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Indulj el egy úton...
Nemrégen azt kérdezte tõlem egy végzõs teológus: nem sajnálome, hogy újra eltávozik
egy évfolyam, nem
fognak-e hiányozni?
Hát persze hogy fognak, válaszoltam, egy
oldalról, másrészt pedig természetesnek is
gondolom, hogy idõnként elválnak utak, s
ki erre, ki arra tart tovább. Az jó, ha elõre
tart az út, ha lehet haladni rajta.
Most egyébként is ilyen idõszak van, hiszen a tavasz vége,
nyár eleje mindig ezt hozza: kimennek a nyolcadikosok, elballagnak a gimnazisták, végeznek az egyetemeken, és sokaknak véget érnek a tanulmányaik, vannak, akiknek
véglegesen. Továbblépnek egy fokozattal, most már úgymond az életbe. A Nagybetûsbe. Lelkészeknél még különös
kettõsség is van, hiszen a teológia öt év tanulási idejét lezárva a hallgatók egy gyakorlati, hatodik évre mennek,
ahol kettõs szerepben érezhetik magukat: egyrészt még diákok, nem kapnak rendes fizetést, csak ellátmányt, konzultációkra visszatérnek a tudomány falai közé, ugyanakkor már kint vannak a terepen, s vágynak is szolgálatra.
Ötödév végén mindenkivel sorban beszélgetek egy-egy kávézás keretében, s többen mondták, hogy a sok tanulás
után már izgatottan várják, mi is lesz kint, milyen gyülekezetbe kerülnek, ki lesz a fõnökük, segítõjük, mi az,
amit kipróbálhatnak. Legfõképpen magukat.
Ilyenkor én is mindig a jelen status quo-jának megváltozását élem át, akikkel együtt lehettem, utazhattam, kiszállásokra jártam, beszélgethettem, együtt lehettem, imádkozhattam, azok nem lesznek itt többé. S ha a helyükbe
lépnek is mások, az már más viszony. Másrészt én magam

is kíváncsi vagyok, hogyan állják meg a helyüket, hogy az a kép,
ami kialakult róluk,
miben nyer bizonyítást a való életben. Hiszen az õ szolgálatuk
jó vagy rossz bizonysága a mi munkánknak is valamiféle gyümölcse.
Sokan kelnek útra
nyáron, nemcsak új
utakra, hanem majd
szabadságra, pihenésre, esetleg új kihívások közé. A pünkösd utáni egyháznak már nem sok választása van. El kell indulni azon az úton, amelyet Jézus kijelölt. Ez is egészen új út. A múltban ott lehet hûtlenség, tagadás, félelem, megbotránkozás, bûn, viszály  a pünkösdi tanítványok megtelnek lélekkel, és az egyház hajója
csak akkor suhan, ha belekap a vitorlába a pünkösdi szél.
Péter prédikációjában ezért is idéz hosszan a 16. zsoltárból, mert hiszen az Ige tovább hat és él.
Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád elõtt. (ApCsel 2,28) Mert szomorú,
rossz hírekkel teli, s idõnként félelmetes jeleket produkáló
világunkban Isten nemcsak a haladásra, a továbblépésre
buzdít, hanem arra is, hogy mindezt örömmel tehetjük
meg azzal a biztos tudattal, hogy az õ orcája velünk jön, kísér, és jelenléte szüntelen biztatás nekünk.
Ha elindulunk most egy úton, akkor bízhatunk abban,
hogy majd meg is érkezünk.
Bölcsföldi András
spirituális
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AZ ELMÚLT IDÕSZAK FONTOS ESEMÉNYE
 a 2011. november 10-11-ei közgyûlés óta december 8-án, február 8-án, március 7-én és április 11-én tartottunk
esperesi-gondnoki értekezletet; szintén december 8-án és február 8-án pedig tanácsülést;
 a szokásos évi kerületi lelkésztalálkozót 2012. január 9-én tartottuk a Ráday utcában

AMIRÕL ELÕRE TUDUNK



református rendezvények Taliándörögdön a Mûvészetek Völgyében július 27-augusztus 5.
KONFI+ augusztus 21-25.

Élet a teológián
FÉLÉVKEZDÉS:
A teológia a félévkezdõ csendesnapját a Nagyvárad téri gyülekezetben tartotta, amelyen a gyülekezet nemcsak helyet
adott a teológusoknak és professzoraiknak, hanem szolgáltak is nekik, valamint vendégül látták az egész hallgatóságot. A csendesnap keretében a diákok meglátogatták a Kontraszt kiállítást is.
Több hallgató részt vett a MEKDSz egri téli táborában,
ahol a 66-os út interaktív bibliakiállítást is üzemeltették,
hasonlóan májusban az erdélyi ifjúsági szervezetek szilágyperecseni Függõleges konferenciáján.

Alföldy-Boruss Dániel (Szalkszentmárton), Barthos Gergõ
(Hévízgyörk) és ifj. Bíró Botond (Mátyásföld). Téli evangélizációs-hitmélyítõ alkalmat szerveztek, amelyen Cseri Kálmán lelkész volt a meghívott igehirdetõ. Bögre körüli alkalmon Végh Tamás és Varga Róbert lelkészek voltak a diákság vendégei. Beszélgetéssel egybekötött könyvbemutatót tartott a Kálvin Kiadó az igehirdetés visszajelzéseirõl.

KÖZÖS EBÉDEK:
A teológián a 2011/2012-es tanév második félévében a következõ szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a teológusokat és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a
csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen: teológia, egyházkerület, Ágoston Sándor Alapítvány, délpesti egyházmegye, baranyai egyházmegye, északpesti egyházmegye, Budapest-déli egyházmegye, Bács-kiskunsági egyházmegye, gödöllõi egyházközség, Bethesda kórház, tolnai egyházmegye
PROGRAMOK:
A második félévben a teológián folytatódott a külsõ elõadók
szervezése Bíró Zsuzsa V. éves közösségi presbiter vezetésével. A nõi identitásáról a Biblia tükrében címmel több
estés elõadást-beszélgetést szerveztek külön nõi hallgatók
részére Takaró Károlyné közremûködésével. Ifjú lelkészek Isten szolgálatában címmel pedig nemrégen gyülekezetbe került lelkészek elsõ tapasztalatairól beszélt:

Csendesnap a Nagyvárad téren

Cseri Kálmán hitmélyítõ alkalma

Fiatal lelkészek a teológián: Alföldy-Boruss Dániel
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Az új dékán, Zsengellér József professzor néhány új kezdeményezése eredményeként visszaálltak a dékáni otthonórák, melyeken igei együttlét mellett aktuális ügyeket beszélhettek meg tanárok és diákok közösen. Új kezdeményezés volt a teológián az ittlévõ hallgatók lelkészeivel való kapcsolatfelvétel egy beszélgetés keretében, s a hasonló alkalom
a diákok szüleivel is, akik ezáltal bepillantást nyerhettek a
teológia belsõ életébe.

Dunaszentbenedeken a teológusok

Professzorok és a diákok lelkészeinek találkozója

Kunszentmiklósi templom elõtt

Tréning hét Pilismarót

Kaszó Gyula tanár irányításával tovább folytatódott a pilismaróti teológusház felújítása, ezt több alkalommal is végezték a diákok, többek között az ún. tréning-héten; az udvar
rendezésére is ekkor került sor. Ezen a héten a sokféle program mellett teológus hallgatók nagy számban tartottak bibliatanulmányozó beszélgetést károlis társaiknak.
OTTHONÓRÁK:
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban lakó
külsõs (nem teológus) hallgatók számára a teológia spirituálisa szervezett hétfõ esténként otthonórákat, melyek
fele felsõbb éves teológus hallgatók által tartott bibliaóra,
másik részük elõadás, beszámoló. A félév koncepciója az Én
és a másik, hogyan lesz a személyes kapcsolatokból közösség. Errõl szóltak a bibliakörök és a közös estek is. Ennek
keretében mutatkozott be az Egyetemi Gyülekezet és a
MEKDSz, adott koncertet az Anima Soni együttes, afrikai (kongói) önkéntes tapasztalatairól mesélt képekkel
együtt Fekete Erzsébet tanár, filmvetítés keretében pedig a
Téli vendég c. filmet tekintették meg.

Teológusnap a skót gyülekezetben

TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK
A 2011/2012-ES TANÉV MÁSODIK FÉLÉVÉBEN
Ebben a félévben is több teológusnapot és hétvégét szerveztek határon belül és kívül. A teológusnapok szervezésében
tevékeny részt vett Németh Tamás és Tóth Zsuzsanna V.
éves teológus: Dunaszentbenedek, Gomba, Kunszentmiklós, Skót Gyülekezet, Gyulafehérvár és környéke:
Abrudbánya, Alvinc, Magyarigen, Sárd, Szászsebes, Vajasd,
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Zalatna (Erdély), Baranya (Pécs és környéke) Pécs-Belváros, Pécs-Kertváros, Hird, Kozármisleny, Mosonmagyaróvár, Perecsen (Szilágyság-Partium), Kecskemét (Katonatelep, Széchenyi-város, Emmaus), Baracska (börtön),
Svédország (Déli rész: Göteborg, Halmstadt, Helsinborg,
Malmö). Összesen tehát 11 teológus-megmozdulás volt a
félévben, ezek során 28 helyen szolgáltak teológusok.

délybeteg-rehabilitációs központot Magyarózdon, Voltak
Parajdon a sóbányában, meglátogatták Bözödújfalu romjait,
Erdõszentgyörgy szép református templomát, megismerkedtek Gyulafehérvár nevezetességeivel, majd szolgáltak a környékbeli szórványgyülekezetekben.
Pál apostol nyomában II. címmel tanulmányi kirándulást
szerveznek nyáron Olaszország meghatározó vidékeire, felkeresve az orszá grész csodálatos természeti helyeit
(Toszkána, Róma, Nápoly, Szicília, Málta), valamint Pál
apostol itteni tevékenysége és a korai keresztyénség fontosabb helyszíneit.
NYÁRI ÉPÍTÕTÁBOROK:
Az Ágoston Sándor Alapítvány szervez és támogat idén nyáron is a teológusok és egyetemisták számára több építõ- és
gyermektábort. Folytatódik a munka felvidéki Kõrösön
és Berzétén. Tovább folytatódik és talán be is zárul a munka Felõrön (Erdély) a protestáns szakkollégium hallgatóinak munkájával. Gyermekotthonosoknak szerveznek tábort
teológusok lehetõség szerint Erdélyben és a vajdasági Módoson.

Teológusnap Gombán
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS:
A félévben egy teológusnappal egybekötött tanulmányi kirándulást tettek a teológusok. Erdélybe látogattak: felkeresték a Bonus Pastor Alapítvány által mûködtetett szenve-

EGYÉB PROGRAMOK:
Nyáron négy nagyobb rendezvénybe is bekapcsolódnak a
teológusok, a korábbi kiállítások egy közös piactérre rendezésével, melyet AGORA néven üzemeltetnek majd a
REND-en, a Szélrózsa ifjúsági találkozón, a Mûvészetek
Völgyében Taliándörögdön, és Konfi+ konferencián a Balaton mellett.
Bölcsföldi András spirituális

ÚJRATERVEZÉS
HÉTVÉGE LÁNYOKNAK
Galyatetõ, 2012. szeptember 21-23.

;

HÉTVÉGE FIÚKNAK
Galyatetõ, 2012. október 5-7.

KÖZÖS HÉTVÉGE
Mátraháza, 2012. október 21-23.
A három tábor célja, hogy az egyedül maradtaknak segítsen
helyüket megtalálni a gyülekezetekben  akár egyedül, akár társra találva.
Megérteni saját útjukat Isten elõtt megállva, másokkal sorsközösségben.
ÖNISMERET - ISTENISMERET
KI VAGYOK ÉN?
MIT AKAR VELEM ISTEN?
25-35 közötti gyülekezetbe járó fiatalokat várunk, akik keresnek, akik nem értik
egyedüllétük okát, akik segítséget várnak, akikre sosincs ideje senkinek,
s akiknek sok idejük van önmagukra.
Egy-egy hétvége költsége: 10 000Ft
Jelentkezés a hétvégékre: fodoram2010@gmail.com
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TANÁCSÜLÉSI HATÁROZATOK
2012. FEBRUÁR 8.
6. AZ EGYHÁZKERÜLET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK 2012.
ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
6/a. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja az egyházkerület 2012. évi költségvetését.
6/b. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja az egyházkerületi székház és konferencia-központ
2012. évi költségvetését.
6/c. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a Ráday Felsõoktatási Diákotthon 2012. évi költségvetését.
6/d. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a tahi konferencia-telep 2012. évi költségvetését 28 813 707,- Ft bevételi és kiadási összeggel.

6/e. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja, jóváhagyja a Baár-Madas Gimnázium 2012.
évi költségvetését 491 884 000,- Ft bevételi és
491 884 000,- Ft kiadási oldallal.
6/f. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a Gyökössy Endre Református Óvoda 2012. évi
költségvetését 25 252 451,- Ft bevételi oldallal és
25 252 451,- Ft kiadási oldallal.
6/g. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja a Ráday Gyûjtemény 2011. évi költségvetését
71 127 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal.
6/h. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács elfogadja, jóváhagyja a Budapesti Református Egyetemi és
Fõiskolai Gyülekezet 2012. esztendõre elkészített költségvetését 1 531 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal.

KÖZGYÛLÉS
2012. ÁPRILIS 26

Püspöki jelentés
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
A mostani napokban Pál apostol Rómaiakhoz írott levelét olvassuk bibliaolvasó kalauzunk szerint. Még a 20. sz. végén
tette közzé egy amerikai tudós azt a megfigyelését, hogy a
keresztyén egyháztörténetben a nagy fordítópontokon, amikor megelevenedett Isten népe, vagy még pontosabban,
megelevenedett az élõ hit, a Római levél mindig kulcsszerepet játszott. Persze botor kívánság lenne, hogy most a Római levelet olvasván egy csapásra megújuljon egyházunk,
vagy elõálljon egy Augustinus, egy Luther, egy Kálvin vagy
egy Karl Barth. Ám azt mégis (legalább magunkra nézve) kívánhatjuk, hogy a levél markáns mondandója és egyetemes
igazsága megerõsítsen és megújítson hitünkben. Már csak
azért is kívánnunk kell ezt, mert egyházunk életében egyre
távolibbnak tûnnek azok a magaslatok, amelyekrõl tágasabb szemhatárról figyelhetnénk dolgainkra. Néha úgy érzem, hogy mindennapos tennivalóink, az ügymenet, az
újabb és újabb társadalmi, közpolitikai, egyházpolitikai fejlemények nemhogy közelebb vinnének, hanem inkább távolabb sodornak ezektõl a kilátó-pontoktól.
Bár mai közgyûlésünk, vagy ahogy mi mondjuk, kisközgyûlésünk elsõsorban egyházkerületünk intézményeinek ügyeit
tekinti át, és elvileg alapos munka mellett hamar végezhetünk, még így is azt érezzük, hogy erre a pár órára is milyen
nehéz koncentráltan felkészülni és valóban eredményes
munkát végezni. Ha nem másban, hát ebben erõsítsen meg
bennünket a Római levél 6. részének megrendítõ szakasza,
melyben Pál életnek és halálnak, szolgaságnak és szabadságnak, ítéletnek és kegyelemnek, mulandónak és örökké-

valónak dimenzióit állítja egymás mellé. Ezt mondja a 6.
részben: Mert amikor a bûn szolgái voltatok, az igazságtól
szabadok voltatok, de micsoda gyümölcsét vettétek azoknak
akkor, amiket szégyelletek most. Mert azok vége halál. Most
pedig, miután megszabadultatok a bûn alól, szolgáivá lettetek Istennek: megvan tehát a gyümölcsötök a megszentelésre, a vége pedig örök élet. (Róma 6,20-22) Nehéz ezeket a
súlyos állításokat értelemmel és emberi megfontolással belátni. Sõt merészen kijelenthetjük, hogy mindezt voltaképpen csak akkor láthatjuk be, ha már megkaptuk a hit ajándékát, a hit által megigazító kegyelmet, a kegyelemmel az
Istenhez megnyitott szabad utat és az Istennel való megbékélést. Mégis, még emberi megfontolással is meg kell vizsgálnunk ezt a súlyos állítást, hogy aki a bûn szolgája, az szabad az igazságtól. Ha jól értem, ez egyrészt azt jelenti, hogy
aki a bûn szolgája, annak épp úgy van a viszonya az igazsággal, mint az egyik szabad embernek a másik szabad emberrel. Vagyis, ha akarja, akkor semmi köze nincs a másikhoz, ha akarja, semmi köze az igazsághoz. Vagy gondolhatja, hogy bûnös emberként egyenrangú partnere a szabad
igazságnak, és ez végzetes tévedés. De jelentheti Pál állítása azt is, hogy aki a bûn szolgája, az képtelen arra, hogy elkötelezze magát az igazságnak, hiszen nem is teheti, mert
senki sem szolgálhat két úrnak. Ezért mondja a 6. rész végén Pál a nagy igét: a bûn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. (6.25) Vagyis vízválasztón
vagyunk, itt dõl el minden: minden, ami élet és halál kérdése. Ennek fényében mindenképpen önvizsgálatot is kell tartanunk, s újra meg újra rá kell kérdeznünk arra, valóban a
szabadság és az igazság szabad szolgái voltunk-e mindig
mindenben. Ha csak a magam nevében szólok, és csak magamra mondom, és senki más nem tudja ezt magára venni,
úgy elnézést kérek közgyûlésünktõl, de bizony ki kell jelentenem: nem volt ez mindig így. Visszaoldalgunk az igazság
mellõl a bûn szolgaságához, ahogyan a régi zsidók is a ne-
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hézségek és harcok láttán visszakívánkoztak az egyiptomi
húsos fazekakhoz. Mert azt nem mondja sehol az ige, hogy a
szabad gyermekeknek csupa-csupa jó dolguk lesz mindig,
hogy soha nem kell semmiért megküzdeniük, hogy csak anynyiból állna a nagy élet-váltás, hogy az eddigi rabszolgatartó helyett majd a gondviselõ Isten küldi szánkba a sült galambot. Arra hívok mindenkit, hogy a Római levél nagyszerû, tiszta és örök igazságának fényében vizsgálja meg döntéseit, a dolgokhoz való viszonyát, hajlamait és készségeit.
Biztos vagyok benne, sok meglepetés fog érni mindannyiunkat. S ezt jó szívvel mondom, mintegy buzdítólag, mert így
is vagyunk Isten igéjével: sosem unalmas, de nem azért nem
unalmas, mert itt-ott mindig felbukkan benne valami, ami
még nem tûnt a szemünkbe, hanem azért, mert újra meg újra azzal az isteni csodával szembesít bennünket, hogy Isten
szeretetébõl, Krisztus által kiváltott a bûn rabságából. Áldott és nagyszerû meglepetés ezt újra meg újra felismerni,
még akkor is, ha ez éppen felráz bennünket a tespedtségbõl,
vagy kizökkent a megszokottságból, vagy éppen elzárja az
utat elõlünk, amikor rossz felé tartunk, vagy éppen megvigasztal és erõt ad az erõtelenségben.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Egyházkerületünk mai ülésének tárgysorozatában a megszokott ügyek mellett van néhány szokatlan ügy is, és természetesen vannak olyan folyamatban levõ ügyeink, melyeket most nem tárgyalunk, mégis szükséges róluk szólni.
Hadd kezdjem az elõbbiekkel. Egyházkerületünk közgyûlésének napirendjén van a Sylvester János Protestáns Gimnázium egyházkerületi fenntartásba való átvételének ügye. Hosszú ideje folytak már a tárgyalások az iskolát fenntartó
egyesület, illetve alapítvány, a zuglói önkormányzat és a Fõvárosi Önkormányzat között. Kerestük annak módját, hogy
miképpen tarthatnánk meg ezt a protestáns, illetve református szellemiségû iskolát, melynek egykori megalapításáról, illetve indulásának körülményeirõl most nem kívánok
hosszasabban szólni. Azt hiszem, hogy az iskola szakmai és
pedagógiai koncepciója, továbbá a háttérben álló önkormányzati határozatok biztosítani fogják azt, hogy a gimnázium értékes része lesz egyházi oktatásunknak. Azért is örülök, hogy a hosszú évekig tartó tárgyalás után erre sort keríthetünk, mert az egykori egyesületi iskolaalapítás csak
forgácsolta egyházi közoktatásunkat. Ezt úgy mondom,
mint tényt, s nem úgy, mint amivel bármiféle és bármilyen
irányú felelõsséget kívánnék felróni. Inkább örülök annak a
ténynek, hogy olyan korszakban, amikor a társadalmi és
kulturális erõk inkább szétszóródnak vagy egymást gyengítve merülnek ki, nekünk sikerülhet megerõsödni.
Ehhez fûzöm azokat az általános megjegyzéseket is, amelyek az új parlamenti törvények nyomán mutatkozó intézmény-alapítási lázra vonatkoznak. Mindenki jól tudja, hogy
egyházi közoktatásunk mind ez idáig igen kicsi részét fedi le
a magyar közoktatásnak. Azt is tudjuk, hogy kívánatos volt
és kívánatos is, hogy iskolahálózatunk bõvüljön. Azt azonban már elfelejtik némelyek, hogy ez elsõsorban a minõségi
oktatást jelentené. És azt is elfeledik némelyek (a fiatalabb
nemzedéket nem is okolom ezért), hogy micsoda félelmetes
hajtûkanyarokat kellett abszolválni 15-20 évvel ezelõtt az
elsõ nagy iskolaalapítási hullám során. 20 éve még missziói
látomás kapcsolódott az iskolaalapításhoz. Ma már sokkal
józanabban látjuk mindezt, nem fûzünk hozzá eszkatologikus reményt (mert a közoktatás nem is tartozik az
eszkatológiába), sõt, olykor-olykor megijedünk, hogy netán
éppen egy-egy rosszul mûködõ egyházi iskola lesz megint
egyházellenes nézetek melegágyává. A 20 évvel ezelõtti
nagy nekiindulást néhány tény mégis igazolja. Néhány hete
jelent meg a legjobb száz középiskolát bemutató kötet, mely
különbözõ szakmai szempontok szerint értékeli és rangso-

rolja a magyar középiskolákat. Örömmel említem, hogy az
elsõ százban három református iskola is benne van, ezek közül kettõ dunamelléki, sõt, az egyik dunamelléki iskolánk az
összes egyházi iskolák közül a harmadik. Rendben tehát: e
kimutatás szerint a Baár-Madas Magyarország 40. legjobb
gimnáziuma és a harmadik legjobb felekezeti iskola. Gödöllõ líceuma a 60. és Hódmezõvásárhely gimnáziuma a 84. Reméljük, hogy néhány év múlva a százas mezõnyben még
több református iskolát találhatunk majd!
Mindazáltal a jelenre nézve szeretném néhány fenntartásomat is megfogalmazni. Egy esztendeje, hogy zsinatunk általános kritériumokat állított fel, melyek segítségével eldönthetõ, hogy fenntartható és mûködtethetõ módon átvehetõ-e
vagy alapítható-e egy-egy egyházi közoktatási intézmény.
Ennek tavaly volt némi foganatja, s bízom abban, hogy ebben a mostani idõszakban is elõveszik az érintett gyülekezetek és lelkipásztorok ezt a kritérium-együttest, s nem ugranak bele elhamarkodottan intézmény-átvételbe, hogy aztán
ne tudjanak belõle kár és veszteség nélkül kikeveredni.
Mindez még inkább igaz szociális intézmények átvételére.
Ennek az új átvételi és alapítási hullámnak  ha jól érzékelem  már nem az a fõ motívuma, hogy az egyház az õt megilletõ társadalmi szerephez jusson. Inkább valami különös,
keverék érdek-együttes motiválja a törekvéseket. Az egyik
elem  elismerem  még mindig valamiféle missziós szándék, vagy keresztyéni küldetéstudat. De máris ott van mellette az a tény, hogy legtöbb esetben az eddig mereven elzárkózó önkormányzatok keresik a gyülekezeteket és ajánlanak fel átvételre intézményeket. Még kirívóbb, amikor egyegy egyházi státuszát vesztett, megszûnõ biznisz-egyház
akarja intézményeit átadni, s cserébe csupán a know-how
árát kéri, vagy hogy maradhassanak az intézmény vezetõi.
S volt már olyan is, amikor egyszerre mindkettõt kérték. És
természetesen megjelennek az állam szempontjai is, melyek
hol kedvezõk, hol kedvezõtlenek a majdani fenntartók számára. Kérek tisztelettel mindenkit, hogy a Római levél idézett szakaszainak fényében is tartson némi önvizsgálatot 
tûnjék akármilyen nagynak is az esély egy-egy intézmény
átvételére, kínálkozzék bármilyen ígéretesnek is a lehetõség
a gyülekezet ily módon való megerõsítésére, legyen bármilyen nagy is a mostani fenntartók részérõl érkezõ nyomás 
kérem, vizsgálja meg ki-ki önmaga szándékait, nehogy aztán az intézmény-fenntartás kötelezettségének rabszíjára
fûzze magát. Igen, féltek és óvok minden presbitériumot attól, hogy a lehetõségen megbokrosodva, gyülekezetvezetõ
testületbõl menedzsmentté alakuljon, hogy eztán már csak
azzal legyen gondja-baja, hogy a nagy hamar megszerzett és
nem is kedvezõ feltételekkel átvett intézményt fenntartsa.
Itt is le kell szögeznünk: közegyházunknak nem áll módjában a rosszul sikerült kalandokat finanszírozni. Summa: kérek mindenkit, minden esetben a lehetõ legalaposabban tanulmányozza a zsinatunk által kiadott szamárvezetõt.
Egyházkerületünk napirendjén szerepel egy ingatlan eladásának az ügye is, mely igen egyszerû  látszólag. Arról van
szó, hogy egy elhunyt testvérünk két örököst nevezett meg:
a szentendrei gyülekezetet és egyházkerületünk Gyökössy
Endre Intézetét. Az ingatlan azonban egykor a Németajkú
Református Egyházközség tulajdona volt, amit a kommunizmus idején államosítottak az egyházközség egész épületével
együtt, s amit az egyházközség nem is kapott vissza kárpótlásban. Most vevõként jelentkeztek, hogy egykori tulajdonukat az örökösöktõl viszszavásárolják. Arra kérem egyházkerületi közgyûlésünket, hogy hatalmazza fel az elnökséget az
adásvételi szerzõdés aláírására azzal a feltétellel, hogy a
megszabott vételár méltányos és testvéries, és nem feltétlenül igazodik az ingatlan piaci árakhoz. Magyarán: azt kérem és azt szeretném, hogy valamivel kevesebbért adjuk el
az ingatlant, mint amennyit egy ingatlanbecslõ megállapítana. Nem azt kérem, hogy ingyért adjuk vissza, hanem azt,
hogy legyünk egymás testvérei az ilyen ügyekben.
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Idekapcsolódik egy másik ingatlan ügy is, amelynek története igen romantikus. A balatonaligai kis templomról van szó,
melyet a két világháború között építettek, Balatonaligán
nyaraló, fõként budapesti reformátusok, s ha jól tudom, Ravasz László püspök szentelte fel. Idõközben a vízpart, ahova
a templom épült, állami tulajdonba került, s itt létesült a híres-hírhedt Club Aliga. Nyári idõben most is istentiszteletek
vannak vasárnap délutánonként, pár esztendeje egyházkerületünk harangot is öntetett, és kerületünk költségvetése
támogatja a kis templom fenntartását. Idõközben azonban a
Külsõ-Somogyi Egyházmegye Dunántúlhoz került, aztán az
állami közigazgatási határok is megváltoztak, így az aligai
kis templom ma a Veszprémi Egyházmegye területén van, és
a balatonfõkajári lelkipásztor látja el a szolgálatokat. A legközelebbi dunamelléki gyülekezet, ha jól számolom, a
sárszentmiklósi (50 km). Az a tiszteletteljes javaslatom,
hogy adjuk át ezt a kis templomot az eddig is nagy gondossággal szolgáló dunántúli egyházkerületnek, hogy illetékességgel õk lássák el és biztosítsák a zavartalan istentiszteleti szolgálatot. Természetesen ha majd egyszer a Külsõ-Somogyi Egyházmegye újra a Dunamellékhez fog tartozni, akkor Aligát is nyilván visszakapjuk. Így lenne testvéries, és
így tudnánk valóban kifejezni a dunántúliak iránti megbecsülésünket.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Most már csak néhány szóban szeretnék megemlékezni néhány folyamatban levõ ügyrõl. Hamarosan kikerül a nyomdából a Dunamelléki Énekeskönyv, melynek három próbafüzetét
az elmúlt néhány évben számos gyülekezetünk használatba
vette és új énekek tanítására használta. Az eddigi tapasztalatok alapján készült ez a nagyobb összeállítás, sokféle igen hasznos melléklettel és kellékkel kiegészítve, hogy elõrelendítse
egyházi éneklésünk ügyét. E helyrõl is jó szívvel ajánlom és kérem is gyülekezeteinket, vegyék használatba, fõleg konferenciákon, nyári táborokban, hétközi alkalmakon, de akár istentiszteleteken is. Reméljük, hogy a jelentõs kiadvánnyal elõrébb vihetjük készülõ új énekeskönyvünk ügyét!
Elkészültek a 2011. év egyház-statisztikai adatai, mind az
országos, mind az egyházkerületi. A népmozgalmi adatok további csökkenést mutatnak minden területen, s bár most
nem kívánok ezekrõl részletes elemzést adni, ezt majd szokás szerint az õszi közgyûlésen teszem meg, annyit mindenképpen jeleznünk kell, hogy a csökkenés mint statisztikai
tény igen nyugtalanító, ugyanakkor ha az adakozás statisztikáival vetjük össze, azt mutatja a kép, hogy a maradék
egyre öntudatosabb. Gyülekezetünk tagjai egyrészt azt látják, hogy kevesebb a keresztelõ, az esküvõ, a konfirmáció és
a temetés, de azt is látják, hogy nagyobb áldozatot kell vállalniuk, és úgy tûnik, ezt vállalják is. Még nem ismeretesek
a múlt év õszi népszámlálási adatok, s nem is merek jósolgatni, mert tíz esztendõvel ezelõtt igen pocsék jósnak bizonyultam, így inkább megvárom a részletes eredményeket.
Abban azonban biztos vagyok, hogy nem leszünk többen,
mint tíz évvel ezelõtt, és ezen mindenképpen el kell gondolkodnunk. Hadd hívjam fel a figyelmet Riskó János lelkipásztorunk igen alapos tanulmányára, mely a Theologiai Szemlében jelent meg, és a tíz évvel ezelõtti népszámlálás különbözõ statisztikai variációit veti egybe, igen megdöbbentõ
eredményekkel. A konklúzió mindazáltal egészen evidens: a
gyülekezeti élet minõségén, a lelkipásztori szolgálat hitelességén és az evangéliumi hûségen bizony sok-sok minden
megfordul vagy megfordulhat. Sok mindent magyarázhatunk szociológiai, kulturális és társadalmi folyamatokkal,
vagy akár történelmi érvekkel is, de ahol mindezek dacára
is életet találunk, ott a legkézenfekvõbb magyarázat az,
hogy helyben egy-egy gyülekezetben, akár széllel szemben
is, akár a meghatározó társadalmi mentalitással szemben
is, Isten szabadító erõi mûködhettek.
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Ezért tartom fontosnak újra megemlékezni a gyülekezetszervezés munkájáról, mely nem egynapos akció volt kerületünk részérõl, nem is jól hangzó média-hír, hanem tudatos elkötelezés, hogy a folytonos mozgásban levõ magyar
lakosságban megtaláljuk, és megszervezzük az új gyülekezeteket, azon a helyen, ahova reformátusokat a történelmi
szelek fújtak. Kérem ehhez a továbbiakban is a közgyûlés
támogatását!
Látszólag nem ide tartozik, de úgy érzem, ezt érinti mindenképpen a Budapesten megnyílt Kontrasztkiállítás, mely folyamatosan telt házzal üzemel, és nyilvánvaló, hogy hoszszabb ideig kell majd nyitva tartanunk, mint terveztük,
ezért feltehetõen tartalékainkból némi pénzt kell még felszabadítanunk mûködtetésére. Olyan nagyszerû lehetõség
ez, amely éppen azokat szólítja meg, ragadja meg, viszi el a
válaszúthoz, akik máskülönben nem szembesülnek azzal,
amit a Római levél oly egyértelmûséggel fogalmaz meg, mit
jelent a bûn rabszolgasága, melynek a vége halál, és mit jelent Isten igazságának elkötelezett életünk, melynek végsõ
reménysége az örök élet.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!
Az elmúlt néhány esztendõ igen sok változást hozott Magyarország életében. S hogy ezek korszakos változások, azt
nem annyira az a rövid idõ igazolja, ami mögöttünk van,
nem is az, hogy mindenféle jót beleképzelhetünk ezekbe a
változásokba, hanem az a fenekedés, ahogyan a világ egyes
részein mindezt fogadták. Különösen a világ azon részein,
ahol egyetlen elv uralkodik: a még több pénz. A Magyarországot érõ politikai bírálatok és viták mind-mind elviselhetõk lennének, hiszen ezek (állítólag) hozzátartoznak a demokratikus vita-kultúrához. Amikor azonban mindegyre kilóg a lóláb, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag arról volna szó,
hogy miképpen lehet az országot hitelek és kölcsönök, programok és regulációk okán tovább sarcoltatni, nekem inkább
az jut eszembe, hogy ezek szerint még nem ért véget a hidegháború, mert a háborúk sosem akkor érnek véget, amikor elhallgatnak a fegyverek és hazamennek a katonák, hanem
akkor, amikor a vesztes kifizette a hadisarc utolsó részletét.
S már mindegy is, hogy minek álcázzák, úgy érzem, a gyõztes nyugati hatalmak még mindig sarcoltatni kívánják országunkat. Csak abban lehet bízni, hogy elõbb-utóbb ki is
mondják: bizony, errõl van szó. Az nem lesz kellemes, de legalább egyértelmûen tudomásul vehetjük a helyzetet. Imádkozzunk hát országunkért, magára hagyottságában, és elesettségében  de ne temetési imádságot mondjunk, hanem
megelevenítõ, közbenjáró esdeklést, hogy Isten Szentlelke
fordítsa az atyák és a fiak szívét az élõ Istenhez, Krisztus
kegyelméhez, az örök életre vezérlõ igazsághoz.
Jelentésem végén emlékezzünk az elõzõ közgyûlés óta elhunyt lelkipásztor testvéreinkrõl:
Tóth Sándor, Csányoszróról ment nyugdíjba (2011. dec. 2-án
hunyt el), Kiss Ernõ volt decsi lelkipásztor (2011. dec. 12én), Faragó Tibor nyugalmazott dunaharaszti lelkipásztor
(2012. jan. 4-én), dr. Kiss Sándorné nyugalmazott lelkész
(2012. márc. 29-én) és aktív szolgálatban Zákányi Bálint
botykapeterdi lelkész (2012. febr. 6-án).
Nyugdíjba vonult: Ablonczy Zsolt, Budapest-KispestKözpont lelkipásztora.
Õrizzük kegyelettel elhunyt lelkipásztoraink emlékét, és kívánunk áldott pihenõidõt a nyugdíjasoknak!
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KÖZGYÛLÉSI HATÁROZATOK
2012. április 26.
7. A PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FÛZÕDÕ HATÁROZATOK

10. 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEK

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

Elõterjesztõ: Hegedûs Béla

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönettel elfogadja a jelentést és a Dunamelléki Közleményekben teljes egészében megjelenteti.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés jóváhagyja a nyolc egyházmegye 2012. esztendõre szóló költségvetését, teljesítéséhez Isten áldását kéri.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés ismételten felhívja gyülekezeteink figyelmét arra, hogy
csak kellõ körültekintéssel vállalják oktatási valamint
szociális intézmények átvételét, fenntartását, nehogy
rabszíjra fûzze magát egy-egy gyülekezet az intézmények fenntartásával, menedzselésével.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
javasolja a Dunamelléki Énekeskönyv használatát gyülekezeteink alkalmain.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
továbbra is támogatja az új missziói gyülekezetek szervezését, indítását egyházkerületünk területén.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felhívja a kebelbeli gyülekezeteket, hogy minél többen látogassák a Budapest-Pozsonyi úti Egyházközségünkben
látható Kontraszt Kiállítást (Kiáltás a családokért), ismertessék meg ifjúsági csoportjainkkal is.
6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés a
megnehezedett anyagi és erkölcsi helyzetben is támogatja
mindazon kezdeményezéseket, amelyek elõsegíthetik az öszszefogást, szolidaritást hazánk állapotának felemelésére.
7. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés jó,
tartalmas nyugdíjas idõt kíván nyugalomba vonult testvérünknek: Ablonczy Zsoltnak; kegyelettel emlékezik
meg Tóth Sándor, Kiss Ernõ, Faragó Tibor, dr. Kiss
Sándorné nyugalmazott lelkipásztorainkról és az aktív
szolgálatban elhunyt Zákányi Bálint botykapeterdi lelkészrõl.
8. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS MUNKÁJÁRÓL
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja az Egyházkerületi Tanács 2012. február 8-án tartott
ülésének munkájáról szóló beszámolót, tudomásul veszi a
hozott határozatokat.
9. INTÉZMÉNYEK 2011. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAI
Elõterjesztõ: Derzsi György
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a számvizsgáló bizottság jelentését.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felkéri az egyházkerületi intézményeket  függetlenül
attól, hogy ki a fenntartójuk  arra, hogy az állami szabályok szerinti alakisággal is készítsék el és nyújtsák be
a zárszámadást gazdálkodási évükrõl.

11. JELENTÉS A LELKÉSZI SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL
Elõterjesztõ: Derencsényi Zsuzsanna
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Lelkészi Szolidaritási Alap 2011. évi zárszámadását.
12. JELENTÉS A KRE HITTUDOMÁNYI KARÁRÓL
Elõterjesztõ: Zsengellér József
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a KRE HTK dékánjának jelentését a 2011-es
tanévrõl. Az oktatók további munkájára, a hallgatók lelkészi szolgálatra való felkészülésére továbbra is Isten áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni dr. Békési Sándor docens testvérünknek
2005 és 2011 között két cikluson át tartó hûséges dékáni
munkáját, oktatás- és tudományszervezõ tevékenységét.
További oktatói munkájára és életére Isten áldását kívánja.
13. JELENTÉS A KRE TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KARÁRÓL
Elõterjesztõ: Nagy István
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a 2011/2012-es tanévrõl szóló jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
fokozott figyelemmel kíséri a 2013-as tanévtõl kötelezõvé
váló hit- és erkölcstanoktatást. Erre felkészülendõ konferenciát szervez.
14. JELENTÉS A RÁDAY GYÛJTEMÉNY MUNKÁJÁRÓL
Elõterjesztõ: Berecz Ágnes
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Ráday Gyûjtemény 2011. évi jelentését.
15. JELENTÉS A BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FÕISKOLAI GYÜLEKEZETRÕL
Elõterjesztõ: Veszelka Tamás
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
köszönettel veszi tudomásul az egyetemi lelkészi jelentést, Isten Szentlelkének áldását kérve az egyetemi gyülekezetben folyó szolgálatra.
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2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
Isten iránti hálával veszi az egyetemi misszió ügyében
tett elõrelépéseket és további támogatásáról biztosítja a
Budapesti Református Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezethez kapcsolódó missziói munkát.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felhatalmazza az egyházkerület elnökségét a MEÖT fõtitkárával a MEÖT-székház rezsiköltségeirõl kötendõ
szerzõdés aláírására.
16. JELENTÉS A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÕ INTÉZETRÕL
Elõterjesztõ: Szabó Gabriella
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés, korábbi határozataira és az elvégzett munkára való tekintettel, felkéri a továbbképzéssel foglalkozó zsinati bizottságot,
hogy a 2006 októbere és 2010. december 31. között megszerzett egyházkerületi krediteket visszamenõleg regisztrálja és
fogadja el.
17. JELENTÉS A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZÁRÓL ÉS KONFERENCIAKÖZPONTJAIRÓL
Elõterjesztõ: Varga László
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a jelentést.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
felhívja a kebelbeli gyülekezetek figyelmét mind az RFD,
mind a mátraházi és galyatetõi konferencia-központok
szolgálatára, kérve ezek létezésének és lehetõségeinek
tudatosítását.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
megköszöni a székház, az RFD, a mátraházi és galyatetõi konferencia-központ munkatársainak szolgálatát, tõlük további hûséget vár és áldást kér munkájukra.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
elfogadja a tahi konferenciatelep 2011. évi életérõl és
szolgálatáról szóló beszámolót.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés
szükségesnek tartja és támogatja a tahi konferenciatelep
továbbfejlesztését.
18. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
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Kölesd-Tengelic Református Társegyházközség megalakulásáról, továbbá a Kajdacsi Református Egyházközség és a Pálfai Református Egyházközség átminõsítését missziói egyházközségekké.
20. INGATLAN ELADÁSA (BP. ALKOTMÁNY U. 15.)
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés felhatalmazza az egyházkerületi elnökséget a Budapest V. kerület 24873/3/A/22 helyrajzi számú lakás adásvételi szerzõdésének aláírására, amennyiben méltányos és testvéries
vételárat sikerül megszabni.
21. A KISKUNHALASI EGYHÁZKÖZSÉG TELEKALAKÍTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés tudomásul veszi a bejelentést.
21. A SYLVESTER JÁNOS GIMNÁZIUM ÁTVÉTELE
Elõterjesztõ: Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Sylvester János Református Gimnázium Alapító Okiratát.
23. A BALATONALIGAI TEMPLOM ÁTADÁSA A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETNEK
Elõterjesztõ: Szabó István
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés átadja a Dunántúli Református Egyházkerületnek a Balatonvilágos 295/3 helyrajzi számon bejegyzett balatonaligai
templomot, azzal a kikötéssel, hogy mindaddig kultuszhelyként mûködjön az épület, amíg Balatonaligán ki nem váltják
más épülettel.
24. A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZA RÁDAY FELSÕOKTATÁSI DIÁKOTTHONÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Elõterjesztõ: Kaszó Gyula
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés elfogadja a Ráday Felsõoktatási Diákotthon módosított szervezeti és mûködési szabályzatát.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés Kálmán Csaba, dr. Lassu Gábor és Sebestényné Jáger Orsolya
lelkészi képesítését hatályban tartja  a felterjesztõ egyházmegyék javaslatai alapján  2017. április 30-ig.
19. EGYHÁZKÖZSÉGEK ÁTMINÕSÍTÉSE, BEOSZTÁSA
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyûlés tudomásul veszi a Budapest-Déli Református Egyházmegyei
Közgyûlés határozatát a Budapest-Svábhegyi Református Egyházközség megalakulásáról; valamint a Tolnai Református Egyházmegye Közgyûlésének határozatait a
2012. ÁPRILIS 26. KÖZGYÛLÉS HATÁROZATAI
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EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2012. MÁJUS

BARANYA
ELHUNYT:
Zákányi Bálint Botykapeterd

BÁCS-KISKUNSÁG

SZÜLETETT:
1. Bernadett  Szabó J. Róbert és Mayer Melinda második
gyermeke
2. Villõ Enikõ  Papp Szabolcs második gyermeke

ÉSZAKPEST

SZÜLETETT:
Adél Zsófia  Adamek Norbert második gyermeke

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Árvavölgyi Béla  TT-ról Tahitótfaluba
2. Árvavölgyiné Szatmári Ilona  TT-ról Tahitótfaluba beo.lp.
3. Kenyeressy Károly  Válról Gyöngyösre

BUDAPEST-DÉL

SZÜLETETT:
1. Gergõ Sámuel Matyó Lajos negyedik gyermeke
2. Zsigmond  Kovách Tamás ötödik gyermeke

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Siba-Rohn Hilda  Budára beo.lp.
2. Faragó Dávid  Csepel-Központból az egyházmegyéhez
3. Kéri Tamás  Gyöngyösrõl Csepel-Központba
4. Harkai Ferenc Csaba  Érsekcsanádról Kispest-Központba
SZÜLETETT:
1. Boáz Barnabás  ifj. Kis Boáz második gyermeke
2. Károly Ugocsa  Szabó Károly második gyermeke
3. Zselyke  Galang-Petõ Viktória elsõ gyermeke
4. Anna Rebeka  Páskuné Ercse Imola második gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Ablonczy Zsolt  Kispest-Központ

BUDAPEST-ÉSZAK
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Boza Kristóf András  Pozsonyi útról DT-ra
2. Bozáné Géresi Anikó  Pozsonyi útról DT-ra

NYUGDÍJBA MENT:
Katona Zsuzsanna  Fót

TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Bocskorás Enikõ  Kajdacs missziói lp.
2. Szalai Géza  Iregszemcsérõl Tamási missziói lp.
3. Lenkeyné Teleki Mária  Paks, megválasztott lp.
4. Czeilinger Antal  Gyönk, megválasztott lp.

VÉRTESALJA
SZÜLETETT:
Ferenc  Kádár Ferenc Dániel elsõ gyermeke

SZÜLETETT:
1. Dorka  Neuwirth Tibor második gyermeke
2. Dávid  Benke Katalin elsõ gyermeke

DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Stefán Attila  Taksonyba missziói lp.
2. Nátulyné Szabolcsik Eszter  Vecsésrõl Tökölre missziói lp.

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:





Tóth Sándor  Csányoszró
Kiss Ernõ  Decs
Faragó Tibor  Dunaharaszti
Kiss Sándorné
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MILYEN TÖRTÉNETBE KEVEREDTÜNK BELE?
A Dunamelléki Egyházkerület konfirmandus hete
2012. július 2-7. EMMAUS HÁZ
John Bunyan könyve: A ZARÁNDOK ÚTJA alapján

=

A hét költsége: 16500Ft,
hétfõtõl szombatig, 5 teljes nap.

Jelentkezés: 2012. június 15-ig,

#

tassiref@gmail.com

Nagy beszélgetések, sok játék, kihívás, nagy közös éneklések,
kirándulások  élmények , amelyek egy NAGY TÖRTÉNETBE vezetnek be
mindenkit, melynek részesei, szereplõi vagyunk mindnyájan.
MINDEN 12-14 ÉVES KONFIRMANDUST SZERETETTEL VÁRUNK!

A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyûlése által alapított díjak
a pedagógusok elismerésére
SOLI DEO GLORIA-DÍJ
Olyan testületek, intézmények kaphatják a díjat, amelyek református közösségként több éven keresztül
egységes arculattal jelenítették meg a református keresztyén nevelés alapelveit, munkájuk példaadó volt
abban a tekintetben, hogy egyházunk iskoláinak évszázadok során kialakult hitbeli örökségére
és pedagógiai kultúrájára épült.
LORÁNTFFY ZSUZSANNA-DÍJ
Olyan tanügyi vezetõ kaphatja meg a díjat, akinek irányítása mellett az intézmény hosszú ideje kimagasló
eredményességgel dolgozik és/vagy oktatja, neveli tanítványait keresztyén szellemiségben
és gyarapítja tudásukat az örökölt és a jelenkori kultúra valódi értékeinek megfelelõen.
BENDA KÁLMÁN-DÍJ
Olyan óvónõk, tanítók, tanárok kaphatják meg, akik saját szakterületüknek hosszabb ideje
elismert képviselõjük, tanítványaik sikereket érnek el a különbözõ szintû tanulmányi versenyeken,
vagy a hátrányos helyzetû, sajátos nevelési igényû diákok támogatásában jeleskednek.
A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
 az intézmény igazgatótanácsának indoklását, illetve jóváhagyását
 a nevelõtestület javaslatát
 a felterjesztõ indoklását

A pályázatokat a Hörcsök Imréhez (6000 Kecskemét, Szabadság tér 7.) kell felterjeszteni 2012. június 30-ig.
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A DRESZKK MÁTRAHÁZAI
KONFERENCIA-KÖZPONTJA
2012-BEN IS SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT AZ ALÁBBI TURNUSOKRA

PÜNKÖSDI HÉTVÉGE:
2012. május 25.  május 27.

KEDVEZMÉNYES NYÁRI
NYUGDÍJAS TURNUS:
2012. június 1  június 8.
2012. június 11  június 17.

MÁTRAHÁZI ÖREGDIÁK TALÁLKOZÓ:
2012. szeptember 3  szeptember 13.

ÕSZI KIRÁNDULÁS, KONFERENCIA,
CSENDESHÉT:
2012.
2012.
2012.
2012.
2012.
2012.
2012.

október 1.  október 5.
október 8.  október 12.
október 24.  november 1.
november 5.  november 11.
november 26.  november 30.
december 3.  december 7.
december 10.  december 16.

Részvételi díjak

Teljes díj: 7000 Ft+Áfa/fõ/éj
Református egyháztag: 5600 Ft+Áfa/fõ/éj
Csoportdíj 5300 Ft+Áfa/fõ/éj
Kétágyas szoba 1 fõ részére 10000 Ft+Áfa/fõ/éj
Ifjúsági csoport tetõtéri elhelyezéssel:3500 Ft/+Áfa/fõ/éj
Idegenforgalmi adó 400 Ft/fõ/éj (gyermek, tanuló és nyugdíjas nem fizeti)

Kedvezmények:

0-2 éves korig ingyenes
2-10 éves gyerek 50%
10-14 év között 25%
14 év feletti tanuló, hallgató 10%

További információ: www.matrahaza.parokia.hu
Foglalás, tájékoztatás telefonon: 06-37-374-011
mobiltelefonon: 06-30-205-8568
emailben: refudulo@gmail.com
Budainé Terjék Judit intézetvezetõ lelkésznél
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Ráday Konferenciaház
Galyatetõ
A Dunamelléki Református Egyházkerület galyatetõi konferenciaházát ajánljuk mindenkinek,
aki nyugalomra, kristálytiszta levegõre, a Mátra egyedi mikroklímájára vágyik.

PÁRATLAN ÉLMÉNYT NYÚJTHAT:

erdei iskoláknak, osztálykirándulásoknak
kisebb létszámú konferenciáknak, továbbképzéseknek
nagycsaládosoknak, túrázóknak, pihenni vágyóknak
gyülekezeti foglalkozásokhoz, csendes hetekhez kiválóan alkalmas
Gyöngyös 24 km-re, Eger 50 km-re található, számtalan múzeum, vár,
fürdõ, kulturális program elérhetõ a térségben.

Református egyháztagoknak 5600 Ft + áfa/fõ/éj (teljes ellátással),
gyermekeknek, csoportoknak kedvezménnyel vehetõ igénybe!

A 2012-BEN MÉG LEFOGLALHATÓ IDÕPONTOK:
augusztus 6  12-ig
augusztus 22  szeptember 13-ig
október 10  decemberig

MINDENKIT SZERETETTEL LÁTUNK!
Érdeklõdés, szobafoglalás: dr. Miklósné Szegváry Veronikánál
06 30 663 95 60
galyaref@gmail.com
www.galyateto.parokia.hu

A FELÚJÍTOTT ÉS A KÖZELMÚLTBAN ÚJRA MEGNYITOTT EGYKORI BÉRC,
MA LIFESTYLE HOTEL MÁTRÁBAN MINDKÉT ÜDÜLÕNK VENDÉGEI
FÉL ÁRON VEHETIK IGÉNYBE A WELLNESS RÉSZLEGET!
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Az Év Igehirdetése-díj
Pályázat
A Dunamelléki Református Egyházkerület 2007-ben díjat alapított Az év igehirdetése néven.
A biblikus és korszerû igehirdetés, mely megfelel mind a teológiai kritériumoknak, mind pedig a homiletikai kívánalmaknak, elsõrenden járul hozzá a Jézus Krisztusról való bizonyságtételhez, az élõ hit ébresztéséhez és
táplálásához, valamint az egyház építéséhez. A díj szerény megbecsülése azon igehirdetõknek, akik szüntelenül
fáradoznak azon, hogy a jól megértett szentírási üzenetet tolmácsolják. Az egyházkerület a díjazott igehirdetés
közzétételével példát kíván adni valamennyi igehirdetõ nemzedék számára.
Az Év igehirdetése-díj-ra bármely, a beküldési határnap elõtti tizenkét hónapban magyar nyelven elhangzott
igehirdetés ajánlható (2011. szeptember 15.  2012. szeptember 15.).
Az ajánlott igehirdetés beküldési határnapja 2012. szeptember 15.
Az ajánlott igehirdetést (két példányban, A/4-es lapon, kettes sorközzel gépelve) pályázati formában, jeligével
ellátott, kettõs, zárt borítékban kell megküldeni a Dunamelléki Egyházkerület Püspöki Hivatalába (1092 Bp.
Ráday u. 28), Kardos Ábel püspöki titkárnak. A borítékon fel kell tüntetni Az év igehirdetése megnevezést is.
Az Év igehirdetése-díj-ra legalább tíz református egyháztag jogosult együttes ajánlást tenni, akik a belsõ zárt
és jeligével feliratozott borítékban aláírásukkal adnak támogató nyilatkozatot, továbbá igazolást arról, hogy az
általuk ajánlott igehirdetés valóban elhangzott. Ugyanitt közlik az igehirdetõ nevét is. A pályázatot beküldõknek
lehetõségük van az igehirdetõvel egyeztetni, hogy elhangzott igehirdetésének írásban rögzített formája
helyesírási, stilisztikai és retorikai szempontoknak megfelelõ legyen.
A pályázatok elbírálására a Dunamelléki Egyházkerület öttagú bíráló bizottságot állít. A bíráló bizottság tagja
a KRE Hittudományi Karának mindenkori homiletika tanára és rendszeres teológiai tanára, továbbá a
Dunamelléki Egyházkerület püspöke, valamint a KRE Bölcsészettudományi Kara Magyar Nyelvészeti Tanszékének
egy delegált tanára, és valamely református gimnázium delegált irodalomtanára.
A díjat az egyházkerület õszi közgyûlésén adják át. Átadásakor a KRE Hittudományi Karának homiletika tanára
méltatja a díjazott igehirdetést, amelynek megjelentetésérõl az egyházkerület gondoskodik a Dunamellék c. hivatalos lap különnyomataként. A nem díjazott pályázatok adatait tartalmazó borítékokat a bizottság döntése után
megsemmisítjük.
Az Év igehirdetése-díj értéke bruttó 300 000,- azaz háromszázezer forint.

• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények • 15

A DUNAMELLÉKI EGYHÁZKERÜLET 2012. JÚLIUS 9-15-IG

ZENEI HETET
SZERVEZ GALYATETÕRE A GYÜLEKEZETI ÉNEKLÉS IRÁNT
ELKÖTELEZETT FIATALOK RÉSZÉRE!

Ezen a héten a 2009-10-ben három kötetben megjelent,
és most tavasszal egy kötetbe átdolgozott,
Krisztus az énekem címmel kiadásra kerülõ Dunamelléki Énekfüzetek
énekeit tanuljuk, illetve megismerhetjük azok hymnológiai hátterét,
felhasználási lehetõségeit a gyülekezeteinkben.

j

SZERETETTEL HÍVUNK,
 ha fontos számodra, hogy gyülekezeted, s annak minden korosztálya folyamatosan
új énekeket tanulhasson, azaz hogy az istentiszteleti éneklés is megújulhasson
 ha zeneiskolába vagy kántorképzõbe jártál, és zenei alapokkal bírsz
 ha eddig is kántor vagy énekvezetõ voltál egy református közösségben, és szívesen
képzed magad ezen a területen

A hét részvételi díja: 9000,- Ft.
Ez nem a teljes költség; a nagyobb részét a Dunamelléki Egyházkerület állja.
Az útiköltséggel pedig  reméljük  a gyülekezeted fog tudni támogatni,
hiszen közöttük kamatoztathatod mindazt, amit e héten tanulsz.
Jelentkezni e-mailen: fodoram2010@gmail.com
vagy postai úton: Fodorné Ablonczy Margit 1092 Budapest, Ráday u. 28.

A jelentkezési lap beérkezését követõen kérjük, hogy 3000 Ft elõleget is fizess be
a Dunamelléki Egyházkerület számlájára. A csekket minden jelentkezõnek
névre szólóan küldjük ki. A befizetett összeggel válik jelentkezésed véglegessé.
A zenei héten 25 fõ vehet részt.
A jelentkezéseket azok beérkezési sorrendjében tudjuk figyelembe venni.
NAGY SZERETETTEL VÁRJUK JELENTKEZÉSEDET!
A szervezõk:
Draskóczy László

Fodorné Ablonczy Margit

Hornyák Julianna

Vizi István
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DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
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