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KRISZTUSSALELETRBKELTETTMINKET
R6gi iskoladr6m6ban olvashat6 egy megrendit6 jelenet:
ba, jegyzi meg Luk6cs evang6lista: ,,elcsod6lkozott".Nagy
J6zust a sirban a S6t6n m6g egyszer megkis6rti. A S6tdn
v|ltozds ez. Hiszen a b6tor ember legfeljebb cinmagab6elmondja J6zusnak, milyen lesz majd az egyh6z serege. torsdg6n 6muldozik. P6tert azonban 6tform6lja a felt6mad6s hatalma. A mindenen 6ttcjr6 P6ter most lenyrigcizve6ll
,,Esend6k 6s gyarl6k mind. Milyen gy6va volt P6ter nagycsiitcirtcik 6jjel6n! S mindig is gy6va lesz. Milyen tehetetitt. J6nosr6l pedig azt olvassuk, hogy miut6n l6tta, hogy
Ien volt J6nos, 6s az is lesz mindig." S folytatja a kis6rt6:
csak a leplek vannak ott: ,,l6tott 6s hitt". Ez is v6ltoz5st
,,S az egyh6zad. tagjai? Sokszor el6rulmutat, hiszen a gyors felfog6sfi emberek
j6k majd dgyedet, szakad6sok lesznek
a legkev6sb6hajlamosak arra, hogy higykcizcittiik, a neveddel vissza6lnek, semmi
gyenek. Milyen neh6z egy 6rtelmes emsem v6ltozik, hi6baval6 volt keresztdldobert a hit ujt6ra vezetni, hiszen csak 16zatod. Ugyanarra fogsz felt6madni, mint
n6z a papra meg a gyiilekezetre, s m6ris
amire testet dltdtt6l. Ink6bb egyezziink
k6sz az it6lettel: besz6lhetnek ezek nemeg, egytitt megh6ditjuk a vil6got." J6kem... Mit l6t J6nos? Csak az iires sirt
zus most is azt feleli, mint els6 kis6rt6sel6tta? Azt, amit az asszonyok mondottak
kor: nem ismered az Ir6sokat!
neki. Es hitt.
Az iskoladr6ma - kdlt6i alkot6s! - a
Az evang6lium azzal is 6les f6nybe 6lmi k6ts6geinket adja a kis6rt6 sz6j6ba:
litja ezt a villtoz|st, hogy megjegyzi:
v{ltozott-e a vil6g, s milyenek vagyunk
mindez az6ft toft6nt igy, mert m6g nem
mi, tanitvSnyok? Hdt nem ugyanrigy
ismert6k az irilsokat Kempis Tamds
gy|v6k, kicsinyesek, civakod6k vamondja az Irnitatio Christi-ben: Isten
gnrnk, mint a ft$ek? S nem megannyiig6j6t ugyanazzal a l6lekkel kell olvasni,
szor elSrultuk az O iigy6t? S nincsenek-e
mint amelyikkel megirt6k. Kor6bban
krizrittiink is szakad6sok? S nem csiirm6g nem 6rtett6k az Ir6sokat, de ott, a
jiik-csavarjuk-e az evang6lium egyszenyitott sirn6l megnyilt a szemrik, mert
di, s1abadit6 igazs6g6t? Ment-e el6re a
megnyilt a lelkrik is. Elkezd6d6tt megvll6g, v6ltozott-e az ember?
vdltoz6suk.
P6ter, aki mindenre b6tran
Dn Ravasz lkszl6 ptispdh ir egyetlen mdg
A feleletet a felt6mad6s napj6n megrdszaladt, most meg6ll 6s csod6lkozik.
616lanya, Szacsuaynd Rauasz Eua 6s
kapjuk.
csaladjartgy d.dntdtt,hogy oz 1925-ben J6nos, aki mindent egy pillanat alatt
a ptispdk irr6l kdszillt festm4nyt
J6nos evang6lista elbesz6l6se- J6meg6rtett, most meg6ll 6s hisz. S ez a
egyhizkerilIetiinhnek adn md.nyozza.
nos 6s P6ter az i.iressirn6l - vdltoz6sr6l
kett6 ugyanaz: hinni 6s csod6lkozni,csotanirskodik. Milyenek voltak 6ilr?J6nos A keduesalkalomra dprilis 21-dn kertilt
dSlkozni 6s hinni. Ott v6ltozik a vil6g,
sor, rnihor Szacsuaynd Rauasz Eua,
6letkor6n6l fogva is gyorsabb, s feltehe- lednya hisiretdben szem4lyesenadta dt
ahol ez akett6 ugyanaz.
t6, hogy szellemi 6rtelemben is az. a festmdnyt dn Szab6 Istud,n piispiiknek.
A Szentir6sban l6tjuk megv6ltoznak
Szimb6luma a sas, magasb6l - mad6raz 6letek. Igen, ez a hrisv6ti rem6nys6g:
t6vlatb6l - l6tta a dolgokat. A gyors felfog6sirak ilyenek,
megv6ltozik az ember. S ahogy J6zus tanitv6nyainak 6lete
hamar felismerik az cisszefiigg6seket.Ez hrisv6t reggel6n
megvdltozott, 6gy hisszi.ik, hogy ma is megv6ltozhat az emfizikai 6rtelemben is kifejez6dik: mikor az asszonyokjelenber. P6l apostol az eflzusilev6lben mondja: ,,Isten azzal mut6se nyom6n kifutnak a sirhoz, J6nos megel6ziP6tefi. Am
tatta meg nagy szeretet6tir6ntunk, hogy ...minket is, akik
csak betekint, nem l6p be, el6reengediP6tert.
meg voltunk halva a v6tkek miatt, most megelevenitett
Teljes jellemv{ltozds kezd6dik itt. J6nos hStr6bb l6p,
egyi.itt a Krisztussall' (Efezus 2,4.5). Csak az matad hal6lban
- hal6los v6ltozatlans6gban,bfin fogs6g6ban,haragba z6ttan
noha 6 az, aki testv6r6vel nemr6g arra k6rte J6zust, hogy
jobbjdn s balj6n iilhessenek, amikor el6rkezik kir6lyi ural-, aki nem szereti embert6rs6t. ,,Mi tudjuk, hogy 6tmenttink
ma. P6ter viltozilsais nyomon krjvethet6, el6g ennek 6rz6a hal6lb6l az 6letbe,mert szeretjtik a mi aty6nkfiait. Aki nem
kel6s6reegyetlen sz6:b6torsdg. Minap m6g gy6va volt. Elszereti az 6 at1y,afiilt,a halSlban marad." (1J6nos 3,14).
bukott. Csak jdtszotta abiltrat. Krisztus-tagad6sa ennek
a mimelt b6tors6gnak egyeneskcivetkezm6nye.B6tors6ga
Bogdrdi Szab6 Istud,n
most 6mulatt6v{ltozik. Miut6n P6ter bel6pett az r.iressirptispr)h
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A 2005. novemberiktizgyiil6s 6ta
- december9-6n 6s janu6r 19-6n,febru6r 22'6n
6s m6rcius 29-6n volt esperesi-gondnoki6rtekezl,et,
- janu6r 30-6n tan6csril6s,
- 6prilis 5-6n P6csettkc;zgyiil6s,
- janu6r 9-6n pedig le\k'6sz6rtekezIet.

AMIROL EL6RE TUDUNK:
Orsz6gosesperes-gondnoki6rtekezlet lesz 6prilis 266n a zsinati irod6n
Hat6ron trili lelk6szekitteni szolg6lat6nakviszonz|sa 6prilis 30-6n

Teol6gusnapa Szdhelyf\Idi;n,Galambodon

Dunamell6ki leik6sz6rtekezletet tartunk a R6day
diszterembenm|jus 22-6n
Szeptember12-18 kcizcjtta Nyugat-Eur6pai Protest|ns Egyh|zak Szcivets6ge(Leuenbergi Egyesrilet) a
R6day utcai sz6kh6zban tafija esed6kesna gygyiil6s6t (kb. 200 r6sztvev6vel)
Az egyhlzkertilet 6ltal kcizlcinytinkben is megjelentetett Ifjris6 gi 6ravAzlat-p|ly|zatra cit p6lyamii
6rkezett, melynek eredm6nyhirdet6s6re 6s a dijak
atadilsilta a m6jusi lelk6sz6rtkezleten kenil sor.
Id.6NICSZA III. REFORUA:TUS ZENEI FESZTIVAL
a szok6soshelyszineken:a R6day utc6ban 6s aZene'
akad6mi6n,jirnius 23. 6s 25. kozott.
Az egyhilzkertilet 6ltal szervezett lelk6sz-tov6bbk6pz6s id6n novemberbenindul el
Teol6gusohszolgd.lnaha pdcsi ifjrtsd'gi csendesnapon

q'zELTEv
Hd.rompilspdh egyjdu6? c. beszdlgetds

Tbol6gusohld.togatdsaa hollandiai nxagyar
gyilekezeti hdzpontban,Vianenben
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m6dositsaa bolyg6 pilly|j|t rendelkez6sre6116eszkcizeivel,
hogy a 2036. 6vi r.itk<iz6seskatasztt6f.a lehet6s6g6t teljesen
El6terieszt6:dr. Nagy Sdndor
krz|rja. Ha viszont elodilzza ezt abeavatkoz6st, azaz nem
teszi meg, akkor 2029.ut6n m6r hi6Lbatudja majd pontosan,
hogy bekcivetkezika katasztr6fa, m6r nem felt6tlenul lesz
Tisztelettel 6s szeretettelridv<izlcimmindazokat, akik megelegend6eszkcizeannak megak ad6lyoz6sdra.
hiv6sunkra a mai tan6csiil6stinkrin id6'ben 6s felk6szrilten
yagy a glob5lis divergencia
K6rd6s, a glob6lis cissz.efogds
megjelentek,s ha ez.miatfunk nem teljestilt t00 %o-ig,
ez&t
korszaka kcivetkezik-e?Aldds-e vagy 6tok?! - Nekr.ink,keeln6z6sriketk6rem! Udvcizlcimkedvesvend6geinket6s a sajreszty6neknekaz a dolgunk, hogy a szellemi tunyas6g 6s
t6 tisztelt k6pvisel6itis! A napirend ismertet6seel6tt engednemtcir6dcims6g
fel6 menetel6nem kereszty6nemberis6gfijenek meg egy riivid bevezet6t.
gyelm6tfel6bressztika felel6ss6g,tettrek6szs6gir6ny6ban, s
Az MTI hirei k<izcittolvastam a minap: n,Legkevesebb
ha kell, akkor a vil6gkatasztr6fa elkerril6s6hezn6lkiilcizhehatvaniit ember halt meg a d6l-lengyelorsz6gi
tetlen tisszefog6stis el6segitsrik.
Chorz6wban, ahol szombat este beszakadt egy ki6lliMa 6s itt egyh6zkertileti krilts6gvet6stk6szitrink! Ezzel
t6si csarnok teteje; a fiid6m feltehet6en a r6esett h6
engedelmesen6liink istenk6piis6gr.inkjel6vel, a strat6giai
sflya alatt roppant rneg - kiiztilt6k a ment6alakulatok
gondolkod6ssal.Gondolkodjunk ez6rt ne csak,,esziinkkel",
illet6kesei."
de ,,szivr.inkkel6s esziinkkel", 6s ebben a somendben.S ha
Sz6znegyvenegys6rtiltb6l 123-at m6g mindig kezelnek a
dtintenr.ink kell egy m6dialehet6s6gmegragad6s6td., legyen
kcirny6k 23k6rh|z6ban. Sajnosezen a t6len ez milr a sokadik
bennunk annak a m6rlegel6seis, hogy ennek a templomon
eset ezen a frildr6szen. N6metorsz6gban is beszakadt egy
kivrili megsz6lal6silehet6s6gneka segits6g6velhathat6san
csarnok,Oroszorszdgban
is, de m6g legal6bb h6rom helyen
tudjuk figyelmeztetni nem kereszty6n embert6rsainkat a
okozotthasonl6okb6l hal6lesetet vagy tcimegesszem6lyi s6nikArhozat vesz6ly6re, a megv6lt6s lehet6s6g6re, de arra is,
l6st a h6 srilydt6l beomlott tet6. (A hagyom6nyoshavasi fah6hogy a v6git6let napjdt - nem kiz{that6an - 6let-hal6l v6zakban,ahol tudj6k 6s sz6mitanak 16, hogy nagyon nagy h6
laszt6silehet6s6gform|jdban 6ppene Frild n6p6nekadta Isis eshet,nem szakadnak be a tet6k, mert azokat meredek es6ten. ffajon nem ez6rt mondta-eJ6zus a tanitv6nyi k6rdez6ssiire 6pitik, amir6l idej6ben lecsusszana nagy teher!)
krjd6sre,hogy a napot 6s 6r6t senki sem tudja, csak az Atya,
A kivtil6ll6 6rtetleniil 6Il az emberi nemtcir6dcims6g6s has 6ppenaz6rt, mert a Gondvisel6Isten nem fatalista m6don
nyags6gsorozatoskcivetkezm6nyeiel6tt, hiszen joggal felt6kezeli ember-teremtm6nyeit,hanem a v6laszt6slehet6s6g6telezi, hogy m6r egyetlen ilyen megtcirt6nttcimeg-baleset
is
nek teljes odaaj6nd6kozis|val tiszteli meg az embert.)
elegend6okarra, hogy a hasonl6,feltehet6enkcinnyfiszerkeB6rmilyen szoross6gbajuttatta is egyh6zunkat a korzetes,tcimegekbefogad6s6raalkalmas 6piileteket a hasonl6
m6nyz6ember-teremtm6nyekg6gcis,felel6tlen6s tisztess6g6ghajlati teherrel 616 vid6keken azonnal feliilvizsgdlj6k:
telen orsz6g-vezet6se,
bizva a Szent L6Iek veliink munk6lmekkora is a kock6zat ilyen katasztr6fa megism6tl6d6s6re. kod6s6banpr6b6ljunk krisztusi szeretettelarra jutni, hogy
Az rd6jfu6s rijabban tapasztalt sz6ls6s6geimindenkit 6vaebb6, az 6llapotukb6l - mik6ppen 6letiink elfolyt idej6ben
toss6gra intenek, de azokon a helyeken, ahol az anyagi 6s
Krisztus veliink is megtette - 6ppen a mi kcizremiikcid6siinkszem6lyikock6zat akkora, mint a m6diaeszkrizcik
els6 lapjakel 6s segits6gtinkkel,ha kell, akkor a r6di6 m6dia eszkozeira keriilt kcizelmriltbelikatasztr6f6kban,elkenilhetetlen pl.
jussanak, s6t
ivel is, megtal6lj6k a Megv6lt6t, r.idvciss6gre
a r6csostart6k kritikus pontjaira olyan elektronikus nyrilSstestileg se vesszenekel - gyermekeinkkel 6s unok6inkkal
m6r6 b6lyegeketragasztani, amelyek alkalmas miiszereken
egyutt - id6 e16tt.
6t pontosanjelzik a tirlterhel6sesalakv6ltozdsokfel6 mutaEme gondolatok jegy6ben * lelk6szi elncikt6rsammal
t6 tendenci6kat.Ezek ismeret6benm6g idej6benkir.irithet6il< egyet6rt6sben- a Tan6csmai ril6s6t ezennelmegnyitom!
ezek a helyis6gek,s ha m6g nem k6s6, akkor a h6teher is
m6rs6kelhet6(pl. mechanikai elt6volit6s, olvaszt6s). Ugy
I6tszik azonban,a mai ember kezdi elvesziteni6ppenazt az
6. PUSPOKI BESZAMOLO
el6re l6t6 tulajdons6g6t, amely a bolyg6 t<ibbi 61616ny6t61
megkiiltinbcizteti, s amely - 6gy gondolom - az istenk6p(is6g
EI6terteszt6:dr. Szab6 Istvin
egyik nagyonkifejez6jele is.
Ha ugyanis nem igy lenne, akkor az 1968-bannagyiparoAmondand6m is a t6rgysorozathozkapcsol6dik,de szeretn6k
sokb6l6s tud6sokb6lmegalakult R6mai KIub az6ta is ism6tegy sz6t sz6lni a felolvasott napi 196161,
amelyben megosztdsl6d6 figyelmeztet6seitis sokkal komolyabban vette volna
16l, diverzi6r6l6s kcizciss6gr6l,
kommuni6r6l besz6lJ6zts. Ez
milt az emberis6g,s pl. a CO2 -kibocs6t6s hathat6s csrikkena J6zus tanitvdnyainak a sorsa, Ohozz{ tartozni mindig azt
jelenti, hogy kr.ilci;nbcizrink
t6s6vel kikapcsolhatta volna-a sz6ls6s6gesid6j6r6s villtozils
a vil6gt6l. Nem magunk miatt, nem
egyik lehets6gesokoz6j6t. Pedig a kiilcinlegeskrivetkezm6nyaz6rt, mert ilyen-olyan sajdtossrigothordozunk magunkban,
hatdsok m6r a tapasztalati t6nyek szintj6re emelkedtek (6sd
6s ez alapj6n szeretn6nkkrilcinbcizni,hanem az6rt, meft a J6j6ghegyekfeltiin6 m6rt6kfi olvad6sa 6s leszakad6sa,tovSbb6
zus nev6r6l val6 bizonysdgt6tel megosztjaa vil6got. Meltette
a GoIf 6ramlat viselked6s6benmegfigyelhet6 nemkiv6natos
dcintenikell, vagy ellene dcintenikell.
v6ltozdsokstb.) .
Ugyanakkor a J6zus tanitvdnyainak ktizciss6geval6ban
S most itt van ez a kiikinris kisbolyg6is, amelynek p6ly6krizriss6g.Aki befogadja a pr6f6.td| aki befogadja a tanitj6t a csillag6szokahhoz m6r el6gg6j6I ismerik, hogy l6ss6k:
v6nyt, aki befogadjaaz igazat - mondja J6zus -, az engem
2029-ben krikinrjs frildkcizelbe fog kerr.ilni. Annyira viszont
fogad be, illetve azt, aki engemktilddtt.
m6g nem ismerik, hogy pontosanazt is megmondjdk,az emSegitsenbennrinket Isten, hogy rigy tudjuk ezt at|rgyias
Iitett frildk<izels6gsordn kialakul6 kr.ilcinlegesener6teljes
6s - mondjuk ki - anyagias tan6cskoz6sunkatv6gigvinni,
gravit6ci6s kcilcscinhat6skrivetkezt6ben legkcizelebbi,2036.
hogy ezeketis szem el6tt tartjuk 6s figyehink 16.
6vi fcildkrizels6gealkalm6val merrdl is keriili majd meg a
Fctldet,vagy 6ppentelibe tal6lja-e, ami viszont az eg6szemNdhdny d,ltaldnos rnegjegyzd.sa tdr gy sorozathoz:
beri civiliz6ci6v6g6tjelentheti. De addig van egy kis id6, ha
az emberis6gsrirg6sencisszefog.Ekkor ugyanis fel tud k6Megv6ltoztattuk a kordbbi gyakorlatot, most els6 helyre a
sziilni arra, hogy m6g a legkrizelebbi fcildkctzels6gel6tt rigy
gazdasdgir.igyekkertiltek 6s rem6lem, hogy amikor az el6A 2 0 0 6 . J A N U A N S O - A IT A N A C S U T , P S
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terjeszt6s megttirt6nik, ez az 6Imos janu6ri reggel n6mi
v6itozik. 6.t *ugu- is n6mi. nyomottsAggalvaiio"[*g*
b6biskolna'
"gv"f. itt, a" rigy l6tom, mindenki szivesebben
amik"ora p6nzr6' van sz6, a p6nziinkr6l , az6rt 6l6nM;J,' '*.g,
mertielel6ss6ggeltartozu"lt.glLuk a helyeseILtit""t
orrtataUu"l Nor6bban,amilor m6r nagyj6b6llehetett tudni'
ft"gv I ."f".t"6tus egyh6z szem6lyijcivedelemad6felaj6nl6gazruiivo*a" mekkora p6nzosszeghezjut,mennyivel tud
Keriide
a
is,
Tan6csban
Elnciks6gi
a?ff.fa"i m6r a Zsinati
tit6.ett, a Gazdas6giBizotts6gban is, id6nk6nt
il; i;;
;; meggy626d6sem,hogv 6rtelmes.6s.alaposvit6kat
il;il;;
ioluiutt""L uitZi, ttogy mihez tudunk kezdeni ezzel a kev6sr"l1 igv *""aom,'hogy kev6s, de el is mondom,hogy mi6rt'
N"*t a rendelkezesiinkre 6116p6nz az6tt, mett a kot'
*a"vruti *" gszotit6int6zked6sek- amelyek nem egy 6v balteklnrcnd6t, hanem tudatos korm 6nvzati politik6;;;l;*"t
e""a-evre a felperzselt fold taktik6j6t alkalmazzdk az
"*
lnufta^f.f."f kapcsolatban. Els6sorban is a kcizszolgdlati!el"i^i"i "ff ata esyhilzi int6zm6nyek tekintet6ben' Imm6r 2-3
6u" fotyu*utos"vitatkor6s Yar.az iskol6k ktjrtil' K6t 6ve m6g
it- iivia"A"" is sokan azt hitt6k, hogv ez csak valamif6le
kedves 6s kel]u"i,iJJ;, -":a iigyes h6tt6rmegbesz6l6sekkel,
rendezni'
ezt
lehet
el
tubitt"t-t6rgyal6sokkal
i"-"t
-Azt hiszem, ma-m6r mindenki sz|m|ra nyilv6nval6' hogy
arok ai alkotm6nyellenes ttirv6nym6 dosit6sok, amelyeket a
L"f"si korm6nykoalici6 foganatosittatott egyh|zi iskol6Lf
'i"f.f.ufiru-U".r,
nu* baleset m(ivei, hanem tudatos strat6lehets6gesfo:r6st elsi6;; rruttu"uk.i'{egpr6b6li6k az cisszes
megl6ts-zika kciltmilt
Ez
elo1.
Zt*i "i isvnilzi inl,6zm6nvek
rJg";i6tti;tkf"n is. Olvan forr6sokhoz is hozzA kell nvrii""-"f., u-.fv"k kor6bban m6s c6lokra mehettek,ill' sok iskok6ts6gbeejt5 helvzetbe ke1-ult'TaI6n k6t 6wel
;;il Ar;;";
az iskol6k vezet6i 6s fenntart6i, hogv
iiilkti"ttmondhatl6k
r""aU." van, akkor ledllitjuk a beruh6z6sokat,a fejleszt6sef."1, "r"f..t, amelyek szilks6gesekahhoz,hogy az iskola kor.r"i'U* *tt odjon. Ebben az esztendffien m6r sok oktat6si
Lzzalszembesiil,hogv szem6lvikonzekvencii;;;;;"tlt;k
af."iir f.""vtelenek lesznek tal6n levonni' A Zsinat minden
iskol6nak t<iLUacitt egy 6ltal6nos k6rd6ivet, hogy egy6ltal6n
atf"ga XepU"k legyen-arr6l, hogy rnilyen szem6lyi felt6telek
ior{tt suraakodnak 6s miikodnek int6 zm6nyeink'
' A m6sik a kdzsiiitemdnteh helyzete' Most annak ciriiliink'
hogy azoroszDuma als6- 6s fels(frt|zaegy6ltal6n megszavaz'
lu,-[ogv "ittraadjAk a s6rospataki kcinywt6relorzott kincseit'
frnlg ."t"t ii oror" elnciknek keII m6g al6irni, de minden bi,""?tv^f aIA fogsairni, ahogyan majd-a v6laszt6-sikamp6ny
-"gii rattlu, hogv u tttagya" mittiszterelndk, mint konyv- viszsrisr"n "a" dit"flan". tZk. Ez az 6 dolga, 6n azonban fanyarul
azt tud.ommondani, hogy lehet, hogy jobb lenne, ha ott marad.naMoszkv6ban ez a szhz-egyn6h6nykcinlw,hiszen az e1y
-kalni"i ii"eJ,ii:te m6nyek norm ativ alapri t 6mogatils|t 42 %
..,it t ."6ttet ebben az esztend6'ben'Meglehet, a mos-zkvai
f.O"Wlat^f.Uun el6bb megtekinthet6lhlenn6nek ezek a kcinyvek, mint a s6rospataki li<izgyiijtem6nybenlesznek' A Zsinat
dc;ni6se6rtelm6ben a n6gy nagy ktizgffitem6ny a n6q:ve-gyirar-f.uttit"tn"z esik, egyenk6nt t<eil az egyhilzkeruleteknek a
f.Orgvfijt"-e"yet gotiajait megoldani, a hi6nyait kigazd6lk;a;i. b, -"g fog i6tszani a mostani kcilts6gvet6stinkbenis'
' A szeretetszolsdlatiintdzm'inyehr1lm6r nem is akarok
*r61ni-Til6llgyf, 6rt tizs6g, alapitv6nv va gv kozegvh6z -tart
j6l
fcinntiregotthiit, szociSlisint6zm6nyt, ott nagyon tudj6k'
h;;t " ftit,;tU.irO normativ6k visszav6g6s6val irgy, hogy
krtzbenterm6szetesena szintet tartani kell szint6n eljutcsak sajrit
hogy
llitat i"tert"6nyeinket abba az 6llapotba,
6trendesp6rol6st,
valamilyen
m6r
most
tudnak
--g"t ""
F616,hogy ez a szolgillt'at6snak6s a szolg6latnak
,etit"""i.
a rov6s6rafog menni. Itt sem vagyunk ktinnyii helyzetben'
' Gyi)lekezeteinh
m6g szent tiirelemmel hallgatnak' Hiszen
u kolts6gizet6sr'inkben,ezek az 6tcsoportosit6sok
I6Gfffi;k

kinek mdsnak a rov6s6ratijrt6nhetnek, mint a gytilekezeteiiJ.".- e"f.", utosan cstjkkennek a rekonstrukci 6t a, 6pitkez6'
Az Orb6n'korm6ny utols66v6ben
sekre forditand6 cisszegek.
u-r""gy".ot., 6gi egyhizak m6g 4,5 m!t!ar-a forintot krilthettek iiyen c6hal a mostani orsz6ggyiil6sidtint6s 6rtelm6ben
L-i ui"o,rrrug orsz6gosan,minden egy\|zra vetitve, 430 miliZ iori"t. flh'at e, atizede. Mire ebb61a 19,8 % eljut a refor*at"" "gyha zhoz,6s mire a hires tittis kulccsal eljut hozz6nk
b.rnu*""ll6kte, tess6kkisz6molni, ez az osszegnevets6gesen
ulu.rotty. Att6I tartunk, 6s okkal, hogy ugyanaz fog megtcirt6nni, mint tavaly, amikor egy kicsit trjbb volt ez az osszeg'
iai"iab " *" gtt"uur"ttek a meg6llapod6sokat, a szerz6d6se'
f."t,-*"glirasi adtak a beruh6z6sokra,el is k6sziilt, mentek
u t itr".iatnoz 6s azt avillaszt kapt6k, hogy most nem' Tartal6kokat kellett mozg6sitani,hogy ne maradjunk sz6gyenU"". N"- vagyok benne biztos, nincsen semmif6le garancimint amit a
6rrk ar"u n6zil, hogy egy olyan kcilts6gvet6ssel,
*unu". Parlamenielfogadott, 6s amelyrol tudjuk, hogy ya;.
ir.iiaS kolts6gvet6s,6s=ak<ivetkez6korm6nyzatnak az els6
dolgu l"rr, ho[y ezt a kcitts6gvet6st6talakitsa, egy6l!a16n
oda?rkeztink-",-nogy ez a kev6ske p6nz szem6d6sbebelefoglaltatik-e. Erre is gondolni kell. Gyulekezeteink m6g hallgatnak szent ttirelemmel.
"e ietettt"natan6cstagokmindannyian,gyiilekezetekbenis
emei 6s szolg6lnak'K6rem, hogy vegy6k ezeket a neh6zs6geket figyeleitb", 6. atan|cskozilson segits6k mind az espei"ri-go"t"oki, mind a gazdasilgibizotts6gi tagokat, akik ezt
j6
" tof?.ee""te*t "l6L6.rltutt6k, hogy m6lt6nyosan, 6rz6ssei
meghozni.
dtjnt6seket
tudjuk a
Azt kiv6nom mindenkinek, hogy legyen ez a mostam tatra..to"at.tttk megfontolt, legyenek a ddnt6seink alaposak'6s
olyan dtiit6seket, amelveket meg is tudunk oldani'
i;;;;;"t
' A md.trahd'zii)d'iil6 eddig a Magyarorsz6gi Reform6tus
ill. a Zsinat Szeretetszolg6latiOszBg'yh* t"lujdo"ub;;olt,
ta1ita""U tuiajdon6ban. Hosszri 6vtizedekig hasznillta ezt a
Uiiigyna", leikip6sztorok, presbiterek, cs.al6dokkiildnbciz6
semmilyen felirji.Jf"f.r* H"*zri 6vtizedekei at ", az iidiil6
'90-es6vek derek6n' de
a
valami
Ttirt6nt
6t.
esett
;;;;"t"
nevezhet6 fehijit6snak, mert sem az 6piilet 6llaga'
"r-"",ern srin ro.tala nem j avult. A Zsinat k6t 6wel ezel6tt dijntcitt
"rtZi mgv Miltrah6i6t fel kell irjitani' K6szriltek erre n6zve
tervei, 6-s-ehheza zsinati kcilts6gvet6sjelentos tisszegetrenautt. e"o"fu" a felirjit6s nem indult el, 6s a Zsinat idei kciltnem is szerepeltM6t-rah6m6r l6nyegescissze-g.
ffi"t".etu"
mind'tisszeegy fO milli6s iisszeg'Mikor err6'l vita
,u't*tt.tt,
[onl"toroit ki, egy6rtelm(v6 v6lt sz6munkra, hogy a Zsinat
meg6rizni vagy megmenteni',FeI"u--ti"a":u'[/I{6ah6zlt
fej6b91 . 6tvessziik M6u ah6z5t'
hozom6nv
hogy
uii"fott"f.,"
i"irijittrt:"f., d6'azzal,hogv a kezel6ijogot megkapjuk' K6rem
liszielettLt az Egyhilzkeriileti Tan6csot, fogadjuk eI az-erre
"o""it orO el6terJeszt6st,hogy irgy tudjunk a Zsinattal tdrgyuf"i, 6s ezeketa munkdkaiid6n elkezdhessiik'P6ratlan heiu* ut" Mhfiahilza,nagyon hasznos6s 6ldott tev6kenys6geiielbiztositott 6s kivanjuk, hogy biztositson ezut6n is'
' R6.d'i6'frehuenciamegpillyinils6nak 6s. megszerz6s6nek
". rt""d"j e folvtaltunk t6r gvalisokat szakembeiigy":di
"u'f.f.a ir6l, hogy Budapesten, eg6szBudapestet lefed6 16aiO-ir"to""".i at f, Ay aznitn6nk meg, mint kcizszolgdlati miisorad6t.Erren6zvetcirt6ntekel6'k6sz0letekis'Id6'kcizben
azonban a Tisz6ninneni 6s Tisz6ntirli Egyh6zkeruletek tisz.r"iogiur., egy kht't l6tesitettek 6s Miskolcon megv6s6rolt6k
amely 24 6r6ban sug,6tozmiisorokat' Mi
uE;rApifraaiOt,
interneten hallgathat6' Ebb61jdtt az a
de
fogni,
tudjuk
nem
f"t r"t6.,"nogyZ"d,.t t"t-" kiilcin a Dunamell6ki Egyh6zkertii"t""t saj6ifrekven cifua p 6ly 6znia, saj6t radi6ad6t l6tesite
apt6znr?
dolgokat
a.
Erdemes'e
"i", t"iai szerkeszt6s6ggel.
megbesz6l6sek6rtelm6ben idehozzuk a Tan6cs
*'"iAiut",
el(ti"t a gondoLtot, hogy bizzuk meg az Eur6pa R6di6 khtt, hogy mlntegy a nevrinkben p|ly|zza meg ezt a budapesti
irek.'enci6t. IIu -"gtty""ik - val6sziniileg nagyobb es6llyel
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p6ly6znak,mint ahogy mi tenn6nk -, akkor mi bel6prink az
Eur6pa R6di6 kht-ba, meghat6rozott felt6telekkel. L6testilne egy orszdgos f6szerkeszt6s6g6s Miskolcon, Debrecenben
6s Budapestenstirdi6k. K6rem tisztelettel a Tan6cstagjait,
hogy amikor ehhez a r6szhez 6rnek, folytassunk eu6l 6rdemi vit6t, mindig azzal a megfontol6ssal, amely elinditotta a
tisz6ntriliakkal 6s a tisz6ninneniekkel a besz6lget6st,hogy
kev6s p6nzrink, sziiktis lehet5s6geink ok6n, itt most tisszefo'
g6sra van szriks6g.Term6szetesenfelt6teleket szabhatunk,
6s azt is kiv6nom, hogy szabjunk j6 felt6teleket.
F6tiszteletfi Tanics! Ennyit szerettemvolna el6rebocs6ta'
ni, az td6 rrivid, nagyon sok mindenr6l kell m6g besz6lni.
hat6rozotts6got kiv6nok,
Ez6rt mindenkinek b<ilcsess6get,
hogy az el6terjesztett gazdas6gi, szakel6ad6i 6s egy6b
tigyekben m6lt6k6ppen tudjunk dcinteni.
7. A GAZDASACI BIZOTTSAG JELENTESEHEZ T(JZ6NO
HITAROZATOK

ingatlan tulajdoni ar6ny6nak 50-50 %-osmegoszt6s6hoz
a Budapest-E szaki,Egyhilzmegy6vel 6s tudom6sul veszi,
hogy a Budapest-Eszaki Egyhhzmegye mint a L6nyay
Utcai Gimn6zium fenntart6ja, lemond az Egyh6zkertilet
javdra a Temesv6ru. 16. sz. ingatlan 32Yo-os
haszn6lati
jogfu6l. Az Egyh6zkenilet pedig mint tulajdonoshozz6j6rul, hogy az Egyetem p6ly6zzon az 6ptilet fehijit6s6ra. Az
ingatlan hasznosit6s6tteljes eg6sz6benaz Egyetem t6mogat6sak6nt taftj a nyilv6n.
12. Az Egyhizkertileti Tandcs hozz|jiltul a k6rp6taljai Beregsz6sz-Bulcsrivizmii 2 000 000 Ft -os t6mogat6s6hoz,
amennyiben K6rp6talj6r6l erre vonatkoz6an szolg6lati
irton piispdki megkeres6s6rkezik. Ennek fedezetea krjlts6gvet6sI. 8. 1. 6ltal6nos tartal6ka.
13.Az Egyh6zkertileti Tan6cs 2006. ktilts6gvet6sI. 5.6.1.
pontj6ban szerepl6orgonaalapterh6re 10 000 000 Ft t6mogat6st utal ki a Budapest-Fasorigytilekezet orgona
feltijitdsa segit6s6re.

E16tefi eszt6: Var ga L 6szl6
8. EP1TESISEGfLYEK
1. A DMREK Tan6csaa Gazdas6giBizotts6g jelent6s6t eIfogadja.

El6teieszt6: F6nagy Mikl6s

2. A DMRE Tan6csaa Kenilet ktilts6gvet6s6t2 205 707 e Ft
bev6teli 6s 2 205 707 e Ft kiad6si tisszeggelj6v6hagyja.

L. Az Egyhilzkenileti Tan6cs az 6piL6siseg6lyek eloszt6s6t
a mell6kelt t6bl6zatban foglaltak szerint j6v6hagyja:

3. A DMREK Tan6csaa PrispcikiHivatal kcilts6gvet6s6t95
j6v6000 e Ft bev6teli 6s 95 000 e Ft kiad6si <isszeggel
hagyja.
4. ADMREK Tan6csaaSz6kh6z kcilts6gvet6s6t82 280 e Ft
bev6teli 6s 82 280 e Ft kiad6si tisszeggelj6v6hagyja.
5. A DMREK Tan6csa az Iskolatigyi Szervezet ktilts6gvet6s6t 6 325eFt bev6teli 6s 6 325 e Ft kiad6si tisszeggelj6v6hagyja.
6. A DMREK Tan6csa a GycikcissyEndre Lelkigondoz6i 6s
Szupervizori Int6zet kcilts6gvet6s6t5 350 e Ft bev6teli 6s
j6v6hagyja.
5 305 e Ft kiad6si cisszeggel
7. ADMREK Tan6csa azlnt6zm6nyek felel6s vezet6inek figyelm6t felhivja, hogy csak a kcilts6gvet6sbenj6v6hagyott tisszeg alapj6n gazd6lkodhatnak,annak tfll6p6s6t
nem tudja elfogadni.

B6cs-Kiskuns6g:
Budapest-D6l:
Budapest-Eszak:
D6lpest:
Eszakpest:
Tolna:
V6rtesalja:

12000000,-Ft
10 000000,-Ft
8 000000,-Ft
12 000000,-Ft
12 000000,-Fr
7 000000,-Ft
I 000000,-Ft

Osszesen:

70 000 000,-Ft

9. AZ EUROPA NAOTOKHT. MEGBIZESE FREKVENCIA.
eAr,vAzamrt, AZ EGYH I\ZKERULETI ELNO KS 6 G F EL.HIffALMAZASA AZ EUROPA RADIO KHT.VAL VALO
TARGYAI,ASRA
El6terleszt6: dr. Szab6 Istvdn

8. ADMREK Tan6csameger6siti a Gazdas6giBizotts6g azon
javaslat6t, hogy az egyh6zkeri.iletcsak azon rij 6pitkez6seket vagy nagyobb6talakit6si, beruh6z6saimunk6kat t6mogatja, amelyeketaz Epit6si Albizotts6g v6lem6nyezett.

1. A Dunamell6ki Egyh6zkerr.ileti Tan6cs megbizza az Elnciks6get, hogy p 6ly6zzon egy budapesti r6di6 -frekvenci6ra,6s ezzel kapcsolatbanmind a frekvencia elnyer6s6nek. mind a r6di6-stirdi6 kialakit6s6nak el6ft<6sz0leteit
tegye meg, 6s err6l sz6moljon be az Egyh|zkeriileti Ktizgyiil6snek.

9. A DMREK Tan6csaa 2006-oskcilts6gvet6skiad6si oldal6nak L 1.4.7. t6tel6t zirolja mindaddig, mig a keriilet 6ltal esetlegesenmiikcidtetett r6di6 r.igyeel nem d61.

2. A Dunamell6ki Egyh6zkeruleti Tan6cs felhatalmazza az
Elnciks6get,hogy az Eur6pa R6di6 Kht-val t6rgyaljon a
kht-hoz val6 csatlakozds felt6teleir6'1.

10. A DMREK Tan6csa k6ri a MORE Zsinatd| hogy a tulajdon6ban l6v6 M6trah6zi Lelk6sztidr'il6 haszn6lati 6s iizemeltet6si jog6t adja 6t a Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertiletnek 60 6vre. Az 6vtizedek 6ta elmaradt rekonstrukci6 p6tl6sSnak segit6s6hez100 milli6 Ft t6mo'
gat6st nyrijtson. A Dunamell6ki Egyh6zkeriilet v6llalja
az 6piilet fehijit6s6t. A jelenlegi kb. 60 f6s elhelyez6st
moderniz6lt k<iriilm6nyek ktizcitt biztositja. Az objektum
tovAbbra is az elmirlt 6vtizedekben kialakultak szerint
lesz haszn6lhat6 a MORE minden tagja, gyr'ilekezete,
megy6je,els6sorbanpedig lelk6szei sz{m{ra, lelki, testi,
szellemi meger6scid6sre,mint iidtil6 6s konferenciai hely.

3. Az Eur6pa R6di6 Kht-val folytatott sikeres t6rgyal6sok
eset6n a Dunamell6ki Egyh6zkeriileti Tan6cs megbizza
az Eur6pa R6di6 Kht-t, hogy vegye 6t a Dunamell6ki
Egyh6zkenilet Elnciks6g6t6l a frekvencia-p6ly6zat feiadatft.

11.Az Egyh6zkertileti Tan6cs hozz|jfuul a K6lvin t6r 9. sz.

10. DIAKoNIAI JELENT]TS
El6terieszt6:Derencs6nyi Zsuzsanna
1. A Dunamell6ki Egyh6zkeriileti Tan6cselfogadjaaz egyh6zkertileti diak6niai munk6r6l k6szitett, cisszesitettbesz6mo16t.
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2. A 2004-esEgyh6zkertiletiK<izgyiil6sena 2. hat6rozatban
elfogadott diak6ttiui vas6rnapot tcibb egyh6zmegy6ben
meg:tartott6k. Ezl a Diak6niai Bizotts6g sz{milra jelezt6kl k6rve, hogy az alkalmat azonos id6tren szeretn6k
megtartani, s ezt meghathtoztatni az egyh|zkertiletben'
Duiamell6ki Egyh6zkerr'ileti Tan6cs erre vonatkoz6 javasiata minden 6v szeptemberutols6 vas6rnapja'

3. A Tan6cs hat|rozaLot hoz aru6l, hogy a gyiijtem6nyi k6rnincs" v6laszcsak akkor fod6ivekbenszerepl6,,v6ltoz6s
gadhat6 el,ha az egyh|zkdzs6gt6l m6rlegal6bb a 2003ban el6szcirhaszn6lt rij k6rd6iven teljes kcirii v6lasz 6rkezett az ott szerepl6 k6rd6sekre' Ahol ezt nem tett6k meg
sem a 2003-as,sem a 2004-es6vre vonatkoz6an,ott a
2005-risadatokkal,teh6t 2006-bankell kitcilteni a k6rd6ivet teljes r6szletess6ggel.

3. A Dunamell6ki Egyhdzkertileti Tan6csjavasolja a gylilekezeteknek, hogy a presbiterv6laszt6sn6l a gytilekezeti
diak6nia iigy6vel megbizott presbiternek lehet6s6gszerint olyat v7lussrattak, aki Istent6'1kapott szolg6latnak
tekinti ezt a feladatot'

4. ATan6cs hatilrozatothoz aw6l, hogy ism6telten felk6ri a
canonica visitatio-t v6gz6ket a gyiijtem6nyi k6rd6ivek
pontoskittilt6s6nek 6s azok tartalm6nak gondosellen6rz6s6re.

4. A Dunameil6ki Egyh6zkeriileti Tan6cselfogadjaa Lelk6szi Szolidarit6si Alap 2004. 6vi zilrszilmadilsdt,'
11. KATECHETIKAI JELENTES
El6terjeszt6:Dr. Fodorn6 dr' Nagy Sarolta
l. Az Eeyhlzkeriileti Tandcs a jelent6st elfogadja.
2. A Tan6cs szorgalmazzaaz 6vodai hitoktat6s beindit6s6t
azokban a gyiilekezetekben' ahol ez eddig nem tcirt6nt
meg.
3. ATan6cs nagyobbfigyelmet k6r a hitoktat6s lehet6s6geinek kiakn6z6s6ra 6vod6s kort6l fels6oktat5si szintig
szervez6siszempontb6l, 6s kcirtiltekinto'bb megold6sokat
tartalmi szempontb6l.
4. A Tan6csfelk6ri a katechetikai bizotts6got,hogy tekintse 6t teljes kcirfien a hitoktat6i 6radijakkal kapcsolatos
anom6li6kat.
5. Az Eeyh6zker0leti Tan6csmeger6siti az egyhlzmegyerhatilvoiitokat abban a tekintetben, hogy hitoktat6inak - bele6rtve a lelkip6sztorokat is - 6vente legal6bb egy katechetikai tov6bbk6pz6senk<itelez6legyen r6szt venni. Err6l
a hitoktat6st v6gz6bdrmelyszem6lysz6monk6rhet6'
6. Az Egyhdzkerr.ileti Tan6cs felk6ri Moln6r Mikl6s nagytisztetetfi urat feln6tteknek sz6l6 konfirmdci6s munkakcinyv megir6s6ra. A Tan6cs elk<jtelezi mag6t ennek mimegjelentet6s6re.
e16'bbi
7. AzBgyhilzkenileti Tan6cs elfogadja, hogy a Katechetikai
Bizotts6g (az egyhilzmegyei katechetikai el6ad6kkal kib6vitett isoportban) katechetikai munk6nk hat6konyabb
v6gz6s6nek lehet6s6geir6l munkanapot tart, amelynek
kcilts6geire 6tcsoportositja a technikai akad6lyok miatt
elmarad62005. 6vi 6szi konferenciafedezet6t.
8. Az Egyh6zkeriileti Tan6cs felk6ri a Zsinatot, hogy vizsg6tla feliit azt a dcint6st,amely szerint vall6stan6ri aj6nI6s.al leh"t hit6leti szakta jelentkezni, an6lkril, hogy az
iilet6kes lelkip6sztor tudna 16la.
12. GYfJTEMENYI

JELENT]4S

El6herieszt6:Dr. Kozrnircsn6 dr. Fogarasi Zsuzsanna
1. Az Egyh6zkeriileti Tan6cs elfogadja a gyiijtem6nyi el6ad6i jeient6st a 2004. 6vr6'.
2. A Tandcs hat|rozatothoz att6l, hogy a miieml6ki jelent6s mellett a gyiijtem6nyi k6rd6iveket is <isszesitenikell
6s gyiijtem6nyi szakel6ad6i jelent6s form6j6ban, ktilcin
jelent6sk6nt kell az egyh6zkeriiletnek tovdbbitani.

5. ATan6cs t6mogatja a Baranyai Egyh6zmegyeazonk6r6s6t, hogy az egyhlzkertileti lev6lt6r baranyai iratai keriiljenek 6t irategyesit6scim6n a Baranyai Egyh6zmegyei Lev6lt6rba.
6. A Tandcs aj6nlja, hogy a gyiilekezeti kcinyvt6rak kcinyv,
kazetla, CD, DVD anyag6nak katalogiz6l6s6hoz vegy6k
ig6nybe a ,,Kcinyvt6r" illetve ,,Kisktinyvt6r" nev( ingyenes sz6mit6g6pesnyilv6ntart6 programokat.
7. A Tan6cs ism6telten aj6nlja a gytilekezeteknek,hogy
azon klen6diumaikat, irataikat 6s egy6bvesz6lyeztetett
6rt6keiket, amelyeket nem tudnak a vagyon 6s a tcirt6netlmfitirgyi 6rt6knek megfelel6en 6rizni, Iet6tk6nt hely ezz6k el egyh6zmegy ei, e gyhilzkerr.ileti gyiij te m6nyeintnet. Selejiez6seset6npedig ezenint6zm6nyeinkszakmai segits6g6tvegy6k ig6nYbe.
8. ATandcs hatlrozatot hoz arr6l, hogy Sellyei Reformdtus
T6rsegyh6zkozs6g6ltal Selly6n fenntartott Baranyai Reform6tus Egyhilzmiiv6szeti Ki6llitds a Dunamell6ki Re'
form6tus Egyh6zkenilet R6day Mrizeum6nak ki6llit6heIyek6nt szerepeljen, ki6llit6si t6tgyait saj6t lelt6r6ban
nyilv6ntartsa, valamint hogy a mrizeum a miitdrgyv6delem 6s a szakmai feliigyelet feladataibanelj6rjon.
9. A Tan6cs felk6ri az egyh|zkenilet elntjks6g6t, hogy a
gytilekezeti klen6diumok kezel6s6t6', gondoz6sdr6l k6,Lit"tt ritmutat6t 6s a m6r megjelent kcinyvt6ri, lev6lt6ri
seg6dleteketsokszorositsaegyilttes megjelen6siform6ban rigy, hogy az egyh6zkeri.ilet minden egyh6zktizs6g'e
kapjon:egy-egyp6ld6nyt. Ezeket az esperesihivatalok
gekhez.
segits6g6vel j utas sa el az egyhilzkcizs6
10.A Tan6cs felk6ri az egyhilzkeriilet elnciks6g6t,hogy a
Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet R6day Mrizeutegyemeg a
ma miiktid6sienged6ly6nekv6glegesit6s6hez
sziiks6gesl6p6seketrestaur6tor biztosit6saform6j6ban.
13. EP1TESIJELENT6S
El6terieszt6:F6nagy Mikl6s
L. AzEgyhilzkeruleti Tan6cs elfogadja az 6pit6si jelent6st'
2. ATandcs elrendeli,hogy a vizit6ci6sjegyz6tcinyvmiieml6ki rovat6b6l 6tvezess6k a mfieml6k 6piiletekr6l sz6l6
besz6mol6k6rd6seit az 6pit6si fejezetbe.
3. A Tan6csmegk6ri az egyhilzmegyei6pit6si el6ad6kat,hogy
- aki m6g nem tette - ktiztilj6k a szhmszetidadatokat.
4. A Tan6cselrendeli, hogy a v6rtesaljai minta szerint k6sziiljcin t6bl6zatos kimutat6s egyh|zmegy6nk6nti bon'
t6sban az egyhilzi 6Piiletekr6l'
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14.M6DIA ES INFORMATIKAIJELENTfS
El6terjeszt6:
dr. Szil6gyi S6ndor
1. A Tan6cs elfogadja a M6dia 6s Informatikai Bizotts6g je1ent6s6t.
A Tan6csjavasolja a g6pekfelm6r6s6heza ,,Winaudit' nev(
ingyenes program haszn6lat6t (lekilthet6 a www.pxserver.com/IVinAudit.htm-16l).
J.

A

ATan6csjavasolja az Egyh6zkeriilet Elnriks6g6nek,hogy
keressemeg a forrdsokat a sz6mit6g6ppelnem rendelkez6 gyilekezetek r6sz6re hardver 6s szoftver csoportosbeszerz6s6re,bele6rtve a nem jogtiszta szoftverek kiv6lt6s6t 6s virusv6d6programok beszerz6s6tis.
A Tandcsa gyrilekezetekfigyelm6beaj6nlja a helyi 6s region6lis m6dia megkeres6s6t a gyrilekezet 6let6nek fontosabb esem6nyeineka megjelenit6se 6rdek6ben.

8. Az EszakpestiReform6tusEgyh6zmegyee hat6rozat joger6re emelked6s6t61sz6mitott 30 napon belil te{essze be
az egyhdzmegyeszilmvizsgillatdvalkapcsolatosjelent6s6t,
6s csatolja hozzi az egyhSzkerr.iletiktizgyiil6s hat6rozat6nak megfelel66vesbesz6mol6sz6mszaki adatait is.
9. A Dunamell6ki Reform6tusEgyhdzkenilet Tan6csanem
fogadja el a Tolnai Reform6tus Egyh6zmegye 2004. 6vi
gazddlkodds6r6l sz6l6besz6mol6t.
10.A hat6rozat joger6re emelked6s6t61
szdmitott 30 napon
bel{il a Tolnai Reform6tus Egyh6zmegyea sz6mvizsg6l6i
jelent6st 6s az 6vesbesz6mol6tp6tl6lag kiildje be.
11.A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerr,iletTan6csa elfogadja a V6rtesaljai Reform6tus Egyh6zmegye2004. 6vt
gazd6lkod6s6r6lsz6l6besz6mo16t.
12. Ahatilrozat joger6re emelked6s6t6'lszdmitott 30 napon
beliil a V6rtesaljai Reform6tus Egyh6zmegyea sz6mvizsg6l6i jelent6st 6s az 6vesbesz6mol6tp6tl61agkiildje be

15.SZAI/I\IruSGALO
JELENTfS E
El6terjeszt6:Derzsi Gydrgy
I

A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet Tan6csa elfogadja a Baranyai Reform6tus Egyh6zmegye2004. 6vi
krilts6gvet6si beszrimol6j6t.

2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Tan6csa elfogadja a B6cs-Kiskuns6gi Reform6tus Egyh6zmegye
2004. 6vi kcilts6gvet6sibesz6mol6j6t
.J.

A Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkertilet Tan6csa elfogadja a Budapes-D6li Reform6tus Egyh6zmegye2004.
6vi kcilts6gvet6sibesz6mol6j6t.
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet Tan6csa elfogadja a Budapest-fszaki deform6tus Egyh6zmegye
2004. 6i kcilts6gvet6sibesz6mol6j6t.
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet Tan6csa nem
fogadja el a D6lpesti Reformdtus Egyhdzmegye2004. 6vi
gazd6lkod6s6r6ls2616besz6mol6t.
Ahatirozat joger6re emelked6s6t6I sz{mitott 30 napon
belil a D6lpesti Reform6tus Egyhdzmegyea sz6mvizsg6l6i jelent6st 6s az 6vesbesz6mol6tp6tl6lag krildje be.

7. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Tan6csa nem
fogadja el az Eszakpesti Reform6tus Egyhdzmegye 2004.
6vi gazd6lkod6s6r6lsz6l6besz6mol6t.

16. EGY6B UCVEX
16/a Felment6si k6relem a 2005. 6vi II. Egyh6zi Tcirv6ny
58.S.(2) bekezd6seal6l
El6teriesztS:Hiircsiik Imre
A Tan6cs megbizza6sfelhatalmazzaHcircsrikImre IB elncikcit,
hogy k6rje be a k6relem t6rgy6ban k6szr.iLlt
teljes jegyz6krinyvi
anyagot.Tov6bbdk6rjen ir6sbelitdj6koztatilst arr6l, hogy szab6lyszerfienkirt6nt-e a presbiteri dLl6sa tekintetben, hory a k6relem t6rgy6nak hat6rozat-hozatalakor volt-e egyh6zmegyei
krilddtt, aki a presbiteri dLl6se t6rgypontj6ban elncikrilt.
16/b. Dt. Fodorn6 dr. Nagy Sarolta krinyv6nek felel6s kiad6i
jogcime
El6terieszt6:dr. Szab6 Istvin
Az Egyhilzkertileti Tan6cs hozz|jhrul ahhoz, hogy dr.
Fodorn6 dr. Nagy Sarolta ,,Trirt6nelmi lecke" c. kdnyv6ben a
Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkenilet szerepeljen felel6s
kiad6k6nt.
16lc. Nagykov6csi ingatlan tulajdonjog bejegyz6se
El6terjeszt6: dr. Szab6 Istv6n
Az Egyhizkeriileti Tan6cs j6v6hagy6lag tudom6sul veszi a
nagykovScsi428.htsz-i ingatlan tulajdonjog6nakaj6nd6koz6s
jogciment<irt6nt bejegyz6s6ta Nagykov6csiReform6tusMiszszi6i Egyh6zkrizs6g(2094-Nagykov6csi,
Templomt6r 7.) javara.
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hogy ezekr6l mit sem tud. Ugy l6tj6k a J6zussaiva16egytitt
jdrTsukat, a rem6nyeiket, 6ltal6ban az -6letiitet, ahogyan
6letkcizel'
testkcizelbo'1,
l,norm6lisember" l6tja. F<jidkiizelb6l,
b61. Azonban J6zus egy m6sf61eszempontotiktat besz6lget6siikbe, 6s ezt fontos hangsflyozni: m6sf6le szempontot,
F6tiszteletti Egyhdzheriileti Kdzgyiilds!
tr"* pudig irj elemet. Nem az6rt korholja rest szivii tanitv6nyait, mert nem vettek 6szre valamit (hogy is vett6k volna
figyemindannyian
hiszen
megemliteni,
Tal6n sztiks6gtelen
jelent6semet
6izre, hiszen szemi.ikvisszatatt6ztatott!), hanem az6rt, mett
a
Iiink 16, m6gis j6nak tartom, hogy pr.ispciki
restet mindannak elhiv6s6re,amit M6zes6s a pr6f6t6k megaz6rt
Nemcsak
kezdjem'
el6v6tetez6s6vel
hrisv6ti ctrcimhii
mondottak.J6zus ugyanalr6lbesz6l, amir6l az emmausi ta'
bevosz6lokerr6'1,mert n6h5ny nap mirlva a vir6gvas6rnapi
de nem ftjldktjzelb6'I,testkcizelb6l, hanem Istennitv6nyok,
a
felt6'
mert
is,
az6tt
hanem
nagyhetet,
a
t<ezaitit<
nul6ssal
szabadmostani id6nket: anyaszentegyh6Legyen
kijzelbb'L
is
alnapoklan
mad6siinnep3ig el6rkezve, az el6ttiink 6il6
val6 egyuttj6r6sunkat, a rem6nyeinket,
J6iussal
a
zunkat,
felk6szitsiik
m6lt6k6ppen
hogy
Szentlelke,
tsten
kalmat aa
szeml6lni, s6t haIsten-k<izelb6'l
6letiinket
eg6sz
egysz6val
r5, magunkat. A felt6mad6sr6l sz6l6 bibliai besz6mol6kb6l
Ez a m6sodik nagy titszeml6lni.
Iiten-ktizelb6l
tiiozottan
teszi
egys6gess6
oly
ki,
amely
emelem
mozzanar,ot
ma azt a
ka a kereszty6n anyaszentegyhAznak,a hrisv6tot hirdet6'l<
a felt6mad6st6szlel6tanitv6nyi ktiztiss6get6s minket is itt,
kcizriss6g6nek:6'k a felt6mad6s val6sdga fel6'l n6zik azt, ami
tanitv6nyi
a
ugyanarra
mozzanat
Ez
a
elej6n.
a XXL sz6zad,
itt 6s most van. Csatlakozzunk ezek sereg6hez!F6tiszteletii
l6tunk
6ietform6ra krjteiez, amelyet az els6 tanitv6nyokban
E gyh6zkeriileti Kcizgyiil6s! Jelent6semetezeknek a megjegyJ6zussal
a
felt6madott
hogy
16tjuk,
Azt
napj6n,
meg hirsv6t
z6sekneka f6nyebenszeretn6mmegtenni.
vaszivig
val6 tal6lkoz6s, illetve a felt6mad6s tjrcimhir6nek
tanitv6nyi
a
keressuk
rijra
hogy
k6sztet,
arra
16el6rkez6se
6rtelm6ben ma az egyh6zkeriiAmikor hrisv6t hajnal6n az asszonyok,-qkik9s-v Kcizgyiil6siink t6rgysorozata
kcizciss6get.
'6vr6 sz6l6 jelent6seit tekintjiik 6t'
e1626
lnt6zm6nyek
Ieti
boltal6lj6k,
sirt
ures
az
k6sztil6dnek,
ez6s6re
temet6Jbefej
en szeretn6k sz6ini ezen int6zm6nyekr61,
Ez6rt r 6,szletesebb
dog circimmeifutnak, hogy jelents6k azt V tanitv6nyoknak'
gazd6lkoddsuk, miikcjd6siik felt6teIeir6l'
6s
6letiikr6'I
fo-hangsrilyosan
6rezn6nk,:
mindannyian
ha
SzEretn6m,
a 2005' 6sz6n Tezajlott
galmaztamigy'. azures sirt talalt|k, s nem pedig ugy: cs.ah Ugyanakkor szeretn6k rijra kit6rni
is, valamit n6hdny olyan el6ttrink 61piesbiteri
tisztirjit6sra
sirt'
tires
az
csak
mondjuk:
gyakran
igy
igen,
iires
sirt.
i.z
i6 f"ludut"u, amelyeket m6r kor6bbi gyiil6seinkenis sz6ba
A^ at asszonyoka7.i"". sirt ta16lt6k, ez pedig azt jelenti,
hoztam, de most fjra sziiks6gesnektartom megemliteni'JVIi
ahogy-megjcivendcil'
lett,
pr6f6ci6k,
irgy
"
beteljes"dtuk
hogy
utdn az egyh6zkerulet6ltal fenntartott int6zm6nyekjelenO
amint
irgy
iett,
tetiit, 6s teteljesedtek J6zus szavai is,
t6seit idej66'benkikiildtiik, ezek sz6szerinti bemutat6sa
mesmondotta.S azt6n P6ter 6s J6nos. Ok is az rires sirt tasziiks6gteien.De n6h6ny fontos megjegyz6stki kell emela
trjbbiekhezl
16ljZk, s milyen igyekezettel t6rnek vissza
Valamennyijelent6s egybehangz6mega felent6sekb6'I.
nem
Beinvit6ltanitv6nyok'
emmausi
az
d6lut6nj6n
Uala irisvet
2005.
esztend6nagyon komoly neh6zs6gea
hogy
6llapit6sa,
irtkcizben
m6r
jdLka ,,t6j6kozatlan" idegent, akir6'l azonban
ktizfeladatot eil6t6 int6zm6nyben,
olyan
minden
iozott
ket
ismeigazabban
pr6f6t6kat
n6luk
a
6s
M6zest
hogy
kidertilt,
Karunk, a T anit6k6pz6 F6i-s,ko
Hittudom6nyi
amilyen
mint
hogy
tcirt6nt,
aryi
ri, s ezel utupjatt irgy magyar6zza neklk,
illet6s
kcizgyiijtem6nyeink,
kciz6piskol6ink
csak azL-ottdhutlek: gerjedezetta szivunk. Es 6k is, miut6Ln la, 6ltal6nos 6s
int6zm6nyeink. A ttjrt6nelmi
r6ismernek felt6madott Urukra a keny6r megtcir6s6r61, ve szoci6lis feladatokat ell6t6
fordultak ujra az Alkotm6nybir6s6gelej6n
h6t
e
egyh6zak
besz6hogy
tanitv6nyt6rsaikh-oz,
futnak
igyekezettel
nagy
}iit u ^"grtorit6sok 6s a normativa-cscikkent6sekalkot*Jqunut, hogy veluk egyiitt ujjongjanak. Nos, az6ta is igy
m6nys6rt6jellege miatt. A jelenlegi korm6nyzat folyamato,un.r, aki a fett6madott Urral talilkozik, akinek sziv6igel'
rutr hit6l"titSmogat6sokr6l besz6l,noha int6zked6seikels6kektizciss6get
rcigttin
6rkezik a boldog<ircimhir,hogy 6 61,az
sorban nnemaz egyh|zakat sirjtj6k, hanem ezen int6zm6'
16titk6ba
egyh|z
az
mondjuk:
azt
t6vedtnk,ha
Nem
res.
nyek 6let6benokoinak m6rhetetleniil nagy k6rokat' M6rheig6'
emberi
tunk itt bele. Nem az osszetartozdsterm6szetes
tetleniii cinikus azt sugallni, hogy az egyh6zak rigymond
kiils6
er6'i<
nem
erejg
ijsszetart6
hagyom6nyok
a
nem
nye,
korm6nyzati t6mogat6s n6lkiil im6dkozni sem tudnak, s
hivja
Felt6madott
egym6shoz k6iyszerit6 hat6sa, hanem a
m6g cinikusabb arra hatni, hogy a hitii-kb61fakad6 j6 elv6g6letre a, anyaszentegyh6zat,6spedig risy, hogy az anyaz6,sZheznincsszi.iks6gukanyagiakra. Mig azonban a helyzet
lesz'
is
szentegyhilzkciztiss6geazonnal evang6lium'hirdet6
orvosl6s6t rem6ljiik, meg kell oldanunk int6zm6nyeink
Az egyh|z l6tesiil6s6nekalapja 6s c6lja egy 6s ugyanaz:magondjait. Mind az egyh6zkeriiletben,mind a Zsinaton imga JZZusKrisztus, az alfa 6s az omega.Az evang6lium-hirira" ket esztendejekomoly vit6k folynak arr61,hogy milyen
f,e#se 6ltal ,ran u:hit, 6s a hiv6h evang6liumothirdetnek' A
m6dontudjuk a cscikken6anyagi er6nket irgy szerveznivagy
nagyszerii
elfeledett
protest6nsortodoxia m6ra m|r sajnos
6tcsoportositani,hogy a neh6zhelyzetbekeriilt kdzint6zm6ieol6gusai sokf6le kifej ez6sselpr6b6lt6k az egyh|zat lefuni'
megmentsuli. Ez:ilLttalis arra k6rem ktizgyiil6siink
nyeket
gyiilekezete,
hiv6'k
a
a szentek kcizriss6ge,
P6ldiul: az egyinfuz
minden taiiat, hogy a maga ktir6ben 6s minden m6s m6don
a v6lasztottak kdzciss6ge,stb. A fentiek f6ny6ben nyugodtan
fennmaradAs6hoz' S ter'
mondhatjuk, hogy az egyl\62a felt6mad6st hirdet6k kcizciss6- j6ruljon hozz| int6zm6nyeinknek
van sz6, hiszen
puszta
fennmarad6sr6l
a
nem
m6szetesen,
ge is. S *eg "gt vonatkoz6sthadd emlitsek meg' Mostani
b6k6ben-6s
hogy
hivatott,
arra
int6zm6nytink
valamenynyi
vil6gak6r
vagy
orsz6gos
f,risv6ti iinneptinket sz6mosolyan
mind a
min6s6get
alkosson
gondok
n6lkril
egzisztenci6lis
m6retii e."rn6tty keretezi, vagy 6ppen szAmosolyan egy6ni
pedig a
mind
meg6tz6s,
mind
a
nevel6s,
a
g6ndoz6s,
mind
6rez'
azt
sokszor
kapcs6n
6s csal6di trjrt6net kis6ri, melyek
terulet6n.
munka
tudom6nyos
zik: ezek miatt nem felh6tlen az unnepl6stink. De n6zzik
csakl Az emmausi tanitv6nyok a nagyp6nteki kereszthal6l
Szeretn6mkiiltin kiemelni a Hittudom6nyi Kar jelent6s6t,
vannak' S mindazt, amit ott tapasz'
kcjzvetlenkcizels6g6ben
melyben a Kar d6k6nja keresetlen 6szintes6ggelsz6l aneh6.z
terjesztudjdk
is
ki
taltak, m6g n6h6ny 6vre visszamendleg
anyagi helyzet mellett arr6l is, amely mindannyiunkat m6teni. Azt u L.tlOttOtidegent szinte ki is oktatj6k, mi dolog,
PUSPOKI JELENTES
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. Dunamelfdki
Reformdtus
Kozlemlnyek.
Egyhdzkerrileti
lyen 6rint. Ez pedig a lelkip6sztor-k6pz6s6s az egyhilzikozciss6gkapcsolata. Az, hogy az egyh|zi kdz<iss6g,vagyis lelk6szeket fogad6 gyrilekezetek olykor kisebb-nagyobb el6gedetlens6ggelfogadj6k a lelk6szk6pz6seredm6ny6t,vagy folyamatos mormogdssalkis6rik a Hittudom6nyi Kar munk6j6t, semmibensem rij jelens6g.M6r Kdlvin levelez6s6ben
taI6lunk utal6sokat arr6l, hogy a genfi akad6mi6n k6pzett lelkip6sztorokkal el6gedetlenekvoltak a fogad6 gytlekezetek.
Ez egyilltaliln nem baj, s6t, cirvendeznunk kell azon, hogy
gyiilekezeteinkj6l k6pzett, hiis6gesenszolgil6 6s eg6szs6ges
spiritualit6sri lelkip6sztorokra tartanak ig6nyt, s nem tcir6dnek bele, ha m6sk6pp6ll a helyzet Ha j6l eml6kszem,teol6gus korombansz6mosesetbenvet6dcittfcilugyaneza k6rd6s,
6s bizonyosvagyok benne, hogy a krjvetkez6 nemzed6kek
6let6benis ugyanigy lesz.Amikor 2005. 6v 6sz6na Hittudom6nyi Kar 150 6ves fenn6ll6s6t unnepeltrik, j61 tudtuk ezt.
Teh6t nem ebben van a gond. Sokkal ink6bb abban, amit
most k6t r6szre osztvaemlitek meg.
Egyr|szt ott van Hittudom6nyi Kar 6s gytilekezetek mindennaposkapcsolata.Istennek h6la, k6t esztendejesikerult
vissza6llitanunk a spiritu6lis int6zm6ny6t, amely - bizom
benne- term6vet6s lesz,azzal is, hogy a teol6gus-napok16gi sz6p hagyom6nya rijra meger6scidik,6s a hittudom6nyi
hallgat6k gytilekezet-tudata fokoz6dik. Csakis igy is lehet
ezt a kett6t egytitt tartva vinni: legyen a gyilekezeteknek
teol6gia-tudata, s a lelk6szk6pz6 int6zetben legyen a hallgat6knak gyulekezet-tudata,mert onnan jrinnek, 6s majd oda
kerr.ilnekki szolg6latra. M6sr6szt a Hittudom6nyi Kar egyetemi rangj6r6l is sz6lni kell. Amikor a Teol6giaiAkad6mia
egyetemi rangot kapott, 6s ezzel alapj|v| lett a k6s6'bbi
Kdroli G6sp6r Egyetemnek,sokan rem6lt6k, hogy ezzellelk6szk6pz6siinkszinvonalais emelkedni fog, 6s sikeri.ilolyan
ir6nyba forditani a lelkip6sztor-k6pz6st, hogy az a XXL sz6zad val6silg|nak, a m6ra kialakult egyh6zt6rsadalmi val6s6gnakis megfeleljen.Nemr6g mondotta egyik teol6giai tan6runk: a mi probl6mAnk az, hogy a XXI. szilzadrak6pezzik
a lelkip6sztorokata XIX. sz6zadi eszm6nyekszerint. Nos,
meggy6z6d6sem,ha rijra elevenn6 v6lik a vocatio externa
gyakorlata, irjra tal6lkozni fog egym6ssal a gyulekezetek
mindennapos val6s6ga 6s a lelkipdsztor- k6pz'6s,- mely
ut6bbi igy k6ts6gteleniil dtalakul, 6s a lelk6szk6pz6s 6ltal6nos elemei mell6, olyan speci6lisk6pz6stis beiktat, amely a
lehet6v6teszi egyh6zunksz6m6ra a tehets6g6s elhiv6s m6rt6ke szerint a krikinbriz6 k6pess6gekkelval6 tervez6st is.
Klaus Douglassirjabban megjelent k<inyv6benarr6l besz6l
egy helyt, hogy tudom6sul kell venniink,: hogy nem minden
lelkip6sztor olyan r6tor, kinek igehirdet6se lenyfg<izn6 a
hallgat6s6got.Ez6rt azt javasolja, hogy az ilyenek 6rj6k be
tizpercespr6dik6l6ssal,s az istentisztelet tcibbir6sz6t liturgiai elemekkelszinesits6ke.V6lem6nyemszerint meglehet6sen vesz6lyesez ajavaslat, mert felbontja egyh6zunkhitelvi 6s
liturgiai egys6g6t,s teljes eg'6sz6bena lelkip6sztor k6pess6gei
hez fovm{zza a gyrilekezetet.I(ilvin mond6 shvaf:ez a gy6gyszer
veszedelmesebb,
mint a betegs6g.V6gzeteslenne az egyhilza|
szolg616ik6pess6g6hezigazitani, ahelyett, hogy megalapoz6kiiLldet6s6ttartan6nk szemel6tt. Ink6bb azonkellene sokat tciprengemink, hogy mik6ppen ir6nyitsuk, terelgesstik a lelk6sz jekilteket kiilcinbciz6tipusfi szolg6latok fel6 a mfu hallgat6i korban
mutatkoz6k6pess6geikalapjan.
Ide tartozik a lelkip6sztorok tov6bbk6pz6s6nekiigye is.
Nemcsak az,6rtkell err6'l itt sz6lnunk, mert a m6r szolg6latban 6116lelkip6sztorokran6zveis igaz, s5t, r6juk n6zve m6g
ink6bb igaz,hogy a kibontakoz6 k6pess6geikszerint kellene
szolg6lataikat specifik6lni, hanem az6rt is sz6lnunk kell er16l, mert a lelkipdsztorok tov6bbk6pz6s6nek rigye r6g6ta
pang6 ugy. Szivesebbenmondtam volna igy: ftg6ta vajrid6
Ogy.De ez ut6bbi tirl sokat ig6r6 meg|llapit6s volna a val6sdgoshelyzethezk6pest.Egyh5zkertileti.inkk<izgy(l6s6neke
kor6bbi hatilrozatai 6rtelm6ben hozzdfogtunk a tov6bbk6pz6ski6pit6s6hez.Kor6bbi prisp<ikititk6runkat, Szab6Gabri-
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ell6t k6rtrik fel, hogy a m6s egyh6zkertiletekben6s a m6s
egyh6zakbanfoly6 tov6bbk6pz,6stapasztalatait gy(jtse cissze,
6s a Dun6ntirli Egyh6zkeniletben megindult tovdbbk6pz6s
szempontjait is figyelembev6ve k6szitsen konkr6t tervezetet.
Keriiletiink misszi6i 6s tanulm6nyi bizottsd.garisszevontr.il6sen t6rgyalta meg dr. Nagy Istv6n alapos el6terjeszt6s6t.
Ugyanakkor minden dunamell6ki lelkip6sztornak megktildtr.ink egy k6rd5ivet, amely a tov6bbk6pz6sszerkezet6vel6s
tartalm6val foglalkozott. Istennek h6la, nem kis6rte teljes
kdz<imbdss6g,
a k6rd6ivet meglehet6senj6 eredm6nnyelkiildik visszalelkip6sztoraink.N6melyik egyh6zmegy6b6l
a lelk6szek n6melyikb6l 70 %o-a,n6melyikb6l tcibb, mint a fele.
Az6rt mondom,hogy ezj6 eredm6ny,mert rigy tiinik, a krizrimbciss6gjege m6giscsakmegttirt. Tisztelettel k6rem kcizgyfl6sunket, adjon felhatalmazilst a teljes program megalkot6s6ra,
6s a tovdbbk6pz6sbeindit6shraez esztend66s26t6..Mivel a
dundntriliak mfu j6 tapasztalatot szereztek,s mivel kcizcisen
6rdemesezt a munk6tv6gezm,javaslom, hogy a Dun6ntirli
Egyh6zkertilettel kcizrisenalkossuk meg ezt a programot.
Atcirv6nyi rendez6sval6banv6rat mag6ra, de tal6n nem sok6ig, hiszen Zsinatunk napirendj6re tiizte egy,a lelk6szek16, sz6l6trirv6ny megalkot6s6t, melynek bizonnyal a tov6bbk6pz6sis r6szelesz.Teh6t k6rem tisztelettel eg6szkozgyiil6sunk t6mogat6s6tehheza fontos iigyhriz.
Csak megemlitem,r6szletezni ezdttal nincs m6dom,hogy a
gyiilekezeti munk6sok k6pz6s6nektigye is megoldand6feladat, s err6l is tcibbbizotts6gitan6cskoz6stfolytattunk, s rem6lhet6leg ennek ktilijnbiiz6 m6dozatai is kcizgyiil6srink el6
keriilnek. Ez ut6bbit az is srirget6v6teszi, hogy a tavalyi
tisztfjit6skor sz6mos(rj presbitert vdlasztottak,kiknek k6pz6se, szolg|latba 6llit6sa els6rendiien fontos feladat. Ebben
mindig nagy segits6giilvolt a Presbiteri Szcivets6g,
illetve a
Sz<ivets6gkrilcinbciz6szintii szervezetei, 6m meggy6z6d6sem, hogy ezt is legal6bb kenileti, de igaz|n j6 esetbenorsz6gosnggy6 kell tenniink. S ha m6r a presbit6riumi tisztrijitdsn6l tartunk, e helyr6l is krjszcintcimszeretettel az irjonnan 6s irjra megv6lasztottpresbitereket.
Nem kcinnyii id6szak a mostani, helytdll6suk, p6ldaad6suk,
szolg6latuk meghat6roz6an fontos. Egyh6zunkat 6s 6ltal6ban az eur6paikereszty6ns6getsz6moshelyr6l 6ri tfmad6s,
vagy 6ppen tov6bb folynak azok az ak6r tcibb sz|z 6vesszekulariz6ci6s6s antiklerik6lis tcirekv6sekis, amelyek az egyh|z t|rsadalmi kcizriss6gihat6s6t igyekeznek gyengiteni.
Ide tartozik a mostani orsz6ggyiil6siv6laszt6sok kapcs6n
kirobbantott 61-vita arr6l, hogy vajon teljess6ggelmag6nugy-e a kereszty6ns6g,vagy volna az6rt m6gisvalami kcizciss6gi vonatkoz6sais. Az6rt mondottam, hogy ez 6lvita, mert
n6lkiiliink zajlik, 6s sz6nd6kaszerint azokat az er6ket akarja mozg6sitani, amelyek szLmLra mindig kedves muzsika,
ha kereszty6n-elleneshrirokat pengetnek. Ugyanide tartozrk az a t6mad6s is, amely egyh6zunkat az iszIilm vil6got
fellobbant6 Mohamed-karikatrir6k i.igy6ben6rte. Igen, a mi
egyh6zunkat 6rte tdmad6s, nem t6ved6s, amit mondok.
Amikor az iszl|m orsz6gokban egyre nagyobb m6reteket riltrittek a tiintet6sek, s6t egyre durv6bbd v6ltak, 6s emberi
6leteket is kciveteltek,rigy tiint, hogy az el6'bbkarikatirra-ellenes, majd D6nia-ellenes,majd Eur6pa-elleneshangulat
fordul. Nemcsak az iszl6m vil6gkereszty6n-elleness6gbe
ban, hanem Eur6p6banis egyretcibbenkezdtek arr6l besz6la t6t, hanem
ni, hogy nem a sz6l6s- 6s v6lem6nyszabadsdg
a Mohamed-karikatrir6k6s azok elleni tiltakoz6s valamif6le
vall6si h6borris6gel6szel6tjelenti. Ekkor Zsinatunk kommunik6ci6s oszt6lya nyilatkozatot bocs6tott ki, amelyben
egyh6zunk kcizv6lem6nyesz6m6ta pr6b6lta tiszt6zni, hogy
az ilyen be6llit6s mer6 t6ved6s.A nyilatkozat iigyetlen megfogalmaz6saiok6n sz6mosbaloldali m6dium vert egyre nagyobb habot, s v6gul leszogezt6k,hogy a reform6tus egyh{z
maga sem m6s, mint iszl6mista alakzat.Ez a nevets6gesfelvet6s nem is 6rdemelnesz6t, ha megint nem v6laszt6siid6szak lenne, ha nem lenne vita az egyh6zikcizszolg6latnor-
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mativ6i kcirr.il,s ha nem kellene azt gondolnunk, hogy egyh6z-elleneshangulatot akarnak szitani. Azt csak f6jlalni tudom, hogy mindekcizbenegy reform6tus lelkip6sztor egy tcimeggy(i6senarr6l preleg6lt,hogy magyar Hamaszt kell alakitani. Err6l sem sz6ln6kkr.ilcin,hiszen tudjuk: bolondlikb6l
boiond sz6l firj, de tisztLzzuk, ezt a felsz6lit6stnemhogykomolyan nem vessziik, hanem teljes eg6sz6benbetegesnek
tartjuk. Gondolkozzoncsak el mindenki, miiyen kul<incis,
mdr-mdr meghat6, hogy v6laszt6si id6'ben a liberdlisok rrigeszm6srrigtcinit6l6i6s a pal6stos provok6torok mindig egym6sra tal6lnak, - az egyik bog6ncs,a m6sik k6r6.

A Kdrp6t-medenceiGener6lis Konventtel kapcsolatbank6t
esem6nyr6lszeretn6kbesz6molni.M6rcius elej6n K6rp6talj6n j6rtunk, r6szbena ny6ri vil6gtalal6lkoz6programj6nak
v6glegesit6se t6r gy6b an, r6szben a Kfu p 6talj ai k6rp 6talj ai
reform6tusok azon drjnt6se fel6l tij6koz6dni, amelynek 6rtelm6benmegfosztj6ka lelk6szi szolgdlatjog6t6l a n6ket.Ez
ut6bbi sz6mos,m6ly probl6mht takat - egy folyamatosan
morzsol6d6, identit6s6t keres6 kicsiny egyhdz rettenetes
kiizdelm6t, egykor 6letteli kegyess6gekcsontkem6nyreszikkad6s6t, a reform6tus teol6gia racionalista tipusri, it6lkez6
vonulat6nak el6retcir6s6t.B6nattal mondom,nagy felel6ss6gunk van abban, hogy e k6rd6sekbeneddig magukra voltak
V6gezettil hadd sz6ljak arr6l is, hogy a 2005. esztend6'ben hagyva,de k6szekvagyunk tov6bbi besz6lget6sre,tiszt|z|segyh6zkeri.iletiink igen sz6pen vizsg|zott a testv6riess6g 6s
ra. Erre is k6rek mindenkit, a legnagyobbhiba lenne most
a szolidarit6s tenilet6n. Keniletiinkben tcjbb izben is igen
magukra hagyni 6ket, m6g ha vannak is kcizrjtttk olyanok,
komoly adakozdsfolyt 6rviz srijtotta testv6reink megsegit6- akik alig v646k, hogy ez bekcjvetkezz6k.
s6re. Csak h6l6s lehetek az6rt, hogy az egy6bk6nt sirlyos
A r6nk kcivetkez( szeptemberbenMagyarorszilgon taftja
anyagi gondokkal kiiszkcid6 gytilekezetek megnyitott6k szikonferenci6j6t az nyugat-eur6paireform6tus egyhilzivezet6k
viiket 6s k6szek voltak a r6szorultaknak segits6getnyirjtakcizciss6ge.
Az a felismer6s vezeti ezt az osszejovetelt,amit ni. Az adomdnyokeljuttat6sa azonbannem volt mindig zcik- nyugodtan mondhatjuk, t6ltink tanult6k -, hogy ti. egyh6zaik
ken6mentes.Sokszor az akad6lyozta a gyors c6lba juttat6st,
k6pviselet6ta v6lasztott 6s felel6s egyh6zvezet(fl<kez6b6lL
kienhogy nem voltak megfelel6inform6ci6ink 6s kapcsolataink.
gedni, alacsonyabbszintii egyhilzi adminisztrativ dolgoz6kra,
Id6nk6nt a visszaigazol6sokis akadoztak, b|r az ut6bbit
egyesiiietik6pvisel6tre bizni kock6zatos6s sokszorsemmit ternagy eltok6lts6ggelmegkciveteltrikmindenhonnan, hogy az
m6 dolog.Szivesenldtjuk 6ket, s szivesentanulunk t6tik mi is.
adakoz6knakbecsiilettel el tudjunk sz6molni. Ezek a taAhelyzetiink, amrigy nem r6zs6s,m6r mint mi magyarok helypasztalatok is arra k6sztethetnek,hogy szeyvezzikmeg 6s
zete. Eme nagyrem6nyfitesttilet sz6mostagja mindcisszeanyhozzuk l6tre azt a nev6benis reform6tus seg6lyszervezetet nyit tud Magyarorsz6gr6l,hogy a rendszerv6lt6slegnagyobb
vagy szeretetszolg6latot,amely folyamatosan 6s szriks6g h6s6t akart6k kcisz<int6re
fogrri- kit m6st, mint Horn Gyuf6i.
szerint is k6pes a K6rp6t-medenc6ben(legal6bba Kfup|tNos, csak h6t igy tess6k a r6nk kcivetkez6vasilrnap a k6tszer
medenc6ben)ezt a szolg|latot ell6tni. Tisztelettel k6riink
bepecs6teltszavaz6lapondrjnt6sttenni!
felhatalmaz6stkrizgyiil6siinkt6l,hogy az elnciks6gmegvizsEzeklfi is aj6nlom mindenki figyelm6be dr. Fodorn6 dr.
g61jaegy olyan szervezet l6tuehozilsdnak lehet6s6geit, ak6r
Nagy Sarolta kcinyw6t,amely nemr6gibenjelent meg,,T<irt6alapitv6nyi vagy kcizalapitv6nyi form6ban, amely nyitott
nelmi lecke" cimen. E kcinyv most itt, kcizgyiil6stinkcin is
minden csatlakozni szdnd6koz6reformdtus e svh|zi testrilet
megvds6rolhat6.Ez a munka tcirt6nelmi alaposs6ggalveszi
sz|m6ra,6s k6sz 6s k6pes erre munk6ra. Or-cimmeljelzem, sorra a Magyarorsz6gi Reform6tus Egyh6z kiils6 6s belsd
hogy az Erd6lyi Egyh6zkerr.iletm6r komoly 6rdekl6d6st munyomorris6g6t a kommunizmus id6szaka alatt, sz6mos
tat egy ilyen seg6lyszervezetfel6llit6sa ir6nt. Egy(rttal k6rem
olyan teruletet is felt6rva, amelyeketeddig csak rigy fut6lag
Kcizgyiil6sr,inkvalamennyi tagj6t is, hordozzuk im6ds6gban
emlitettr.inkmeg.J6l bizonyosodik,hogy a kommunizmus az
orsz6gunkata mostani 6wizvesz6lyidej6n, leglrrnk k6szek,
egyh|zakat mindv6gig megsemmisitend6ellens6gnektekinha sziiks6geskcizmunk6val,szewez6ssel,6s adom6nyokkal is
tette, 6s a durva felszdmol6l6p6sekt61kezdve a legfinomabsegitnibajbajutott honfit6rsainkat- ma m6gitt a Duna menban bens6s6gesitetthazugs6gokon6t a minden m6don lej6t6n, s a hirek szerint, hamarosana Tisza vid6k6n.
rat6 6s besz(kit6 man6verekigmindig mindent ennek a c6lnak rendelt al6. F6jdalmas olvasm6nyez a kcinyv,de ebben
Hadd sz6ljakm6g 1956-16lis. Mint xr6l6szi k<izgy{il6stinkdn
is
az esetbenolyan orvoss6gr6lvan sz6,amely sok-sokilhizi6besz6moltam,a Reform6tusVildgtal6lkoz6ut6rendezv6nyek6nt b6l kigy6gyithat benntinket.
6sszela R6day Koll6giumban6s a lQilvin-t6ri templombantartunk megeml6kez6seket.
Ennek szewez6s6temegalakult egy
Eml6kbizotts6geml6kbizotts6g,mely hamarosan a v6gleges
programot is megalkotja.Arra k6rek mindenkit, hogy okt6ber
Fdtiszteletti Egyhdzheriileti Kdzgyfi.lis!
2t-22-6tjegyezzeel6, ekkor lesznekrinneps6geink.Ugyanakkor
megism6tlem,amit kcirlevelembenk6rtem: minden egyhilzJelent6semetazzal z|rom, aminek elcilkellett volna 6llnia,
kcizs6gszeryezzenmegeml6kez6seket,ak6r oly m6don is,
6m sz6nd6kosanhagytam av6,g6re.H6l6sak vagyunk a Bahogy az egykori egyh|zkozs6gi presbiteri hatdrozatokat,jegyranyai Egyhilzmegy6nek,hogy az egyhdzmegyegycinycirfiisz6kdnyveket felid6zi, vagy 6gy, hogy megeml6kezik azokr6l a
kol6j6ban tarthatjuk kcizgyiil6srinket.Szimbolikus ez. MaIe1k6szekr6l6s egyh6ztagokr6l,akik szerepetj6tszottak 1956- g6ban hordozza azt a feszrilts6get,amit eg6sz egyh6zunk
ban. A nyriri magyar reform6tus vil6gtalalkoz6 programja elk6hordoz. A Baranyai Egyh6zmegyetrirt6nete az elmrilt 100
szult, 6s a gyiiilekezetekhezeljutott. J6 szirvel aj6nlom mindenki
esztend6'benaz cisszeomlds6s az elfogy6s trirt6nete - legfigyelm6be,vegyriLnkr6szt, er6sitsr.ika testv6ri kcizciss6get.
Enal6bbis sokak szerint. Valaha itt tdbb mint 100 virilgz6 gy:onek kapcs6nsajn6lattal sz6lokarr6l, hogy a Magyar ReformSIekezet volt. Ma harminc- egyn6h6ny anyaegyh6zkrizs6g
tus Vildgszrivets6gtcibb izben nyilatkozabta ki kiz6r6lagos van. Mindazilltd, ez az egyh|zmegye tartja szdmon m6g
rendez6sijog6t, noha a megel6z66vekbenjel6t sem l6ttuk,
mindig a legalaposabbana reformdtusokat. Gondozza6ket
hogy a 20052006.6vre b6rmilyen programmal k6szrilne.A
nagy-nagy hiis6ggel afogy6 sz6rv6nyokban. 6s u" az egyh6zIegut6bbiegyh6zkeriiletikcizgyiil6senpedig vita volt azugymegye alapitott itt, P6csettreform6tus koll6giumot 6s iskonevezetttagdijunk tigy6ben.Akkor azt mondottam,hogy el6bb
l5t, mintegy jelezve a megrijul6st. Kriszcinjiik, hogy ennek a
szeretn6mtiszt6n l6tni a Vil6gszcivets6g
tavaly augusztusban nagy villtozilsnak, az 616rem6nynek most mi is tanrii leheP6p6n elhangzott megnyilatkoz6sait.Merthogy, minden vit6t
trink. Isten 6ldja meg az itt foly6 munk6t, a nevel6st 6s a talez{wa 6s minden ellent6tes,a Tan6csti,l6srinkrin
elhangzott5lnit6st. Le gyen Krisztus egyhilz|nak b6s6gesenterm6 vetem6litds c6foland6,a Vil6gsz6vets6gbizony til6sezettP6p6n,s elnrinyeskertje ez a hely. Buzditson bennr.inketarra, hogy magunk
ke a Dunamell6knek is megkr.iidtejelent6s6t.Szomorridolgok
kcir6ben,gyiilekezet6ben,szolg6lati hely6n, a sorvad6s megvannak benne.Nem tehetr.inkm6st, v6rjuk a tisztes hangv6tel
annyi nyomaszt6jele kcizt m6gis megtal6ljuk azokataz isteni
6s az egyiittmffkcid6sre
val6 k6szs6gjeleit.
forr6sokat, amelyek mellett rijra frilsarjad az 67et.
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7. LEMONDAS NS VAi,ESZTAS PUSPOKI TITKARI
TISZTSEGRE
El5terjeszt6: Varga Lilszl6
L. Az Egyh6zkeriileti Krizgyiil6s elfogadja Szab6 Gabriella
lemond6s6t,meg6llapitja, hogy a ptispriki titk6ri tiszts6g
megiiresedett,ez6rt.erte a tiszts6greelrendeli a valaszt6st.
2. AzEgyhhzkerr.ileti Kozgy6I6s elfogadja Kardos Atret iet.;I6s6t a pilspriki titk6ri tiszts6gre.

csol6djanakfelel6sena gyrilekezetik szolg6lat6ba,az ujravdlasztottak pedig er6sridjenekelhiv6suk bizonyoss6g6ban.Azon presbitereknekpedig, akik tcibb6vi, esetleg
tcibb 6vtizedben m6rhet6 szolgdlat ut6n letett6k ezt a
tisztet, megkciszcini
eddigi hiis6giiket, 6s k6ri, legyenek
tov6bbra is szolg6l6tagjai gytilekezetiiknek.
7. A DMREK kcizgyiil6seaz el6ttrink l6v6 v|lasztilsokon va16r6szv6telre, felel6s dcint6srehiv 6s biztat minden egyhilztagot. Ugy 6ljenek 6llampolg6ri jogaikkal, 6s kciteless6giikkel, hogy vizsg6lj6k meg ne csak a szavakat, melyeket a kampSny idej6n b6ven hallani, hanem az egyes
politikai er6il<ideol6giahitteftt 6s eddigi tetteit is.

9. A PUSPOKI JELENTfSH EZ FUZ6D 6 HATAROZATOK
l. A DMREK kcizgyiil6semegk<iszrinidr. Szab6 Istv6n prisptik rir jelent6s6t, kiilcin is Isten kcizels6geval6s6g6nak
6t6l6sre hiv6 nagyon id6szer6 hrisv6ti rizenet6t.
2. ADMREK krizgyfil6se egyet6fi 6s t6mogatja a tdrt6nelmi
egyhdzakl6p6s6t, amellyel az Alkotm6nybir6s6ghoz fordultak a korm|nyzati kezdem6nyez6sii,egyh6zakat srijt6 diszkriminativ int6zked6sekellen.
3. A DMREK kcizgyfl6se felhivja a kebelbeli gytilekezeteket
arra a felel6ss6gre,amelyet meg nem sziin6 kcinytirg6sben 6s felel6s |ldozathozatalban kell hordozniuk, fel6piilt int6zm6nyrendszertink fennmaradils66rt, mfiktid6siik zavartalans6g66rt.
4. A DMREK krizgyfil6sekifejezi k6szs6g6t,6s ugyanakkor
kiv6ns6g6t 6s elv6r6s6t arran6zve, hogy a KRE HTK a
gyulekezetek, a MRE szolgillatira felk6szitett, 6s arra
alkalmas lelk6szekk6 segitse k6pezni a teol6gus ifjfis6got.Azokat pedig,akikr6l kidertil, hogy nem a Szentir6sb6l felismert reform6tus hitelveink 6s magyar reform6tus egyh6zunk tcirt6nelmi hagyom6nyaink szellem6ben
kiv6nj6k v6gezni szolg6latukat, szeretettel, de hat6rozottan irAnyits6k m6s p6ly6ra. Nem lehet megengedni,
hogy ez a gyiilekezetekben deriiljcin ki, 6s a gyiilekezeteknek kelljen szembesr.ilni szolg6latra alkalmatlans6'
gukkal. Ennek m6r felk6szr.il6sr.iksor6n ki kell denilnie.
K6ri a VL 6ves k6pz6srev6llalkoz6 lelkipdsztorokat 6s gyiiIekezeteket,hory tekints6k ezt felel6s szolgalatnak, a VI.
6veshallgat6knak val6ban gyii{ekezetitanul6s lehessenez
az 6v.
A Krizgyfl6s kciszcinia spiritu6lis 6s a munk6j6t segit6k
szolg|latdt,6s k6r mindenkit, segits6k, hogy a hittudom6nyi hallgat6k gyrilekezet-tudata fokoz6dj6k, 6s legyen
a gyr.ilekezeteknekteol6giai-tudata.
5. A DMREK krizgytil6sefelt6tlen szuks6gesnektartja a lelk6sztov6bbk6pz6sfelel6s 6s int6zm6nyes megszervez6s6t. Udvcizli ennek a munk6nak felel6s6t, a tanulm6nyi
titk6rt. Felk6ri az Elnciks6g6t, hogy az 6szi kcizgyiil6sig
k6szittesseel ennek szab6lyrendeletiform6j6t, egytittmiikridve a Dun6ntrili Egyh6zkertilettel, rigy, hogy m6r
az 6sszelez elindulhasson. Ugyancsak k6ri a Zsinat Elndks6g6t,hogy a lelk6szekjog6ll6s6r61k6szril6tdrv6nybe foglalva terjessze ki ennek k<itelezetts6g6t a MRE
minden lelk6sz6re.

8. ADMREK krizgyfl6sek6ri a gyiiLlekezeteket,
hogy amint az
elmflt 6vben bizonys6g6tadt6k 6ldozat- 6s segit6k6szs6gti,knekaz etd,6Iyr6s a d6lvid6ki 6rvizidej6n, tegy6k ezt meg
most is a jelenlegi neh6z 6wizi helyzetben.Ugyanakkor a
felhatalmazza az Elnciks6get,izsg|lja meg egy olyan segit6
szervezetl6trehoz6s6naklehet6s6g6t,amelynyitott lehet arra, hogy csatlakozzanakhozzAm6s egyh6ztestekis, 6s alakuljon ki v6gre egy Magyar Reform6tusSeg6lyszolg6lat.
9. ADMREK kcizgyiil6semeger6sitiaz Elnciks6gazonsz6nd6k6t 6s eddigi l6p6seit,amelyek arra irdnyultak, hogy a
Magyar Reform6tusVil6gtal6lkoz6ut6rendezv6nyek6ntkeniletunk legyen a rendez6jeaz 1956-osforradalom 6s szaEnnek
bads6gharc50. 6vfordul6jakdzponti i.inneps6g6nek.
id6pontja okt6ber 20. 6s 2L. Uryanakkor felhivja minden
kebelbeli gyulekezet figyelm6t a helyi megeml6kez6sek
megszervez6s6re,a fellelhet6 korabeli dokumentumok,
presbiteri jegyz6kcinyvekben
foglaltak cisszegyfijt6s6re.
10.A DMREK kcizgyiil6seim6dsdgos6s agg6d6szeretettel
figyeli a k6rp6taljai egyh6ztestenbeliil megindult, sz6munkra megdcibbent6
6s 6rthetetlen, tan- 6s egyh6zirendbeli vit6kat, esem6nyeket.Isten adja meg a j6zansLg6s az
egys6glelk6t ott ,616magyar reform6tus testv6reinknek.
11.A DMREK kcizgyiil6skriszcinidr. Fodorn6 dr. Nagy Sarolta,,Trirt6nelmilecke"cimii munk6j 6t. Mindannyiunknak
sztiks6grink van:16, hogy v6gre j6zanul n6zzi;nk szembe
a kommunizmus egyh6zunkat srijt6 tetteivel. Ebben segit 6s igazit el ez a munka.
12.ADMREK kcizgyfl6smegkciszcini
a Baranyai Egyh6zmegye 6s a P6csi Reform6tus Koll6gium vend6gszeretet6t,
amellyel helyet biztositottak mai kcizgyiil6stinknek.Isten 6ldja meg a koll6gium 6s az egyhizmegye minden j6
szolg|lat|t.
10. BESZAMOLO AZ EGYHAZKERULETI TANACS MUN.

re;anol

El6terjeszt6: Varga L5szl6
A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet a 2006. janu6r
30-6n tartott Egyh6zkenileti Tan6cs munk6j6r6l sz6l6 besz6mol6telfogadja,a hozott hat6rozatokat tudom6sul veszi.
A Tan6cs hat|rozatainak kozz6t6tel6t elrendeli a Dunamell6ki Kcizlem6nyekkcjvetkez6sz6m6ban.

6. A DMREK kcizgyiil6se szeretettel kciszcintia megrijitott
presbit6riumokat, az rijonnan v6lasztottakat k6ri, kapA 2 0 0 6 . A P R I L I S 5 - E I K O Z G Y U L E SH A T A R O Z A T A I
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11. UJ TISZTSI'GVISEL6 ESKUTETELE
El6teu eszt6: Var ga Ldszl6
A Kozgyfil6s meglllapitja, hogv=Kardo-sAbel puspOki titk6r
az esk-iitletette.-Elet6rc, szolg6lat|ra Isten 6ld6s6t k6ri'

l

r

t6mogat6s6ra,amely cisszegeta kcilts6gvet6stmegel6z5benyrijen u Drrna-ell6ki Egyh6zkerulet vezet6s6g6hez
tott kiadv6nyk6ziratok, illetve azok szinopszisai alapj6n
hat|rozza meg.

12, AZEGYHAZKERULETI SZAMVEV6 JELENTESE

15. JELENTES A NAGYK6ROSI TAN1TOKEPZ1 P6ISKOI,AI KARROL

El6terjeszt6:Derzsi GYiirgY

El6terjeszt6:dr. Nagy Istvin

L. Az Egyhlzkertleti Kcizgyiil6s a z|tsz|madilsokat elfogadja'

1. Az Egyh6zkeruleti Kcizgyfil6sa KRE-TFK m(ikcid6s6r6'l
sz616jelent6st elfogadja'

2. Felk6ri a Sz6kelyJ6zsefReformdtusAltal6nos Iskola veze6i adatait6s6t,hogy egyszeriisitett6vesbesz6mol6jae1626
(r6szadatok
leir6sa)'
javit6s6t
el
v6gezze
nak adminiszirativ
el3. A hi6nyz6 ktinywvizsg6l6ijelent6seket a vizsg6lat-ok.
v 6gz6s'6tktivet6enaz 6rintettek az Egyhizkeruleti Sz6mvev6htjzjuttass6k el.

2. A F6iskolai Kar kdsztinet6tfejezi ki az Egyh6zkertiletiinknek az 6pitkez6sheznyrijtott anyagi segits6g6rt, 6s
a kcivetkez6eiztend6'ben v6gzend6munk6latok befejez6s6hezm6g tov6bbi segits6getrem6l.
16. JELENTES A RADAY CY6.ITPIIfNY

MUNKAJAROL

13. INTfZMENYEK 2006. I4VI KOLTSEGVETESEI

El6terieszt6:dr. Berecz Agttes

El6terieszt6: Varga Ldszl6

1. Az Egyh6zkeriileti kcizgyfl6s elfogadja a R6dav Gviijtem6ny 2005. 6vi munkajelent6s6t.

1. ADunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyfil6sea
GytikdssyEndre 6voda 2006.6vi kiilts6gvet6s6t18 055 e
j6v6hagvja'
Fi bev6tL[ 6s 18 055 e Ft kiad6si cisszeggel

2. A R6day Gytijtem6ny krisztinet6t fejezi ki az Egyh6zkeriiletnek anyagi segits6g66rt.

2. A Dunameii6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyiil6sea
Ba6r-MadasReform6tus Gimn6zium 6s Altal6nos Iskola
2006. 6vi kcilts6gvet6s6t39? 787 e Ft bev6teli 6s 397
787 e Ft kiad6si tisszeggelj6v6hagyja.

1?. JELENTfS A BUDAPESTI EGYETEMI ES FOISKOI"AI
GYULEKEZETR6L

3. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerr.ilet K<izgyiil6sea
Sz6kely J6zsef.Altal6ttos Iskola 2006' 6vi kcilts6gvet6s6t
j648 68i e Ft bev6teli 6s 48 682 e Ft kiad6si cisszeggel
v6hagyja.

1. Az Egyh6zkerii'letiKtizgyiil6s ktiszcjnettelveszi tudom6sul
a, egyetemilelk6szi jelent6st, Isten Szentlelk6nek6ld6s6t
k6we az Egyetemi Gy0lekezetbenfoly6 szolg6latra'

4. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgy(l6se a
BudapestiReform6tusEgyetemi 6s F6iskolai Gyr'ilekezet
2006.6vi kcilts6gvet6s6t| 525 e Ft bev6teli 6s 1 525 e Ft
ggei j 6v6hagYja.
kiad6si <issze

2. Az Eeyhdzkertileti K<izgyfl6s Isten ir6nti h6l6val veszi
az egyetemi misszi6 iigy6ben tcirt6nt el6rel6p6seket, 6s
tov6bLitdmogat6s6r6lbiztositja a BudapestiReform6tus
Egyetemi 6s F6iskolai Gyiilekezethez kapcsol6d6egyetemi misszi6imunk6t.

5. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet Ktizgyiil6se a
Tahi KonferenciaTelep2006.6vi kiilts6gvet6s6t33 285 e
j6v6hagyja'
Ft bev6teli 6s 33 285 e Ft kiad6si cisszeggel
6. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgytil6sea
R5,dayGyiijtem6ny 2006. 6vi kcilts6gvet6s6t66 477 e Ft
j6v6hagyja'
bev6t-eli6s 66 477 e Ft kiad6si cisszeggel
14. JELENTfS E NCNN HITTUDOMA]\IYI KARAROL
El6terieszt6:dr. B6k6si Sindor
L. Az&gyhlzkeriileti K6zgytil6s elfogadja a KGRE Hittudom6nyi Kar6r6l sz6l6jelent6st.
2. Az Egyhilzkertileti KiSzgyiil6s elfogadja, hogy ? KGRE
Hittudom6nyi Kara 6ltal a mindenkori V. 6vfolyamos
6s vall6stan6r hallgat6kr6l k6szitett irgyneveteol6gus-szemdlyi
jauaslatot a Dunamell6ki Egyhdzkerulet
zett
vezet6s6ge,illetve a fogad6 egyhilzkozs6g vagy int6zm6ny figyelembeveszi a hallgat6 elhelyez6s6n6lilletve
alkalmaz6s6n6I.
3. Az Egyh6zkertileti KozgyfiI6s elfogadja, hogy 6ves ktilts6gvJ6s6ben krilcin p6nzcisszegetfordit 6s ktilcinit el a
NCRP Hittudom6nyi Kar ktinyv- 6s jegyzet kiad6sainak

El6terieszt6:Edes ArPAd

3. Az Egyh6zkeriileti KcizgyfiI6s felk6ri a F6tiszteletfi Elndks6-get,hogy m6g ebben a tan6vben ktirlev6lben hivja
fel a kebelbeligyiilekezetek 6s kdz6piskol6k figyelm6t az
Egyetemi Gyiilekezet kdzciss6g6re,az |ltala kin6lt lehet6-s6gekre,krilijnirs tekintettel a vid6kr6'l 6rkez6,lelki otthonf keres6 egyetemista 6s f6iskol6s fiatalokra'
4. Az Egyh|zkertileti Kcizgyiil6s hivatalos egyetemi.6vkezd6 isientiszteletnek nyilv6nitja a szeptember13-i, nyit6
egyetemiistentiszteletet a Budapestennem egyhdzifel.6oktut6tbu.t tanul6 di5kok 6s az ott tanit6 oktat6k sz6m6ra. Valamint felk6ri a F6tiszteletfi Elnciks6get,hogy
lev6lben k6rje a kebelbeli gyilekezetekhez tattoz6, f6v6'
rosban tanit6 egyetemi 6s f6iskolai oktat6kat, hogy a
szeptember 13-i, 6vkezd6 istentiszteletet jelenletiikkel
tisztelj6k meg 6s kezdj6k ktjzcisim6ds6ggal 6s Szentl6Iek6rt va16ktinycirg6sselaz uj tan6vet.
18. JELENTES AZ EGYHAZXPNUT,NTI FENNTARTASU

r6zorterAsi

INTEZMENYEKR6L

El6tefieszt6: Madarisz

Imr6n6 dr.

1. A kiizgyfl6s a besz6mol6telfogadja.
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2. A kozgyiil6s felhatalmazza az Elnciks6get, hogy saj6t
m6rlegel6sihatdskcirbendcintscinlehet6legaz I.,II. vagy
XlL keriiletben l6v6 iskola6prilet vagy miiktid6 iskola 6tv6teI&A. Ez ut6bbi esetben ez egyiitt i6rna a Ba6rMadas Reform6tusGimn6zium 6s Altal6nos Iskola szerke zeti v 6ltozt at6s6val.
19. JELENTfS E NNP GYOKOSSYINTEZET6R6L
El6terjeszt6:T6th J6nos
1. Az Egyhdzkertileti Kcizgyiil6s a jelent6st elfogadja.

.13

nek anyagi terh6t v6llalja. Fenntart6i v6lt6s id6pontja:
2006.augusztus1.
c. Egyh6zkrizs6gekmin6sit6se
El6teieszt6: dr. Szab6 Istvdn
1. Az Egyh6zkerirleti Kdzgy6l6smeger6siti a B6cs-Kiskuns6gi Reform6tus Egyhdzmegye1nat|rozat|t, amellyel kiemelt
egyh6zkozs6gg6nyilv6nitotta Dunavecse, Kecskemr6t,
Szabadsz6ll6s'
Kunszentmikl6s,
Kiskunhalas,
Tiszak6cske gytlekezeteit.

2. Az Egyhilzkeruleti Kcizgyfl6s k6ri a lelk6szeket 6s gyrilekezeti tagokat, 6ljenek azint6zet 6ltal kin6lt kurzus 6s k6pz6si lehet6s6gekkel.

2. Az Egyhilzkenileti K<izgyiil6smeger6siti a Tolnai Reform6tus Egyh6zmegye 3I 2006-02 -Ogsz. hat6r ozat6t, amelyben a Medinai Misszi6i Egyhdzkozs6getleilnyegyhilzz|
alakitotta 6s Krjlesd anyaegyh|zkozs6ghez csatolta.

20.EGYfBUCvpr

3. Az Egyh6zkeriileti KcizgyfiI6studom6sul veszi a Tolnai
Reform6tus E gyh6zmegye 6I 2006-02-09 sz. hat6r ozat6t,
amely szerint Tam6si misszi6i egyhizkozs6g maradt.

a. Felment6sik6relem a 2005. 6vi II. Egyh6zi Tcirv6ny58.$.
(2) bekezd6seal6l
El6tei eszt6: Hiircstik Imre

4. Az Egyh|zkeriileti Ktizgyiil6s meger6siti a Tolnai Reform6tus Egyh6 zmegye Kcizgyiil6s6nek 4I 2006-02-09 sz. hat|tozatdt, amelyben a Nagyszokolyi Misszi6i Egyh6zkrizs6get any aegyh6zkozs6gg6alakitotta.

(Szavazils alapj6n) AzBgyhilzkertiteti Ktizgy{i16sdr. P. T6th
B6l6n6 igazgat6nakmegadjaa mentesit6st a 2005.6vi Egyh6zi Ttirv6ny ({cizoktat6si tiirv6ny) 58.$.(2) pontja al6l.

5. AzEgyhhzkenileti KcizgyfiI6smeger6siti a Tolnai Re1brm6tus Egyh6zmegyeKcizgy6l6s6nek5/2006-02-09sz. hat|r ozat|t, amelyben Ten gelic anyaegyh6zkdzs6get miszszi6i egyh|zkozs6gg6 alakitotta 6t.

b. T6j6koztat6sa szentm6rtonk6tai 6ltal6nos iskola fenntart6i k6rd6s6ro1

d. Jelent6s a }/,6tuah6zi Lelk6sztidtil6 iigy6ben

El6terjeszt6:Hiircstik Imre

El6tei444444444444444
eszt6'.Var ga L 6s z16

1. A Szentm6rtonk6tai Sz6kely J6zsef Reform6tus lltal'a'
nos Iskola mint 8 oszt6lyos int6zm6ny megfelel6en ki6piilt. A mfikcid6shezsziiks6ges t6rgyi felt6telekkel rendelkezik, ez6tt a fenntart6 st6tusza a DREK-I61 a teriiletileg illet6kes szintre, a helyi egyh6zkcizs6ghezkeriiljcin
a kcivetkez6megkcit6sekkel:

1A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet Kcizgyiil6sea
MAtr ahhzi Lelk6sziidiil6r 61 s2616besz6mol6t j6v6hagy6lag elfogadja.

2. A fenntart6 (Szentm6rtonk6tai Reform6tus Egyh6zkozs6g) hozzon l6tue igazgat6tan6csot,amelynek elntik6t az
egyh6zmegye deleg6lja. Az egyh|zkozs6g az eszkozfejleszt6srev6llalt kcitelezetts696t2008-igfenntartja 6s en-

K6zgyiil6sa P6.csiReformd.tusKoll4giumban

2A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kiizgyiil6se az
iidiil6 fehijit6s6val 6s rizemeltet6s6vel az Egyh6zkeriilet
Sz6kh|ziltbizza meg.
3A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkertilet Kcizgyiil6se a
MRE Zsinata 6s a Kerulet kcizcittimeg6llapod6stj6v6hagy6lagtudom6sul veszi 6s meger6siti.

Az egyhd.zheriileti kdzgyiilAs dprilisi iil4sdt a Pdcsi
Reformd,tusKoll4giumban tartottcr..Az uduaron felt.llitott
harangl&bat az til6s el6tt szenteltefel Szab6Istu6,npilsp\h.
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Reform6tus
Dunamell6ki

EGYHAZMEGYEIADATOK
DATUMA:2006. 6prilis
ADATSZOLGALTATAS

BARANYA

4. Fekete L6szl6 - 0rk6nyb6l Gy6nra
5. Agoston G6za - P6nd - helyettes lelk6szb6lmegv6lasztott lelk6sz

U.I HPIYNN SZOLGAL:
1. Szil6gyin6Szem6'kAndrea - Vajszl6r6lt6vozott
2. Balogh LiszI6 Barna - helyettes lelk6sz - Magyarb6ly
3. N6meth Norbert - Cs6nyoszr6- helyettes lelk6szb6l
megv6lasztottlelk6sz

ELHUNYT:
f Vrirds J6nos lelkip6sztor 37 6ves kor6ban
SZULETETT:

BACS-KISKUNSAG
SZULETETT:
1. Hunor - Balilzs Hajnalka szentkir6lyi h. lelk6sz els6
gyermeke
2. Jtiia - Farag6n6 Bencsik D6ra helv6ciai lelk6szn6 6s
Farag6Attila mdsodik gyermeke

1. Panni - Makay L6szl6 6s Burkus Erika nagykehi lelk6szhdzasp6r m6sodik gyermeke
2. R6ka Damarisz - Balogh Lilszl6 Levente dabi lelk6sz
harmadik gyermeke

ESZAKPEST
UJ HELYEN SZOLGAL:

BUDAPEST - DEL
UJ HELYENSZOLGAL:

1.
2.
3.
4.

Cs6k6nyTam6s- lirdliget
SzaszdkImre - Veresegyh6z6r6lTcirtikb6lintra
Kiss Tam6sn6Mikolai Agnes - Szigetmonostor
Boros P6ter - Budahegyvid6kr6'l Budakeszire

Bud6r6l
KovdcsGergely- Pesthidegkritra

TOLNA
SZULETETT:
Zsombor
Viktor - GydrgyAttila albertfalvilelk6szm6sodik gyermeke

NYUGDiJBAMENT:
1. SzalkaiLajos- Kajdacsr6l
2. HentesLAszI6- Nagyszokolyr6l

BUDAPEST - ESZAK
VERTESALJA
U.I UPT-YBNSZOLGAL:
- orczilg'
BalogZoltiln - Bp-N6metajkriEgyh6zkozs6g
miatt felftiggesztilelk6szi
gyiil6si k6pvisel6jel<ilts6ge
szolg6latAt
\MJGDIJBAMENT:

SZULETETT:
1. Sdmuel Krist6f - Gottfried Rich6rd alap-als6szentiv6ni
lelk6sz harmadik gyermeke
2. Biborka R6ka - Szab6Ferenc mdnyi lelk6sz 6s Popovics
Adrienn vall6stan6r els6 gyermeke

dr. BudayP6ter- B6k6smegyer

ELHUNYT NYT]GDiJASLELKIPASZTOROK

DELPEST
U; gnrvpu sZoLGAL:
1. S6fr6ny Zoltiln - Bugyir6l m6s keniletbe tdvozott
2. Thur6czy Istvdn - T<jktjl-Hal6sztelekre Gyul6r6l
3. Barta K6roly - Bugyira Gy6nr6l

f
f
f
t
t
f

dr. Bajusz Ferenc teol6giai tan6r
KolozsvdryKiss L6szl6 volt kerekegyh6zilelkip6sztor
Egri Mikl6s EI6d ny. esperes
LlntutLilszl6
R6ka Lajos
dr. Vincze Ferenc

Kdnto rk6pz6 Tanfolyam Dunamell6ken
A Dunamell@ki Egyln5;zkertilet K6ntork 6pz6 6s K6ntortov6bbk 6pz6 Tanfolyamot
rend ez 200 6. j ri l iu s 9 -29-ig Bu dapest en az E gyh|zkeriilet Sz6kh6zilban.
Jelentkez6s:m6jus 20-rga kdvetkez6 cimen:Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet
Sz|khfuzaL0g2Budapest, R6day u.28. (a borit6knirj5,k16:Kilntork6pzf Tanfolyam).
A jelentke z6shezcsatoland6:rovid. on6letuajz,lelk6szi aj6nl5s, h6ziorvosi igazol6s, (,k6zoss6gbe mehet"), felb6lyegzett 6s megcimzett v 6laszborit6k.
R6szv6telidij: 35 000 Ft (hat6rontfrliaknak kedvezm6nyesen,a kedvezm6nym6rt6ke
egy6ni elbir6l6s szerint), amelyet a tanfolyam els6 napj6n kell befizetni
(az <isszegtartalmazza a yeggelit,eb6det,vacsor6t, sz6ll6st 6s tandijat).
El6szorjelentkez6lka Reform6tus Enekeskdnywkovetkez66nekeinek
els6 verseit tanulj6k meg kivi.ilr6l:
2 3 , 2 5 ,4 2 , 6 5 , 6 6 , 8 4 , 8 99, 0 , L 3 4 , 1 3 5 !, 6 4 , 7 6 5 ,1 6 7 , 2 r 0 , 2 2 5 , 2 2 6 , 2 5 4 , 2 6 4 , 2 7 4 , 2 9 9 ,
3l-5, 3l-6, 326, 34L, 345, 370,390, 460, 463, 5t7.
Tov6bbi inform6ci6k:
telefonon: 06-70-23'63-480, Gyiilv6sziBedta.
e-mail : ref.kantorkepzo@freemail.hu

N6pmozgalmi adatok a Dunamell@ki Reform6tus E gyh6zkeriilet
Temet6s
H6zass6ek<it6s
Konfirm6ci6
Kereszte16s
Egyh6zmegye
N6 Ossz.
F6rfi
Ossz.
Veqyes
Tiszta
N6
Ossz.
F6rfi
F6rfi N6 Ossz.
82 250 23r 4 8 1
72
10
24L
81 110 191
1 1 9 L22
Baranva
483 442 925
L74
130
44
518
6 1 6 279 299
B6cskiskuns6e 3 1 9 297
331 509 636 LL45
232
99
7 4 8 180 177 357
379 364
Bp-D6l
264 658 797 L455
1
7
7
8
7
209
388
175
823
377 427
Bp-Eszak
254 832 765 L597
161
93
536 54r L O 1 7 3 5 5 423 7 7 8
Dr5lpest
zLO 450 439 889
131
79
7 3 3 2 L 7 26L 478
3 9 1 342
Eszakpest
4
L
63 L70 192 362
22
252 70 95 165
124 128
Tolna
98 268 242 5 1 0
61
37
282
3 5 3 r27 I D D
165 188
V6rtesalja
1005 r476 3620 3744 7364
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MIATYANK IMAKERT
Miiv6sz:!"k Viilgye
Ocs
Par6lzia uduar
2006. jilius 28 - augusztus 6.
Id6n nydron a Miiv6szetek Volgye programsorozatkeret6ben val6sul meg
a budapesti teol6gusok6ltal milr a 2005-osdebreceniCsillagponton is nagy sikert
fel6llit6sa, melynek c61ja,hogy segitsenjobban meg6rtetni
aratott ,,MrATyANKTMAKERT"
J6zusnak a tanitv6nyoknak tanitott alapim6ds6g6nak l6nyeg6t, iizenet6t.
A Mi Aty6nk ki6llit6s egy interaktiv, azaz,,6ld' ki6llit6s, melynek c61ja,hogy az im6ds6g
egyes gondolatait kozelebb hozva, 6t6lhet6v6,,s ez 6ltal megj egyezhetffib6 tegye
a kereszty6ns6gkozoskincs6t. Hissztik azt,ha valaki v6gig,,6li"
aki6llit6st, m6shogyanfogja elmondani az im6ds6got, mint kordbban.
Hiszen.amit 6t6lunk, meg6rintiink, megtapasztalunk, azjobban a r6szi.inkk6v6lik,
mint amit csak hallunk 6s befogadunk.
A Mfiv6szetek Volgy6ben az6rtige"fo"rit izgalmasnak a ki6llit6s, mert itt
- noha a par6kia udvara a reform6tus templommal szakr6lis hely al6togat6k nagyobb r6,szenem gyi.ilekezetekbf,6rkezik,hanem a Vcilgy l6togat6i.
Ehhez m6rten szeretn6nkkipr6b6lni, hogyan 6rv6nyestil
a ki6llit6s,,vil6gibb" ktirnyezetben.
frdemes teh6t ny6ron megl6togatni a Miiv6szetekVolgy6t,
s ezen belul az ocsi templomot, par6ki6t akilr gyiilekezeti, ifiirs6gi csoportoknakis,
hiszen j6 6lm6nyben lehet r6sztnk ezen imakert 6ltal is.
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