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

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

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

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

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

2

'
. Dunamell6ki
Kozlem6nyek
-Egyhdzkerrileti
a
'---Reformiitus
J
,,

'.-

'

Esemdnyek a teoldgid'n
a II. fdldubenz

AZ F.LM, ULTIDoSZAK
NEHANY FONTOSESEMENYE

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

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

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

AMIRoL EL6RE TUDUNK

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

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

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

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

'

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

Absezih az lfjis1'gi Bizottsd'g

Monoszl6i Ielh6sztoudbbhdPzes

Teol6gusoktald'Ihoz6ja a pilsp6hkel
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TEOLOGUSNAPOKES EGYEB
EVBEN
ALKALMAK A 2OO6I2OO7-ES
Az elmirlt tanulm6nyi 6vben 20 teol6gusnapot szerveztiink,
melyek krjztjtt tribbf6le miifaj is volt. Tcibbnyire egy napra
sz6ltak, de volt tcibb eg6szh6tv6g6s 6s h6tktjzi evang6liz6ci6
is. Legt<ibbetid6n is a D6lpesti egyhizmegy6ben voltunk:
Ocsa,Vecs6s,Als6n6medi, Pilis, Dunaharaszti, J6szber6ny
egyh6zkozs6geiben. Budapesten.k6tszer voltunk: R6koscsab6n 6s Kiils6-J6zsefv6rosban,Eszakpesten:V6charty6n Erd6kertes, P6cel, 6rbottyin reform6tusain6l j6rtunk,
B6cs-KiskunbanTiszak6csk6n,Izs6kon 6s Kecskem6ten,keriiletiink<in kiviil: Encsencsen(TT) 6s Dadon (DT) riton. Barany6ban Szigetv6r kcirny6k6t j6rtuk be. Hat6ron tril j6rtunk: D6lvid6ken (Horvdtorczhg), Erd6lyben (Nagyv6rad,
Gyulafeh6rv6r6skrirny6ke,Zllah),I(ary6ta1ia(Tivadarfalva
6s kcirny6ke), Felvid6k (Beru6t6n 6pit6t6borban). K6t nagyobb tanulminyi kir6ndul6sunk volt: okt6berben G<inc-Vizsolybal6togattunk, febru6rban pedig Izraelben j6rhattunk.
Foly'tat6dott az Agoston S6ndor Alapitvdny tev6kenys6ge,
mely teol6gusok hat6ron trili ritjait t6mogatja. Az Alapitv6ny segit a hat6ron triliaknak lelki 6s fizikai m6don, gytilekezeti kapcsolatok6pol5sa,segit6ser6v6n. Bekapcsol6dtunk
6pit6t6bor-jelleggel az erd6lyi 6s felvid6ki templomok meg6v6si programjdba,t6mogatjuk a zilahi reform6tus 6rvah6zat, nyitunk a Vajdas6g fel6 is. K6t nagyobb alapitv6nyi
megmozdul6sunk is volt. Els6 f6l6vben az erd6lyt sz6r'
vdnygondoz6sr6ln6ztrink meg tcibb rcividfilmet B. Nagy Veronika rendez6jelenl6t6ben,majd besz6lgettiinkis vele.M6sodik f6l6vbena Doboscsal6dkeresett meg benniinket, hogy
az Alapitvilnyra szeretn6k hagyni Dobos K6roly ktinyvhagyatlkilt. M6jusban az egyik exhort6ci6n megeml6keztek a
miszszi6slelk6szr6'1,meghivtuk a csal6d tagjart is, ut6na pedig k<inyw6s6rt tartottunk.
Ezen (rtjaink sor6n sok j6 6lm6nyben volt r6sziink, ahol
egy-egygyr.ilekezet,a krirnyezete,az ott szolg6l6lelk6szek
kririilm6nyeit, szolg6latukat ismerhettrik meg. Mindig nagy
rirrjm a gyiilekezet tagokkal val6 tal6lkoz6s. Egy-egy ilyen
616talillkoz{s sokat formSlhat a teol6gusok szeml6let6n, 16t6sm6dj6n. J6 volt az is, hogy a professzorikar majdnem
minden tagja - van, aki t6bbszdris - elkis6rt minket egy-egy
irtunkra, igehirdet6sselszolg6lva.Van, aki a szervez6sbeis
segitett.A di6kok lelkesenvettek r6szt a teol6gusnapokon6s
sokat is f6radtak 6rtik, az utaz6sokban, kriltjnf6le szolg6laan, r6sztokban, ig6slapok iris|ban, mtisorok <jssze6llit6s6b
v6telben.A szervez6sekkelkiikincisen sokat dolgozott Csd.hai
Ld.szl6V. 6veshallgat6, teol6gusnap felel6s, aki t<jbb6vig v6gezte f.|radhatatlanul ezt a nem kis energia- 6s iddrdfordi
t6ssal j6r6 munk6t. Munk6j6t segitette K6hai Gdza 6s
Szanyi Ferenc teol6gus is.
A teol6gi6n meghonosodottszok6s szerint minden teol6gus volt legal6bb egy alkalommal kisz6ll5son, term6szetesen legtcibbentcibbsz<iris. Hiszen ezek a teol6gus napok
nemcsak a gyrilekezetekjobb megismer6s6t,szolg6latokat
jelentik, hanem azt is, hogy a didkok kis id6re kiszakadnak
a tudom6ny falai kdzr.il,s bepillantanak abba a vil6gban,
ami v6rja 6ket majd a tanulm6nyaik ut6n. Ez6rt kciszcinjrik
meg most is minden meghiv6 gyrilekezetneka vend6gl6t6id6re befogadtakminket, s szes6t, hogy rcividebb-hosszabb
retn6nk is k6rni, hogy nyugodtan hivjanak meg bennrinket
tov6bbra is. B6toritunk mindenkit, hogy 6ljen ezzel e lehet6s6ggel, hiszen kcilcsonrisen6prilhetiink egym6s hit6b61, tapasztalat6b6l. Term6szetesentir0ltink a di6ks6got t6mogat6
adom6nyoknakis, de nem ez6rt megyr.ink,hanem a k<iz<iss6g6rt, egym6smegismer6s6ftrt. Ez6rt b6toritjuk a kisebb gytiIekezeteketis a meghivdsra, szivesen megyi.ink olyan helyre
is, ahol anyagilag nem, de j6 sz6val, agap6val t6mogatnak
minket. V6ltozatlanul nagy segits6gsz6munkra a keriilett6'I a
di6ks6g"nakaj6nd6kozott kisbusz, melyet szinte mindegyik

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

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

Tbol6gusolza Szineudri t6nd.I

A 2006. NOVEMBERI K6ZGYUL6S
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A fefuj itott m dtr ah d,zi leonferenc i,aledzpont d,ta d d'sa
Vir6gvas6rnap el6tti szombaton keriilt sor orsz6grrnk
tegsz"efl r6sz6n fekv6, kor6bbi lelk6sziidul6, frjabban konfeienciakdzpont gener6lis felirjit6s utAni 6t'ades6ra'
A felrijitott epUiet irj bej6rata el6tt Yarga L{szl6, a
Dunamell6ki E gyh6zkenil et f6jegyz6ie kdszonttitte az egy
begyiilteket, *uia u 89. zsolt6r csendrilt fel' Szab6 Istv6n
pti"."p.;f.felszentel6 imdds6ga ut6n keriilt- sor az 6pulet f6'beiaritat z\16 nemzetiszinii szalag |tvlgilshta, ezalat't' a
evulekezet a 25. zsolt|rt 6nekelte.
'"Ezt
kcivet6enaz 6pdlet megnagyobbitisa 6ltal nyert konfeahol a 90' zsoltilt
renciaterembevonult fel a n6pes kcizciss6g,
M6zes
el6nekl6seut6n Szab6Istvdn puspcika2M6z 3' r6sz6b61,
tcirt6netekapcs6n az elmirl6r6l 6s azijr6l besz6lt'
elhiv6sa
im6ds6g ut6n Varga L6szl6 f6jegyz6 foglalta osszea hAz
tort6net6t, 6s sz6molt be a felirjit6s munk6latair6l'
terve volt a MRE Zsinati vezet6s6nekaz
Evek 6ta hh(rz6d6
i.idiil6 fehijit5sa. A Dunamell6ki Egyh6zkeruletrink vezet6se
tcibbszoriett aj6nlatot atra, hogy ha t6mogat6st kap . a
fehijit6shoz akkor a keriilet 6tveszi az iidul6 iizemeltet6s6t.
A zsinattal va16 megegyez6s szerint a Dunamell6ki
Egyh6zkernlet v6llalta iz iidiil6 fehijit6s6t, 70 6vre pedig a
feiinta:tilsilt, iizemeltet6s6t, aZsinat pedig 100 milli6 Ft-ot
biztositott a feiirjit6shoz'
A tervekben m6r szerepelt az 6prilet megnagyobbitdsa,
amely alaptenilet6ben nem v6ltozott, de egy emelettel,
t nrri*( konyh6val,konferenciateremmelb6vult' Lehet6s6g

Az ildiil6 d.taddsd.nah tinnePsdge

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

Vencn LAszr'6 FOJEGYZO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenileti Kcizgyfl6s
felhivja a kebelbeli egyhSzkozs6gek figyeim6t, hogy
mind az int6zm6nyekkelrendelkez6,mind pedig ilyeneket fenn nem tart6 egyhAzkozs6gektestv6ri kozciss6gben
11. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriileti Kcizgyiil6s
hordozz|k egym6s terh6t, megbecsrilve6s segitve egycircimmel6s Isten irSnti h516valveszi tudom6sul a mdtram6s szolg6lat|t, ezzelis er6sitve a keriilet egyh6zkcizs6Az
h6zi volt lelk6szndiil6felirjit6si munk6inak befejez6s6t.
geinekkciztiss6g6t,
meg6rtve6s elfogadva,6s megbecstilott kialakitott konferenciakcizponttov6bbra is az 6vek 6ta
ve egym6sIstent6l kapott feladatait, szolg6latait.
megszokottrendben v64a a pihenni 6s a tanulni vdgy6lelkip6sztorokat,presbitereket, egyhilzmegyei6s gytiekezeti
3. A Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkeriileti Ktizgyiil6s
konferenci6kat.
kifejezi agg6d6felel5ss6g6tt6rsadalmunk sok nyomorir'
shga,a kisz6mithatatlan, kapkod6 6s bizonytalansdgot
12. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenileti Kcizgyfl6s
okoz6 korm6nyzati int6,zked6sek6rthetetlen 6s sokszor
tudom6sul veszi, hogy a pontosj6rul6kfizet6si rend 6rrombol6st okoz6tendenci6i miatt. Ezek fenyegetik egydek6ben,valamint az egyesgyiiiekezetekadminisztr6cih6zunk ki6prilt int6zmlnyrendszer6t is. Az orsz6got
6j6nak megkrinnyit6se6rdek6benaz egyh|zketiilet Gazsz6trabI6zrill6st l6tva a kegyelmes 6s irgalmas Istenhez
das6giHivatala sz6mfejti6s kiildi ki a hittan6radijakat,
foh6szkodik,bcilcs,meggondolt6s n6p66rt, nemzet66rt
valamint a misszi6i t6mogat6sban r6szesiilS egyhdzkozfelei6s vezet6k6rt. KcilcseyHimnusz6nak 8. vers6vel kcis6gekielk6szi dijlev6i kieg6szit6s6t,kcizvetlenula szolnyrirgtrnk: ,,Sz6ndmeg Isten a magyart, kit v6szek h6g6iatot v6,gz6knek.Ugyanakkor ism6telten felhivja a finy6nak, Ny(jts fel6je v6d6'harttenger6n kinjdnak...".
gyelmet a pontos nyugdijj6rul6k-fizet6sirend (mind a
szem6lyi, mind a fenntart6i r6sz) betart6s6ra. Ez egy4. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkertileti Kcizgytil6s
r6szt minden lelk6sz 6s gyrilekezetsaj6t 6rdeke,de egyk6ri a kebelbeli gyulekezeteket,lelkip6sztorokat a jdv6
is.
ben kcizcisszolg6latunk6s felel6ss6gr.ink
Ielk6sz nemzed6k66rtval6 ktinycirg6sre6s a gyakorlati
tanit6s, nevel6s komolyan v6tel6re, mind a leg6ci6k,
13. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeri.iletiKcizgytil6st6mind pedig a 6. gyakorlati 6v alatt. Fogadj6k a fiatalomogatja az egyhhzmegyei6s egyh6zkeriileti bir6s6goktagkat rgaz testv6ri sziwel, nyitott otthonnal, hogy tal6ljainak t6j6koztat6jellegii tov6bbk6pz6s6taz egys6gesbir6kozhassanak a gyakorlatban is a lelkip6sztori 6lettel,
s6gi elj6r6sok 6rdek6ben,hisz egy-egy fegyelmi iigyben
csal6dokkal.Ugyanakkor k6ri az 6szintev6lem6nyjelz6egy-egyegyh{zkozs6grink,vagy 6ppen eg6szegyh6zunkj6
s6t, leir6s6t a HTK vezet6s6nek a szolg6l6 teol6gusokforog kock6n.
hire 6s ktizb6kess6ge
16I.A HTK oktat6i kar6t pedig szeretettel6s bizaiommal
k6ri, hogy a tudom6ny mellett igyekezzen gyakorlati 6s
14. A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkertileti Ktizgyiil6snem
hitbeli felel6ss6getis munk6lni a fiatalokban.
tartja elfogadhat6nak,hogy egyeslelkip6sztorok, egyhdzkcizs6gekaz egyh|zmegy6k 6s a keriilet megkeriil6s6vel
5. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriileti KtizgyfiI6s
fordulnak, politihai befoly6ssalbir6k felhaszn:il6s6val,6pi
felhivja a lelkip6sztorok figyelm6t a II. Helv6t Hitvall6s
t6si vagy 6ppen m6s seg6lyek6rtaz lllamhoz. Ezzel a toltIelkip6sztorokra vonatkoz6 t6tel6re. K6ri, hogy mindanybi gyrilekezetp6nz6b6,vesznekel, mert ezeka,j6 sziv(nek
nyian igyekezzenek ig6nyes, tartalmas igehirdet6sre,
tfin6 adakoz6k",nem kiiltjn forr6sb6l, hanem az egyhilzat
p6sztori munk6ra 6s a testv6ri kapcsoiatok6pol6s6rAa
tesznek kiv6teleket, nagyon sokmegillet6 e116tm6nyb61
gyrilekezetekben.
szor tetten 6rhet6 politikai c61lal.
6. A Dunamell6ki Reform6tusEgyhSzkeruletiKcizgyiil6st615. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriileti Kcizgyiil6s
mogatja a HTK d6k6nj6nak az Egyh6zmiiv6szeti Int6cirtjmmel er6siti meg az egyh|zkerulet vezet6s6nekazon
zet, 6s a sz6khilz intern6tus6n beltili szakkoll6gium
125 6ves sziilet6terv6t, hogy Ravasz L6szI6 pr.iLspciktink
megszervez6s6t.
30-6nh6rom
si 6vfordul6j6nszeptember28-An,29-6n,6s
naposrendezv6nyenad h6i6t 6let66rt 6s eml6kezik meg
7. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriileti Kcizgyiil6st6szolg61atfu67.
mogatja az egyh|zkeriilet 6s a miik<idtet6 alapitv6ny krizritti egyiittmfikrid6st az Ecitv<jsutcai Protest6ns Szak16. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeruleti Ktizgyfl6s
koll6gium ugy6ben. Az egytittmiiktid6s kidolgozilsdval
javasolja a MRE Zsrnat|nak, hogy az augusztus 29-6t
6s az elk6szitend6szerz6d6sel6k6szit6s6velmegbizza az
megel6z6vas6rnap legyen az eg6sznemzet6rt tartand6
Elnriks6get.
im6ds69vas6rnapja.
8. A Dunamell6ki Reform6tus Egyhdzkeriileti Kiizgy(l6s
elismeri a Nagyk6rcisi TK munk6j 6t, timogatja a b6vi'
10. JELENTfrS IZ EGYHAZKERULETI TANACS MUNint6zm6nyek
t6st, 6s k6ri a kebelbeli egyh6zkcizs6gek,
xA;Anol
segits6g6t az otLv 6gzett haII gat6k elhelyez6s6ben.
9. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeruleti Kc;zgyiii6s
elismeri a R6day Gyiijtem6ny komoly er6feszit6s6t,amit
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A Dunameil6ki Reform6tus Egyh6zkeriileti Tan6cs
2007. janu6r 24-6n tartott iil6st.
Ezen az ul6sen a ptispdk ir t|j6kozhat6sa ut6n Szab6
R6bert seg6dlelk6szletette a seg6dlelk6szieskiit, majd a
tan6cs meghallgatta a Gazdas6gi Bizottsdg jelent6s6t'
elfogadta az egyh6zkenilet 2007. 6vi kcilts6gvet6s6t,a
Piisp<iki Hivatal, a Gy<ik<issyEndre Lelkigondoz6i 6s
Szupervizori Int6zet 6s a M6trah 6zi Lelk6szidtil6 kdlts6gvet6s6t;felhivta a Baranyai, V6rtesaljai 6s Tolnai
E gyh6zmegy 6ket az LSZA-hoz b efizetett saj6t er6 ncivel6s6re. Kimondta, hogy 2008-t6l lelk6szi javadalom-kieg6szit6t6mogat6sban kiz|r6lag a misszi6i egyhilzkozs6gek kateg6ri6j6ban szolg6l6 gyulekezeteket t6mogatja; visszavontaa 2006.janu6r 30-i 9/1/3 hat|rozatilt, az
Eur6pai R6di6val kapcsolatban; ryegbizta Bereczky Iidik6 hark6nyi lelkip6sztort 6s az Agoston S6ndorAlapitv6nyt, hogy vegy6k fel egym6ssala kapcsolatot,6s dolgozzanakki javaslatot a d6lvid6ki 6rvizk6rosultak jav66s m6g fel nem haszn6lt adom6nyokc6lba
ra <isszegyiilt,
juttat6s6ra; javasolta az az ,,Ev lgehirdet6je Dij" megalapit6s6t; tudom6sul vette Simonfi S6ndor esperesrir
bejelent6s6t,hogy az Iskolaiigyi Szervezet2007. m6rcinem kap elhelyez6sta L6nyay Utcai Reform6tus
us 1-t6'1
Gimn6ziumban;elfogadtaa 2007.6vi gyiilekezeLi6pit6si seg6lyekeloszt6sSt;enged6lyezteLiter6ty Zolt|nbeosztott lelkip6sztornak a KRE HTK tansz6k6nr6szid6s
tan6rseg6difoglalkoztat6s6t2007. augusztus3f ig.

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

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

Tolna:
V6rtesalja:

L.749.700,945.676,970.000,1.000.000,-

0ssresen:

4.665.376,-

Baranyai

gyiilekezetekt6l:
lelk6szekt6l:

Egyh6zkerr.iietit6mogat6s:
Osszesen kifizetve:

9.550.424,14.215.800,-

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

6sszesen:

5.634.000,4.380.000,4.680.000,180.000,14.874.000,-

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

1. Az Egyh6zkeriileti Kdzgyfil6sa Sz6mvizsg6l6Bizotts6g
jelent6s6tj6v6hagyja6s elfogadja.

El6tetjeszt6: dr. B6k6si S6ndor d6kdn

2007. EVI

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

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

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

I3.EGYHAZKERULETI
KOLTSEGVETESEI

INTEZMENYEINK

E}6terieszt6:Varga L6szl6 f6jegyz6

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

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

A 2 O O ? .M A J U S I K 6 Z G Y ( i L E S H A T A N O Z A T A ]

Kozle
Egyhdzkeriileti
Reformdtus
Dunamell€ki
egyh6zkeriilet elnciks6g6t,hogy a fels6oktat6si tcirv6ny
vilItozisa k<ivetkezt6ben a felv6teli elj6r6sokn6l fokozott figyelmet tanrisitson a felveend6'kl6tsz6m6nak
megdllapit6s6n6l.

'

A Dunamell6ki Reform6tusEgyh6zkeriiletKtizgy(l6sea
sz6kh|zr6l sz6l6jelent6st elfogadja.

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

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

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

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

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

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

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

El6terieszt6:Edes Arprid lelk6sz
'

'

'

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

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

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

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

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

21. KRE GYOKOSSYINTfZET 2006, EVI JELENTESE

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

El6terjeszt6: T6th J6nos rnt6zelvezet6

28. LELKESZI KEPESfTES ruffA],YBAN TARTASA

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

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

El6terjeszt6:dr. Szab6 Istv6n piispcik
'

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

22. JELENTES A DUNAMELLtKI REFORMATUS EGYHAZKERULET SZEKHAZAROL

FUGGELEK (a 26. hatdrozathoz

El6terjeszt6: Varga L5szl6 f6jegyz6

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

.

EGYHAZKERULETIq
(,
TANACSULES
2007.MAJUS 23.

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

F6coNoNoxI

MEcNYIT6

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

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

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

DfLPEST

6; spr,vpNsZoLGAr:

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

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

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

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

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

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

TOLNA
BUDAPEST - ESZEX

U; uplvpN SZoLGAL:

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

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

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

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

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

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

ndra m6ltatja a dijazott igehirdet6st.

igehirdet6 nemzed6k sz6m6ra'

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

'
'
'

'

'
'
'
'

'

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

N6pmozgalmi adatok a Dunarnell6ki Reform6tus Egyh6zkeriiletben
2006-ban
Eg'hd.zmegye
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N6

Ossz.

F6rfi

r62

r52

314

116

B6cskiskuns69 3 3 0

327

bt r

222

397
477

373

770

r92

Bp-Eszak

475

946

183

D6lpest

555

653

449

467

442

1208
903

391

0szakpest

263

Baranya

Bp-D61

4l

325
290
292
306
66

68

94

113

2r2

89

201

99

193

302
84

btrb

199

263
3520

107
25
26
519

\712

lolna

L12

to7

219

r75

IDI

326

r23

140

Csszesen

2663

5337

r557

1831

Temet6s

Ossz. T i s z t a Vesves Ossz,
95
240
24
7l
163
489
t27
36
417
423
972

225
240

V6rtesalia

2674

H6zassdekdt6s

Kc nfirm6ci6

Kereszte 3 S

F6rfi

151

1631.

adatszolg6ltatasaalapj6n.
Forr6s. Egyh6zmegy6kosszesit6seaz egyh|zkcizs6gek
K6szitette: Kardos Abei 2007-05-10

F6rfi
El Keresztel6s

440
487

30%

E Konfirmaci6
ll Hezassagkitt6s g1o

591
772
586
199

272
3347

tTemet6s

41%

Egyhdtktr]!q XotE.6rytil
Reformdtut
| [. Dunamell€ki
oz olabbi
(o PijspokiHivotoligozol6s6vol)
Az OpelTormdsi f66lldstiegyh6zidolgoz6kresz6re
londroi
iskoldk
pl.
oz.egyhozi
nyf
kedvezm6nyeket
-vogy
itio.Ezeketo kedvezm6nyeket
'
is ig6nybevehetik.
m6solkolmozottoi
keresse:
B5vebbinform6ci6k6rt

AnpAo ZOTTAN6rt6kesit6sivezet6t
FRUTTUS
hu
t elz06/ 76/ 5O29OO,e-moil:f ruttus.orpod@torm<rsi.
NYCSOMAG
DOTGOZOIKEDVEZMf
vonotkoznok.
v6teldrokro
od6volcsokkeniett
o regiszir6ci6s
A kedvezm6nyek
gydrtm6ny

modell

kedvezm6ny

Agila

12"k
11"/"

Corsa
Tigra

14"/"

Meriva
Astra Classic ll.
Opel

Astra

14y"
15Y"

Zalira
Vectra

15Y"
16"h

Signum

16"h
16V"

Combo
Vivaro

16"/"
kedvezm6ny

gy6rtm6ny

modell

k6szp6nzesv6s6rl6s

lfzingesv6sdrl6s

Lacetti

6"k
7"h
8"/"

13"/"

Tacuma

8Y"

13"/"

Epica

9"/"
9"/"

14"h

Spark
Aveo

Chevrolet

Captiva

modell

gydrrtmAny

Swift"
lgnis-Suzuki

SX4-'
Jimny
Grand Vitara

t t / o

kedvezmeny
5"/"
5"/"
5Y"
5%
5"h

* GLX CD felszerelts6gtol
** GLXAC CD felszerelts6gt6l
*** GLX felszerelts6gt6l

LETIroz I EnltENyEr
rc REpORMATuSEGYHAZKER0
DUNAMELI-E
lapia
hivatalos
Egyhdzkenilet
Reformdtus
a Dunamell6ki
DRESztkhdza
Szerkeszt6s(.g:
utca28.
1092Budapest,RAday
36-| -2180-253
Telefon:
Fax:36-I -2 I 80-903
e-mail:ph@dmrek.hu
zL6:Yarga Lirszl6fSiegyz5
Felel6sszerkes
Enik6pilspokikiihigyititkSr,BolcsfoldiAndr6slelk6sz
Regdczy-Nagy
szerkeszt6-.
K6sziiltaz OPENART nYomd6ban
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