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MAGATOLtrRTETODO?
Az el6ttunk 6116hetekben k6t dologramint teljesen mag6t616rtet6d6re
gondolunk. Az egyik,
hogy termdszetesenlesz
kar6csonyi rinnepJ.6sennek csalhatatlanjeleit
m6r november kdzepe
6ta l5tjuk orsz{gszerte.
A m6sik, hogy - megint
csak term6szetesen
nem mindenhineh lesz
kar6csonya,sem fizikai,
sem lelki 6rtelemben.
megszoktuk
Annyira
m6r ezt a k6t gondolatot, hogy nemigen 6rezzuk, tenniink' kell valamit ellene.Megel6gsziink
tal6n n6hilny sz6fordulaltal az adventi igehirdet6sekben az rinnep
kommercializ6l6sa eilen, 6s szeretetcsomagok k6szit6s6vel,,tudjuk
le" a kcitelezl karhcsonyi kereszty6n penzumot.
Ezekkel le is vezetjrik a m6g megl6v6 iinnepi energi6inkat. Egy6bk6nt pedig megnyugtatjuk magunkat: a betlehemi csillag 6s az angyalok kara sem
vonzott mindenkit a Megsziiletett jilszI|hoz. Csakhogy Isten ,,azt akarja, hogy minden ember ridvcizriljcin, 6s eljusson az igazs{g megismer6s6re."
ITim 2,4.
is ott
Ugyanakkor m5sik gondolatmenetrinkben
rcjt6zik a megszok6s: termdszetesenvolt, van 6s lesz
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J6zus szrilet6seiinnepe.
Mert J6zusnak is meg
Itellett szuletnie, nem
tcirt6nhetett m6sk6nt.
Amint tal6n a J6,zus
el6tt 6lL nemzed6kek
hozzilszoktak, hogy mdg
nem jcitt el a MessiSs,
irgy a mi 6letunkbe belesimul a tudat, hogy m6l
eljcitt, 6s a mi6nk. Ez
mag6t6l 6rtet6dik.
De vajon mindez t6nyleg ilyen term6szetes?Ha
igy gondolkodunk, nem
lesz-e iinnepl6siink besziikiilt, egysikir? Nem
Iesz-e kar ilcsony'unkfak6,
minden szinpompSsragyog6sellen6re?Az evang6liumok J6zus szrilet6se
tcirt6neteszerepl6inekf6lelm616'I, felindults69616l, csod5lkozhsflr6l besz6lnek.Egysz6valcsod616l, amit M6ria, J6zsef, a p6sztorok,a bcilcsek,de m6g
Her6desis csod6nak6rzett.
Akkor van es6lyunk az igazi iinnepl6sre, ha nem
el6gszrinkmeg a mag6t6l 6rteL6d6kar6csonnyal,hanem 6t6ljiik a rendkiviili csod6t: ,,A n6p, amely srit6ts,6gbenjilr, nary vil6gossdgotl t. A hal61 6rny6k6nak ftjldj6n lak6kra vil6goss6gragyog."(Ezs 9,1.).
Kardos Abel
ptisptiki tith.dr
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AZ ELMULT IDOSZAK
NEHANY FONTOS ESEMENYE
A 2006. 6prilisi kcizgyiil6s6ta m6jus 3-6n, jrinius 14-6n,
szeptember27-6n 6s november 8-6n volt esperesi-gondnoki 6rtekezlet, november 16-17-6n Kecskem6tenkcizgyiil6s 6s lelk6szszentel6s.
Az egyhSzker0letisz6kh6z azEut6pai Protest6nsEgyh6zak Kcjzdss6ge(Leuenbergi Kdzdss6g)nagygyfl6s6nek
adott otthont szeptember12-18.kciztitt.

Az 56-os kopjaf1.k meghoszorrtzd.sa

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

Egyhd.zheriiletiifjtsd.si tald,lhoz6Pasardten

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

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

A teologldnvend6gunk
voltSzobd Magdo frd,okil szriletesnopjo
olkolmdb6lis kdszontheftrjnk,
AgoslonS6ndorAlopltv6nyie$ volt B.
meghv6sdvol,
okineksegitsegevel
oz erNogy Veronikoszerkeszl6
meg filmek6ltol.Az esleneldelyi sz6rv6nyhelyzettel
ismerkedt0nk
hongzolioz olopitvdnynydri tev6keny#ger6l
sz6l6 beszdmol6is,
templomfeldlitOsdn
melyso16no morosszentimrei
dolgoztokteol69usok es egyetemisi6k
egyUli.Hoson16olkolomvolt lzs6kon,chol
olopitudnyi
d6lutdnkereteben
szolgdltok
o ieol6gusok.

A FELEVBEN:
TEOTOGUSNAPOK

l956ro vo16eml6kez6sril
megielenit6
filme0l mogyor,o forrodolmot
ketnezfijnk
meg,kozosmozil6togot6s
kereteben.
A szo{Monsfeld,
bodsdgvihoro,Szobodsog,
szererem/

. Encsencs,
Idtogotds6s segelyelluttotdso
o zilohidrvohdzbo(AgosEgyhdzkozs6g,KiilsGJe
ton Sdndor Alopitv6ny), N ogyv6rod-Sz6l6si
g e {Horvdtorszdg ), Vecs6s
zsefvdros,6cso, D6fuid6ki hetr,e
. Tonulm6nykirdndulasttettiink G6nc-Vizsolykorny6k6re(Szerencs,
hotdront0ligimnoReg6c,Novoiidrdny)Boor-Modosos
Boldogk6vdrollo,
zistokkol
egyiitt.

A hogyomonyos
esiekis megrendez6sre
kerijliek-kerUlnek,
llgymintoz
o g6lyoestkeret6ben,
els6sokbemutotkozdso
volteg6szesteibetolt6
Iocikupo,minden6vfolyom6s o tondrcsopot
r6szr.6televel,
Mikuldsest,
foglolkozos,
odveniik6zm0ves
esodvenliogop6killonvoll6stondrok
6s
teologusok
szdmdro,
volomint
oz 6v zdrosok6ni
o kor6csony
est.
EolcsftildiAndrds.soiritud/is
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9. PUSPOKI JtrLENTES
El6terjeszti:Dr. Szab6 Istv6n
Fdtiszteletfi, Egyhd.zheriileti Kdzgyiilds!
Olyan id6kben tartjuk Kcizgyfi6sunket, amikor szdmos
okunk van h6laad6sra,6s sz6mosokunk van buzg66s 6llhatatos kdnyrirg6sre.A kcinyrirg6sbenpedig az egyh{z hitszab6lya szerint nemcsakk6r6seinket,aggodalmainkatkell elmondanunk, hanem b(nvalldsunkat is, ahogyan a napokban olvasott Jakab levele tanitja: tinmagutrkat megalizva
kell a kegyelemIsten6hezjSrulnunk, mert O a kev6lyeknek
ellen6il, 6s csak az alilzatosakat magasztalja fel. Mindenekel6tt h|t h6laad6sunkr6l.
A legels6helyen 6111956 c;tvenedik6vfordul6ja. Noha a magyar forradaiom 6s szabads6gharccitvenesztend6velezel6tt elbukott, mert a szovjet birodalom gyarmatosit6 politik6ja 6s a
nyugati hatalmak t6tlen defetizmusaegyiittesen nem engedte
kibontakozni mindazt, amit 1956 forradalma kimondott 6s
megval6sitott,mi m6gis a vil6g eg6szkiizv6lem6ny6velegyiitt
csak csod6lattal 6s h6laad6ssaleml6keztink vissza mindarra.
ami minket, h6l6s eml6kez6<etis itt 6s most elkcitelez.Kciszcinetet kell most mondanom mindazon gytilekezetrinknek,ahol
m6lt6n eml6keztekmeg err6l. Kcisztjn<im,
hogy k6r6stinket sokan meghallottdk, 6s rendezv6nnyel,gytilekezeti konferenciSval, eml6kt6bla 6llitdssal, h6laad6 istentisztelettel 6llitottak
eml6ket 1956-nak.Egyh6zkeriileti.inka magyar reform6tus vil6gtal6lkoz6 ez 6vi sorozat6nak keret6ben eml6kezett meg
1956-161.
Mind az egyh6zkenileti konferencia, mind pedig a
K6lvin t6ri halaad6 istentisztelet m6lt6, sz6p6s tartalmas eml6kez6sthozott.A konferencia 6s az istentisztelet anyagdt hamarosan kcitetbenis meg fogjuk jelentetni. Egyetlen momentumot hadd emeljek ki, m6gpedig azt,hogy azok a vend6gek,
akik elfogadtdk meghiv6sunkat, megrendirltenjegyezt6k meg
iinnepl6siink m6lt6s6g6t6s komolys6gdt.
Itt azonbanarra is ki kell t6rnem, amit a legut6bbi esperesgondnoki6rtekezlettinkrjntcibbesperesis megjegyzettjelent6s6ben,nevezetesen,
hi6nyolt6k a p6nteki konferenci6r6l6s
a szombatiistentiszteletr6la hittudom6nyi kar professzorait 6s di6kjait. Megvallom, bennem is buzgott egy ideig a
k6sztet6s,hogy ut6na j6rjak, vajon mi volt az oka, hogy a
diszterembentartott konferenciaideje alatt a Hittudom6nyi
Kari sz6rnyon zavartalanul folytak a tan6r6k, 6q a profeszszorok is csak d61ut6n csatlakoztak hozzilnk. Erdektelens6g?De hiszen az lehetetlen, mert a Budapesti Teol6gi6n
tcirt6ntek eg6sz egyhdzunk tdrt6net6nek legszebb lapjaira
tartoznak (arr6l ahogyan egy6bk6nt az egykori 6t616'kvallomdsaib6l meggy6z6dhettnnk). Figyelmetlen s'6g?Az is lehetetlen, mert a meghiv6t idej6benelkrildtiik, a Hittudom6nyi
Kar egyik professzoraa szewezffiizotts6g tagja volt, egyh6zkeriiletiink f6jegyz6jepedig a di6koknak tartott kcizeb6den
szem6lyesen
is meginvit6lt mindenkit. Nyilvdn egyh6zkeruietiink ronthatta el a dolgot azzal,hogy nem kiildcjtt minden
professzornak6s di6knak szem6lyre sz6l6 meghiv6t. Ez6rt
eziton eln6z6stk6rek, 6s sajn6latomat fejezemki. Pedig j6
lett volna egy krizriss6gben
rinnepelni a maiak 6piil6s66rtis.
Rem6lji.ik, a 100 6ves 6vfordul6n m6r nem kerr.il sor ene a
hib6ra, s akkor egyh6zkeriilet 6s szewez6k professzorok6s
di6kok mind egytitt lesznek majd teljes egyet6rt6sben.
Mondan6m ezt, azonbanm6gsemtudom j6 sziwel mondani.
Az orsz6gunkban6s krilcinrisenBudapestenv6gbementese-

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

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

MEGNYITO
Fdtiszteletti Egyhdzheriileti

Kdzgyiilis!

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

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

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

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

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

emlegetett h6t6ves EU t6mogat6sunknak). Szabad im6dkoznunk ilyen dolgok6rt is, hiszen ezzel az emberis6g tcirt6net6ben eddig soha m6g e16 nem fordult lehet6s6gek nyiinak a
szuks6g felsz6mol6s6r a, az eg6szs6ges6letlehet6s6gek megteremt6s6re. Ezek ak6r a fennmarad6s kulcsaivd is vdlhatnah
akkor, ha az Angli6ban korm6nymegrendel6sre legfjabban elk6szitett friggetlen kcirnyezeti-hat6svizsg6lat eredm6nyek6ppen kimutatott klimav6ltoz6s val6ban fell6p. Sz6zmilli6k
k6nyszertilhetnek lak6helyiik eihagy6s6ra 6s rnegvS.ltoztatt'
s6ra. Ha csak..., ha csak - a tanulmdny k6szitSr szerint - nem
forditj6k a nemzetek nemzeti jcivedelmi.ik lyo'6t kizfu6lag a
Szabad
helyredllitdsira.
l6gkrir iiveghdz h|ztafi|sSnak
imddkoznunk 6s tenniink is 6rte, hogy igy legyen!
Ma, amikor feiadatul tlzzik ki, hogy a szakbizotts6gi jelent6sek f6ny6ben vizsg6ljuk meg egyh6zkertileti misszi6nkat,
diak6ni6nkat, informatikai helyzetunket stb., Krisztusunk
szeretete, Isteniink bcilcsess6ge6s a Szent L6lek egys6ge vezesse igyekezetiinket! S az esti lelk6szszentel6sen sokunk
biztat|sa 6s im6ds6ga kis6rje a legszentebb feiadatra indu16 fiatal lelk6sz testv6reinket!
Ezen gondolatok jegy6ben, Urunk akarat6b6l 6s elnriktdr'
sam nev6ben is mai egyhdzkeriileti kdzgyfl6siinket megnyitom, 6s bemutatom a napirendet!
l
i
; .

:

-

- l

q

.

Egy hdzherilleti k6zgy(ilds

iiiiiillt:,lilcr],r
ill8llltiril:ill,ilrrll:

Uj alhot6tagok eshitdtele
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HATAROZATOK
6. KERESZTESSANDOR VERTESAIJA] EGYHAZMEGYEI
GONDNOKKAVA],ASZTASA
El6terj eszti: Varga Ll5szl6
1. Az Egyhdzkeruleti Kdzgyfl6s Keresztes Sdndor bicskei
f6gondnokv6rtesaljai egyh6zmegyeigondnokk6 tcirt6nt
megv6lasztds6ttudom6sul,veszi,6s e tiszts6g6n6lfogva
alkot6tagjai kriz6 fogadja. Elet6re 6s minden szolg{lat|ra Isten 6lddsdtk6ri.

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

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

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

'

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

'

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

'

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

'

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

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertlet Krizgyiil6se
kriszdnettel veszi 6s t6mogatja azt a kezdem6nyez6st,
amely az 1956-banmegalakuit Orsz6gosInt6z6 Bizotts6g 6s Megfrjul6si Mozgalom hat6s6t dokument6l6 960
presbiteri hatLtozat cisszegyiijt6s6tkezdem6nyezte.
Sziiks6gesnektartja, hogy ezen cisszegy(jtcitthatSrozatok kiad6sra keriiljenek, tanuis6gui 6s tanitdsul a ma
nemzed6k6nek,presbit6riumainak, gytilekezeteinek.
M6lys6gesenegyetlrt Ravasz LaszI6 1956 nyar6n irt
mondat6val,,agyillehezetb6l,annalz6letdb6ldsfelel6s6rl<,elllziindulnia az egdszegyhdz
dll6i elhatd.rozd.sd.b6l
n-tegijuld,sdnak".
Ez az igazsdgnem vesztetteel aktualitAsAt az elmrilt 50 6v alatt sem.
A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkertilet Krizgyfil6se
halaszthatatlanul szuks6gesnektartja a reform6tus sajt6 teljes megrijul6s6t,bele6rtve az irott 6s elektronikus
m6di6t is. A jelenlegi iiress6g,vagy 6ppenlibertinizmus,
sokszor az egyh|zaL lejfuat6 megnyilv6nul6s, t(rhetetlen. A kcizgyiil6sk6ri, hogy minden m6di6ban megjelen6
megnyilatkozdshozadja nev6t is az, aki valamit leir,
vagy megjelentet.Isten nem n6vtelen embert teremtett de az emberitisztess6gis ezt kivdnja.
A Duname1l6kiReform6tus Egyhdzkertilet Krizgyiil6se
egyet 6rt S6lyomLAszI6krizt6rsasigi elnrik 6rt6kei6s6vel, amely szerint ,,azorsz|g mor6lis v6ls6gbanvan".
A hazugs6ggal megszerzett v6laszt6si eredm6nnyel
vissza6lnek.Azoknak az egyh|ztagoknak, Ielkip6sztoroknak, akik most k6pvisel6s6getv6llaltak, ak6r orszS-gos, akdr helyi szinten, komoly erkcilcsi feiel6ss6gilk
Isvan! Munkrijukhoz e helyr6l is sok er6t, b<i1csess6get,
ten 6ld6s6t k6rjnk. Ugyanakkor mindannyiunk fe1e16ss6ge, hogy minden dolgunkat igy hazdnk, nemzetiink
dolgait is kitart6 im6dsdgban hordozzuk. Valljuk, hogy
Isten a tcirt6nelemUra, vajon kihez mehetn6nk m6shoz?
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyiil6se
koszonetetmond mindazoknak, akik az V. Magyar Reform6tus Vil6gtaT6lkoz6nagyobb vagy kisebb aikalmain
r6szt vettek hat6rainkon beliil, Erd6lyben, K6rp6talj5Ln,
a Felvid6kenvagy a D6lvid6ken.Osszetartoz6sunkmeger6sit6sevolt ez.
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriiiet K<izgyiil6se
szuks6gesnekI6tja- 6ppena K6rpdtaljdn kiaiakult helyzet nyomdn is - a n6i lelk6szs6gk6rd6s6t rijragondoini,
kiikjncis figyelemmei a jelenleg szolg616n6i lelk6szek
egyh6ztrirsadalmihelyzet6re,megbecsults6g6re,
szolg6lati es6iyeire6s csal6danyai.feladataira.
A Dunamell6ki Reformdtus Egyhdzkeriilet Kcizgyiil6se
6rtetlentil ilJl egyh|zr bir6s6gaink dcint6seitl6tva. Tcibbszdr nyiiv6nval6 az,hogy egyh|zat rombol6, s6t fj, egy-
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h6zinak nevezett kdzciss6geketl6trehoz6 lelk6szekkel
szembennem alkaimazz|k a legsirlyosabbszankci6t'Ezzel olyan z1rzavart okoznak, amelynek v6ge egyel6le
nem l6that6. A Dunamell6ki Refbrm6tus Egyh6zkeriilet
teljes m6rt6kben elhat6rol6dik a Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6zon kiviil szetvez6d6 minden bomlaszt6
b6rmilyen nevet adjanak is neki a lelkezdem6iyez6sto'1,
kip6sztori szolg6latram6ltatlann6 v61t egy6nek'
'

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

'

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

'

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

'

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

'

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

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

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

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

dr. J6nossyn6 dr.
Solt Anna

Biol6gra I. kate96na

Guly6s Ildik6
12.o.

15

Biol6gra I. ka-

Cseke Anna
12.o.

I7

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

dr. Jdnossynd dr.
Solt Anna

Francia nyelv
I. katag6ria

Tolnai G6,bor
Nandor 12.o.

t8.

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

Nagy Zsuzsanna

Informatika IL
kateg6ria

Acsai P6ter
12.o.

11

Arany Jdnos Reform6tus
Gimndzium 6s Didkotthon,
Nagyk6rtis

I*ncsOs'famds

Latin nyelv

PdLkozdy N6ra
12.o.

5.

Sylvester,rinos
Protestdns Gimn6zium,

dr. Z6lyomi
ZoltiDn6

Magyar

l*ichtner
I L.o.

20.

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

Kerekes Barnabis
fergely Magdolna

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

Osvdth Emese
P6sa Lajos
Kosztolinyi J6zsef
Dobos S6ndor

nyelv

Ida

Matematika
II. kateg6ria

GyenizseGerg6 2
11,o.

Tdrt6nelem

N6n6si Gribor

Trirt6nelem

5.

Horvit Gebor
12.o.

1
19.

Kecskem6ti Reformritus
limnd,zium, Kecskem6t

Harmath Siudor
Hdrmath

I

A ktizgyfl6s krjszcinet6t fejezi ki az egyh|zkerulet terii'
let6n I6v6 egyhizi fenntart6sri iskol6k vezet6inek 6s pe-
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. Dunamelldki
.
Reform6tus
EgyhdzkerUleti
Kozlemdnyek
| |
Egyh6zkeniletrink tartsa fent a jelenleg be nem tciltdtt
kenileti ifjrls6gi lelk6szi st6tuszt, minden felt6tel6vel,
hogy amennyibenalkalmas szem6lyttal6lunk e szoigdlat
betcilt6s6re,az v al6ban megkezdhessemunk6j 6t !

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

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

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

r). Az EgyhhzkertirletiKiizgy(l6s k6ri az egyhdzmegv6kifjri-

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

17. TANULMANYIJELENTES
El6terjeszti:
dr. Nagy Istv6n
l-

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

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

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

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

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

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

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

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

Az Egyhdzkertileti Kcizgy(l6s a jelent6st elfogadja.

2. Az Egyhdzkeruleti Ktizgyiil6s megkciszciniMolnd,r Mihl6s
nagytiszteletfi irr munk6j6t, a feln6ttek szdmdraklszitett
konfirm6ci6s ,,Vez6rfonalat",6s 6let6re Isten 6ldds6t k6ri.
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Reformdtus
I 2' Dunamell6ki

Kozlemd k .
zkerUleti

3. A kcizgyfiI6scsaldd'i hatechdzistsegit6 hdnyu kiad6sdt
,"orgu1^urru, felk6ri a Katechetikai Bizotts6got, hogy
vizsg6lja meg ennek 1ehet6s6g6t.
4. Az egyhilzkertlet szorgalmazza,hogy az egyh6zmegy6k
katechetihaifeldgyel6hetdlli,tsanak.
5. A krizgyiil6sfethivja a lelkip6sztorok figvelm6t, hogy az
ig ehiiJ.etdseleben gyer meheh szd md'ra 6rthet6p 6Id d'l', opp'
t"tnaAAnhangozzanak el, igy segitve a gyermekek gyiilekezeti be6piil6s6t.

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

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

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

A hitilntetetttandroh
K6lm6n-dij

2la
Asztalos Gdbornd 6retts6giut6n a Ktilkereskedelmi F6iskola
idegennyelv szak6t v6gezteei. Els6 k6t munkahely6n nemzet'
1. LordntffY Zsuzsanna-dij
kr;zI oszi6lyokonidegen nyelvi levelez6t6nt dolgozott'Amikor
MELTATAS:
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hangri rieger6sit6v6lem6nyealapj6n a Budapest-EszakiReA iehezebben tanul6, egy-egytant6rgyb6l lemarad6 di6El6terieszti:Htircs6kImre
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' |
. Dunamelldki
Kozlem6nyek
Reform6tus
Egyh6zkertileti
]
Asztalos GSborn6tBenda
form6tus Egyh6zmegyeelnciks6ge
K6lmin-dijra terjesztettee15.
2tb
Hdmori Zoltdnni az er6sevang6likushagyom6nyokkalrendelkez6,szawasi gyiilekezetheztartoz6 csa16dgyermekek6nt
sziiletett.Neveitet6s6t,lelkis6g6tmindv6gigez hat|rozta meg.
Szegeden6s S6rospatakon
Tanulm6nyait szr.il5vdrosdban,
v6,gezle.
Szegedena Juhisz Gyula Tan6rk6pz6F6iskol6nszlov6k-n6pmiivel6sszakos,a S6rospatakiComeniusTanit6k6pz6 F6iskol6n6ltal6nosiskolai tanit6i diplom6t szerzett.
Az 1994-benrijrainditott Kecskem6ti Reform6tus Alta16nos Iskola egyik e1s6tanit6jak6nt jelent6s szerepetj6tszott
azint6zm6nyszakmai 6s pedag6giaimunk6jdnak megalapo'
z6s6ban.Hozz66rt6segits6g6velt|nyitotLa, segitette az i.skol5ba kertil6 pedag6gusokmunkdj6t, az iskola pedag6giai
programjAnak,heiyi tantervtinek kidolgoz6s6t.A kezdetek
vezet6je.
6ta iskol6nk 1-2. oszt6lyosmunkakcizoss6g6nek
Kiv616pedag6gus.V6rosszerteismerik 6s elismerik. Szakmai ig6nyess6g,aiaposs69jellemzi. K<ivetelm6nyszintjemagas, annak teljesithet6s6g66rtmindent megtesz. Tanitdsi
6rdin kiemelten figyel az alapk6szs6gekfejleszt6s6re.Minden r6bizott gyermeket szem6lyis6g6nek6s tehets6g6nek
megfelel6ennevel,oktat. Di6kjaihoz figyelmes,meg6rt6.Tehets6gestanul6i 6vente kiemelked6 eredm6nyeket6rnek el
kiikjnbitz6 szintii tanulm6nyi versenyeken.Munk6ja sordn
kiemelten segiti 6s gondozza az oszt6ly6ba kertil6 saj6tos
nevel6siig6nyfi gyerekeket.
Felk6sziilts6g6t5ltal6nos elismer6s civezi,mind a kollegdk,
Kecskem6tMegyei Jogri Vdros Oktat6si
mind a szl;'76i..r<r6s26r6..
Oszt6lyafelk6r6s6retcibb6ven Atvezette a v6ros iskolakcizitaA reform6tus i.skol6k rijraindul6sakor
nit6i munkakrjzdss6g6t.
pedag6giaitov6bbk6pz6seket,
bemutat6 6rbkat tartott a reform6tus iskol6k tanit6inak. N6h6ny 6vig a Reform6tusPedag6gilStogatta 6s segitettea ko116g6k
arlntlzet szaktan6csad6jak6nt
munk6j6t. Szakvezet6tanit6k6nt rendszeresenr6szt vesz a
K6roli Gdspar Reform6tus Egyetem Nagyk6rcisi Tanit6k6pz6
Kara hallgat6inak gyakorlati k6pz6s6ben.
A fentiek alapj6n j6 szivvel terjesztem fel H6mori
Zolt6nn6 tanit6n6t a ..Benda K6lm6n-dij" kitiintet6sre.
2lc
Osud.th Ernese Md.rta matematika tan6rk6nt 2000 szeptembere 6ta dolgozik a Szil6dy Aron Reform6tus Gimn6ziumban.
Diplom6j6t Kolozsv6rona,,Babes-Bolyai"egyetemen szerezte.
Igen j6 szakmai 6s pedag6giaifelk6szi.rlts6g6tan6r, aki szereti
a tanit6st 6s a gyerekeket.Tanitv6nyait6l megkiv6nia az alaposfelk6sziil6st.Szigonian k6ri sz6monmindazt, amit kciriilte'
kint6 pedag6giaitev6kenys6g6velmegtanit.
Or6it szakszerii tan6ri munka jellemzi. Ert6kel6si m6d'
szete igazsilgos,cisztcinz6hatdsti. Elhivatott szem6lyis6g a
tan6ri pd1y6n.Higgadts6g6val,soha nem kapkod6 iL6I6k6pess6g6velmeghat6roz6anform6lja az iskola arculat6t.
Meg6rt6, egyiitt 6rz6koIl6ga, mindig k6sz ana, hogy segitsen. Megbiz6sait rendkivrii j6 szinvonalon teljesiti. Tan6ri
munk6j6val kapcsolatosgondjait szivesenmegosztjaa matagjaival.
Lematikamunkakcizijss6g
Hivat6s6nak 6l( kciteless6geitmindig k6szen teijesit6, minden dolg6ban lelkiismeretes. Szakmai felk6szrilts6gealapos.
Neve tan6ri kcirrikbentekint6lynek, megbecsiil6snekcirvend.
DifferenciSlt kcivetelm6nyrendszer6nekkdszcjnhet6ena
j6 k6pess6giidi6kok l6tv6nyosabb kittin6 eredm6nyei mellett a leggyeng6bbtanul6kba is 6t tudta pl6nt6lni tanL6rgy6nak szeretet6t.
28. DIAKONIAI JELENTES
Ei6terieszti:Derencs6nyi Zsuzsanna
1. A krizgyiil6s az egyhizkeriiieti diak6niai munk6r61 k6szi'
besz6mol6telfogadja.
tett <isszesitett

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

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

El6terjeszti:F6nagy Mikl6s

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

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

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

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

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

1. A kcizgyiil6selfogadjaaz 6pit6sijelent6st.

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

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

31. MEDTA SS TXF'ONMATIKAIJELENTES

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

El6terieszti:dr. Szildgyi Sindor

ElSterjeszti: Derzsi GytirgY

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

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

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

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

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

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

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

37. A BUDAPEST.ESZAKI EGYHAZMEGYE SZABALYRENDELETNNPX JOVAHAGYASA

39. EG\TIAZMEGYEI SZAVAZI$I SZAMERTEK VALTOZASA

El6terjeszti:Simonfi Sdndor

El6terieszti:Simonfi S6ndor

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

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

ADATOK
trGYHAZMBGYEI
ADATSZOLGALTA|AS

DATUMA: 2006. NOVEMBER

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

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

SZULETETT:
Kende- F6nyesEndre zsibriki lelk6sz 4. gyermeke

7.
8.
9.

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

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

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

NYUGDIJBAMENT:
Hamar Istvdn - Szolnokr6l

ESZAKPEST
0.1snrvnNSZoLGAL:

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

NYUGDIJBAMENT:
B6ka Andrds - Ujpetre

1.
2.
3.
4.

BACS-KISKUNSAG

NYUGDiJBAMENT:
PapL6szl6n6-Pomiz

SZULETETT:

Merse Zal6n - SiposAjtony Levente soltvadkerti lelk6sz
5. gyermeke

TOLNA

BUDAPEST_ DEL

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

NYUGDIJBAMENT:
Kis6rdi Dezs6- Csepel-Kir6lyerd6

SZULETETT:
K6roly- L6rincziK6roly simontornyailelk6szels6gyermeke

BUDAPEST. NSZET<

VERTESALJA

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

0j egyhdzmcgyei gondnok.
Keresztes S6ndor, bicskei f6gondnok

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

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

ELHUNYT NYUGDI JAS LELKIPASZTOROK:
f
f
t
f

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

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

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

modell

kedvezm6ny

Agila

2Y"

Corsa
Tigra

4"/o

Meriva

4"/"

1"/"

AO/

Astra Classic ll
Astra
Zatira
Vectra

Opel

gy6rtm6ny

6"/"
6"k

Vivaro

6"h
kedvezm6ny

modell

Aveo

gy6rtmany

Lacetti
Tacuma

6Y"
7"/"

O"/"

8"k

3"h
3"k

8"/"
9Y"

Captiva

9"h

modell

lizingesv6sdrl6s

k6szo6nzesv6s6116s

Epica

Swift"

1"/"

4o/o

kedvezm6ny
5Y"

sx4---

5"/"
5Y"

Jimny

5"/"

Grand Vitara

5t/"

lgnis-'
Suzuki

5"k
6"4

Signum
Combo

Spark

Chevrolet

5"/"

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