:
U Krizner Zoltán – Nagyharsány

BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Balogh Róbert – b.lp. Bácsalmásra
2. Dányi-Nagy Márió – Kiskunhalasról rend.áll.-ba
3. Fodorné Ablonczy Margit – kerületi ifj. ref.-ből
rend.áll.-ba
4. Szikszai Szabolcs – Kecskemétről rend.áll.-ba
5. Komádi Róbert – Kecskemétről HelvéciaBallószög-Bugacra b.lp.
6.	Farkasné Tóth Zsuzsanna Ágnes – Kunszentmiklósról rend.áll-ba
7. Kiss-Takács Nóra – Kunszentmiklósra sl.
8.	Baloghné Oravetz Anett – Kiskunhalas b.lp.
9. Vincze István – Kiskunmajsára b.lp.
10. Halasz Noémi – Kiskunmajsáról Dunántúlra

SZÜLETETT:
1. Norka – Kiss Tamás és Takács Nóra 1. gyermeke
2.	Luca – Farkas István és Tóth Zsuzsanna Ágnes
2. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Ablonczy Gáborné – Dunavecse
ELHUNYT:
U Hegedűs Béla esperes, főjegyző – Tiszakécske

BUDAPEST-DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Kiss Sámson Endre – egyházmegyétől KülsőÜllői útra missziói lp.
2.	Lovas András – kerületi missziói referens
3. Takaró János – Pasarétről Kelenföldre b.lp.
4. Németh Tamás – Pozsonyi útról Budafokra
iskolalp.
5. Végh Zsuzsanna – Külső-Kelenföldre b.lp.
6.	Baintner Flóra – Budára b.lp.
7. Nagy József – Nagyvárad térre b.lp.
8. Horváth Dániel Csaba – Budára sl.
9. Ablonczy Áron – Gazdagrétre b.lp.
10. Szabó István – em-hez b.lp.
11. Tihanyi Kristóf – Kispest-Rózsatérre b.lp.
12. Tihanyszegi Emőke – Pestszentlőrinc-Szemeretelepre b.lp.
13. Nagy Dávid – Pesthidegkútra sl.
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SZÜLETETT:
1.	Benedek – Rápolty Dávidné 2. gyermeke
2. Anna Réka – Takaró Tamás Dániel 1. gyermeke
3. János Levente – Takaró János Lajos 2. gyermeke
4. Eszter – Szepesy László 2. gyermeke
5. Nimród – Szászfai Anita 3. gyermeke
6. Adél Anna – Németh Balázs 2. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Bereczky Zoltán – Külső-Üllői út

DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Sáska Attila – b.lp. Délegyházára
2. Csomós János – Nagykőrösről USÁba
3. Csűrös-Varga Vanda – b.lp. Gyömrőre
4. Tubak János – Tószegről világi állásba
5. Szegedi Gergely – Tószeg-Tiszavárkonyba sl.

ELHUNYT:
U Veszelka Tamás – egyetemi gyülekezet

SZÜLETETT:
1. Attila – Sáska Attila 1. gyermeke
2. Kincső Johanna – Balogh László Levente 7.
gyermeke

BUDAPEST-ÉSZAK

ÉSZAKPEST

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Márkus Tamás – KRE egyetemi lelkész
2.	Lázár Csaba Zoltán – Németajkúból Szabadság
térre b.lp.
3. Apostagi Zoltán Adorján – Kőbányáról rend.áll.-ba
4.	Dobó Ágota Zsófia – Káposztásmegyerről világi állásba
5. Kozák-Bella Virág – Rákoskeresztúrra b.lp.
6. Czentnár Simon – Józsefvárosba b.lp.
7. Édes Gábor – Fasor b.lp.
8.	Balogh Dávid – Mátyásföldre sl.
9.	Péter Henrietta – Angyalföldre b.lp.
10. 	Bobok Ágnes – Józsefvárosba b.lp.

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Harmathy Andrásné Sárai Ágota – Szigetszentmiklós-Újvárosból b.lp. Szentendre
2.	Literáty Zsuzsanna – Bp-Budáról Érdligetre
b.lp.
3.	Rémes Renáta Andrea – Budakesziről rend.áll-ba
4. Molnár Sándor Károly – visszarendelve Budaörsről (külföldön)
5. Miklósi Hosszú Ödön Koppány – DT-ról Budaörsre b.lp.
6. Kertész Dániel – Gödöllőre b.lp.
7.	Pogrányi Mária – Diósdra b.lp.
SZÜLETETT:
1. András – Csere Mátyás 2. gyermeke
2. Kristóf Erik – Adamek Norbert 3. gyermeke
3. Teofil – Ruzsa-Nagy Zoltán 2. gyermeke

SZÜLETETT:
1. Noémi – Apostagi Zoltán Adorján 2. gyermeke
2. Sámuel – Szetey Szabolcs 2. gyermeke
3. Hanna – Nyikos András 3. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
1. Simonfi Sándor – Rákospalota-Óváros
2. Szél Györgyné – Józsefváros

NYUGDÍJBA MENT:
1. Szaszák Imre – Törökbálint
2.	Bartháné Timár Judit – Szentendre
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TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Csomósné Sütő Tünde – b.lp. egyházmegyéhez
(Gerjen)
2. Eke László – Kölesdről felmentve
3. Kovácsné Smatarla Ibolya – Őcsénybe sl.
SZÜLETETT:
Ilona Réka – Sipos Előd 2. gyermeke

SZÜLETETT:
1. Julianna Sára – Andrási Kristóf 1. gyermeke
2. Mózes Boldizsár – Darvas Tanács Erik 8. gyermeke
3. Márton – Kádár Ferenc Dániel 3. gyermeke

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:
U
U

VÉRTESALJA

U
U

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Kovács Csongor – b.lp. egyházmegyéhez
2. Szilágyi Dénes István – Sárkeresztúrról rend.áll
3.	Geréné Kossa Izabella – Csákvárra b.lp.
4. Szabó Károly – RFD-től Alcsútra b.lp.
5.	Reibach Gabriella – Sárbogárdra
6. Kovács Enikő – Kulcs-Rácalmásról e.megyéhez
7.	Fodor István – Diósdról Kulcs-Rácalmásra
missziói lp.

25

U
U
U

Papp Vilmos – Bp-Kőbánya
Szabó Mihályné – Mohács
Tariska Zoltán – Pécel
Czanik Béla – Kajászó
Fábián Zoltán – Abony
Szél János – Kecskemét
Pánczél Tivadar – Bp-Rákosszentmihály

Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja

Szerkesztőség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.
Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903
Felelős szerkesztő: Hegedűs Béla
Szerkesztő: Regéczy-Nagy Enikő püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész
Készült az O. A. Invest gondozásában

