
Elnöktársamhoz csatlakozva nagy szeretettel kö-
szöntök minden régi-új és új alkotótagot, a köz-
egyházi testületek képviselőit, a testvérkerületek 
püspökeit és főgondnokait, Balog Zoltán miniszter 
urat és minden kedves vendégünket.

Közgyűlésünk nagyrészt megváltozott, a száztagú tes-
tületünk felerészben újonnan választott képviselőkből 
áll, de tisztelettel köszöntjük négy egyházmegyénk új 
espereseit és gondnokait, új zsinati tagjainkat (akik 
majd délután veszik át megbízólevelüket). Remélem 
és hiszem, hogy az új tagokat segíteni fogják a régi-
ek, és az újak a régiek mellé 
állva kezdik a munkát – van 
mit egymástól tanulni és lesz 
miért együtt fáradozni. Kor-
elnök esperesünk csaknem 
kétszer annyi idős, mint a 
legfi atalabb. Az ifj ak nyilván 
erősek és gyorsak, az idősek 
pedig már hordtak terheket. 
Nagy lehetőség, hogy a ta-
pasztalat és készség találkoz-
zék. Hálás vagyok Istennek, 
hogy a választások békes-
ségben és jó rendben men-
tek végbe. Köszönöm a je-
lölteknek – mindnek –, hogy 
méltósággal és keresztyéni testvériességgel viselték a 
jelöltséggel járó terheket és feszültségeket, különösen 
amikor többes jelölések voltak egy-egy tisztségre.

A kezdő áhítatban az első Th esszalonikai levél 5. 
részéből olvastam az igét, de egy verset elhagytam. 
Ez az apostol személyes kérése, amelyet az intések, 
a záró üdvözlés előtt ír a sor végére: imádkozzatok 
érettünk! Ha majd egyszer megtalálják Pál levelének 

eredeti kéziratát, látható lesz – biztos vagyok benne 
–, hogy ez ott valami szerény betoldásnak mutat-
kozik. De nem egy késői másolótól, hanem magától 
Páltól. Csak ott a sor végén, az utasítások, tanácsok, 
ígéretek és áldások után magára nézve is kéri, amit 
általában rendel. Hadd legyen ez a mi állhatatos, 
szüntelen kérésünk is!

Amikor decemberben közzétették az egyházkerületi 
választások eredményét, egyik tréfáskedvű barátom-
tól sms-üzenetet kaptam, mely így szólt: gratulálok, 
megbuktál! Először azt hittem, elvétette a címzést 

(olykor nagy megköny-
nyebbülés, ha nem vá-
lasztják meg az embert 
valami tisztségre!). Aztán 
öt perc múlva érkezett 
tőle egy újabb sms: gra-
tulálok, megbuktál, ismé-
telhetsz! Értettem fanyar 
humorát, amellyel a szol-
ga alázatára emlékezte-
tett, merthogy a példázat 
szava szerint valóban ha-
szontalanok vagyunk, ha 
csak azt tettük, ami kö-
telességünk volt, ha tet-
tük egyáltalán! (Lukács 

17,10.) Az ismétlés helyett mégis inkább a folytatás 
kegyelmét választanám, s erre is hívom egyházkerü-
letünk egész közösségét – s így kérem: imádkozzatok 
érettünk!

Imádkozzatok érettünk!
 – folytatni az evangélium hirdetését, az arra való 
felkészítést, az abban való megállást és megerősí-
tést, és minden munkánkat annak alárendelni. Ha 
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beszélünk és döntünk szabályokról, pénzről, in-
tézményekről, tervekről – csak ezért tegyük. Azért 
kegyelem, hogy hirdethetjük az evangéliumot, 
mert ezzel Isten a legtöbbet – de hadd mondjam 
így, az egyetlent – bízza ránk, ami hitet ébreszt. 
Isten az evangéliumban mondja ki teljesen önma-
gát. A reménység kegyelme ez ma is, amikor őrült 
dzsihádizmus és cinikus blaszfémizmus között őr-
lődik a gyökereitől elszakadt világ, amikor indokol-
hatatlan önbíráskodások és elfogadhatatlan méltó-
ság-taposások között tántorog a magát szabadnak 
gondoló ember, amikor révült önhittség és pusztító 
kétségbeesés örvénye ránt alá. Hogy az első világ-
háború egyik túlélő hősére, Carl Schmittre utaljak: 
lassan csak ellenség lesz, meg barát – ekként: vagy 
ellenség, vagy barát. Mi azonban az evangélium ál-
tal ismerünk egy másik dimenziót is: testvér! Nagy 
kegyelem, hogy Isten az élet beszédét bízta ránk, 
törékeny cserépedényekre.

Imádkozzatok érettünk!
– folytatni a megkezdett gyülekezetépítést. Ez azért 
kegyelem, mert más a vető, és más az arató. Igen, ez a 
szent munka nemzedékekre megy vissza, sőt titokza-
tos módon a világ kezdetéig – és annak a végéig tart, 
ahogyan Krisztus, igéje és Szentlelke által kiváltkép-
pen való népet gyűjt egybe magának. Kiváltság ebben 
a szolgálatban állni, és minden dolgunkat, erőnket 
erre irányítani. Kötelességünk – mert lehetőségünk 
– gyülekezeti munkásokat képezni, a presbiteri mun-
kát megerősíteni, a szétszórtságban élő testvéreinket 
gondozni, s ehhez akár új szerkezeteket felállítani 
(erre tesz javaslatot a baranyai egyházmegye), új gyü-
lekezeteket szervezni (köszönet a missziói bizottság 
eddigi állhatatos munkájának), a fáradt lelkipásztor-
ok testi-lelki megfrissülését elősegíteni (köszönet a 
budapest-északi egyházmegye szombatféléves rend-
szerének – ezt átvettük és továbbvisszük), és a legfőbb 
törvényhozásunkban, a Zsinaton bölcsen mindent 
ebbe az irányba fordítani.

Imádkozzatok érettünk! 
– folytatni egyházunk egységének munkálását, test-
vér gyülekezeti kapcsolatokban, a generális konven-
ten, az egységes magyar református egyházban, a 
közös képviseletben, az egymás terhe hordozásában. 
Ez azért kegyelem, mert mindig több és több áldást 
vettünk a testvéri közösségből, még akkor is, ha an-
nak nyomorúságaiból és terheiből olykor, s látszatra 
elviselhetetlenül, sokat kellett hordoznunk, de min-
dig többet kaptunk a testvéri közösségből, mint a 
fenségeskedő vagy fi nnyás elkülönülésből. Az egység 

és csak az egység ereje nyithatja meg számunkra a jö-
vőt, amit éppen a megosztás démona rejt el előlünk.

Imádkozzatok érettünk! 
– folytatni az episzkopé szolgálatát. Kegyelem ez is, 
még ha nehéz kegyelem is. Megóvni közösségeinket, 
meg önmagunkat is attól, hogy ez a szolgálat önké-
nyeskedéssé, klerikális pózolássá, hatalmaskodássá, 
rövidlátó egyházpolitikai játékká, drukkerkedéssé 
(hajrá, DVTK!, hajrá, DVSC!, hajrá, ETO!, hajrá, 
Fradi! – de nekünk csak egy csapatunk van!), a ke-
resztyén öröm ostoba kiüresítésévé legyen – hanem 
igyekezni, hogy mindenek ékesen és jó rendben tör-
ténjenek, hogy minden dolgunk szeretetben men-
jen végbe – imádkozzatok érettünk!

Imádkozzatok érettünk! 
– alázattal elkérni a látásokat, nehogy a vízió pro-
jekt-pietizmussá fajuljon, nehogy az eljövendő világ 
erőitől elfordulva hatékonyság-bálványokat kezd-
jünk imádni, nehogy a rend helyett beérjük rende-
letgyártással. Nagy kegyelem, ha láthatjuk: Krisz-
tus a jövő a Lélek erejében! Különösen ma, amikor a 
technokrácia és a bürokrácia hatalmas ereje sarokba 
szorítani igyekszik a szellem világát. Az egyik haté-
konysággal kecsegtet, gyors eredményekkel igéz, a 
másik elkobozza legszebb szavainkat, hogy önmaga 
puszta létét igazolhassa. Problémát gyárt, amit, per-
sze, csak ő maga tud megoldani. Igen, kell minden, 
ami hatékony, s kell minden, ami sorba rakja dolga-
inkat, de lélek nélkül csak formai jegyei maradnak 
keresztyénségünknek, sőt látjuk annak kísértéseit, 
hogy olykor már azok sem kellenek. Fáradozni az 
élő egyházért, újítani, eleveníteni, megpróbálni és 
megtartani – imádkozzatok érettünk!

Imádkozzatok érettünk! 
– folytatni az egyház prófétai szolgálatát. Erre köny-
nyedén azt szoktuk mondani, ez nekünk eleve megy, 
nevünkből vett szent kötelességünk (csak aztán el 
ne vétsük a régi szabályt, hogy pro-testálni előbb va-
lami mellett, valamiért – és az csak Krisztus üdvözí-
tő igazsága lehet! –, s csak aztán, ha szükséges, kell 
valami ellen). Most mégis azt mondom: ez is nagy 
kegyelem. Pár napja egyik lelkésztársam megintett, 
amikor felhívta a fi gyelmemet arra, hogy mennyi-
re elhanyagoltuk a prófétai és apostoli értelemben 
vett közbenjáró imádságot, például a királyokért, 
vagyis a felsőbbségért. A Példabeszédek könyve azt 
mondja: mint a vizeknek folyásai, olyan a királynak 
szíve az Úrnak kezében, valahová akarja, oda hajtja 
azt! (Péld 21,1) Pál pedig azt mondja: tartassanak
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6. AZ EGYHÁZKERÜLETI VÁLASZTÁSI BIZOTT-
SÁG JELENTÉSE

Előterjesztő: Pintér Gyula

Ennek eredménye:

A bizottság 314 befogadott szavazólapot vett fi gye-
lembe, melyből 4 teljes egészében, 2 pedig részben 
érvénytelen.

Püspöki tisztségre:  
Dr. Balla Péter             88 szavazat 28,57 %
Dr. Szabó István       220 szavazat  71,43 %

Főgondnok tisztségre:  
Dr. Kovács Levente       94 szavazat 30,32 %
Dr. Tőkéczki László   216 szavazat 69,68 %

Főjegyző tisztségre:  
Illés Dávid            149 szavazat 48,38 %
Simonfi  Sándor         159 szavazat 51,62 %

Világi főjegyző tisztségre: 
Brandenburg Sándor   79 szavazat 25,57 %
Veres Sándor           230 szavazat 74,43 % 

A választási bizottság ennek alapján megállapította 
a szavazás eredményét:

Püspök:   Dr. Szabó István
Főgondnok:  Dr. Tőkéczki László
Főjegyző:  Simonfi  Sándor
Világi főjegyző: Veres Sándor

1.  A közgyűlés a választás eredményét tudomásul 
veszi. Az újonnan megválasztott tisztségviselők 
életére, szolgálatára Isten áldását kívánja.

7. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGERŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1. Az egyházkerületi közgyűlés a választási bi-
zottság által megállapított eredmények alapján 
dr. Szabó Istvánt a Dunamelléki Református 
Egyházkerület püspöki, dr. Tőkéczki Lászlót 
a Dunamelléki Református Egyházkerület fő-
gondnoki, Simonfi  Sándort a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerület lelkészi főjegyzői, 
Veres Sándort a Dunamelléki Református Egy-
házkerület világi főjegyzői tisztére megválasz-
tottnak jelenti ki. Szolgálatukra Isten gazdag 
áldását kéri.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Köz-
gyűlése a 2014-2015. évi választási eljárást lezárt-
nak nyilvánítja.

AZ ALAKULÓ KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2015. január 28.

könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások, 
minden emberekért, királyokért és minden méltó-
ságban levőkért, hogy csendes és nyugodalmas életet 
éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel (1Tim 
2,1-2). Ez a mi prófétai szolgálatunk kezdete és gyö-
kere, mert amikor elöljáróinkért imádkozunk, éppen 
nem nekik, hanem a felséges Úr előtt hódolunk. Ak-
kor éppen nem a hatalmasok igényei előtt hajbóko-
lunk vagy a magunk igényeiért cselezgetünk, hanem 
a mennyei Atyát kérjük szent akarata betöltésére. Ép-
pen nem stréberkedünk, hanem Isten szabad szolgái-
ként esedezünk. S ha így imádkozunk, emlékeztetünk 
is arra, van az embernél fenségesebb és nagyobb. Ha 
így imádkozunk, jogunk van emlékeztetni a békesség-
re, igazságosságra, jogunk van emlékeztetni e világ is-
teni jó rendjére, a felsőbbség kötelességére.

Imádkozzatok érettünk! 
– folytatni az egyház papi szolgálatát, közbenjá-
rásunkat elesettekért, üldözött keresztyénekért, 
nincstelenekért, megfáradtakért, jó és igaz ügye-
kért, elűzve a fáradtság, restség, a mellőzöttségér-
zet, közömbösség és közönyösség démonait.

Imádkozzatok érettünk! 
– harcolni – mint Krisztus örököstársai – bűn és 
ördög ellen, szabad lelkiismeretből, s remélni, meg 
nem csüggedve Krisztus országában, sosem feledve, 
hogy a keresztyének igaz dicsősége nem e világból 
való (vera Christianorum gloria extra mundum est) 
– imádkozzatok érettünk is!
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9. A MEGVÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐ ESKÜ-
TÉTELE

Előterjesztő: Peterdi Dániel

Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy 
Simonfi  Sándor egyházkerületi lelkészi főjegyző 
az esküt letette. Életére, szolgálatára Isten áldását 
kéri.

19. AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS MEGALAKÍ-
TÁSA ÉS FELHATALMAZÁSA

Előterjesztő: Simonfi  Sándor

Az egyházkerületi közgyűlés az egyházunk alkotmá-
nyáról és kormányzatáról szóló, többször módosí-
tott 1994. évi II. törvényben meghatározott hivatali 
tagokból, az egyházmegyék által megválasztott 16 
egyházkerületi tanácsosból és az iskolák egy kép-
viselőjéből megalakítja az egyházkerületi tanácsot. 
Egyben felhatalmazza az egyházkerületi tanácsot, 
hogy a hivatkozott törvény 127.§ (3) bekezdésében 
meghatározott ügyekben – utólagos beszámolási kö-
telezettséggel – határozzon.

20. EGYHÁZKERÜLETI BIZOTTSÁGOK MEGALA-
KÍTÁSA

Előterjesztő: Simonfi  Sándor

A Dunamelléki Református Egyházkerület szakbi-
zottságai:

Missziói bizottság:
Baranya: dr. Komlósi Péter Attila1. 
Bács-Kiskunság: Sípos Ajtony Levente2. 
Bp-Dél: Lovas András3. 
Bp-Észak: Somogyi Péter4. 
Délpest: dr. Harmathy András5. 
Északpest: Esztergály Előd Gábor6. 
Tolna: Lenkey István7. 
Vértesalja: ifj . Kádár Ferenc8. 

Missziói ifj úsági albizottság:
Baranya: Fodor Ákos1. 
Bp-Dél: Szontágh Szabolcs2. 
Tolna: Kovács László3. 
Északpest: Adamek Norbert4. 

Tanulmányi bizottság:
Baranya: Balogh László Barna1. 
Bács-Kiskunság: Hotorán Gábor2. 
Bp-Dél: Molnár Sándor3. 
Bp-Észak: Páll László4. 
Délpest: dr. Bóna Zoltán5. 
Északpest: dr. Tatai István6. 
Tolna: Mészáros Zoltán7. 
Vértesalja: Hős Csaba8. 

Iskolaügyi bizottság:
Baranya: Lovadi István1. 
Bács-Kiskunság: Szabó Ferenc2. 
Bp-Dél: Ablonczy Kálmán3. 
Bp-Észak: Kocsis Imre Antal4. 
Délpest: Szegedi György5. 
Északpest: Ábrahám Ferencné6. 
Tolna: Marco de Leeuw van Weenen7. 
Vértesalja: Hufnágel Anna8. 

Diakóniai bizottság:
Baranya: Gaál Mariann1. 
Bács-Kiskunság: dr. Svébisné Juhász Márta2. 
Bp-Dél: Csenki Zsuzsa3. 
Bp-Észak: Petőné Juhász Emília4. 
Délpest: Mező István5. 
Északpest: Szabó Gábor Ferenc6. 
Tolna: Papp Zsolt7. 
Vértesalja: Kohn Zsolt8. 

Gyűjteményi bizottság:
Baranya: Andrási Marton Zsuzsanna1. 
Bács-Kiskunság: Bán Magdolna2. 
Bp-Dél: Szabó Károly3. 
Bp-Észak: Millisits Máté4. 
Délpest: Fekete László5. 
Északpest: Osváth Zsolt6. 
Tolna: Szalai Géza7. 
Vértesalja: Országh István8. 

Gazdasági bizottság:
dr. Szabó István1. 
dr. Tőkéczki László2. 
Simonfi  Sándor3. 
Veres Sándor4. 
Baranya: Kovács János5. 
Bp-Dél: Illés Dávid6. 
Bp-Észak: Szloboda József7. 
Délpest: Takaró András8. 
Északpest: Nyilas Zoltán9. 
Tolna: Rácz József10. 
Vértesalja: Szabó Ferenc11. 
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Számvizsgáló bizottság:
Baranya: Radosnai Ibolya1. 
Bács-Kiskunság: Kovács Istvánné2. 
Bp-Dél: Pocsaji Miklós3. 
Bp-Észak: Gyura Tibor4. 
Délpest: Szabóné Lévai Csilla5. 
Északpest: Csuka Istvánné6. 
Tolna: Vajer Ferencné7. 
Vértesalja: Maruczánné Ragány Julianna8. 

Jogi és közigazgatási bizottság:
lelkészi tag: Harkai Ferenc Csaba1. 
világi tag: dr. Hubay Gábor2. 
 világi tag: dr. Török Zoltán3. 
világi tag: dr. Gellén Márton4. 

Katechetikai bizottság:
Baranya: Hanvayné Országh Krisztina1. 
Bács-Kiskunság: Pál Ferenc2. 
Bp-Dél: Molnár Péter3. 
Bp-Észak: Mészárosné Hegedűs Zsuzsanna4. 
Délpest: dr. Kun Mária5. 
Északpest: Becker Norbert Gyula6. 
Tolna: dr. Görgey Etelka7. 
Vértesalja: Kovács Enikő8. 

Média- és informatikai bizottság:
Baranya: Hanvay Zoltán1. 
Bács-Kiskunság: Hodánics Tamás2. 
Bp-Dél: Temesvári Imre3. 
Bp-Észak: Fogarasi Gábor4. 
Délpest: Beregszászi Marianne5. 
Északpest: Szabó Zoltán6. 
Tolna: Dancs Róbert7. 
Vértesalja: Bagdán Zsuzsanna8. 

Egyházzenei bizottság:
Baranya: Balogh László Barna1. 
Bács-Kiskunság: Máté Sándor2. 
Bp-Dél: Kiss László3. 
Bp-Észak: Hornyák Julianna4. 
Délpest: Tamás Margit5. 
Északpest: Gombos Viktor6. 
Tolna: Farkas Levente7. 
Vértesalja: Mándy Dávid Gergő8. 

1.  Az egyházkerületi közgyűlés megalakítja az 
egyházkerületi bizottságokat az előterjesztett 
bizottsági tagokkal.

2.  Az egyházkerületi közgyűlés felhatalmazza az 
egyházkerület elnökségét arra, hogy építési 

ügyekben esetenként hívja össze a megfelelő 
szakembereket.

21. A ZSINATI KÉPVISELŐK IGAZOLÁSA

Előterjesztő: Simonfi  Sándor

Lelkészi rendes képviselők:
BARANYA: dr. Komlósi Péter 
BÁCS-KISKUNSÁG: Hegedűs Béla 
BP-DÉL: Illés Dávid, Kiss László 
BP-ÉSZAK: dr. Balla Péter, Karsay Eszter 
DÉLPEST: Takaró András, Szabó Gábor 
ÉSZAKPEST: Nyilas Zoltán 
TOLNA: Rácz József 
VÉRTESALJA: Szabó Ferenc, Maruczán Attila

Világi rendes képviselők:
BARANYA: dr. Hubay Gábor 
BÁCS-KISKUNSÁG: Hörcsök Imre, dr. Svébisné 
Juhász Márta BP-DÉL: Brandenburg Sándor 
BP-ÉSZAK Répás Zsuzsanna, Somogyi Sándor 
DÉLPEST: dr. Szánthó György 
ÉSZAKPEST: Ladányi Károly, dr. P. Tóth Zoltán 
TOLNA: Csuprik László, Bor Imre 
VÉRTESALJA: dr. Gulyás László

Lelkészi pótképviselők:
BARANYA: Balogh László Barna 
BÁCS-KISKUNSÁG: Bán Béla 
BP-DÉL: Ablonczy Kálmán, Takaró Tamás 
BP-ÉSZAK: dr. Füzesi Zoltán, Szilágyi-Sándor 
András 
DÉLPEST: Barta Károly, Lakatos Tibor 
ÉSZAKPEST: Matyó Lajos TOLNA: Sipos Judit Éva 
VÉRTESALJA: Zsirka László, Országh István

Világi pótképviselők:
BARANYA: Kosztolányi Dezső 
BÁCS-KISKUNSÁG: Holczmann Mihály, Szabó 
Ferenc 
BP-DÉL: Arday-Janka Zsolt 
BP-ÉSZAK: Kuti László, Millisits Máté 
DÉLPEST: Kozma Miklós 
ÉSZAKPEST: Mohácsy István, Sikolya Zsolt 
TOLNA: Mester Lajosné, Patai István 
VÉRTESALJA: Csörgei Csaba István

1.  Az egyházkerületi közgyűlés tudomásul veszi 
és megerősíti az egyházmegyék választásait. A 
megbízóleveleket átadja a zsinati képviselőknek.
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2015.   JANUÁRI  KÖZGYŰLÉ S  HATÁROZATAI

13. EGYHÁZKERÜLETI TISZTSÉGVISELŐK VÁLASZ-
TÁSA

Előterjesztő: Simonfi  Sándor

1.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés úgy határoz, hogy a Hittudományi Kart a 
mindenkori dékán képviselje a közgyűlésben.

2.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés elrendeli a titkos szavazást a fenti tisztsé-
gekre.

17. ZSINATI TANINTÉZETI ÉS EGÉSZSÉGÜGYI 
TAG VÁLASZTÁSA

Előterjesztő: Simonfi  Sándor

1.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés elrendeli a titkos szavazást a fenti tisztsé-
gekre a javasolt személyekkel.

18. EGYHÁZKERÜLETI BIZOTTSÁGOK ELNÖKE-
INEK MEGVÁLASZTÁSA

Előterjesztő: Simonfi  Sándor
Az egyházkerületi közgyűlés a fenti jelöltekkel elren-
deli a titkos szavazást az egyházkerületi bizottságok 
elnöki tisztségeire.

22. A VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JELENTÉSE

Előterjesztő: Pintér Gyula

A választás eredménye:
Egyházkerületi bizottságok elnökei:

Missziói bizottság elnöke: 
Böttger Antal 

Tanulmányi bizottság elnöke:  
dr. Szűcs Ferenc  

Iskolaügyi bizottság elnöke: 
Hörcsök Imre  

Diakóniai bizottság elnöke: 
Derencsényi Zsuzsanna 

Gyűjteményi bizottság elnöke: 
dr. Kozmácsné dr. Fogarasi Zsuzsanna 

Gazdasági bizottság elnöke: 
Hegedűs Béla  

Számvizsgáló bizottság elnöke: 
Derzsi György  

Jogi és közigazgatási bizottság elnöke: 
dr. Kéri Tamás 

Katechetikai bizottság elnöke:  
Lenkeyné Teleki Mária 

Média- és informatikai bizottság elnöke: 
Váradi Péter 

Egyházzenei bizottság elnöke: 
Vizi István     

Zsinati tanintézeti képviselő: 
Tombor László  

Zsinati egészségügyi képviselő: 
dr. Szabó Miklós  

23. A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MEGERŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Simonfi  Sándor

1.  Az egyházkerületi közgyűlés megerősíti a titkos 
szavazással történt választás eredményét, és be-
iktatja tisztségükbe az új vagy újra megválasztott 
egyházkerületi tisztségviselőket:

Egyházkerületi lelkészi jegyző: 
Bacskai Bálint
Hantos Péter
Varga Nándor

Egyházkerületi világi jegyző:   
Arday-Janka Zsolt
Csörgei Csaba István
Tokody Attila

Egyházkerületi jogtanácsos:   
dr. Kéri Tamás

Tudományos gyűjtemények képviselője: 
dr. Kozmácsné dr Fogarasi Zsuzsanna
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Egyházkerületi bíróság lelkészi tagjai: 
Fónagy Miklós
Loránt Gábor
Maruczán Attila
Varga György

Egyházkerületi bíróság világi tagjai:  
dr. Fülöp Dezső
dr. Hardy F. Gábor
dr. Hrabovszki Zoltán
Kern Sándor
dr. Voglné dr. Szathmári Ilona

Egyházkerületi gyűjteményi igazgató: 
dr. Berecz Ágnes

Püspöki titkár:     
Kardos Ábel

Egyházkerületi pénztáros:   
Fónagy György

Egyházkerületi számvevő:   
Derzsi György

Egyházkerületi levéltáros:   
Nagy Edit

2.  Az egyházkerületi közgyűlés megerősíti a titkos 
szavazással történt választás eredményét, és be-
iktatja tisztségükbe az egyházkerületi bizottsá-
gok elnökeit, valamint a zsinati tanintézeti és 
egészségügyi képviselőt.

24. AZ ÚJ TISZTSÉGVISELŐK ESKÜTÉTELE

Előterjesztő: Simonfi  Sándor

A közgyűlés megállapítja, hogy Maruczán Attila 
egyházkerületi bíró az esküt letette. Életére, szolgá-
latára Isten áldását kéri.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés úgy határoz, hogy a Hittudományi Kart a 
mindenkori dékán képviselje az Egyházkerületi 
Tanácsban.

Beszámoló a teológia 2015/16-os évének első szemesz-
teréről

ÉVKEZDŐ CSENDESNAPOK: 
A teológia évkezdő csendesnapjait hagyományo-
san Tahi Sion hegyén tartották, melynek témája 
VÁLTOZ(TAT)ÁSOK volt, központi igéje pedig: 
„Mert őbenne élünk, mozgunk és vagyunk” (ApCsel 17,28). 
A csendesnapon fórumbeszélgetést tartottak: „Válto-
zások a teológiában” címmel, Zsengellér József, Fekete 
Károly, Karasszon István, Németh Dávid professzorok-
kal, akik a teológiai tudományágakban bekövetkezett 
és várható változásokról szóltak. Évkezdő úrvacsorás 
istentiszteleten Fekete Károly tiszántúli püspök igehir-
detésben buzdította a diákságot. Nagy közös kirán-
duláson vettünk részt a Hétvályús forráshoz. Idén is 
tartottunk professzorok, tanárok segítségével biblia-

köröket és évfolyamórákat. A Sipos család zenekara 
adott koncertet este, s nem maradt el az Eb-selejtező 
közös megtekintése sem (román-magyar meccs). Veres 
Sándor egyházkerületi főjegyző bizonyságtétele zárta le 
a programokat. A két nap során sok beszélgetéssel, bib-
liakörökkel, imaközösséggel készültek a diákok az évre. 

KÖZÖS EBÉDEK: 
A teológián a 2015/2016-os tanév első félévében a 
következő szervezetek és gyülekezetek látták ven-
dégül a teológusokat és professzoraikat, valamint 
a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni 
megvendégelésen: Egyházkerület, Teológia, Spiri-
tuális, Keresztyén Ismeretterjesztő Alapítvány, MRE 
Zsinat, Tolnai Egyházmegye, Ökumenikus Tanács, 
zsíroskenyeres ebéd, Délpesti Egyházmegye Északpesti 
Egyházmegye, SDG Hotel Balatonszárszó

Élet a teológián
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PROGRAMOK: 
A félév során több külső előadót is szerveztek a 
diákok Horváth Evelin V. éves közösségi presbiter 
vezetésével. Evangélizációs-hitmélyítő alkalmon 
Balogh Tamás gödöllői lelkész volt a meghívott ige-
hirdető. Bögre körüli alkalmon a dékáni hivatal 
vezetőjét, Földházy Editet hívták meg. Párhuzamos 
életek címmel fi lmklub szerveződött, melyben kü-
lönböző idősíkokkal dolgozó fi lmeket vetítettek. A 
diákok több fi lmmarathont is tartottak. Az egyházi 
és nemzeti ünnepeket, valamint a gólya- és a Miku-
lás-estet hagyományosan élték meg. Konferenciát 
is szerveztek a teológusok Segítő jelenlét a halál kö-
zelében címmel, mely a haldoklók lelkigondozásáról 
és a hospice munkáról szóltak. Előadók voltak: Bíró 
Eszter tanácsadó szakpszichológus, Gaál Ilona szoci-
ológus, Gecse Attila református kórházlelkész.

OTTHONÓRÁK: 
Az egyházkerületi székház által felügyelt kollé-
giumban lakó „külsős” (nem teológus) hallgatók 

számára a teológia spirituálisa szervezett hétfő es-
ténként Otthonórákat, melyek fele felsőbb éves te-
ológus hallgatók által tartott bibliaóra, másik részük 
előadás, beszámoló. A félév alatt vendégeink voltak a 
Keresztyén motorosok képviselői, akik mind az öten 
bizonyságot tettek hitükről, és csillogó motorjaikat is 
meg lehetett tekinteni. Magyar református misszió 
a világ tetején – egy vidéki lelkipásztor útja a Hima-
lájában – címmel tartott beszámolót Dobos Ágoston 
békésszentandrási lelkész. A diákok igénye alapján 
úrvacsorás istentiszteleten voltak együtt, igét hirde-
tett Sebestyén Katalin lelkész. A félévben igehirdetés-
sel szolgált Veszelka Tamás igazgató és Borza Ferenc 
teológus. A lelki alkalmak szervezésben segítség volt 
Horváth Tünde V. éves teológus, hitéleti presbiter. 

TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK A 
2015/2016OS TANÉV ELSŐ FÉLÉVÉBEN: 
Ebben az évben is több teológusnapot és hétvé-
gét szerveztek, melyben tevékenyen részt vett 
Deák László II. és Kiss Diána III. éves teológus. 
Helyszínek voltak: a Tolnai egyházmegye (Gyönk, 
Miszla, Kölesd, Simontornya, Tolnanémedi, Felsőnyék, 
Iregszemcse), Badaló (Kárpátalja), Skót Misszió, 
Szék (Erdély – sokféle szolgálat: ifi , vallásóra, kon-
fi rmációs óra I-II.,), Vác-Felsőváros, Gyúró, Ócsa, 
Csillaghegy. Evangélizációs szolgálat: Schweitzer 
Otthon, (5 fő) Százhalombatta (5 fő), Mátyás-
föld (6 fő) Alsónémedi. Adventi általános iskolai 
csendesnap: Szentmártonkáta.

TANULMÁNYI KIRÁNDULÁSOK: 
Nyárra tanulmányi kirándulás szerveztek a diákok 
és tanárok számára Párizs és a katedrálisok cím-
mel Franciaországba (összesen 45 fő), ahol 12 ne-
vezetes katedrálist és azok környezetét kerestek 

Adventben

Teológusok Lutherrel Kárpátalján
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fel. Érintették Kálvin életének három meghatározó 
pontját: Noyont, Strasbourgot és Párizst is. Az út-
ról részletes beszámolót lehet olvasni a Reformátu-
sok Lapjában és a Parókia Portálon.

Az őszi szünetben a reformáció hetében és előkészülete-
ként Luther nyomában címmel szerveztek tanulmányi 
kirándulást a teológusoknak és vallástanároknak, hogy 
közvetlen közelről is tanulmányozzák a nagy reformá-
tor, Luther Márton életét. Különös aktualitást ad min-
den ilyen útnak a reformáció kirobbanásának közelgő 
500 éves évfordulója, melyre a német állam és az egy-
házak is nagy odaszánással készülnek. Szép látni azt, 
hogy mennyire együtt jelennek meg azok a gondolatok, 
hatások, események, melyekre egy nemzet közösen 
emlékezhet. A teológus és vallástanár hallgatók bejár-
ták Luther életének főbb helyszíneit, valamint az életét 
és munkásságát követő, most felújított és igen gazdag 
kiállítás- és látványanyagokat: Eisenach-Wartburg, 
Eisleben, Erfurt, Wittenberg, Drezda városaiban.

NYÁRI ÉPÍTŐTÁBOROK: 
Az Ágoston Sándor Alapítvány szervezett és támogatott 
nyáron a teológusok és egyetemisták számára több épí-
tő- és gyermektábort. Gyermekotthonosoknak szer-
veztek tábort teológusok az erdélyi Zsobokon, valamint 
konfi rmandusok számára Gyulafehérváron, a vajdasá-

gi Módoson pedig immár szokásosan anyanyelvőrző 
keresztyén tábor került megrendezésre. Ősszel majd-
nem minden helyszínre visszamentek, ajándékokkal, 
találkozásokkal szereztek örömet. Mint minden évben, 
idén is sor került a gyimesisegély-akcióra az iskolakez-
déskor és karácsony előtt is.

EGYÉB PROGRAMOK: 
Nyáron jelen voltak a teológusok a Csillagponton, 
sokan segítőként, mások kiscsoportvezetőként, egy 
kisebb csoport a Márk-drámát adta elő, és az irodalmi 
kávéházban is segédkeztek. A Parókia portállal együtt 
nagyszabású interaktív kiállítás csapataként voltak a 
Művészetek Völgyében, melynek címe: REformáció 
volt, témája pedig már a 2017-es ünnepi évfordulóra 
hangolt rá. Templomi kiállítással, videoinstallációkkal, 
beszélgetésekkel, előadásokkal, énekes programokkal, 
irodalmi kávéházzal folytattak kulturális missziót a 
Völgyben, ezen belül Taliándörögdön, a templomkert-
ben. A teológia spirituálisa a Művészetek Völgye 25 
éves hálaadó ökumenikus istentiszteletén prédikált, 
ahol neves művészek vettek részt a liturgiában (Sebes-
tyén Márta, Lackfi  János, Gryllus testvérek, Ferenczy 
György és a Rackajam), ami felemelő zárása volt a 25. 
Művészetek Völgyének.

Bölcsföldi András spirituális

Népmozgalmi adatok a Dunamelléki Református Egyházkerületben 2014-ben 
Egyházmegye Keresztelés Konfirmáció Házasságkötés Temetés Névjegyzék 

Férfi Nő Össz. Férfi Nő Össz. Tiszta Vegyes Össz. Férfi Nő Össz. 
Baranya 134 116 250 52 47 99 19 52 71 142 178 320 7804 
Bácskiskunság 273 275 548 160 217 377 42 128 170 386 449 845 11900 
Bp-Dél 320 327 647 130 161 291 60 148 208 316 453 769 13746 
Bp-Észak 348 384 732 147 205 352 55 119 174 351 498 849 12975 
Délpest 466 456 922 299 333 632 63 148 211 549 603 1152 22346 
Északpest 382 387 769 224 298 522 62 159 221 456 476 932 15780 
Tolna 110 96 206 35 55 90 15 40 55 113 150 263 3756 
Vértesalja 153 158 311 73 112 185 35 49 84 193 212 405 7997 
Összesen: 2186 2199 4385 1120 1428 2548 351 843 1194 2506 3019 5535 96304 

NÉPMOZGALMI  ADATOK 
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2015.  FEBRUÁRI  TANÁCSÜLÉ S  HATÁROZATAI

6. AZ EGYHÁZKERÜLET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK 
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI

Előterjesztő: Hegedűs Béla

6/a.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Ta-
nács az egyházkerület 2015. évi költségvetését 
3 036 302 261,- forint bevételi és kiadási összeggel 
elfogadja.

6/b.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
az Egyházkerületi Székház és Konferencia-központ 
2015. évi költségvetését 99 500 970,- forint bevéte-
li és kiadási összeggel elfogadja.

6/b/I.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
a Mátraházi Konferencia-központ 2015. évi költ-
ségvetését 78 956 278,- forint bevételi és kiadási 
összeggel elfogadja.

6/b/II.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
a Galyatetői Konferencia-központ 2015. évi költ-
ségvetését 26 089 340,- forint bevételi és kiadási 
összeggel elfogadja.

6/c.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
a Bibliás Könyvesbolt 2015. évi költségvetését 
18 301 000,- forint bevételi és kiadási összeggel el-
fogadja.

6/d.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
a Ráday Felsőoktatási Diákotthon 2015. évi költ-
ségvetését 63 632 909,- forint bevételi és kiadási 
összeggel elfogadja.

6/e.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
a Kárpát-medencei Református Ifj úsági Központ 

2015. évi költségvetését 143 820 000,- forint bevé-
teli és kiadási összeggel elfogadja.

6/d.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
a Tahi Konferencia-telep 2015. évi költségvetését 
33 861 942,- Ft bevételi és kiadási összeggel elfo-
gadja.

6/e.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
a Baár-Madas Református Gimnázium, Általá-
nos Iskola és Diákotthon 2015. évi költségvetését 
640 880 000,- Ft bevételi és 592 315 000,- Ft kiadá-
si oldallal elfogadja, jóváhagyja.

6/f.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
a Sylvester János Református Gimnázium 2015. 
évi költségvetését 165 710 000,- Ft bevételi és 
165 710 000,- Ft kiadási oldallal elfogadja, jóvá-
hagyja.

6/g.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
a Gyökössy Endre Református Óvoda 2015. évi 
költségvetését 30 648 211,- Ft bevételi oldallal és 
30 648 211,- Ft kiadási oldallal elfogadja.

6/h.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Ta-
nács a Ráday Gyűjtemény 2015. évi költségvetését 
214 371 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal elfo-
gadja.

6/i.
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
a Budapesti Református Egyetemi és Főiskolai 
Gyülekezet 2015. esztendőre elkészített költség-
vetését 7 175 400,- Ft bevételi és kiadási oldallal 
elfogadja.

EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS

2015. február 18.
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2015.   M Á JUSI   TANÁCSÜLÉ S  HATÁROZATAI

6. ÚJ TISZTSÉGVISELŐK ESKÜTÉTELE

Előterjesztő: Simonfi  Sándor

1.  Az egyházkerületi tanács megállapítja, hogy dr. 
Sápi Zoltán és dr. Szűcs Ferenc az esküt letette. 
Életükre, szolgálatukra Isten áldását kéri.

2.  A Tanács megállapítja, hogy Loránt Gábor egy-
házkerületi bíró az esküt letette. Életére, szolgá-
latára Isten áldását kéri.

8. INTÉZMÉNYEK 2014. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAI

Előterjesztő: Derzsi György

1.  A DMREK Tanácsa a beszámolót tudomásul veszi. 

2.  A DMREK Tanácsa felszólítja az egyházmegyé-
ket a teljes körű adatszolgáltatásra.

3.  A DMREK Tanácsa felszólítja a számvizsgáló bi-
zottságot, hogy a megkapott beszámolók alap-
ján kezdje meg az egyházmegyei gazdálkodások 
ellenőrzését.

9. EGYHÁZMEGYÉK 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI

Előterjesztő: Hegedűs Béla esperes

1.  A Dunamelléki Református Egyházkerület Taná-
csa jóváhagyja 7 egyházmegye (Bács-Kiskunság, 
Budapest- Dél, Budapest- Észak, Délpest, Észak-
pest, Tolna és Vértesalja) 2015-ös esztendőre szó-
ló egyházmegyei költségvetését, teljesítéséhez 
Isten áldását kéri.

2.  A Dunamelléki Református Egyházkerület Tanácsa 
a Baranyai Református Egyházmegye 2015 évre 
beadott költségvetését visszaadja átdolgozásra.

3.  A Dunamelléki Református Egyházkerület Taná-
csa felhatalmazza az egyházkerület elnökségét, 

hogy az átdolgozott költségvetést jóváhagyja, 
és arról a következő egyházkerületi közgyűlésen 
beszámoljon.

4.  A Dunamelléki Református Egyházkerület Taná-
csa elrendeli az egyházmegyék számára az egysé-
ges költségvetési és zárszámadási nyomtatvány 
használatát, melyet a gazdasági bizottság készít 
el és 2016-tól lép érvénybe.

10. JELENTÉS A HITTUDOMÁNYI KARRÓL

Előterjesztő: Zsengellér József 

1.  A kerületi tanács elfogadja a KRE HTK dékán-
jának jelentését a 2014-es tanévről. Továbbra is 
Isten áldását kéri az oktatók további munkájá-
ra, a hallgatók lelkészi szolgálatra való felkészü-
lésére.

2.  A kerületi tanács felkéri az espereseket, hogy ak-
tívan segítsék elő a gyülekezetekből a KRE HTK 
katechéta-lelkipásztori munkatárs (hitoktató) és 
hittanár-nevelő (vallástanár nappali és levelező) 
képzéseire gyülekezeti tagok, illetve református 
pedagógusok beiskolázását.

3. A kerületi tanács hatályon kívül helyezi a tanács 
10/5/2013.V.8 számú határozatát.

4. Az egyházkerületi tanács örömét fejezi ki az új 
kari könyvtár létesítésén. Működésére Isten ál-
dását kéri.

11. JELENTÉS A TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR-
RÓL

Előterjesztő: Szenczi Árpád

Az egyházkerületi tanács elfogadja a 2014/2015-es 
tanévről szóló jelentést.

EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS

2015. május 27.
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12. JELENTÉS A RÁDAY GYŰJTEMÉNY 2014. ÉVI 
MUNKÁJÁRÓL

Előterjesztő: Berecz Ágnes

1.  A tanács elfogadja a Ráday Gyűjtemény 2014. évi 
munkajelentését.

2.  A tanács köszönetét fejezi ki a Ráday Gyűjte-
mény munkatársainak, hogy az átalakítással járó 
nehézségek mellett a mindennapi teendők szép 
rendben mentek.

13. JELENTÉS A BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FŐIS-
KOLAI GYÜLEKEZETRŐL

Előterjesztő: Veszelka Tamás lelkipásztor

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
köszönettel veszi tudomásul a lelkipásztori jelentést, 
Isten Szentlelkének áldását kérve az egyetemi gyüle-
kezetben és az egyetemi misszióban folyó szolgálatra.

14. JELENTÉS A PESTI REFORMÁTUS EGYETEMI 
MISSZIÓRÓL

Előterjesztő: Győrff y Eszter

1.  A Dunamelléki Református Egyházkerület Taná-
csa elfogadja a Pesti Református Egyetemi Misz-
szió (Promissz) tevékenységéről szóló jelentést.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerület se-
gítséget nyújt abban, hogy a Pesti Református 
Egyetemi Misszió (Promissz) egyetemisták által 
jól megközelíthető, alkalmas irodában (kisebb te-
rem) folytathassa a tevékenységét a 2015/2016-
os tanévtől.

15. JELENTÉS A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZŐ INTÉ-
ZETRŐL

Előterjesztő: Szabó Gabriella

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
elfogadja a jelentést.

16. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ 
ÉS KONFERENCIA-KÖZPONTRÓL

Előterjesztő: Varga László 

1.  A tanács elfogadja a DRESZKK Intézményeiről 
szóló jelentését.

2.  A tanács megköszöni Varga László főigazgató ál-
dozatos munkáját, és továbbra is kéri támogatá-
sát a Horánszky utcai ingatlan beruházás mun-
kálatainál.

3.  A tanács örömmel veszi, hogy a székház épülete 
egy igényes kivitelű „Kis díszteremmel”, valamint 
egyetemi szintű kari könyvtár kialakításával, és 
a Biblia Múzeum földszinti kiállító termével gaz-
dagodott. 

4. A tanács tudomásul veszi dr. Kovács Szegváry 
Veronika, a Galyai Konferencia Központ vezető-
jének szülési szabadságát. Életére és születendő 
gyermekére áldást kér.

5.  A tanács elfogadja a Tahi „Sion hegye” konferen-
cia telepről szóló jelentést.

17. JELENTÉS A RÁDAY FELSŐOKTATÁSI DIÁK-
OTTHONRÓL

Előterjesztő: Varga László

1.  A tanács elfogadja a Ráday Felsőoktatási Diák-
otthonról szóló jelentést.

2.  A Tanács megköszöni Veszelka Tamás, Bölcsföldi 
András, Szabó Károly lelkészek és a szolgálatot 
vállaló teológusok törődését az RFD hallgatóival.

18. EGYÉB ÜGYEK

Előterjesztő:  Szabó István 

A Dunamelléki Egyházkerület Tanácsa felhatalmaz-
za az elnökséget, hogy az egységes lelkészképesítő 
vizsgára jelentkezőket megtárgyalja az érintettek-
kel és a jelentkezőket– amennyiben az egyházme-
gyei tanúsítványokat megkapják – fölterjessze az 
egységes Lelkészképesítő Bizottsághoz.
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Püspöki jelentés

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés!
 
„Ne vesd meg a kegyelemnek benned levő ajándékát, 
amely adatott néked prófétálás által a presbitérium ke-
zeinek reád tevésével” (1Tim 4,14).
A mostani napokban olvassuk Pál apostol 
Timóteushoz írott levelét, amelynek minden sora 
idevág egyházunk és benne egyházkerületünk egész 
életéhez, minden ügyéhez, igyekezetéhez, fárado-
zásaihoz, aggodalmaihoz és reményeihez. Ma az 
egész levélből ezt az egy mondatot emelem ki, mert 
ma a hűséget szeretném dicsérni. Azzal ugyanis, 
hogy az apostol emlékezteti Timóteust elhívására 
és arra a felhatalmazásra, amelyet a szolgálatba állí-
tásakor kapott, illetve az a tény, hogy ezt kegyelmi 
ajándéknak nevezi, máris ráirányítja fi gyelmünket 
a hűségünk egyik döntő mozzanatára. Szó szerint 
azt mondja az apostol: ne hanyagold el a benned 
meglévő kegyelmi ajándékot vagy még inkább ne 
légy olyan, mint aki nem törődik vele vagy csak úgy 
tekint rá, mint emlékre a szolgálatba való elindu-
láskor, hanem éppen ellenkezőleg: mérd fel újra és 
újra, hogy a felhatalmazásod, amelyet prófétai meg-
jelöltetés és meghívás, valamint a vének kézrátétele 
jelzett, egész szolgálatodnak, mi több, az isteni hű-
ség titkának a meghatározó valósága. 

Azért mondom, hogy ez az emlékeztetés, illetve 
intés a hűséghez vezet el bennünket, mert egyszerű 
és egyetemes tapasztalatunk az Isten országa ügyé-
ben, hogy amikor elhanyagoljuk, elfelejtjük vagy 
éppen közbejött okokra hivatkozva mellőzzük egész 
keresztyén élethivatásunknak ezt a lényegét, tudni-
illik azt, hogy ez a kegyelmes Istennek az ajándéka, 
akkor nyomban mindenféle más dolog felé fordítjuk 
a hűséget, mármint arra, hogy mi magunk mennyire 
vagyunk képesek a hűségességre. Ez ugyan nem le-
becsülendő emberi erény, ám az Isten hűsége nélkül 
– hű az Isten, aki elhívott, mondja Pál apostol má-
sutt (1Kor 1,9), és hű az Isten, aki nem hagy titeket 
feljebb kísérteni (megpróbáltatni), mint elszenved-
hetitek, sőt a kísértéssel egyetemben (egyidejűleg) 
a kimenekedést is megadja…(1Kor 10,13) –, tehát 
Isten hűsége nélkül a mi hűségünk sem lesz több és 

más, nem is lehet, mint becsülendő emberi igyeke-
zet, szép magatartásforma, esetleg nemes érzület, 
de lényegében véve célját tévesztett törekvés. 

Először tehát a szó legigazabb értelmében hadd 
dicsérjem, vagyis hadd dicsőítsem Isten hűségét. 
Lám, Isten betöltötte az atyáknak adott ígéretét, 
amelyet újra meg újra megerősített a prófétákkal és 
a szent írókkal! Lám, valósággá tette azt, amit örök 
időktől elrendelt és elhatározott, hogy egyszülött 
Fia, Krisztus által szabadít meg bennünket bűnből 
és halálból. Hadd magasztaljam, dicsőítsem Isten 
hűségét, aki sosem fordult el népétől, tőlünk, föl-
di zarándokutunkon mindvégig velünk van, táplál, 
gondoz, erősít, és szent elhívásunkban újra meg 
újra megerősít. 

Amit a magunk hűségén érthetünk a szó igazi, 
bibliai értelmében, az valójában felelet erre az is-
teni hűségre. A tálentumok példázatában nem a 
magától való hűségéért dicséri az Úr a hű szolgát, 
hanem a feladatban, megbízásban való hűségéért. 
A hála felelete ez a hűség, az elkötelezés felelete, 
felelet a szolgálatba szólító elhívásra, a megújulás 
szent vágyának a felelete ez, az örvendező keresz-
tyén életnek és reménységnek a felelete. Ha tehát 
a magunk hűségét emlegetjük, azt mindig az isteni 
hűségbe kell beleillesztenünk. Ha jól értem, akkor 
egyáltalán is csak Őreá tekintve remélhetjük, hogy 
állhatatosak maradhatunk mindvégig. 

Azért hozom ezt most a közgyűlés elé, mert szá-
mos jelét tapasztalom magam is, és még több jelzést 
kapok a bizottságok beszámolóiból, az esperesek 
összesítő jelentéseiből, hogy itt–ott megfáradás és 
közönyösség mutatkozik gyülekezeteink életében, 
amely jelenséget fel lehetne róni, sőt fel is kell róni 
– mégis inkább nézzük meg talán az okait, és keres-
sük Istennél a megújítás erőit.

Az egyházmegyék espereseinek jelentései, miköz-
ben örömmel számolnak be a kibővülő lehetőségek-
ről, a szerteágazó és sokféle munkáról, a stabilizá-
lódó anyagi helyzetről, aközben határozottan jelzik 
gondjainkat is. És szóvá teszik azt is, hogy ezek az 
örömeink nem hatnak át a gondjainkba, nem old-
ják azok elviselését, hanem mintha tudathasadásos 
állapotban élnénk, a kettővel együtt – mert miköz-
ben egy-egy részben a növekedésnek örvendezünk, 

KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2015. november 12.
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addig más részben elesettséget, közönyt, fáradtsá-
got, sőt cinizmust találunk. Mély meggyőződésem, 
hogy az isteni hűségre való rácsodálkozás, az abban 
való megerősödés menthet meg bennünket attól, 
hogy egyrészt hálátlannak bizonyuljunk dacára a 
sok elvett jónak, másrészt pedig restté váljunk, a 
sok elnyert áldással nem törődve, holott Isten ke-
gyelmével folyton hordoz és megújulásra késztet 
bennünket. Ma csak címszavakat sorolok az espere-
sek jelentéseiből azzal, hogy megjegyzéseik többé-
kevésbé mindenütt jellemzőek.

Az egyik jelentés hosszasan részletezi a megürese-
dett lelkészi helyekkel és a lelkészválasztással kap-
csolatos gondokat. Szinte nyomasztó, mennyire ne-
héz alkalmas szolgatársat elhívni! (De kiegészítem: 
milyen nehéz alkalmas presbitereket, gyülekezeti 
munkatársakat, hittantanárt találni és szolgálatba 
beállítani!) Itt-ott elsikkadni látszik a szolgálatra 
való elhívás jó rendje, a presbitériumok privilégi-
umnak tekintik a lelkész meghívásának és megvá-
lasztásának ügyét, aff éle tehetségkutató verseny-
nek, olyannyira, hogy olykor saját gyülekezeteik 
érdekeit sem veszik fi gyelembe, máskor pedig a ha-
táridők szorongatásában, a nagy kapkodásban még 
a legelemibb erkölcsi szempontoktól is hajlamosak 
eltekinteni. Boldog idők voltak, mondhatná valaki, 
amikor egy-egy lelkészi állásra tucatjával jelentkez-
tek a pályázók. Szerintem sosem voltak ilyen idők, 
s ha voltak, éppenséggel azok sem boldog idők vol-
tak. Ám az, hogy olykor egy kerek évig vagy még to-
vább is betöltetlen egy-egy gyülekezetben a lelkészi 
állás, miközben több tucatnyian vannak rendelke-
zési állományban, valami különös helyzetet mutat. 
Hűség-hiányra mutat. 

Ugyanez az esperesi jelentés jelzi ugyanis, hogy ta-
lán mindennek az is oka, hogy a lelkipásztori szolgá-
latból leginkább csak annak küzdelmessége látszik, 
vagy éppen a lelkészre váró, lelkészt kereső gyüle-
kezet elesettsége. Ami nyilván igaz, hogy tudniillik 
vannak nehéz helyzetek és körülmények. Mégis ér-
tetlenkedünk, értetlenkedem, hogy miért jelent az 
hátrányt egy-egy lelkészt kereső gyülekezet számá-
ra, hogy ott, a körükben fáradozni és szolgálni kell?! 
Elnézést a kiszólásért: ha valaki tud olyan gyüleke-
zet, ahol nem kell csinálni semmit és mégis minden 
remekül megy, az gyorsan szóljon! Nem azért, mert 
oda én is pályázni fogok, hanem azért, mert ott már 
temetésre kell mennünk. Isten egyháza itt e földön 
küzdő egyház (ecclesia militans), és Isten hűsége 
nélkül csakhamar elbuknánk – ahol nem ismerik a 
küzdés és fáradság világát, ott nem értik az evan-
gélium életformáló hatalmát, hogy mit jelent meg-

öldökölni az óembert, felöltözni az új embert, mit 
jelent közösséget formálni az isteni szent élettörvé-
nyek szerint és mindenekelőtt országa dicsőségére 
élni. Ez küzdelem, harc, önmagunk megöldöklése.

Egy másik jelentés széthullásról beszél, és a közös-
ség szolgálattevőinek megújulását sürgeti, legyenek 
azok lelkészek, presbiterek, hitoktatók, diakónu-
sok. Ezékiel próféta szép látomását idézi a prófé-
ta könyvének 37. részéből. A próféta a széthullást 
tényként rögzítette, és a megelevenedés reményé-
vel biztatott, mert Isten, ha megfeddi is népét, ha 
engedi is – emberileg szólunk – széthullani, nagy ir-
galommal fordul hozzánk, rólunk meg nem feledke-
zik. Egy másik jelentés határozottan rámutat, hogy 
bár a számadatok szerint növekedett a templomba 
járók száma (abban az egyházmegyében!), az aktív, 
szolgálni kész gyülekezeti tagoké nem növekedett. 
Ezért arra ösztökél, hogy minden erőnkkel igye-
kezzünk a templomos sokadalmat élő gyülekezetté 
formálni. Ez valóban egyre nagyobb feladat lesz, 
az általánosan bevezetett hittanoktatás kapcsán 
is, de leginkább annak felismerésében, hogy a lel-
kipásztorok és presbiterek hűsége csak az Istenhez 
hűséges gyülekezet teljes közösségében ragyoghat 
fel. Egy másik jelentés egészen markánsan azokat 
a magatartásokat rója fel, amelyek következtében 
eltorzul bennünk a Krisztus képe, vagy akár éppen 
darabokra is törik. Magának élő és csak magával 
törődő gyülekezet, magának élő és csak magával 
törődő lelkipásztor, magának élő és csak önmaga 
körül forgó presbitérium – mindez veszedelmes 
kettősséget teremt az egyházban, és ha nem törik is 
szét rajtunk Krisztus képe, egészen biztosan eltor-
zul. Hadd jegyezzek meg itt egyetlen ügyet, de ez 
messze mutat – ez adakozási kultúránk gyengesége. 
Miközben némelyik egyházmegyénkben szép rend, 
hogy ünnepen, hálaadáson mások felé nyitják meg 
szívüket a hálaadásra egybegyűltek, tehát a persely-
adományt nem tartják meg maguknak, másutt meg 
azt hallottam hirdetni a lelkész szájából (miután 
több tíz milliós projektzáró eseményt ünnepeltek), 
hogy szeretettel várnak mindenkit szeretetvendég-
ségre – na, ez szép! –, és a perselypénzzel a szere-
tetvendégség költségeit támogathatjuk... Na igen. 
Egy másik jelentés jelzi, hogy miközben vannak nö-
vekedő, erős, megújuló és nagy reményeket hordo-
zó gyülekezeteink, aközben látnunk kell itt-ott az 
erózió folyamatát is. A kisebb és elesettebb közössé-
gek letöredeznek, gondozás nélkül maradnak, ma-
gukban maradnak, felszívódnak (van olyan egykori 
templomos-parókiás helyünk, ma már, persze, szór-
vány, ahol évek óta nem láttak lelkészt!). Egy másik 
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jelentés három tételben mondja ki az egyszerű hely-
zetet: a bűn rombol, Isten épít, az ember szolgál. S 
ha nem szolgál, akkor nem épít, hanem rombol. Egy 
másik jelentés arra hívja fel a fi gyelmet, hogy a kül-
ső dolgok megőrzésének igyekezete gyakran elrejti, 
háttérbe szorítja, leértékeli, majd egyre inkább je-
lentéktelennek tünteti fel a lélekmentés áldott szol-
gálatát. Mi ér többet: újrafoltozni a templom tetejét 
vagy megküzdeni akár egyetlenegy lélekért is?

Arról már nem is akarok szólni, ami rendre visz-
szatér, hogy vannak alkalmatlan törvényeink, ke-
zünket-lábunkat megkötő intézményeink, admi-
nisztrációs malmok, ahol maradék jókedvünket is 
megőrlik, s keserű kenyeret sütnek belőle (de azt is 
le kell adminisztrálnunk), és van az ó-emberünkből 
is még jó sok ahhoz, hogy ezek a jelzések ne puszta 
sanyargásnak tűnjenek. Mert mindezt úgy gondo-
lom, hogy közben emlékeztetnek a hűséges Isten-
re, vagyis hűségünk egyetlen forrására, és azokra a 
jelekre, mi több, csodákra, ahogyan megláthatjuk: 
micsoda küzdelemben állnak helyt lelkipásztorok, 
akik egyik egyházmegyénkben épp csak harmin-
can vannak, de száz közösséget gondoznak. Má-
sutt mérhetetlen távolságokba elindulnak egy-egy 
szórványba, ami sokszor csak egy-két családot je-
lent, ahogy sokan újra és újra erőt vesznek, hogy 
szervezzék és végezzék a hitoktatást, a családok 
gondozását, végezzék a vigasztalás szolgálatát, és, 
leginkább, Istenhez folyamodnak, hogy alkalomról-
alkalomra élő igét hirdessenek. És micsoda jele Isten 
hűségének, hogy gondnokok és presbiterek, gyüle-
kezeti munkások akár csak a külső dolgokban is, de 
egyre inkább a belső életben is erőt, időt, anyagia-
kat, fi gyelmet áldoznak gyülekezeteink megépítésé-
re. Micsoda jele Isten hűségének, hogy sokan nem 
adják meg magukat sem a széthullás látványának, 
sem az erózió erejének, sem saját fáradtságuknak, 
sem a szaggató körülményeknek, sem a közönyös 
kor porlasztó cinizmusának, hanem helytállnak, ha 
kell, őrhelyükön, ha kell, a közösségük szervezésé-
ben, ha kell, a megbékítés szolgálatában, ha kell, az 
egész anyaszentegyház életében, tisztséget is be-
töltve, ügyekben eljárva – de mind-mind leginkább 
imádkozva, erőért és áldásért fohászkodva. Micso-
da jele Isten hűségének, hogy miközben egy magába 
zárkózó, önmagának élő, ünneptelen, a boldogságát 
bankszámláján mérő, hálátlankodó és méltatlanko-
dó világban élünk, aközben egyházunk közösségei 
valóban közösségekben élnek, hordozzák egymás 
terheit, imádságba foglalják mások gondját-baját, 
nem irigykednek mások előrehaladására – világi 
nyelven: sikerükre –, hanem együtt örülnek az örü-

lőkkel és együtt sírnak a sírókkal. De sok vigaszta-
lást veszek én ebből!

Számos helyen szolgáltam ez esztendőben mind-
ezt megtapasztalva; most csak a fontosabbakat 
sorolom, 2015 januárjától: Pomáz (esperes-be-
iktatás), Frangepán utca (egyházmegyei közgyű-
lés), Pécs (egyházmegyei közgyűlés), Mány (espe-
res-beiktatás), Pápa (közgyűlés), Vác (jubileum), 
Sárbogárd (emlékműavatás), Németajkú Egyház-
község (Dizseri-díj átadó), Mátraháza (tucatnyi 
alkalommal konferencia), Beregszász (Generális 
Konvent), Debrecen (jubileum), Nagykáta (jubile-
um), Székefehérvár (konferencia), Kiskunlacháza 
(esperes-gondnoki), Mór (DURLE), Beregszász 
(Generális Konvent elnökség), Bicske (presbiteri 
konferencia), Dunapataj (beiktatás), Diósd (rádiós 
istentisztelet), Galyatető (számos alkalommal kon-
ferencia), Maglód (hálaadás), Makád (hálaadás), 
Verőce (jubileum), Kecskemét (óvodapedagógusok 
országos értekezlete), Szigetszentmiklós (temp-
lomszentelés), Visegrád (esperesi értekezlet), Deb-
recen (diakóniai nap), Skócia (delegáció), Baross 
tér (emlékkőavatás), Kőbánya (fogvatartottak or-
szágos imanapja) Kelecsény (előadás), Berekfürdő 
(előadás), Tihany (konferencia), Tahi (konferencia),  
Pécel (előadás), Mány (hálaadás), Pápa (előadás), 
Pánd (igehirdetés), Tata (Csillagpont), Buda (au-
gusztus 20. előest), Sárospatak (országos tanév-
nyitó), Pozsonyi út (Baár-Madas jubileum) Bicske 
(esperesi értekezlet), Kötcse (előadás), Berekfürdő 
(országos esperesi értekezlet), Szabadka (jubile-
um), Balatonszárszó (konferencia), Szada (beikta-
tás), Buda (előadás), Deák tér (reformáció hónapja 
megnyitó), Fadd (hálaadás), Monorierdő (alapkő-
letétel), Tahi (gyülekezetiház-avató), Tiszakécske 
(orgonaavató), Halásztelek (templomszentelő), 
Kunszentmiklós (iskolaavató), Solt (hálaadás), 
Gönc (Károlyi-napok), Cece (beiktatás), Balatonfü-
red (Generális Konvent Elnökség). Nem sorolom 
itt rendszeres kötelezettségeimet a zsinaton, a ke-
rületben, a különböző bizottságokban, a számos 
tárgyalást a kormányzat képviselőivel, tanítói szol-
gálatomat, a rendszeres rádiós megnyilatkozásokat 
és a többit. Csak annyit hozok ide, hogy sokak hűsé-
géből kapok újra meg újra erőt, de leginkább abból, 
amit Pál a második levelében mond Timóteusnak: 
Istenünk hű marad: ő magát meg nem tagadhatja. 
(2Tim 2,13) 

S mindezt olyan körülmények közepette kell mon-
danunk, amikor az a kultúra, amely nemcsak ered-
ménye, hanem valamilyen módon hordozója is 
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keresztyén életünknek, eddig nem tapasztalt meg-
rázkódtatásokon megy át. Mert miközben a nyu-
gati civilizáció a jogalkotás révületében meg-
semmisíti a különbözés és a kivételesként-lét 
régi adottságait, felőrli a társas-lét hagyo-
mányos szerkezeteit, s türelmetlenül min-
dent egy nevezőre hoz, feloldva férfi  és nő kü-
lönbségét, erős és gyenge különbségét, nyelv 
és hagyományok különbözőségeit, s kioldva 
a közös életből még a szimbólumait is mind-
annak, ami ezt tanúsítja, aközben a nyár óta 
intenzívvé vált migráció, illetve ennek lehe-
tetlen-tehetetlen kezelése jól mutatja, meny-
nyire képtelen Európa önmagára odafi gyelni, 
értékeit megőrizni, gyermekeink és unokáink 
számára biztató távlatot mutatni. Nem a po-
litikai vitákra utalok, hanem arra, hogy a vi-
tákban nem mutatkozik közös nevező. Nem 
a vélemények különbségére utalok, hanem 
arra, hogy micsoda manipulációkkal srófolják 
az emberek érzelmeit. Menekültcímkét kap-
tak azok is, akik egyszerűen csak a jobb élet 
reményében özönlik el Európát és hangosan 
követelik jussukat, s az az Európa, amely már 
hosszú évtizedek óta negligálja a keresztyén-
séget, most hirtelen a legteljesebb támogatást 
követeli a még megmaradt keresztyén közös-
ségtől egy következményeiben beláthatat-
lan engedékenységhez. Újabban divatba jött az 
öngyilkosságban való segédkezés jogba foglalása, 
assisted suicide a hivatalos neve. Mintha Európa 
azt követelné tőlünk – eddig megvetett, lenézett, 
leszólt keresztyéneitől –, hogy segédkezzünk civili-
zációnk öngyilkosságában. Az még a jobbik eset, ha 
csak nyers gazdasági érdek áll a sokat hangoztatott, 
nagyvonalú befogadókészség mögött, mert az elöre-
gedett kontinensnek újabb és újabb, lehetőleg olcsó 
és friss munkaerőre volna szüksége, hogy fenn tud-
ja tartani jóléti rendszerét. Vagy, ami rosszabb, ta-
lán már ott tartunk, hogy a jelenlegi politikai elitet 
egyáltalán nem érdekli a holnap, csak az, de az na-
gyon-nagyon, hogy ma szépet és jót írjanak róluk. A 
tehetetlenséget sokféle intézményes formába lehet 
rejteni, s aztán egy szót sem szólni arról, hogy mi 
lesz holnap vagy holnapután. Néha úgy érzem, úgy 
vagyunk, mint amikor jelentik, hogy nagy árhullám 
jön lefelé a folyón, mi pedig azon vitatkozunk, hogy 
milyen pohárból igyunk vizet. Ugyanakkor azt is ki 
kell mondanunk, hogy mi egyetlen máshonnan ér-
kezőt nem bántunk, s akit egy-egy ország befoga-
dott (mert az minden egyes ország szuverén joga, 
hogy befogadásról, annak mértékéről és feltételeiről 

döntsön), akit tehát befogadtunk, az velünk élő em-
bertársunk lesz, s reá ugyanúgy kell tekintenünk, 
mint minden más velünk élő felebarátunkra. S neki 
is mireánk. Ne keltsünk hát fölös riadalmat, mert 
könnyű a gyűlölet démonait szabadon ereszteni, s 
aztán reszketve nézni, miképpen grasszálnak ártat-
lanok körében is. Viszont jeleznünk kell a puszta 
tényt, hogy sokan nem azért igyekszenek Európá-
ba, mert szeretnek bennünket. A jó életet szeretik, 
a szociális biztonságot szeretik, a békét szeretik. S 
ki ne szeretné? De súlyos tévedés azt hinni, hogy 
felelőtlen gesztusokkal valaha is érdemelt egy-egy 
ország vagy civilizáció egyetemes szeretetet és meg-
becsülést. A népvándorlások története éppen az el-
lenkezőjét bizonyítja.

Mindezek közepette úgy kell itt helyt állnunk, szol-
gálatunkat végeznünk, hogy az apostol Timóteushoz 
szóló egyszerű emlékeztetését magunk is szívünkbe 
vesszük, és feleszmélünk Isten hűségére. Mert az 
Úr, aki kegyelmi ajándékként adta a szolgálatba való 
elhívást, hűséges marad kegyelmében is, megújító 
erőiben is. Sokat keressük az utóbbi időben, hogy 
miképpen lehetne közömbösségünkből kizökkenni, 
fáradtságunkból Isten erőivel kikászálódni, kedv-
telenségünkből újra evangéliumi keresztyénekké, 
vagyis Isten örvendező gyermekeivé lenni. Az aka-
dályokat látjuk. Pl. a restséget, a pénz szeretetét, 
az önépítés igézetét, a világ öngyilkos késztetéseit, 
a lemondás kényelmességét, saját magunk okoz-
ta szervezeti bonyodalmakat, egymás iránti közö-
nyösségünket és még sorolhatnám. De azt hiszem, 
a megújulás forrását is világosan láthatjuk, mert az 
mindig ugyanaz. Arra buzdítom közgyűlésünk min-
den tagját, s rajtuk keresztül gyülekezeteinket, hogy 
az apostol intelme nyomán éppen hogy ne régmúlt 
dolog iránti közönnyel viseltessünk a hűséges Isten 
kegyelmi ajándékához, hanem gerjesszük fel azt, hogy 
az Ő hűségére hűséggel válaszolhassunk. Így emlékez-
zünk meg elhunyt lelkipásztor testvéreinkről is, hálát 
adva életükért, szolgálatukért a hűséges Istennek.

Ebben az évben ment el közülünk: 

Nagy István dr., teol. professzor, 2015. január 3.
Bajusz Árpád, Isaszeg, 2015. február 10. aktív
Agyagási Béla, Foktő, 2015. március 11.
Kántor Ervin, Őrbottyán, 2015. április 30.
Fekete János, Monor-Kistemplom, 2015. május 28.
Kern Mária, Nagykőrösi Főiskola, 2015. július 3.
Tájnel Gábor, Bp-Pesthidegkút, 2015. július 28.
Sípos Ete Álmos dr., Bp-Nagyvárad tér, 2015. szep-
tember 7.
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4. ÚJ ALKOTÓTAG IGAZOLÁSA, ESKÜTÉTEL

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1.  Az egyházkerületi közgyűlés Váradi Péter solti 
lelkipásztort igazolja az alkotótagok sorában 
mint lelkészi képviselőt a Bács-Kiskunsági 
Egyházmegyéből. Életére, szolgálatára Isten 
áldását kéri.

2.  Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy 
Sárosi Gábor, Végh Miklós lelkészi képviselő az 
esküt letette. Életükre, szolgálatukra Isten áldá-
sát kéri.

7. LELKIPÁSZTOROK ESKÜTÉTELE ÉS OKLEVE-
LEK ÁTADÁSA

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés megállapítja, hogy Juhász Ferencné 
Müller Nikoletta, Lénárt Tibor, Márkus 
Tamás András, Máté Csaba Sándor, Molnár 
Ambrus, Németh Balázs, Németh Tamás, 
Sáska Attila, Szilágyi Dénes István, Takaró 
János Lajos, Wagana Anne Njeri a lelkészi es-
küt letette, a lelkészi oklevelet átvette.

8. LELKÉSZSZENTELÉSRE BOCSÁTÁSUKAT KÉ-
RŐKRŐL JELENTÉS

Előterjesztő: Hegedűs Béla

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyű-
lés a tizenegy lelkész kérelmét elfogadja. A lelkész-
szentelés időpontját a mai napon, november 12-én, 
18.00 órára tűzi ki, a Kálvin téri templomban.

9. JELENTÉS A 2014. NOVEMBER 6-I KECSKE-
MÉTI LELKÉSZSZENTELÉSRŐL

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés a 2014. november 6-án, Kecskeméten 
tartott lelkészszentelésről elhangzott jelentést 
tudomásul veszi. A felszentelt lelkészek életére, 
szolgálatára Isten áldását kéri.

2.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyű-
lés köszönetét fejezi ki a Kecskeméti Egyházközség-
nek a lelkészszenteléshez nyújtott segítségért.

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

2015. november 12.

Tóth Sándor, Sárkeresztúr, 2015. szeptember 16.
Lakatos Tibor, Gyömrő, 2015. szeptember 17. aktív
Molnár Miklós, Bp-Kálvin tér, 2015. október 23.

Hálát adunk Istennek időközben nyugállományba 
vonult lelkipásztoraink szolgálatáért, és életükre az 
Úr áldását kérjük. Nyugdíjba vonult: 

Agyagási István Sárbogárdról, 2015. január 1.
Agyagási Istvánné Sárbogárdról,  2015. január 1.
Lizik Zoltán, Cegléd-Nagytemplom (Kanada), 2015. 
január 1.
Szabó Péterné Cecéről, 2015. április 1.
Peterdi Dániel  Pécs-Belvárosból, 2015. június 1.

Orbán Kálmán Bp-Pestszentimréről, 2015. július 1.
P. Tóth Béla dr. Szentendréről, 2015. augusztus 1.
Szél János Kecskemétről,  2015. szeptember 1.
Vass Dezsőné dr. Érd-Parkvárosról, 2015. szep-
tember 1.
Kiss Boáz dr. Csákvárról, 2015. október 1.
Simon István Dunaföldvárról, 2015. október 1.
Szabó Zsuzsanna Kecskemétről, 2015. október 1.

Nyugállományba vonult lelkipásztorainknak áldott 
pihenést kívánunk.
Köszönöm, hogy meghallgatták jelentésemet.

Budapest, 2015. november 12.
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10. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS 
MUNKÁJÁRÓL

Előterjesztő: Hegedűs Béla

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyű-
lés az egyházkerületi tanács 2015. február 18-án és 
május 27-én tartott ülésének munkájáról szóló be-
számolót elfogadja.

12. PÜSPÖKI JELENTÉSHEZ FŰZŐDŐ HATÁRO-
ZATOK

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1. Az egyházkerületi közgyűlés köszönettel elfo-
gadja a jelentést, a jegyzőkönyvhöz csatolja és a 
dunamelléki közlönyben teljes egészében megje-
lenteti.

2.  Az egyházkerületi közgyűlés Isten iránti hálával 
emlékezik meg elhunyt lelkipásztorainkról:

 
 Nagy István dr. teol. professzor, Bajusz Árpád 

(Isaszeg), Agyagási Béla (Foktő), Kántor Ervin 
(Őrbottyán), Fekete János (Monor-Kistemplom), 
Kern Mária főiskolai tanár, Tájnel Gábor (Bp-
Pesthidegkút), Sípos Ete Álmos dr. (Bp-Nagyvárad 
tér), Tóth Sándor (Sárkeresztúr) Lakatos Tibor 
(Gyömrő) Molnár Miklós (Bp-Kálvin tér).

3. Örömben és békességben megélt nyugdíjas időt 
kérünk nyugalomba vonult lelkipásztorainknak:

 Agyagási István (Sárbogárd), Agyagási 
Istvánné (Sárbogárd), Lizik Zoltán (Cegléd-
Nagytemplom, Kanada), Szabó Péterné (Cece) 
Peterdi Dániel (Pécs-Belváros) Orbán Kálmán 
(Bp-Pestszentimre), P. Tóth Béla dr. (Szentend-
re), Szél János (Kecskemét), Vass Dezsőné dr. 
(Érd-Parkváros), Kiss Boáz dr. (Csákvár), Simon 
István (Dunaföldvár), Szabó Zsuzsanna (Kecs-
kemét).

14. ELŐTERJESZTÉS PEDAGÓGUS KITÜNTETÉ-
SEKRE

Előterjesztő: Hörcsök Imre

A közgyűlés elfogadja az előterjesztést.

15. MISSZIÓI JELENTÉS

Előterjesztő: Böttger Antal

1.  A közgyűlés hálát ad Istennek a tavaly elvégzett 
missziói munkáért, és köszönetét fejezi ki a szol-
gálatban hűséges lelkipásztoroknak, munkatár-
saknak, tudva, hogy mindenért egyedül Istené a 
dicsőség!

2.  A közgyűlés elfogadja a 2014. évről szóló misszi-
ói jelentést.

3.  A közgyűlés elfogadja a 2014. évről szóló ifj úsági 
jelentést.

4.  Az egyházkerületi közgyűlés megbízza a nyolc egy-
házmegye elnökségét és missziói előadóját, hogy 
vizsgálják meg a gyülekezetek státuszát, különös 
tekintettel az anya/missziói és missziói/szórvány 
besorolások határaira 2016. január 31-ig.

5.  A közgyűlés továbbra is megbízza a Missziói Bi-
zottságot és a kerület elnökségét, hogy folytassa a 
megkezdett gyülekezetalapítási programot, vala-
mint megbízza az egyházkerületi tanácsot, hogy a 
2016. évi költségvetés készítésénél az ehhez szük-
séges forrásokat építse be a költségvetésbe.

16. TANULMÁNYI JELENTÉS

Előterjesztő: Szűcs Ferenc

1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a tanul-
mányi jelentést.

2. Örömmel ajánlja az egyházkerület lelkipászto-
rainak fi gyelmébe a II. Helvét Hitvallás közelgő 
jubileumi éveit és kéri, hogy hitvallásunk jelen-
tőségét tudatosítsák mind a lelkészi tanulmányi 
programokban, mind a presbiteri képzésekben 
és a gyülekezeti tanításban.

3.  Az egyházkerületi közgyűlés örömmel állapítja 
meg, hogy a lelkésztovábbképzés országos, kerü-
leti és egyházmegyei szinten hatékonyan folyik. 
Köszönetet mond a szervezésben, előadások 
tartásában és adminisztrációban részt vevők-
nek. Egyben elrendeli, hogy minden lelkipásztor 
számára követhetően álljon rendelkezésre a kon-
ferenciákon, publikációkkal, ill. posztgraduális 
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képzésekkel megszerezhető kreditek száma. A 
nyilvántartás és közzététel módjának kidolgozá-
sára felkéri a kerületi referenst és a Tanulmányi 
Bizottságot. Határidő: 2016. május 31.

4. Az egyházkerületi közgyűlés köszönetet mond 
a lelkészképzés támogatásában részt vevő lelki-
pásztoroknak, egyházmegyéknek és gyülekeze-
teknek.

5.  A közgyűlés elrendeli, hogy a tanulmányi jelenté-
sek térjenek ki a parókiális könyvtár, folyóirattár 
állapotára.

6.  A közgyűlés kéri a MRE Zsinatát, hogy amennyi-
ben az igehirdetések segítő orgánuma országosan 
az Igazság és Élet c. folyóirat, úgy annak tematiká-
ja igazodjék a közös bibliaolvasás rendjéhez.

7.  Az egyházkerületi közgyűlés felszólítja azon egy-
házmegyéket, ahol nem minden egyházközség-
ből érkezett be tanulmányi jelentés, hogy haté-
konyan érvényesítsék a jó rendet.

17. ISKOLAÜGYI JELENTÉS

Előterjesztő: Hörcsök Imre

1. A közgyűlés elfogadja az iskolaügyi jelentést.

2.  A közgyűlés örömmel veszi az igazgatói beszá-
molóban olvasható hírt (18. oldal), mely szerint 
a Baár-Madas Református Gimnázium 2014-ben 
a 100 legjobb iskola rangsorában a 45. helyet 
érte el. (A sorrend kialakításában az érettségi 
mutatók, a nyelvvizsgák, a tanulmányi verse-
nyek mellett a kompetenciamérés eredményeit 
veszik fi gyelembe.) A közgyűlés gratulál az elért 
eredményhez és köszönetét fejezi ki a gimnázi-
um nevelőtestületének és a tanulóifj úságnak.

3.  A közgyűlés köszönetet mond az egyházmegyék 
iskolaügyi előadóinak a tartalmas, részletes be-
számolókért.

4.  A közgyűlés köszönetét fejezi ki az egyházkerü-
let minden pedagógusának és az iskolavezetők-
nek, hittanoktatóknak, vallástanároknak és lel-
kipásztoroknak, hogy elkötelezett munkájukkal 
fáradhatatlanul szolgálják az ifj úság hitben való 
nevelését és oktatását.

18. DIAKÓNIAI JELENTÉS

Előterjesztő: Derencsényi Zsuzsanna

1. A közgyűlés elfogadja a diakóniai és patronálási 
jelentést.

2. A közgyűlés javasolja a Zsinat számára gyüleke-
zeti segítők képzését oktatási intézményeinkben 
(házi gondozás, beteglátogatás, stb.)

3.  A Diakóniai Bizottság megfontolásra javasolja a 
közgyűlésnek, hogy a forráshiányos gyülekeze-
tek éljenek a közmunka lehetőségével.

4.  A Diakóniai Bizottság javasolja a romák iránt fele-
lősséget vállaló gyülekezetek diakóniai segítését.

19. GYŰJTEMÉNYI JELENTÉS

Előterjesztő: Fogarasi Zsuzsa

1. Az egyházkerület közgyűlése elfogadja a jelentést.

2.  A közgyűlés szorgalmazza, hogy minden egyház-
megyénknek legyen gyűjteményi előadója.

3.  A közgyűlés megköszöni a jelentést beküldő egy-
házmegyék előadóinak munkáját. 

4.  A közgyűlés egyetért a felmérő munka szüksé-
gességével és javasolja annak folytatását.

5. A közgyűlés buzdítja kebelbeli gyülekezeteit, 
hogy vegyék igénybe a Ráday Múzeum tanács-
adó, restauráló szolgálatát, szolgáltatásait.

6.  A közgyűlés a következő ügyben kéri véleményé-
nek képviseletét az illetékes döntéshozóknál: a 
Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Va-
gyongazdálkodási Központ egyházi műemléki 
ügyekben eljárva legyen köteles együttműködni 
egyházi referensekkel, tanácsadókkal.

20. GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI JELENTÉS

Előterjesztő: Hegedűs Béla

Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a Gazdasági 
bizottság tájékoztatóját.
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21. ÉPÍTÉSI JELENTÉS

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1.  Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a jelentést.

2.  Az egyházkerületi közgyűlés hálát ad Isten gond-
viselő kegyelméért, hogy a 2014-es esztendőben 
is volt lehetőség építkezésre, felújításra egyház-
községeinkben.

3.  Az egyházkerületi közgyűlés bölcs és megfontolt 
döntést kér minden egyházközségtől az építke-
zés, felújítás megkezdése előtt, hogy erejükön 
túl ne kezdjék azt el.

22. SZÁMVIZSGÁLÓ JELENTÉSE

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1. Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a beszá-
molót.

2.  Az ezt követően benyújtott ellenőrzési jegyző-
könyvek az egyházkerület elnöksége elé kerül-
nek, ha azokban intézkedést igénylő megállapí-
tás szerepel. 

3.  Az egyházkerületi közgyűlés megállapítja, hogy a 
feltárt számviteli ellentmondások feloldása nem 
egyházkerületi kérdéskör, azokat zsinati szinten 
kell a törvényben rendezni. 

23. KATECHETIKAI JELENTÉS

Előterjesztő: Lenkeyné Teleki Mária

1.  A Dunamelléki Református Egyházkerület Köz-
gyűlése elfogadja a jelentést. 

2.  A Dunamelléki Református Egyházkerület Köz-
gyűlése kéri a Dunamelléki Református Egyház-
kerület Gazdasági Bizottságát, hogy támogassa 
a gyülekezeti gyermekmunkások képzését a 
2015/2016-os tanévben.

3. A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyű-
lése megbízza a Dunamelléki Református Egyházke-
rület katechetikai előadóját a gyermekmunkás-kép-
zés megszervezésével.

24. EGYHÁZZENEI JELENTÉS

Előterjesztő: Vizi István

1.  A közgyűlés elfogadja a jelentést.

2.  A közgyűlés megköszöni a gyülekezetekben szol-
gáló kántorok, kórusvezetők fáradozását, az ének-
karok szolgálatát, a kántorképző tanfolyamok ál-
dozatos munkáját.

3.  A közgyűlés felhívja a gyülekezetek fi gyelmét 
az istentiszteletekhez kapcsolódó rendszeres 
énektanításra.

25. MÉDIA- ÉS INFORMATIKAI JELENTÉS

Előterjesztő: Váradi Péter

1.  Az egyházkerületi közgyűlés elfogadja a jelentést.

2.  Az egyházkerület közgyűlése megköszöni a lelki-
pásztoroknak, családtagjaiknak, presbitereknek, 
gyülekezeti munkásoknak a 2014. évi sajtó-, 
iratterjesztési szolgálatot. Buzdítjuk a gyüleke-
zeteket, hogy a felkínált sajtómegjelenési lehe-
tőségeket bölcsen használják ki.

26. SPIRITUÁLIS JELENTÉSE

Előterjesztő: Bölcsföldi András

1.  A közgyűlés elfogadja a jelentést.

2.  A közgyűlés megköszöni a spirituális munkáját.

3.  Isten áldása kísérje a Hittudományi Kar profesz-
szorainak, tanárainak és dolgozóinak valamint 
diákjainak életét és szolgálatát!

35. A BAÁR-MADAS GIMNÁZIUM IGAZGATÓTA-
NÁCSA

Előterjesztő: Hörcsök Imre

A Dunamelléki Református Egyházkerület Köz-
gyűlése a Baár-Madas Református Gimnázium, 
Általános Iskola és Diákotthon igazgatótanácsába 
a következő tagokat delegálja: Gegus Gábor, Kiss 
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László, dr. Körösényi András, dr. Magay Tamás, 
dr. Mészáros István, dr. Závodszky Géza.

36. INTÉZMÉNYVEZETŐI MEGBÍZÁSOK

Előterjesztő: Hörcsök Imre

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés jóváhagyólag megerősíti Tombor László ve-
zetői megbízását a Baár-Madas Református Gim-
názium, Általános Iskola és Kollégiumban a 2015. 
augusztus 1 – 2020. július 31-ig terjedő időszakra.

2.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés jóváhagyólag megerősíti Zsóri Mónika ve-
zetői megbízását a Gyökössy Endre Református 
Óvodában a 2015. augusztus 1 – 2020. július 31-
ig terjedő időszakra.

37. AZ EGYHÁZKERÜLETI ELNÖKSÉG FELHATAL-
MAZÁSA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 
MÓDOSÍTOTT ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK ÉS PEDA-
GÓGIAI PROGRAMJÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRA

Előterjesztő: Hörcsök Imre

A Dunamelléki Református Egyházkerület Közgyű-
lése felhatalmazza az egyházkerület elnökségét arra, 
hogy jóváhagyja a nevelési-oktatási intézmények mó-
dosított alapító okiratát és pedagógiai programját, 
melyről a soron következő közgyűlésen beszámol.

38. LELKÉSZI FŐJEGYZŐI TISZT MEGÜRESEDÉ-
SE LEMONDÁS FOLYTÁN

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1.  A Dunamelléki Református Egyházkerület Köz-
gyűlése elfogadja Simonfi  Sándor lemondását 
egyházkerületi lelkészi főjegyzői tisztségéről.

2.  A közgyűlés köszönetet mond Simonfi  Sándor 
egyházkerületi lelkészi főjegyzői szolgálatáért.

3.  A Dunamelléki Református Egyházkerület Köz-
gyűlése elrendeli a választást a megüresedett 
egyházkerületi lelkészi főjegyzői tisztségre.

39. LELKÉSZI KÉPESÍTÉS HATÁLYBAN TARTÁSA

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1. Szűcsné Vargacz Anikó, Vincze István, Scherman 
László, Tordai Tünde, Balog Zoltán, Szabóné Bérces 
Mária, Tarr Zoltán József, Búti Csaba, Csőri-Czinkos 
Krisztina, Édes-Fogarasi Tünde és Nagy Lenke lelki-
pásztor lelkészi képesítését – a felterjesztő egyház-
megyék javaslata alapján – a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerületi Közgyűlés 2020. december 31-ig 
hatályban tartja.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerület Köz-
gyűlése Bába-Bodonyi Adrienn és Lőrinczi Hunor 
lelkészi képesítését nem tartja hatályban.

40. A VÉRTESALJAI EGYHÁZMEGYE TANÁCSKO-
ZÁSI ÉS ÜGYRENDI SZABÁLYRENDELETE

Előterjesztő: Hegedűs Béla

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyű-
lés a Vértesaljai Református Egyházmegye tanács-
kozási és ügyrendi szabályrendeletét jóváhagyja.

41. A VÉRTESALJAI EGYHÁZMEGYE SZABÁLY-
RENDELETE AZ ÉPÍTÉSI ALAPRÓL

Előterjesztő: Hegedűs Béla

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyű-
lés a Vértesaljai Református Egyházmegye építési 
alapjának szabályrendeletét jóváhagyja.

42. BUDAPEST-ÁRPÁDFÖLD ANYAEGYHÁZKÖZ-
SÉGGÉ ALAKÍTÁSA

Előterjesztő: Hegedűs Béla

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Közgyűlés 
tudomásul veszi a Budapest-Árpádföldi Református 
Missziói Egyházközség anyaegyházközséggé történő 
átminősítését, 2016. január 1-jén kezdődő hatállyal.
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43. DUNAVARSÁNY ANYAEGYHÁZKÖZSÉGGÉ 
ALAKÍTÁSA

Előterjesztő: Hegedűs Béla

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés tudomásul veszi a Dunavarsányi Református 
Egyházközség anyaegyházközséggé történő átmi-
nősítését, 2016. január 1-jén kezdődő hatállyal.

44. DÉLEGYHÁZA MISSZIÓI EGYHÁZKÖZSÉGGÉ 
ALAKÍTÁSA

Előterjesztő: Hegedűs Béla

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés tudomásul veszi a Délegyházi Református 
Missziói Egyházközség megalakítását, 2016. január 
1-jén kezdődő hatállyal.

45. BODMÉR ÉS VÉRTESDOBOZ SZÓRVÁNNYÁ 
MINŐSÍTÉSE

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés tudomásul veszi a Vértesdobozi Református 
Missziói Egyházközség szórvánnyá minősítését 
és beosztását az Alcsúti Református Egyházköz-
séghez, 2016. január 1-jén kezdődő hatállyal.

2.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés tudomásul veszi a Bodméri Református 

Missziói Egyházközség szórvánnyá minősítését 
és beosztását a Csabdi Református Egyházköz-
séghez, 2016. január 1-jén kezdődő hatállyal.

46. SZÓRVÁNYOK BEOSZTÁSA: MEZŐFALVA, 
PUSZTASZABOLCS, RÁCKERESZTÚR, SZABAD-
EGYHÁZA

Előterjesztő: Hegedűs Béla

1.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi 
Közgyűlés tudomásul veszi Ráckeresztúr szór-
vány beosztását az Ercsi Református Missziói 
Egyházközséghez, 2015. április 1-jén kezdődő 
hatállyal.

2.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés tudomásul veszi Mezőfalva szórvány be-
osztását az Alapi Református Missziói Egyház-
községhez, 2015. április 1-jén kezdődő hatállyal.

3.  A Dunamelléki Református Egyházkerületi Köz-
gyűlés tudomásul veszi Pusztaszabolcs és Sza-
badegyháza szórvány beosztását a Vértesaljai 
Református Egyházmegyéhez 2015. augusztus 
15-én kezdődő, három évig terjedő hatállyal.

47. SÁRPILISI INGATLAN TULAJDONJOGÁNAK 
BEJEGYZÉSE A TOLNAI EGYHÁZMEGYE JAVÁRA

Előterjesztő: Hegedűs Béla

Tudomásul szolgál.

6. AZ EGYHÁZKERÜLET 2015. ÉVI KÖLTSÉGVE-
TÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSA

Előterjesztő: Hegedűs Béla

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
az egyházkerület 2015. évi módosított költségve-
tését elfogadja.

7. EGYÉB ÜGYEK

Előterjesztő: Szabó István

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács 
felhatalmazza az egyházkerületi elnökséget arra, 
hogy tárgyalást folytasson a Parád 1516 helyrajzi 
számon található telek eladásáról.

EGYHÁZKERÜLETI TANÁCS

2015. december 9.
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BARANYA

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Kovách Péter – TT-ról Pécsre iskolai lp.
2. Kovách P-né Mészáros Erzsébet – TT-ról Pellérdre 
3. Németh Ferenc – Kistótfalu-Újpetréről lemondott
4. Molnár Imre – Komlóra
5. Gyenge Károly – Erdélyből Hidasra
6. Németh Norbert – em-től Pécs-Belvárosba
7. Székely Zsolt – Bp-Pesthidegkútról Kovácshidára exm.
8. Pál Tamás – (Csányoszró mellett) em-i kórházlelkész

SZÜLETETT:
1. Anna Róza – Komlósi Péter 1. gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Peterdi Dániel – Pécs-Belsőváros

BÁCS-KISKUNSÁG

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Szűcsné Vargacz Anikó – Soltról rend.áll.-ba
2. Magyar Csanád – Nagykőrösről Fülöpszállásra b.lp.
3. Kuti Józsefné Filep Katalin – DT-ról Kecskemétre int.lp.
4. Farkasné Tóth Zsuzsanna Ágnes – Kunszentmiklósra b.lp.
5. Balogh Róbert – TT-ról Bácsalmásra (Jánoshalma) b.lp.

SZÜLETETT:
1. Janka Dorottya – Kerekes Márton 3. gyermeke
2. Domán Antal – Alföldy Boruss Dániel 3. gyermeke
3. Johanna – Ritter Nándor 3. gyermeke
4. Tünde Zsuzsanna – Farkasné Tóth Zsuzsanna 1. gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Szél János – Kecskemét
2. Szabó Zsuzsanna – Kecskemét 

BUDAPEST-DÉL

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Lakatos Enikő – Budáról Budafokra b.lp.
2. Páskuné Ercse Imola – Pestszentlőrinc-Kossuth térre
3. Takaró János – Pasarétre b.lp.
4. Szabó Károly – Kelenföldre b.lp.
5. Lakatos Zsuzsanna – Gyömrőről em.kórházlp.
6. Hajdú Bálint Kadosa – em-től Pestszentlőrincre

SZÜLETETT:
1. Emma Johanna – Papp-Tóth Violetta 2. gyermeke
2. Kiara Judit – Gärtner Gyöngyi gyermeke
3. Hanna – Ablonczy Tamás 2. gyermeke

4. Márton – Korompayné Szenci Gabriella 4. gyermeke
5. Vilmos János – Harkai Ferenc Csaba 5. gyermeke
6. Bercel József – Csűrös András Jakab és Varga Vanda 1. 

gyermeke
7. Dávid – Rápolty Dávidné 1. gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Orbán Kálmán – Pestszentimre

BUDAPEST-ÉSZAK

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Szabóné Zimányi Noémi – Rákosligetről visszarendelve
2. Peterdiné Molnár Judit – Pécs-Belvárosból megyei lp.
3. Márkus Tamás – KRE egyetemi lelkész
4. Lénárd Zsuzsanna – Gödöllőről Rákospalota-Újvárosba b.lp.
5. dr. Révész Jánosné – Etyekről a Telefonos Lelkigondozó 

Szolgálathoz
6. Szabó Lajos – Rákosligetről rend.áll.
7. Papp Judit – Németajkú ek-ből em-i b.lp.
8. Lázár Csaba Zoltán – Németajkú ek-ből Bp-Szabadság térre
9.  Kozma Ferenc – Újpalotára b.lp.
10. Tarr Zoltán – zsinati hivatalból rend.áll.

SZÜLETETT:
1. Péter – Sebőkné Babos Boglárka gyermeke

DÉLPEST

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Kirsch Attila – Ceglédről rend.áll.-ba
2. Murányi Melinda – Szigetszentmiklós-Kossuth u-ról Halászte-

lekre b.lp.
3. Sáska Attila – Ócsáról Délegyházára b.lp.
4. Lénárt Tibor – Monor-Kistemplomba b.lp.

SZÜLETETT: 
1. Zengő Róza – Kiss Gergely István és Tóth Emese Tünde 2. 

gyermeke
2. Deli Otniel – Gyimóthy Zsolt 6. gyermeke
3. Bendegúz – Riczuné Kiss Georgina 2. gyermeke
4. Áron Dániel – Király János 5. gyermeke
5. Simon Sámuel – Szetey Szabolcs 2. gyermeke
6. Napsugár Tünde – Tamás Balázs 1. gyermeke

ELHUNYT:
Lakatos Tibor gyömrői lelkész

NYUGDÍJBA MENT:
1. Lizik Zoltán – Cegléd

EGYHÁZMEGYEI ADATOK

adatszolgáltatás dátuma: 2015. december
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ÉSZAKPEST 

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Fodor István – az egyházmegyétől Diósdra b.lp.
2. Vida Szabolcs – a szeretetszolgálattól a leányfalui idősott-

honba
3. Bodáné Csontos Gabriella – kórházlelkészből Hatvanba b.lp.
4. Molnár Ambrus – Balassagyarmat b.lp.
5. Juhász Ferencné Müller Nikoletta – Gödöllőre b.lp.
6. Gergely Szabolcs – Kárpátaljáról Isaszegre
7. Sándor Levente – Sárbogárdról Szadára

SZÜLETETT: 
1. András – Máthé Zoltán 1. gyermeke
2. Kerecsen Zoltán – Koncz Zoltán 1. gyermeke
3. Bolda Liliom – Tar Zoltán Gyula 3. gyermeke
4. Kincső – Árvavölgyi Béla és Szatmári Ibolya 1. gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Vass Dezsőné Baki Ilona – Érd-Parkváros
2. P.Tóth Béla – Szentendre 

ELHUNYT:
Bajusz Árpád – Isaszeg

TOLNA

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Csomós Balázs – Faddra
2. Szilágyi János – Dunaföldvárra 

SZÜLETETT: 
1. Barnabás – Mészáros Zoltán 4. gyermeke
2. Minka Ildikó – Sípos Előd Zoltán 1. gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Simon István – Dunaföldvár

VÉRTESALJA

ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Szilágyi Dénes István – Sárkeresztúr b.lp.
2. Hős Csaba – Alcsútról Felcsútra
3. Hős Orsolya – Felcsútra b.lp.
4. Andrási Kristóf – Baranyából Vértesacsára + egyházmegye
5. Gajdos János – TI-ről Cecére
6. Hunyadi János – Kalocsáról Etyekre
7. Tverdota-Vass Edit Szeréna – DT-ról Pusztaszabolcsra

SZÜLETETT:
1. Mirjam – Gajdos János 2. gyermeke

NYUGDÍJBA MENT:
1. Agyagási István – Sárbogárd
2. Agyagási Istvánné – Sárbogárd
3. Szabó Péterné – Cece
4. dr. Kis Boáz – Csákvár 

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:

Tóth Sándor – volt egyházkerületi főjegyző
 Sípos Ete Álmos – Bp-Nagyvárad tér
 Nagy István – teológiai professzor
 Agyagási Béla – Foktő
 Kántor Ervin – Őrbottyán
 Fekete János – Monor-Kistemplom
 Kern Mária – főiskolai tanár
 Tájnel Gábor – Bp-Pesthidegkút
 Molnár Miklós – Bp-Kálvin tér

DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI KÖZLEMÉNYEK
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos lapja

Szerkesztőség: DRE Székháza
1092 Budapest, Ráday utca 28.

Telefon: 36-1-2180-753
Fax: 36-1-2180-903

Felelős szerkesztő: Hegedűs Béla
Szerkesztő: Regéczy-Nagy Enikő püspöki külügyi titkár, Bölcsföldi András lelkész

Készült az O. A. Invest gondozásában
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