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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-
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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
ttyZ"oi a fentiek kozril b6rmelyik d,okumenl,rrntu, a piisp<iki hivatalban hivatali nyitva
tartds alatf szem6lyesenmegtehetik'

A d,tszteremfeltljitas kdzben

i anu6r 10-6n egyh6zkeriileti lelk6sz6rtekezlelet
tartottunk a R6daY diszteremben

-

a Dunamell6ki ReformStus Egyh6zkeriilet
katechetikai konferenci6ja m6rcius 5-6n szomfaton volt 10-16 6rdtg a R6day utcai diszteremben
m6rcius 19-6n Monoron tartotta konferencifijilt a Dunamell6ki Presbiteri Szovets6g

Katechetihai honferencia a fetiljitott dtszteremben

AMIRoL EL6RE TUDUNK:
6prilis 13-6n ism6t esperes-gondnoki 6'rtekezlet'
Zi-- "eyhalheriileti k,;'gvtil6tt Aprilis 21-6n
tartjuk
TAJEKOZTATASUI,
-

A zsinati ifiris6gi iroda rajzp6tvag!gl-!i$.u-t-"
1'r.l6lkoz6ENEKFUZE"t7"i CSfLfaCpONf

10-15
i6Nnr niszirnspRE. A p6lviz6kt61
darab olyan fekete-feh6r grafik6b6l 6116sorozat
ulf.tifae.at k6rjtik' mely alkalmas a tal6lkoz6
et "Uiir"tA"ek diszit6s6r e' A p hlydzat b ektild6si
hat6rideje:2005' dPrilis 15'
m, iUAf i"formdci6k: http ://csillag'reformatus'hu

-

A zsinati ifjirsdgi iroda, 6tv6ve a kecskem6ti
egyesiilet kor6bbi
ifjfrsad
tlfotmatut"
llrJ"."e"v ez6sit, tobb ifjfs6 gi szewezettel
zefir)
iftutuL"f., forie,m6cses,refisz, sdg,-s"ike'
egyiitt
gyiilekezetekkel
6s az egyetemi
FoTOpAIVAZATOT hirdet magvarorsz6gi6s
hat6ron trili reformdtus fiatalok szimhra' a
"vari CSTI,LAGPONT ral6lkoz6ta k6sziilve'
h6rom kateg6ri6ban. A p6ly6zat bekuld6si
hat6rideje:2005.m6jus 31'
Tbud'bbiinfor md'ci6h;http://csillag'reformatus'hu

Az egyetemigytilekezet istentiszteletdn

Teol6gusoh szolgdlata Her cegszdll6srin'
2005 februd'rjdban
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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
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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
1
000 000 Ft
Egyh6zk'iizs6g
Reform6tus
J6szkarajen6-K6rdstet6tleni
2
000000 Ft
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
2
000000 Ft
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
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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."
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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
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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
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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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