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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
r6n irgy tiint, a r6szvev6kttsztilztilk
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

l!4l

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
felanom6li6k
sz6val
idegen
jelentkez6
elt6r6sek,
k6pest
hoz
lerkapLrererel - 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
iy""utie, s az ezekre kapott v6laszok 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
iz,6rt azokjelent6sei, 6s e jelent6sek alapj6n k6szrilt szakbiv6ratlant,
a
keriilik
p6nikszeriien
rratimut oiyanok is, akik
zottshgsanyagok csakaz 6szikozgy(il6sidej6re k6sziilnek el'
a konfliktust, a b6k6tlens6get.Pedig m6g J6zusis kijelentet'
Ha
az6nba.t igy n6zzldika dolgot, hogy oktat6si int6zm6nyehafcildre,
a
bocs6ssak
jottem,hogy
66kess6get
iu, ,rru- az6fi
egyszeriekapunk k6pet egy m5r lez|rt tan6vl&, 2002'
inkr6l
nem fegyvert. S bizony-n6ha arra is sztiks6gvan, hogy mi
6J
egy megindult 6vt&, 2003'2004, tat6n m6gis bcilcs
2003,
v61kisebb-nagyobb
*ug.r.tf"ia6"ziink eI6 kcirnyezetiinkben
idej6n, hogy igy osztotta fel az egyhilzkeri,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
niink a legvdratlanabb hat6sokra otthon, munkahelyen, utha a miiv6szettcjrt6netb6'1
legegyszedibb,
L
ahelyzetet
Ezt
sor6n
ktizszerepl6seink
gyh5zb
an,
e
c6n, kcizlJked6skij zben,
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
"Egyr6szt ott
mJ4tit<iaratainkat, ellens6geinket
jellemzi-.
szint6zise
hamis
gondolatok
6s
koti
Iom lenne - vagy 6ppens6ggelazokat, akik val6j6ban kcizcihogy 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
sokkEgy ilyen felkavar6, nagyhat6sir zavar6 hat6s ak6r
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
ut it puidigegy 6s
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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.

Kozlemdnyek'
Reform6tus
Egyh6zkeriileti
I Q. Dunamell6ki
F6tiszt eletti egyh d.zheriileti hd zgy til 6s!

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.

'
' Dunamelldki
Kozlem6nyek
Egyhdzkeriileti
Reformdtus
| |
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El6terjeszt6: Harkai Ferenc

i'

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
-__
14. PETER tuAnra
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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
szervezeti 6s
kcjzcis
Egyh6zkeriilet
Reform6tus
DunamLll6ki
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
|]
K<izgyffl6svagy Tan6csul6sel6 terjesszebe.
legkcizelebbi
Amennyiben ez nem ttirt6nik meg, m6jus h6napt6l kifizet6s nem eszkciztilhet6.

25lb TAMO GATASI KERELMEK

23. JELENTES A RADAY GYOJTEMENY 2003. EVI
MUNKAJAROL

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

El6terleszt6: Varga L5szl6 f6jegyz6

(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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