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Dr. Tőkéczki László egyházkerületi főgondnokról az ülés megnyitásakor: 

 
 

Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 
 
 

Szomorúan jelentem, hogy nem lehet közöttünk dr. Tőkéczki László egyházkerületi főgond-
nokunk, mert 2018. január 8-án tragikus hirtelenséggel elhunyt. Csak egy gondolatot szeret-
nék mondani az ő életéről, szolgálatáról. 1952-ben született és az 50-es, 60-as évek elején 
megérte azt a korszakot, amikor a hamisság és a hazugság uralkodott. Főgondnoki székfoglaló 
beszédében mondta, hogy akkor tanulta, akkor kapta szüleitől, lelkipásztoraitól, tanítóitól, 
hogy a cél, a feladat: felmutatni a világosságot. 
 
„… az ateista kommunizmus nyomorúságai között is fontosnak tartották, hogy továbbadják 
Jézus Krisztus, Isten fiába, a Megváltóba vetett hitet. Tradicionálisan törékeny volt ez a hit, de 
szívósan őrizte népét és óriási lehetősége volt mindenkinek, aki a hamisságok és hazugságok 
világában világosságot akart látni. Sokszor búvópatakká kényszerült mindez, de Isten gon-
doskodott rólunk, fiakként. S így személyessé is vált a hit, indoklásra nem szorulóvá, de egy-
ben sokaknál csendesen cselekedni akaróvá is.” 
 
Egész élete erről szólt. Ezért járta a nagyvárosokat, ahol több száz ember hallgatta, de elment 
kistelepülésekre, vagy határon túlra is az övéi közé, oda is, ahol csak tízen vagy tizenöten 
voltak. Nagyon szerette az ifjúságot. Célja volt, hogy minél inkább olyan fiatalságunk legyen, 
amely keresztyénként és értelmes polgárként ezt a népet szolgálja. Amikor rá emlékezünk, 
akkor úgy gondolom, olyan keresztyén testvérünket vesztettük el, aki szolgálatával, beszédé-
vel, igazmondásával Krisztusról tett bizonyságot. 
 
Egyperces csendes felállással emlékezzünk! 
 
„Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának; mert ha élünk, az Úr-
nak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár éljünk, akár haljunk, az Úréi va-
gyunk.” (Róma 14,7-8.) 
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Püspöki beszámoló 
 
Előterjeszti: Dr. Szabó István 
 
Főtiszteletű Egyházkerületi Tanács! 
 
Nagyon röviden, csak néhány szót szeretnék szólni gazdasági ügyeink elé. Az első megjegy-
zése voltaképpen nem is ezekre vonatkozik, bár ennek is van gazdasági vonzata. Hibát követ-
tünk el, hogy a tanácsülésünket nem az ún. kis díszteremben tartjuk, mert sokkal kényelme-
sebben, emberszerűbben elférünk, mint ebben az óriási teremben. Most itt alig harmincan 
vagyunk alkotótagok. Ha a kis teremben tartjuk ülésünket, nem kellett volna ezt a nagy termet 
fölfűteni. 
 
A mai Ige jár a fejemben, idei költségvetésünk megvitatására készülve: mit használ az ember-
nek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. Ma olyan költségvetést fogunk 
látni, amilyent, azt hiszem, nagyon régóta vagy talán egyáltalán nem is látott a Dunamelléki 
Egyházkerület Tanácsa. A kormányzattól kapott támogatások, illetve a reánk bízott és álta-
lunk kezelt egyéb támogatások okán, mondhatom, akár tízszerese is az az összeg, amit a költ-
ségvetésben látunk, ahhoz képest, amit tárgyalni szoktunk. Sok milliárd forintról van szó. 
Egyházkerületünk is jelentős támogatást kapott az elmúlt év végén. Hálával és köszönettel 
tartozunk a kormányzatnak, hogy az évek során összegyűjtött, kezünkbe adott kéréseket, igé-
nyeket részben meghallgatta, és most ilyen módon teljesítette. 132 gyülekezetet fogunk tudni 
majd támogatni. Ezek pontos részletezése még nincs benne a költségvetésben, mert március 
1-ig dől el véglegesen, hogy mely egyházmegye mely gyülekezete, milyen programra fog 
támogatást kapni – de szeretném hangsúlyozni, hogy ezek kivétel nélkül beruházási progra-
mok. Tehát működésre, könyvkiadásra, rakétakilövőre, stb. nem kaptunk támogatást. Ráadá-
sul, sok igényt nem is tudunk teljesíteni. Igaz, a Magyar Közlönyt olvasva sok lelkipászto-
runk, presbiterünk, gondnokunk hirtelen rendkívül élénk fantáziáról kezdett tanúbizonyságot 
tenni. De toronycsillagot nem fogunk aranyozni, orgona-szárny bővítésére nem fog belőle 
telni, ravatalozóra, templomkerítésre, parókia udvarra ültetendő, előnevelt 30 éves mogyoró-
fára és egyéb efféle, hihetetlenül fontos dolgokra nem kerül belőle. Viszont, megújulhat talán 
néhány parókia, ahol már berogyott a tető, és néhány templom is, amely nemcsak a falu, ha-
nem a világ csúfja. Néhány bontakozó, fejlődő gyülekezet templomhoz, parókiához, gyüleke-
zeti közösségi térhez juthat ebből a támogatásból. Gazdasági Bizottsági ülésünkön meghatá-
roztuk azt a 132 gyülekezetet, amelyet támogatni tudunk ebből a programból. 
 
Mindazáltal, mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri? És ez nem is az egész 
világ. Tudom, mindent összevetve, csak nekünk olyan nagy ez az összeg, és, mondják mások, 
hogy hát mivel országgyűlési választás lesz, most ezt néhány párt rettenetesen nagy összegnek 
tünteti fel. Mégis, az összeg nagysága, a minket ért megtiszteltetés roppant terhet ró ránk. 
Tisztességesen és becsületesen kell felhasználni, és arra a célra kell fordítani, amire egy-egy 
gyülekezet kérte és kapta. Minderről a kerületi tanács, a közgyűlés és az egyházkerület beke-
belezett gyülekezetei és az érintettek folyamatosan tájékoztatást fognak kapni. 
 
Ami az egyházkerületünk költségvetését illeti, látni fogjuk, sem a kerület, sem a kerület in-
tézményei nem mozdulunk el nagyon a tavalyi számoktól. Tehát ha nem kapjuk ezt az év végi 
támogatást, ha nem vállaltuk volna, hogy a határon túli egyházak finanszírozásának a kezelé-
sében részt veszünk, akkor szinte ugyanaz lenne előttünk, mint az elmúlt esztendőben. A zsi-
nati tagok is tudják, az adó 1 százalékok felajánlásából, illetve azok kiegészítéséből, némi 
közalapból és egyéb támogatásból gazdálkodik az egyházkerület. Kérek mindenkit, legyen 
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bölcs, mikor a nagy számokat látja, ne feledje közben a valóságos kerületi működést. Köszö-
nettel tartozom e helyről is mindazoknak, akik, de legfőképpen az egyházmegyék vezetése, 
segítettek az elmúlt időben az igényeket folyamatosan regisztrálni, karbantartani; továbbá 
akik odafigyeltek, hogy már teljesült igény ne fusson tovább nálunk, akik érzékenyek voltak 
arra, hogy lelkipásztorok, gyülekezetek figyelmét felhívják, hogy jelezzék a szükségeiket. 
Meg kell jegyeznem, hogy aki az elmúlt 2-3 esztendőben nem tisztelte meg az egyházmegyét 
és az egyházkerületet azzal, hogy igényét jelezze, annak most nem tudunk segíteni. Ezeket a 
támogatásokat tételes lista alapján kértük, és akiknek a nevében kértük, azoknak most nem 
mondhatjuk, hogy ugyan a ti nevetekben kértük, de ti nem kaptok, mert hirtelen valaki megvi-
lágosodott, hogy ő is el tudná ezt a pénzt költeni. (Sajnos, már volt, és lesz is a következő 
időszakban néhány csúnya szóváltás ennek kapcsán. Én bírom szusszal.) Ki-ki a maga mód-
ján, kérem, szelíden vagy határozottan, adja értésre, hogy nem akkor kell kitalálni a szükséget 
és a problémát, amikor megjelenik a Magyar Közlönyben egy összeg. A szükség és a problé-
ma már előbb is ott volt. De ha minket nem tiszteltek meg a gyülekezetek a kéréssel, most 
nem tudunk segíteni. 
 
Végül még egy általános megjegyzést szeretnék idefűzni. A Királyok II. könyvében megren-
dítő történetet olvasunk a fiatal Jósiás királyról, aki tízévi gyámság után, éppen nagykorúságra 
jutva elkezdi Isten népének megújítását. Elrendeli a templom renoválását, és a templom reno-
válása közben találják meg a törvénykönyvet, ebből pedig lelki megújulás indul. Azért hozom 
ezt ide, mert sokan mondják – és nyilván, jogosan mondják –, hogy itt ez a sok pénz, itt ez a 
sok malter, itt ez a sok vakolat, itt ez a sok építkezés, itt ez a sok robot – de mi van a lelkiek-
kel!? Lélekben kellene az egyháznak megújulnia. S bár akadt egy miniszterelnök-jelölt, aki 
megreformálna, és minden pénzünket elvenné, még azt is, amit eddig kaptunk, csak azért, 
hogy aztán kellően lelkiek legyünk, és ezzel a szöveggel nem kell törődnünk; de azért okkal 
tesszük fel a kérdést, éppen Jézus szavához igazodva: mit használ az embernek, ha az egész 
világot megnyeri? Mit használ, ha gyönyörűek a templomok, ha óvoda-programunk lesz, ha 
már szinte nem is tudjuk számba venni, annyi a lehetőség, de lelkünkben kárt vallunk?! Isten 
azonban – ahogy ezt a Királyok Könyvében olvassuk – időnként vargabetűre késztet minket; 
például, valakinek észre kell vennie, hogy kopott a templom, használhatatlan a gyülekezeti 
ház, lakhatatlan a parókia – ahogy világ csúfjára volt a salamoni templom dicsősége –, hát fel 
kell fogadni a munkásokat, be kell állni, neki kell kezdeni megújítani. És eközben előkerül a 
befalazott törvénykönyv, és aztán majd a törvénykönyv olvasása elindít egy lelki ébredést. 
Adja Isten, hogy most, amikor annyi mindennek nekifogunk, mert világ csúfsága már a külső 
elesettségünk, megtaláljuk az igazi törvényt, amit a Szentlélek ír kinek-kinek a szívébe, és 
adjon belőle megújulást, ébredést, Istenhez térést, szövetség-megújítást! Azt kívánom, hogy 
így tárgyaljunk ma mindenféle dolgunkról. 

 
*****

 
 

Az Egyházkerületi Tanács 2018. február 19-én tartott ülésének határozatai 
 

6. Új alkotótag igazolása 
Előterjeszti: Szabó Ferenc 

 
Határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács Kovách Péterné Mészáros Erzsébet 
Mária pellérdi lelkipásztor egyházkerületi tanácsossá történt megválasztását tudomásul veszi, 
és alkotótagjai közé fogadja. Életére és minden szolgálatára Isten áldását kéri. 
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8. Az Egyházkerület és az Intézmények 2018. évi költségvetései 
Előterjeszti: Szabó Ferenc 

 

8/a. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács az Egyházkerület 2018. évi költségvetését 
55 089 486 679,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja. 
 

8/b. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács az Egyházkerületi Székház és Konferen-
cia-központ 2018. évi költségvetését 100 814 000,- forint bevételi és kiadási összeggel elfo-
gadja. 
 

8/b/I. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Mátraházi Konferencia-központ 2018. 
évi költségvetését 90 256 918,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja. 
 

8/b/II. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Galyatetői Konferencia-központ 2018. 
évi költségvetését 28 131 213,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja. 
 

8/ b/III. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Bibliás Könyvesbolt 2018. évi költség-
vetését 31 002 000,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja. 
 

8/c. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Ráday Felsőoktatási Diákotthon 2018. 
évi költségvetését 76 061 894,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja. 
 

8/d. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Kárpát-medencei Református Ifjúsági 
Központ 2018. évi költségvetését 39 084 697,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja. 
 

8/e. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Tahi Konferencia-telep 2018. évi költ-
ségvetését 36 261 655,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja. 
 

8/f. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Baár-Madas Református Gimnázium, 
Általános Iskola és Diákotthon 2018. évi költségvetését 654 260 000,- forint bevételi és ki-
adási összeggel elfogadja. 
 

8/g. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Sylvester János Református Gimnázium 
2018. évi költségvetését 234 502 000,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja. 
 

8/h. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Gyökössy Endre Református Óvoda 
2018. évi költségvetését 37 305 185,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja. 
 

8/i. határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Ráday Gyűjtemény 2018. évi költségve-
tését 237 325 000,- forint bevételi és kiadási oldallal elfogadja. 
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9a. Nagykőrösi ingatlan eladása 
Előterjeszti: Dr. Szabó István püspök 

 
Határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács felhatalmazza az Elnökséget, hogy a 
nagykőrösi 0536/15 hrsz. alatt felvett ingatlan eladása ügyében eljárjon. 
 

9b. Ingatlan vásárlása a Gyökössy Óvodának 
Előterjeszti: Dr. Szabó István püspök 

 
Határozat: 
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács felhatalmazza az Elnökséget, hogy a Bu-
dapest II. ker. Orló u. 3/a. sz. alatti, 12330/2 helyrajzi számú ingatlannak a Gyökössy Óvoda 
céljára történő megvásárlása ügyében eljárjon. 
 

*****
 

2017. december 1. – 2018. február 28. között jelentett személyi változások 
 

BARANYA 
 

ÚJ HELYEN SZOLGÁL: 
Bárány Ágota – Nagydobszára hl. 
 

SZÜLETETT: 
Dr. Komlósi Péter és Sümegi Nóra 3. gyermeke – Péter Áron 
 

BÁCS-KISKUNSÁG 
 

ÚJ HELYEN SZOLGÁL: 
Farkasné Tóth Zsuzsanna Ágnes – Ordasra missziói lelkész 
 

BUDAPEST-DÉL 
 

ÚJ HELYEN SZOLGÁL: 
Czinke-Szabó Ágnes – TI-ről Pestszentlőrinc-Kossuth térre bl. 
Kincses Margit – Kárpátaljáról Pesterzsébet-Klapka térre bl. 
Németh Balázs – Budapesti Egyetemi és Főiskolai Gyülekezet intézeti lp. 
Sebestyén Katalin – Budáról rendelkezési állományba 
Veres Kata – Budafokra hittanoktató sl. 
 

SZÜLETETT: 
Háromszéki Botond 2. gyermeke – Dóra 
Szepesy László 3. gyermeke – Tamás 
Takaró Tamás Dániel 2. gyermeke – Csenge Blanka 
 

BUDAPEST-ÉSZAK 
 

ÚJ HELYEN SZOLGÁL: 
Bíró Botond – Budapest-Kálvin térre hl. 
Kovács Enikő – Vértesaljáról a püspöki hivatalba intézeti lp. 
Pintérné Tóth Ágnes – Rákoscsabáról a Schweitzer Albert Otthonba intézeti lp. 
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DÉLPEST 
 

ÚJ HELYEN SZOLGÁL: 
Lénárt Tibor – Monorierdőre missziói lelkész 
Lovadi István – Sellyéről Bugyira megválasztott lelkész 
Szappanos Zoltán – Ócsára hl. 
Szegedi Gergely – Tószegről visszarendelve 
Tóth Róbert – Kárpátaljáról Tószegre bl. 
 

SZÜLETETT: 
Csűrös András Jakab és Varga Vanda 2. gyermeke – Ábel Gyula 
 

ÉSZAKPEST  
 

ÚJ HELYEN SZOLGÁL: 
Adamek Norbert – lemondott szokolyai lelkészi állásáról 
Csőri-Czinkos Gergő Tamás – őrbottyáni otthonból Veresegyházra bl. 
Koncz Zoltán – Kosdra hl. 
Márkusné Láng Ilona – Szokolyára hl. 
Pintér Andrea – Budakesziről rendelkezési állományba 
Terjék Judit – Mátraházáról rendelkezési állományba 
 

SZÜLETETT: 
Vásárhelyi Bálint Márk 1. gyermeke - Flóra Illangó 
 

NYUGDÍJBA MENT: 
Schmidt Ferenc – Kosd 
 

TOLNA 
 

ÚJ HELYEN SZOLGÁL: 
Kovács László – lemondott őcsényi lelkészi állásáról 
Kovácsné Smatarla Ibolya –őcsényi szolgálatából felmentve 
 

VÉRTESALJA 
- 
 

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK: 
Bölcsföldi László – Velence 
Hamar Istvánné – Szolnok 
 

Dr. Tőkéczki László egyházkerületi főgondnok 2018. január 8-án elhunyt 
 

 

Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlöny 
a Dunamelléki Református Egyházkerület hivatalos időszaki lapja 

1092 Budapest, Ráday u. 28. 
 

Felelős szerkesztő: Szabó Ferenc lelkészi főjegyző 
Szerkesztő: Kardos Ábel püspöki titkár 

e-mail: ph@raday28.hu 
 


