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JOVEL,SZENTLELEKURISTENI
Evfordul6k tenger6ben 6hinkl Amikor ezeket a sorokat irni kezdem,6ppen 60. 6vfordul6ja van Berlin elest6nek. Szimbolikusan
akkor, 60 6vvel ez el6tt szenvedett v6gs6 veres6get a ,,fasiszta fenevad", mely eltorzult, elfajult eszmevil6g6val retteg6sben tarLotla az eg6sz akkori vil6got. Evekkel ez ut6n, m6g fiatal koromban l6ttam egy filmet, a velem egykorfak m6g bizton eml6keznek 16, ,,Berlin eleste" cimmel. Az akkori szovjet filmgyart6s
iratlan, de tirls6gosan is egycintetf szabillyai szerint k6sz:.i.ltez
az aJkotils is. Ebben Hitler v6gnapjait is l6thatt6k a n6z6'l<,tcibbek kdzcitt azt az esem6nyt is, amikor nem sokkal cingyilkos halala el6tt parancsot ad a berlini metr6 el6rasztilsilra, nehogy
azon 6t trirjenek be az egy6bk6nt m6r akkor feltart6zLathatatlan ostroml6 seregek. Titk6rn6je, aki v6gig engedelmesen 6s hiis6gesenkitartott mellette, ekkor lett talajvesztett, hiszen addig
sok berlinivel egyiitt saj6t hozz{tafioz6i is a metr6ban leltek
mened6ket, s ez6rt kinos hal6lt is. Sokakkal egyiitt v6gr.il ez a
n6 is,,l6gy iltkozott, Hitler" szavakkal fejezte be kisiklott 6let6t.
A film v6ge fel6 a felszabadit6 csapatok elcizrinlik a n6met f6v6rost, majd a repril6t6ren leszdll egy csod6s repril6g6p, s a repril6tetet ovez6 iinnepl6 tizezrek sokas6ga k<izdtt m6lt6s6gteljesen
v6gigl6pdel egy j6s6gos arcri, t6bornoki uniformisba rjltdzritt ember: Szt6lin elvt6rs, a szabadit6. Nincs jelent6s6ge, hiteles-e ez
a ttirt6net vag'y sem, az bizonyos, hogy ez a j6s6gos embervez6r
- trirt6n6szek becsl6se szerint - sokszor annyi 6rtatlan hal6los
|ldozatot produkalt, mint a fasiszta diktatirra hajdani els6 embere, Hitler. S b5r Szt6lin,,generalisszimusz" form6lisan a vil6g
legnagyobb 6llam6nak els6 emberek6nt halt meg, gyakorlatilag
ekkorra m6r mindenki mag6ra hagyta beteg6gy6n, mintha egy
kivetett priria lett volna, s nem az akkori vil6g egyik rettegett
f6vez6re. Kimondatlanul 6 is 6tkozott volt, mint hajdani legf6'bb
ellens6gel Holnap lesz 15 6ve, hogy rij, demokratikus parlamentiink, mely jelk6pesen 6ppen ennek a szt6linizmusnak a teljes
v6g6t jelezte haz6nkban, megalakult. Ma az emlitett k6tf6vez6r
hatalmi jelk6peit (horogkereszt 6s vcircis <it6gri csillag) tilos jelk6pk6nt haszn6lni, s torz eszm6iknek nincs helye a mai kor civiliz6lt eszmerendszer6ben!
I{b. 1972 6vvel ez el6tt az 6rettiink 6lt, v6lts6ghal6lt halt 6s
felt6madott Krisztus Kir6ly * tanitv6nyai szemel6tt6ra - felemelkedett, majd eltiint az 6gben. 10 nap mrilva, az els6 Piinkrjsdkor - ahogy megig6rte - elkuldte tanitv6nyainak a kett6s
trizes nyelvek 6s nagy z6gilskis,6tet6ben r6juk sz6llt Szent Lelket. Mindaz, amire az emberek Krisztusr6l eml6keznek, az6ta
nemhogy megkopott volna, hanem m6g dics6s6gesebb f6nyben
vil6gol. Megismert hatalma 6s szeretete nemhogy hanyatlott
volna, hanem sz6t6radva egymest v6lt6 korokbanl6tez6 taritv6nyainak l6ptei 6s munk6ja nyom6n a vil6gban, m6ra betrjlti
az eg6szfcildet. A mennybemenetel 6ta. melyre Aldoz6csritrirtcikcin
eml6keztink, mi magunk is mennyei 6llampolg6rok vagyunk,
hiszen vil6gosan megmondta: ,, (J6n. 14.2) Az 6n Aty6mnak h6zdban sok lak6hely, van; ha pedig nem volna, megmondtam volna n6ktek. Elmegyek, hogy.helyet k6szitsek n6ktek." Ajelk6pet,
a keresztet, mely Re5 eml6keztet, szinte az eg6sz vil6gon ma

barki haszn6lhatja, s akit m6r Krisztus meg6rintett, azt szent
|ldozatan eml6kezteti. Isten kir6lys6g6nak v6rom6nyos polg6raik6nt 6s lakosaik6nt egyben kir6lyi gyermekek vagyunk,
akikre azzal, hogy Krisztus legf6bb f6papk6nt saj6t test6vel v6g6rv6nyesen mutatta be a biin6rt val6 6ldozatot, feleslegess6 t6Ve a mindennapi olt6ri {ldozatot, hagyom6nyozta af6papkozbenj6r6 (im6ds6g!) hivat6s6t. Igy letttink egyetemes paps6g, kir6lyi paps6g, szent nemzet, megtart6sra val6 n6p, hogy hirdessriLk,,Annak hatalmas dolgait, a ki a scit6ts6gb6i.az 6 csod6latos
vil6goss6g6ra hivott ell' minket.
Krisztus Ig6je 6s Szent Lelke 6ltal ma is munk6lkodik. Megkeresi 6s megtal6lja a b(ncis, bolyong6 elveszettet, nyomorultat,
6s biinbocs6nat6val alkalmass6 tesz benni.inket nem csak az
cirrik 6letre, de arra is, hogy ezen a fcild<intcibb6 ne a brinnek, hanem Istennek szolg6ljunk. Hogy mindannak, amit Isten javunkra teremtett, nap mint nap cinilhessrink, 6s m6sokat is megrirvendeztethessiink. Hogy mindez6rt h6l6val 6ldozzunk 6s teljesitsrik a Fels6gesnek tett fogad6sainkat. Hogy l6that6 m6don
k6pviseljrik, mintegy kirendelt nagykrivetekk6nt, konzu-lk6nt,
attas6k6nt e vil6gban Krisztust 6s az Isten orczilgilt. Hogy kiil<inbs6get tudjunk tenni j6 6s rossz, tgaz 6s hamis, mennyei 6s
gonosz krizdtt. Hogy ne el6gedjrink meg a talmival, a bizsuval,
amikor az 6kes fu6gak6 is a mi6nl< lehetl Azon munkrilkodjunk,
hogy a haland6t elnyelje az 6let. Hogy a gonoszt j6val gy6zzik
meg, nem pedig m6g nagyobb gonosszal. S hitelesitve neki sz6nt
6letrinket, szeressrik,,Ot, a Szenth6roms6g Istent, szeressri-k
mindazokat, akiket O benne testv6reinkriLl rendelt, szeresstik
mindazokat, akiket r6nk bizott, s ha meg kell tennrink, hdt szeresstik ellenfeleinket, ellens6geinket is! Mert - sajnos - vannak
ellens6geink, b6r nem keresttik, nem teremtettiik 6s nem tal6ltuk ki 6ketl Akik a feket6t feh6rnek mondj6k, a tcik6letlent pedig tcik6letesnek. Akik hatalmat, befoly6st 6s vagyont hajh6sznak, nem tcir6dve m6sok e miatt esett birj6val-baj6val 6s k6r6va1.Akik megnyomoritj6k, megb6ntj6k, megal6zz6k a szeglnyt,
s k6rt okoznak a v6dtelennek, kicsinynek, 6rv6nak 6s betegnek.
Al<ik a b(int igaznak, a betegs6get eg6szs6gnek 6s norm6lisnak
mondj6k. Akik el6rulj6k szeretteiket, n6piiket 6s nemzetiiket,
akik eladj6k az eleikt6l r6juk szallt javakat hitv6ny bag66rt, semmis6gek6rt. Akik tagadj6k, k6romolj6k a Mindens6g Ur6t, s
Krisztus <irrikk6val6 hatalm6t. Akik a szentet 6s dics6s6gesetler6ngatj6k a porba. Akik betolakodnak a szivek, csalddok, bar6tok, templomok bels6 csendj6be, hogy ott zavart,, vihart 6s b6k6tlens6get keltsenek. Al<ik tudva vagy tudattalanul a Gonosz szcivets6gesei 6s szolg{i ahelyett, hogy Istenhez hajoln6nak.
Szentl6lek Ur Isten, k6nink, sz6nj meg minket! Jcivel, sz6llj
mire6nk is! J6rd 6t szivrinket, sz6nkat, eg6sz lelkiinket 6s val6nkat! Add nekrink mennyei er6det! T6gy benniinket tieidd6
teljes 6letiinkben, most 6s mindrirrikk6l Amen!
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EGY KIS HONLAP-BEMUTATO(2.)
Par6lzia- a reformd,tusportdl
www.Parokia.hu
(ljszerii, a hagyomd.n'yosknncepci6ht1leltdr6 $ondolhndas 6s strula'
tira - tald,n tgy hezdhetndnhlegrduidebbena Par6hia portd'I bemu'
tatasd,t, d,e ez persze csah abban az esetben lenne igaz, ha egyhdzunhnah lett uoln'abd'rmifdlehagyomdnya uagy ahi.r koncepciSjaaz
interneteshomrnunikiri6 terdn' De 2000-ben m6g nern uolt. APar6'
hia l1trehozdsdt els6sorban ez a f6'j6 hidnydrzet motiu6'Ita, 6s a re'
m6ny, hogy megmutatni h\nnyebb, mint elrnagyardzni, m'ire is gondnlunh ual6jd.ban...
MI6RT PAROKIA?
Az alapit6k olyanegyh6ztagok, presbiterek, akiketj6 sorsuk olyan
gyiilekezetekben nevelt fel, ahol a templom 6pdLletemellett a lel'
k6szlak6s hasonl6an fontos kriz6ss6git6rk6nt miikddve mindig le'
het6s6getadott a szem6lyestal6lkoz6sokra, meghitt besz6lget6sekre, poh6r izre, szemllyes sztiLks6gletekfelismer6s6re 6s bet<ilt6s6'
re. C6lunk, hogy l6togat6ink tal6lkozzanak egyhdzunknak ezzel az
arc6val, 6rezhess6kfigyelmiinket, 6rdekl6d6siinket, tcir6d6stinket.
MIT6L PORTAL EZ A HONI"AP?
Ha egy honlap v6lasztott t6mdj6ban igyekszik teljes ktirii inform6ci6t nyrijtani, 6s kieg6sziil kommunik6ci6s lehet6s6gekkel, elobbut6bb portd-ll6 v6lhat - ezzel a hissd feliletes nxegfogalmazdssal
igyehszemmeghtmdlni az oluas6t a hiuatalos d'efintci6t6l.A mi esettnkben ez azt jelenti, hogy port6lunkr6l el6rhet6 minden 6ltalunk
ismert magyar nyelv( reform6tus k<it6d6sii honlap, a vil6g minden
tfujfu(i. Az eligazod6st tematikus keres6nk segiti, amelyben fiildraj'
zi 6s tartalmi bont6sban egyar6nt szerepelnek ezek az oldalak. Hirrovatunk 6s programaj6nl6nk segit 6ttekinteni kcizponti- region6lis6s gyiilekezeti esem6nyeinket,honlap'gener6torunkkal teljesen,,tudatlanul' l6trehozhat6 a gyiilekezet honlapja, a krjzvetlen v6le'
m6nycser6t pedig f6rumunk 6s csetszob6nk szolg6lja. Hasonl6an
fontos port6ljellemz6 az etedeti (m6shol nem ktizrilt) tartalmak publik6l6sa, sz6mos ilyen rovattal is rendelkeziink.
KIT6L 6S UTI6I FUGGETLEN EZAPORTAL?
A Par6kia fiiggetlen port6l abban az 6rtelemben, hogy nem valamely egyh6zi szewezethoztal6fte vagy tartja fenn, tartalmi tagoz6d6s6tnem a szervezeti fel6pit6s, sokkal ink6bb az internet adta
lehet6s6gek hat6r ozzdk meg
A PAROKIA Portal reformd'tusoh talhlkozohzlye, ahnl minden betdr6
uendiget sztuesenfogad'unh. Portdlunhat cn an'ycnrsdgi, 6s a uilag'
ban szetsmrtsdgban 616 magyar reformdttrs gyiilekezcteh szd'mdra
haztuh litre, mclyehneh hituallasi fundamentunxa a telies Szentiras, a
Heid.elbergiKdtd 6sa IL Heludt Hituallos. (Riszlet az impresszumb6l.)
AParokia port6l nem ftiggetlen egyhdzunk c6ljait6l, misszi6i kuldet6s6t61,hanem azt a rendelkez6s6re 6116eszkdz6kkel kiv6nja se'
giteni, szolg6lrri.AMRE Zsinata 6s a Dunamell6ki Eryh6zkerdLlet
anyagi t6mogat6sa fedezi a miiktid6s technikai kcilts6geit, munk6nkat szabadid6nk terh6re v6gezzi)k.
ELIGAZODAS A PORTALON
F6lapunk sokak sz6m6ra els6 l6t6sra zavarba ejt6en sok inform6ci6t tafiaJmaz
I&innyebb az 6tteki\tes, ha meg6rtjiik a h6rmas tagol6s 6rtelm6t:
Az els6 oszlopban az informdci6hd a f1szerep'Itt tal6ljuk a honlap'
keres6t 6s az e-mail cimtilrat, a Hivogat6t, ami az aktu6lis prog'
ramaj6nlatok gy(jtem6nye, 6s hirrovatunkat.
Tall6zhatunk a port6lunkon l6trehozott, legutobb frissitett honla'
pok 6s gyiilekezeti (rjs6gok krjzcitt.

Az;izenet hangsulyosan a m6sodik oszlopban sz6lal meg' Fontosnak tartjuk, hogy napi ig6vel, egy gondolattal fogadjuk l6togat6inkat, ttibb bibliaolvas6 kalauz napi szakaszit is el6rhet6v6 tettiik.
Ezt a sort folytatja az online el6rhet6 Bibli6k gy(jtem6nye, szdmos
,,igekrizelf'rovatunk, kcinyvt6r 6s igehirdet6s gyiijtem6ny, valamint
reform6tus r6di6m(soraink aktu6lis ad6sai hallgathat6 form6ban.
Aharmadik oszlop a hommunihdri6r6l sz6l els6sorban'
F6rumainkon tbbb sz6zt6m6ban folytatnak besz6lget6seket,vitat'
koznak fiatalok 6s id6sebbek, reform6tusok 6s m6s vall6sriak, hiv6k 6s hitetlenek, kegyesek 6s ,,kegyetlenek". N6ha sajnos parttalanul, tiirelmetleniil, szeretetleni.il, m6gis t<ibbnyire erym6st 6pit'
ve, form6lva. Ktizciss6g6pit6hat6s6t is tapasztaljuk, elidegened6s
helyett kapcsolatok 6piil6s6t, szem6lyes 6s kciztiss6gital6lkoz6sok
sor6t hivta el6 az eleinte csak virtudlisan l6tez6 ktiziiss6g.
Lehet6s6gvan azonnali besz6lget6srea Chat-szob6ban,el6rhet6k a
t6miba v6g6 levelez6 list6k, k6peslapkd'ld6 szolg6ltat6st mfikcidtetiink, 6s n6pszerii apr6hirdet6si rovatunk is'
A felsoroltakon tirl m6g sz6mos saj6t szerkeszt6s( rovatot tartunk fenn, kiki 6rdekl6d6s6nekmegfelel6en tall6zhat a kin6latb6l.
OLVAS6K VAGY SZERKESZT6K?
Nagyon driiliink minden l6togat6nak, olvas6nak, 6s kultin <jrommel
azoknak, akik tartalommal gazdag1tj6k kin6latunkat. Port6lunk
ugyanis nyitott szerkeszt6s6gk6nt m(iktidik. Egy pillanatig sem
gondoltuk, hogy mi n6h6nyan k6pesek lesztink megt<ilteni tartalommal, ez6rt igyeksztink egyszerii eszktizdkkel segiteni a publik6l6st. Barki ktildhet hirt, programaj6nlatot kdzponti rovatainkba,
minden olyan esem6nyr61,ami a helyi kdzciss6gentril sz6lesebb6r'
dekl6d6sre is sz6mot tarthat. F6lapunkon,,Szerkeszd velr.ink" cimmel egy eszkrizsor tal6lhat6, aminek segits6g6vel kiv6lasztva a
funkci6t, egy egyszer( fulap kitcilt6s6vel m6ris elkiildhet6'k az inform6ci6k. A bel6p6shez egyedi azonosit6 sziiks6ges, amit az els6
alkalommal elv6gzett regisztr6ci6 sor6n lehet l6trehozni. A folyamat bonyolults6ga egy e-mail megir6s6hoz 6s elkirld6s6hez hasonlithat6, aki sikerrel vett m6r ilyen akad6lyt, ne rettenjen vissza a
Par6kia szerkeszt6s6t6ll Ezzel a m6dszerrel saj6t gyriLlekezetihonla'
pot vagy rijs6got is l6tre lehet hozni, an6lkiiLl, hory barmit kellene
tudni ennek programoz6si rejtelmeir6l. Az egym6st kiivet6 iirlapok
k6rd6seire adott v6laszok alapj6n rendszeriink automatikusan l6trehozza a form6tumot. Tbrm6szetesen ezek adott sablonokra 6piiLlnek,
az egy6nis6gtiket enn6l is nagyobb m6rt6kben kifejezni sz6nd6koz6k
ingyenes honlap-elhelyez6si lehet6s6gi.inket is ig6nybe vehetik.
Szivesen fogadunk egyedi tartalmakat meglev6 rovatstruktfr6nkba, kev6ss6 foissiil6 rovataink sz{mdra nevel6sziil6k jelentkez6s6nek rjriiLln6nk,6s ak6r komplett rij rovat-tervekkel is lehet
jelentkezni n6lunk, a rendszeres frissit6shez elengedhetetlen elsz6nts6ggal felv6rtezve.
T6m6nk szerte6gaz6volta nem engedte meg a teljes tartalmi bemutat6st, sem a kattint5sok r6szletess6g6ig terjed6 ismertet6st,
de 6szint6n rem6lem, sikeriilt felkelteni az 6rdekl6d6st arra, hogy
ki-ki szem6lyesen folytassa az ismerked6st port6lunkkal.
K6rd6seiket, j avaslataikat, jelentkez6stiket az tnls@palakjab,
vagy b6rmelyik nyilv6nos e-mail cimtinkre szeretettel v6rjuk!

Ftile Tamds
Par6kia port6l
tamas@parokia.hu
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KOzGY(itps - zoob.m6jus
DR. NAGY SANDOR
EGYHAZKERULETIF6GONDNOK
MEGNNTo BESZEDE
Miel6tt tov6bb menn6nk, megkcisz<indmSzab6 ptispcik rir
{hitat-szoIgillat|t, 6s k6rem, hogy Isten 6ldja meg tov6bbi
munk6j6ban.
Abbeli <ircimcimnekadok hangot, hogy rijra igy egyritt vagyunk, 6s mindazoknak kiikin is kciszcincim,akik az orczdg
t6volabbi ftszeib6l kor6n kelve elindultak, hogy idej6ben itt
legyenek. Bizva abban, hogy hatirozatk6pesek lesztink, a
Dunamell6ki Egyh6zkeriil et K6zgyii[6s6t elndkt6rsammal
egyet6rt6sbenmegnyitom. Tisztelettel 6s szeretettel kciszcintcim a Kcizgy(il6salkot6 6s tan6cskoz6 tagsait, az el6ad6kat,
vend6geinket,jelenl6v6 kedves testv6reinket.
Miel6tt a napirendet bemutatn6m, engedjenekmeg n6h6ny rcivid gondolatot,amelyeket szeretn6k Onrikkel megosztani:
A mai felolvasott Ige arr6l a felel6ss6gr61besz6l, amely az
Isten6rt munk6lkod6 szolg6kvil6g el6tti tisztess6g6tjelenti;
saj6t dolgaiknak gondosanut6nal6tnak, noha Isten szolg6lat6ban ezt nem felt6tlenril kellene ugyanfgy megtenniiik,
mint m6soknak.
Egy m6sik gondolat, mintha az el6z6 ellenp6lusa lenne, s
ami engem mostan6ban foglalkoztat, annak az Ig6nek az
alapj6n 6bredt, hogy egy harcos sem elegyedik az 6let dolgaiba, hogy tess6k annak, aki 6t harcoss6avatta.
1956.okt6ber 23-6n, amikor egyetemistak6ntv6gigvonulva a Duna-patton az Orczdggy1I6shez,a Parlament 6ptilet6hez 6rkeztem, 6s r6szem volt abban a hatalmas tcimegdemonstr6ci6ban,amely egybenvolt magasztos6s f6lelmetes,
ez azlge volt 6rthetetlen m6don az aznapi L6zung-ige. H6tkor k6ntoriz6lnom kellett, otthagy"tam teh6t a helyszint, eImentem, tettem a dolgomat,majd hazamentem.Ott hallottam budai alb6rleti szob6mban az els6 lciv6seket, amely a
R6di6n6l elhangzottak.Nem lehetetlen, hogy pontosanazokat a kiv6seket, amelyek ug"yanazoneste - k6s6'bbtudtam
meg - a d6lut6n m6g mellettem vonul6 kis bar6tomat leteritett6k 6s v6g6rv6nyesenkivont6k az 6l&<sor6b6l.Ezt azIg6t
nagyonsok6igebbenaz 6rtelemben6rtelmeztem,de sok-sok
6ven 6t 16 kellett j<inn<im,hogy nem err6'l van sz6. Nem ar161van sz6, hogy a harcos, pl. ha 6ppen szabadnapos,irgy
meg'y a v6gig a v6ros utc6in, hogy az 6gvil6gon semmihez
nem sz6l hozz6, ehelyett r6szv6tlennek tfinve, fennkcilt nyugalommalballag. Sokkal ink6bb arr6l van sz6,hogy nem 6rtja bele mag6t kocsmai vereked6sekbe,szerencsej6t6kokba,
nem enged a cs6bit6 sz6pl6nyokvonz6s6nak,s ha kell, haboz6s n6lkiil oda6ll a megt6p6zotL,r6szorul6 6rva, szeg6ny
6s nyomorult mell6.
Ez az Ige ebben az 6rtelemben vezet manaps6g, amikor
rigy l6tom, hogy a kciz6leti srill'unk sokkal kisebb, mint lennie kellene. Igenis nekiink, akik Isten szolg6ik6nt elszeg6dtr.ink, sokkal jobban oda kellene figyelnrink a kciz6letesem6nyeire, sokkal jobban meg kellene ott jelenniink. B<ilcskei
prisprik rir ugyan sokszor, Szab6 ptispcik rir is - pl. tegnap a
Hir TV-ben, amelyet sajnos nem l6thattam - igenis komolyan ki6llnak a kciz6leti k6rd6sek mellett. Nektink egyenegyenk6nt ott, ahol vagrunk, ugyanezt meg kell tennunk!

Ennek sz|mtalan m6dozata van, amir6l nincs most id6 besz6lni,nem is akarok, de h6rom dolograhadd hivjam fel a figyelmet, mintegy mai (rtraval6ul.
Az egyik az,hogy aZsinat Elnciks6gemegalapitott egy 6ve
egy Reform6tus Kciz6leti 6s Kultur6lis Krizpontot, t<jbbekk<jzdtt azzal a c6llal, hogy az egyhilz-kozeli civil szervezetekben foly6 ktilcinf6le tev6kenys6geketkoordin6lja, cisszefogja,
6s valamilyen m6don pr6b6lja az egyhdzjelenl6t6t rigy ncivelni, hogy egyes dolgokr6l, amir6l az egyh{znak kompromitt616 lenne nyilatkoznia, nyilatkozzanak ezek a civil szervezetek.K6rek mindenkit, aki ilyen civil szervezetbenmiiktidik, figyeljen oda erre a kcizpontra,kapcsol6djonbele a
munk6j6ba. Egy 6rdekesjelsz6t hallottam valami katolikus
6rtelmis6gioldalr6l:,,FoglaljukvisszaMagyarorsz6gotl"Van
benne.valami! Tudjuk ugyanis, mirdl van sz6:trils6gosanis
6tengedtiik az orszigot olyan eszm6knek, amelyek a mi
szentir6si 6rtelmez6stinknek nem felelnek meg. Erdekes
volt az rij p6p6nak az a megnyilatkoz6sa - eln6z6st k6rek
n6melyekt61,ha r6hivatkoz6ssal megb6ntom 6ket -, hogy
Eur6pa elvette az Istent a vil6gt6l. Eur6p6nak vissza kell
adnia Istent a vil6gnak. Ennek m6ly 6rtelme van, pr6b6ljr"rnkezen elgondolkodni!

Nagy Sd.ndorf6gondnokkdsz6nt6je
A m6sik, amire rd szeretn6mir6nyitani a figyelmet, egy rij
lehet6s6g:6gy tfinik, hogy liberalizilljilk a helyi, kis hat6t6vols6gir r6di6ad6knak a dolg6t, 6s miut6n itt a kcitelez6
ad6sid6- rigy tudjuk - csak n6gy 6ra, igenis van lehet6s6g
arra, hogy el6rhet6 anyagiak ellen6ben,nagy gy0lekezetek a
r6di6ad6t l6tesitsenek,
saj6t kisebb-nagyobbtelepr.il6seiken
b6reljenek,izemeltessenek.Erre vonatkoz6anaz informatikai bizotts6gunkelncike,Szil6gyi SSndorkonkr6t eligazit6st
tud ak6r most mindj6rt adni.
A harmadik ebben a k6rd6sben:nagyon kis megsz6lal6si
lehet6s6get, de megsz6lal6si lehet6s6get jelent a Dunamell6ki Honlapunk. K6rek mindenkit, ha van kciz6rdekii
hire, 6rjen el benminket, tegyrik fel a honlapra! Ilj rovatot
nyitottunk most, 6s ez legyen az utols6, amit bevezetdk6nt
mondok: ,,.{djunk h616t egyiitt, iinnepeljiink egytitt!" Ebben
a rovatban szeretn6nk megjelentetni az olyan alkalmakat,
mint volt k6t hete a r6koscsabai100 6vestemplom szentel6templom6se, lesz most a dcimsridapajisz6rv6nygyr.ilekezet
nak a szentel6se,vagy volt a katona-telepiharang-szentel6s.
Ezek az alkalmak m6lt6ak arra, hogy egy f6loldalas 6ssze-
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Szab6Istud,npilspi)k 6rtdkeli az elmilt id6szahot
egyik els6rendii c6lpontja volt a kommunista hatalom 6ltal
miik<idtetetth6l6zatoknak, most m6g egy kcirben rijra c6lpontt6 lehet tenni. Ha lehet ezt mondani, csak annyi v6ltoz6s tort6nt, hogy 1990-igvoltak meg6lhet6sibesirg6k,most
De nemcsak a t6pedig fell6pnek a meg6lhet6sileleplez6'l<.
jelenthet itt gondot,s 6ppenez6rt
nyekkel val6 szemben6z6s
is sz6lok erccira k6rd6sr6l. Bizonyospublik6ci6k nem puszt6n a t6nyek feltlrils|t noszogatj6k, hanem meglehet6s ambici6val a tcirt6nelmet is 6t akarj6k irni. Igy p6ld6ul az egylk
ir6, aki mag|t trirt6n6sznek is szivesen nevezi, arr6l ir egy
helyen, hogy a titkosszolg6latok 6ltal megfigyelt Ravasz
Ldszl6 piispdk 1956-ban,,az egyh|zi ellenforradalom" vezet6
alakja lett volna. Hogy mennyire tendenci6zus ez a megfo'
galmazhs,6snem puszta ortogr6fiai hlba, azt a szerz6 m6sik megjegyz6seigazolja, meiy szerint viszont Pap L{szl6, a
Budapesti Teol6gia d6k6nja ugyanez id6'ben,vagyis 1956ban a reform6tus egyhdzmegrijul6simozgalm6nakegyik ve'
zet6je volt. Tess6k elk6pzelni egyazon iigyben egym6s mellett rilni Ravasz L6szl6t, mint gaz ellenforradalm6rt, 6s Pap
L6szl6t, mint megrijul6si vez6ralakot. Annyit azonban MedgyesiP6l szavilhozigazitva - bolondul elvesztegetettid6nek kell tekintenr.ink, hogy egyh6zunk az elmrilt tizentjt esztend6ben- sajnos- elegend6nektartotta az 1990-benkimondoft altal6nos tisztrijit6st 6s bizonyos h6trat6telt szenvedett
egyhizi szolgdkrehabilit6l6s6t, 6s k6s6bb az tink6ntes 6tvil6git6st. A k6s6bbbekcivetkezett,egyhilzunkban is oly ismer6s
,,h6romper h6rmasoz6s"m6r azt je\ezte,hogy egyh6zunkban
is elmaradt a katarzis, 6s ez a rettent6 tcirt6nelem 6ppen
akhuilegyh|zpolitikai c6lokra is alkalmazhat6 lett, s6t, morSlis megsemmisit6sre is ig6nybe vehet6 volt. Ez nem j6 jel.
Nem tudom m6g a m6dj6t, de bizonyos vagyok benne, hogy
egyh6zunknakel6'bbvagy ut6bb teljess6ggelszembekell majd
n6znie tcirt6nete ezen szomorri fejezet6vel,m6gpedig oly m6don, hogy politik6t6l 6s a szenzici6-hajh6sz6m6di6t6l elt6r6en m61t6kereszty6n megold6st is tal6l a felold6s6ra.
Sz6lnom kell m6g rtividen a tavaly decemberin6pszavaz6sr6l is. Illetve eg6szpontosan arr6l, hogy gytilekezeteink
most viszonoztf.k a tavaly novemberi 6s dece:mberil6togat6sokat hat6ron tfli gyrilekezetekben. A hirsv6tot kcivet6 k6t
vasdrnap mintegy 500 lelkip6sztor l|togatott hat6ron tirli
gyrilekezetekbea testv6ri kapcsolatok er6sit6s6re. Tavaly a
n6pszavaz6sid6szak6ban komoly v6dak 6rt6k egyh6zunkat,
hogy ti. beleavatkoztunk volna - ki tudja m6r h6nyadszor
megint - a magass6gospolitik6ba. Mi nem igy gondoltuk,6s
most sem igy gondoljuk.Akkor is, 6s most is tisszetartoz6sunkat 6s testv6ri kciz<iss6gtinketnyilv6nitottuk ki' Ink6bb
tal6n a politika avatkozott bele az egyh{z bels6 6let6be.
Nem tudjuk m6g teljes k<trfien feldolgozni a legut6bbi tapasztalatokat,mert m6g gy6szunk van. ZsoldosG6bor pilis-

mar6ti esperes Erd6lyben szolg|lata el6tt egy 6r6val hirtelen elhunyt. Vigasztal6st k6ri.ink itt maradt csal6dj6ra 6s
osztozunk gyrilekezetef6jdalm6ban. Azok a hirek, melyeket
a visszat6r6 lelkip6sztorok a megrendr.ilts6g k<izepette is
megosztottakvehink, azt mutatj6k, hogy nagy szeretettel,
meg6rt6ssel,testv6riess6ggelfogadtak minket, J6magam a
ahol egy teljes szomD6lvid6kenvoltam, B6csfeketehegyen,
batot tcilthettem a b6cskai 6s b6n6ti reformAtus gyulekezetek lelk6szeivel6s gondnokaival.Igen megrendit6volt, hogy
hosszas6s visszafogottbesz6lget6sv6g6n m6giscsakkirobbant a keserii panasz: irgy 6rzik, an6pszavaz6s elleni itthoni propaganda a szeretetlens6gmegnyilv6nul6sa volt. Vigasztaljuk tov6bbra is testv6reinket! Az elvesztegetett id6t
tegytik Ie biinb6nattal, 6s ahogy Medgyesi k6ri, kereszty6ni
szorgalmatoss6ggaligyekezziink tov6bb 6piteni risszetartoz6sunkat. Rem6ljiik, j61 fogja ezt szolgilni a Gener6lis Konvent valamennyi munk6ja 6s a testv6rgytilekezeti kapcsolatok tov6bb6pit6seis. 2006-banpedig Magyar Reform6tusVil6gtal6lkoz6 lesz, mely augusztus 12-6n Kolozsvilrt kezd6dik, 6s augusztus25-6nDebrecenbenz6rul.
Szeretn6k ezena helyen is n6h6ny sz6t sz6lni a r6mai katolikus egyh|zat m6lyen 6tjLt6 6s megrendit6 gyilszr6l,6s az
az6ta bekijvetkezett rij kezdetiikr6l. Elhunyt II. J6nos P6l
p6pa, aki az irjkori tcirt6nelem egyik legjelent6sebb egyh6.zi
szem6lyis6gevolt, aki a r6mai katolikus egyhiz vezet6s6ben
olyan rij elemeket, dimenzi6kat nyitott meg, amelyek kisugilrzisa minket, protest6nsokat is m6lyen 6rintett. Osztozunk r6mai katolikus testv6reink gyilszilban. Az6ta apdpavhlaszt6 konkl6v6 megvillasztotta Joseph Ratzinger biborost, XVI. Benedekn6ven. Ot kor6bban a protest6nsokis ismerhett6k, mint kitiin6 teol6gust, 6s mint a hittani kongregilci6vezet6j6t.Az 6 szem6lye,teol6giai hat6rozotts6gabizonnyal segiteni fog, hogy az cikumenikusp6rbesz6dne sikkadjon el, vagy a p6rbesz6db5lne keriiljenek ki a teol6giai
nektiLnkis hasznunkra lesz. Ant6m6k, s ez cisszess6g6ben
nak idej6n a reform6ci6t teol6giai 6rtelemben bizonyosan diadalra vitt6k a reform6torok.Az m6s k6rd6s,hogy hatalmilag 6s politikailag elveszitett6k.Nem lenne j6 a reform6ci6
teol6giai eredm6nyeir6ll.valamif6le egyh6z-diplom6cia vagy
<isszaltruizmus jegy6ben lemondani, hanem ink6bb azon
kell f6radoznunk, hogy r6mai katolikus testv6reinket irjra
meg rijra meginvit6ljuk azigazsdgisteni forr6s6hoz,a kinyilatkoztat6shoz. Mert hogy a mi magunk igazsilgais csak akkor 6lI meg, ha a kinyilatkoztat6sb6l val6.
Gy6sz mirlt6n tal6n sz6lhatunk n6h6ny sz6t arr6l is, hogy
egyh6zunkban bizonyos sz6ls6s6geskileng6sek mutatkoztak
a p6pa hal6la kapcs6n. Hallottunk olyan megnyilatkoz6sokat is, melyek a legbigottabb, ultamont6n katolikusoknak is
dics6s6g6rev61tak voltak, de voltak lelkip6sztorok 6s int6zm6nyek, akik 6s amelyek igen tapintatlanul, majdhogynem
durv6n viselkedtek. Az el6'bbiek szimilra szolg6ljon tanuls6gul az ut6bbiak esete.Tanuljanak egym6st6l!Mindaz6ltal
irgy gondolom,sem az egyhizak teljes egyesiil6s6nekel6estje nem 61lt m6g be, sem a g6lyarabosid6k nem jtittek vissza.
Higgadt j6zans6got javaslok mindenki szdm5.ra.Nem hiszem,hogy amikor hiv6 testv6rek gy6sz6banosztozunk,b6rmi m6don is fel kellene adni saj6t m6lt6s6gunkat.Ha valamit, ezt 6ppen IL J6nos P5I hagyta 6ri6si szellemi <ir<iks6gi.il
mindannyiunk sz6m6ra, Nem veszitjiik el cinmagunkat, ha
a testv6r gyilszilban ill6[<6ppen osztozunk. Feltehet6, hogy
sokak zavar6nak oka az az igen szokatlan m6dia-t6lal6s
volt, amely - lehet, hogy ennek megit6l6s6ben egyediil vagyok - megszokhatatlannak tiinik. N6ha-n6ha irgy 6tzem:
vagy megtanulunk 6lni a m6diumok n6lkiil, 6s v6llaljuk,
hogy nem jutnak elhozzilnk azonnal esem6nyek hirei, vagy
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hozz6idomulunkmiisehhezazelfogadhatatlanhozzililll'ilshoz'
Szinte krimik6nt 6ltem v6gig, s gondoltam el, micsodaktizdelmet kellett folytatniuk az illet6keseknek, hogy az agoniz6l6 p5'
pa hal6ltus6ja m6lt6s6ggalmehessenv6gbe'Ha ehhezideveszsztik, hogy ugyanezid6benment v6gbea szerencs6tlenfloridai
"rrrony, T""ry Schiavo,,eutan6zi6ja",6sazt micsodaszinte m6r
naUf-iJtrirafa zuhan6 m6dia-hiszt6ria vette ktiriil, akkor
csak megrendirlten mondhatom: val6ban mintha m6r-m5r alternativa el6tt 6lln6nk' M6gis, Medgyesi Pril szav6val, tal6n
elbolondoskodottideinkk<iz6kellsz6molni,sbiinb6nattalle.
tenni, hogy sem a tcimegkommunik6ci6tnem tanultuk ki, sem
a jelenlegi felt6telek kcizcittnem tudunk mindig 6rv6nyesm6don megsr6lalni.Van h6t mit tenniink szint6n Medgyesiszav6val a Jtivend6re n6zv6st is magunk megtatt6ztat6s6val'
Meggylz6dlsem, hogy a m6diumok vil6g6ban sz6munkra az irt
u helyes6s j6 ar6nyu aszk6zisonkereszttil fog felt6rulni'
Zsinatunk most 6llitja cisszeazokat az egyh|zstatisztikai
adatokat, amelyeket kor6bban az lszikcizgyiil6sen szoktunk
t6rgyalni. Most csak annyit jelzek, hogy amennyibenpontoegyh6zkerr'iletiinkben2004.uk u dnttu*ell6ki cisszesit6sek,
ben t<ibbkeresztel6,konfirm6ci6 6s eskiiv6 volt, mint 2003ban. Orvendetes jel, hogy az 6vtizedek 6ta folyamatos cscikken6s meg6llt - hogy aztln ak6s6'bbiekbenncivekednifog-e,
az m,6.gttyitottk6rd6s. H6l6val tartozunk mindazoknak, akik
allzaios szolgak6nt az anyaszenlegyhlz 6pit6s6ben r6szt
vesznek. A keresztel6si adatokn6l n6h6ny sz6m hib6dzik
azonban, azoknak az adatai, akik gyermekiiket nem kereszteltetik meg, kiilcinbciz6 okok folyt6n. A legf6jdalmasabb itt
azon lelkip6sztoraink magatart6sa, akik nem kereszteltetik
meg gyermekeiket, 6s ezzel saj6t egyh6zunk hitelveit tagadj6k-meg, illetve nem hajland6k gyermekeket keresztelni, ez,el pedig gytilekezeteiket botrinkoztatj6k' Zsinatunk tanulmdnvi blzotts6ga 6ll6sfoglal6st tervez ezzel a nagyon srilyos
tanfegyelmi mulaszt6ssal kapcsolatban' Lelkip6sztorainknak pedig,kik ezt v6lik heiyesnek,csak azt tudom mondani,
miniegytori 6s tirciktjsl6zad6,hogy nem j6 helyen l6zadoz,,ak. Cte""szts6g s6kramentuma ugyanis Isten kegyelme
jegye 6s pecs6tje.Azt csak cirvendez6sziwel
sz6vets6g6nek

Iehet fogadni, arra csak h6l6s sziwel lehet k6szulni' Hi6ba
hivatkoznak arra, hogy vannak lelkip6sztoraink, akik mindenf6le j6 egyhilzi fegyelem n6lkiil b6rkinek b6rmikor k6szek kiszolg6ltatni a kereszts6gsdkramentum6t, s hogy 6k
nem akarnak ebben r6szeseklenni. Erre csak azt felelhetem: abususnon tollit usum. Meg azt is, hogy nem k<itelez6
reform6tus lelkip6sztornak lenni.
M6g n6h6ny adatot hadd ismertessek,s ezzelmondand6m
szerint egyh6zkerirleelej6hez6rkezemvissza'Az cisszesit6sek
tunkben 364 f66ll6sbanfoglalkoztatott lelkipAsztor,35 r6szid6s
lelkip6sztor 6s 191 vil6gi foglalkoztalott van gytLlekezeteinkben. Oktat6si int6zm6nyeinkben 6s egy6b intezm6nyeinkben
orsz6gosan6499f6 dolgozik. Hory ebb61az ut6bbib6l mennyi
esik Dunamell6kre, arr6l m6g nem kaptunk kimutatdst, kdrillbeliil 2500 t6. J6l l6tszik azonban, hogy egyh6zkcizs6geink
fenntart6 k6pess6geszinte kimeriil a lelkip6sztori 6ll6sok
fenntart6s6ban, 6s a kdzint6zm6nyi alkalmazottak az 6llami
normativ6kb6l kapj6k javadalmukat. A mostani sziikcisid6ktestv6riess6grevan sziiks6gunk,
ben igen nagy bcilcsess6gre,
b6rfeszi.ilts6gvagy egzisztencisemmif6le
hogy egyh6zunkban
6lis dr6ma ne ktjvetkezz6kbe. Int6zm6nyeink 61et6t6ttekintve
is azt kiv6nom, hogy amennyibenlehets6ges,ezt keruljiik eI'
Med.gyesiPAI aztjavasoljaPraxis Pietatis-6ban,hogy reggelre kelv6n is rigy 6bredjiink, hogy minden gondolatot,
i-elyre kelr.ink, berekesszr-ink,s csak Isten ig6ret6re 6s dics6s6g6refigyelve kezdjiik a napot. ,,Mindennapi munk6dnak kezdetel egyenaz lsten ig6je 6s az im6dkoz6s"" Es mihelyt felserkensz,ottan igy sz6litsd meg a maga szents6ges
ieeiem 6t ar 6n lelkem figyelmesebbenv6rja az Urat,
*irrtr"ttt a vircaszt6 a reggelt". Ez a mi virraszt6sunk mindaddig tart, mig Krisztus dics6s6gesorszilg|ban meg6rkezik'
Boldog az a szolga,akit az 6 Ura rigy tal6l, hogy bolondul ttilt6tt idej6t m6r biinb6nattal megvdltotta, minden jelenval6ban 6llhatatosan j6rt eI, s a jcivend6t tinmaga megtafi6ztat6s6ban tigyelte. Akkor nem kell f6lnrink semmilyen ellens6g16l,mert akkor Isteniink kez6ben vagyunk, akkor hihetjrii, hogy nem vett rajtunk uralmat a biin, hanem a' 6 ke'
gyelme6s Szentlelkeereje lakozik benniink'
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HATAROZATOK
6. TTAROZAT OK AZ ELNOKS 6GI BESZAMOLOHOZ

-

Megt6rgyalta 6s elfogadta a:
- Tahi Konferencia Telep
- Egyetemi 6s F6iskolai Gytilekezet
- R6day Gyfijtem6ny
- Sz6kelyJ6zsefAltal6nos Iskola
- Ba6r-Madas Gimn6zium AltaHno" Iskola 6s Di6kotthon
- Gyrik<issyEndre 6voda
z6rsz|madilsalt

-

Megt6rgyalta 6s meger6sitettea
Ba6r-Madas Gimn6zium Altal6nos Iskola 6s Di6kotthon
- Sz6kely J6zsef Altalilnos Iskola
Endre Lelkigondoz6i6s SzupervizoriInt6zet
Gycikcissy
- Egyetemi 6s F6iskolai Gyiilekezet
Tahi Konferencia Telep 2005 6vi kcilts6gvet6s6t.

EI6t erleszt6:Var ga L5szl6
I. A kcizgyiil6s ktisz<inettelfogadja az elntiks6gi tanit6, elgondolkodtat6besz6mol6t.
2. Akozgyfil6s t6mogatja a tcirt6nelmi egyh|zak tiltakoz|'
silt 6s az Alkotm6nybir6silghoz fordul6 l6p6s6t a kormlnyzat azon intlzked6sei kapcs6n, amelyek t<irv6nytelenr.il diszkriminativ l6p6seket tesznek az egyhilzi rnt6z'
m6nyi 6s kdlts6gvet6sifinansziroz6ssalkapcsolatban.
3. Aktjzgyfil6s egyet6rt 6s meger6sitiaz elntiks6gazon dcin'
t6s6t, hogy az I. negyed6vi hitoktat6i dijakat hitel 6s
egy6b finanszitozdsok terh6re megel6legezi6s eljuttatja
a munk6t, szolg6latotm{r elv6gz6khtiz.Egybenazt is tudom6sul veszi, hogy ez 6vben tov6bbi ilyen lehet6s6ge
m6r nem lesz az egyh6zkertiletnek.
4. AkozgyfiI6s elutasitja azon t<jrekv6seket,melyek az rin.
,,rigynrik-iiggyel" kapcsolatosan ki- 6lezetten az e gyhilzak
ellen ir6nyulnak. Kifejezi azon 6haj|t, hogy ezt a k6rd6st
egyh6zon beltil 6s kivtil is v6gre megnyugtat6an, az 6ttatlanok 6s az illdozatok megb6lyegz6s6tkiz6r6an kell
rendezni.
5. Akcizgyfl6s ktiszcinetetmond minden lelkipdsztornak, aki
v6llalta a hat6ron trili gyiilekezetekben val6 szolg6latot,
6s mindent megtett az6rt,hogy a rajtuk esett sebet,f6jdal'
mat egyiitt 6rz6 szeretettelpr6b6ljuk gy6gfitani.

Az Egyhdzkeruleti KcizgyfiI6s egyhangrilag rigy dcintcitt,
hogy nem k6r r6szletes ismertet6st a fent emlitett iigyekr6l
6s a 2005. janu6r 21-6n valamint m6rcius 9-6n tartott tan6csiil6s munk6j 616l sz6l6b eszdmol6telfogadta, az azonhozott hat6r ozatokat meger6sitette.

9. A KRE HTK JELENTESERdL SZOLO HATAROZAT
El6tetjeszt6: dr. N6meth Divid
1. Az Egyh6zkenileti Kozgyfil6s elfogadja a KRE Hittudom6nyi Kar6r6l sz6l6jelent6st.

6. Akcizgyiil6sr6szv6ttelosztozik a r6mai katolikus testv6rek gy6szdbanKarol Wojtyla, II. J6nos P6l hal6la kapcs6n. Benne ahivlkercszty6n embert l6tja, 6s 6rzi eml6'
k6t. Ugyanakkor rem6nys6ggeltekint az rij p6pa, Josef
Ratzinger,XVL Benedekszolg6lataeI6,abban a rem6nyben, hogy biblikus etik6ja segits6gr.illesz a kereszty6nek
e libertinus vil6gban.
bizonys6gt6tel6ben

2. Az Egyhilzkeriileti Kcizgy{il6s kciszcinetetmond Varga
Liszl6 f.6jegyz6:6rnak a Hittudomdnyi Kar 6ltal haszn6lt
6priletr6szek fehijit6sa rigy6ben v\gzett szervez66s ir6nyit6 munk6j66rt.

8. TTAROZAT AZ EGYHAZKERULETI TANACS
MUNKAJAROL

3. Az&gyhhzkertileti K<izgyiil6skciszcinetetmond azoknak a
lelkip6sztoroknak 6s gyiilekezeteknek,akik a VI. 6vfolyamos lelk6sz-hallgat6kgyakorlati k6pz6s6benr6szt vesznek.

El6terj eszt6:Var ga L6szl6
El6terjeszt6s:
Az elmrilt krizgyfil6siink 6ta az Egyh6zkeriileti Tan6cs k6t
alkalommal tartott ii16st.
2005.janurfu 24-6n:
Meghallgatta, a prispcikibesz6mol6t.
- Elfogadta az egyhilzkenilet 2005. 6vi k<ilts6gvet6s6t.
- Elfogadta az egyh|zkenileti Gazdas6gi Bizotts6g 6ltal
j avasolt egyh{zmegy6nk6nti
gyrilekezeti6pit6si seg6lyeloszt6st.
- J6vdhagy6an tudom6sul vette a folyamatban lev6 hitel
kihelyez6sek 6s azok visszat6rit6s616I sz6l6jelent6st'
2005. mircius 9-6n:
- Megt6rgyalta 6s elfogadta a 2005-dik 6vi egyh6zkenileti
kcilts6gvet6sm6dosit6s6t.
A 2005. MAJUSI

4. AzBWh|akeriileti KiizWtil6s megkciszciniazoknak a gyr'ilekezeteknek, egyhizmegy6knek 6s int6zm6nyeknek az
6ldozatv6llal6s6t, amelyek a teol6giai hallgat6k k<iztis
eb6djeinvend6gl6t6kvoltak, ilI. teol6gusnapotszerveztek.
5. AzEgyhdzkeriileti Kcizgyiil6seml6kezteti a kertilet gyiilekezeteit a Budapesti Reform6tus Teol6gia fenn6ll6s6nak
150. 6vfordul6ja alkalm6b6l tartand6 tinneps6gre,amelyre okt6ber 8-12-ig kenil sor. K6ri, hogy min6l tcibbenvegyenek r6szt a k<izcismegeml6kez6sben6s h6laad6sban.
6. Az Egyh6zkeruleti Kcizgyfil6s circimmel 6llapitja meg,
hogy a teol6gusnapokrendszeress6t6tel6vel, a fogad6
gyrilekezetek 6s a spiritu6lis munk6ja nyom6n k<izelebb
kertiltek egym6shoza teol6giai hallgat6k 6s a gyiilekezetek. Kciszcinet6tfejezi ki azoknak, akik ebben r6szt v6llaltak. Biztatja a HittudomSnyi Kart, hogy legyen egyre
ink6bb gytilekezeteink teol6gi6ja.

KOZGVfI6S

HATANOZATAI

'
Kozlemdnyek
Egyh6zker0leti
Reform6tus
B . Dunamell6ki

_

10.A KRE TAN1TOKEPZ6 T'6ISXOI,AI KARANAK
BESZAMOL OJ AHOZ g'626N6 HATAROZATOK

ISKOLAJELENJOZSEFAT,TAT"E.NOS
13/bA SZEKELY
puzlno
HATARozAT
Tf sEHEZ

El6te4eszt6: dr. Nagy Istvdn

El6terjeszt6:dr. Madarisz Imr6n6

1. Az Egyh6zkerr.iletiKcizgyiil6selfogadjaa jelent6st.
2. Az Egyh6zkeriileti Ki5zgyiil6s lehet6s6geihez m6tten
anyagilag t6mogatja a f6iskolai 6pr.ilet b6vit6s6t. A jciv6
6vi kcilts6gvet6sekk6szit6sekor erre odafigyel.
3. Az Egyh6zkeruleti Ktizgyiil6s tudom6sul veszi, hogy a
volt T6bita Koll6giumba egy f66ll|s6 munkat6rs be6llit6sa sziiks6ges.Ennek anyagi fedezetlt lehet6s6gszerint
biztositja a kcilts6gvet6sben.

1. Az Egyh6zkertileti Kcizgyiil6selfogadjaa jelent6st.

z6o6 HATAROZAT

11.A RADAY GYfJTEMENY JELENTfSTHBZ

14.A GYOKOSSYENDRE LELKIGONDOZOI
ES SZUPERV1ZORIINTfZET JELENTESEHEZ

r,6z6n6 HATAROZATOK

13/c AGYOKOSSY pNlnE

OVODAJELENTESEHEZ Fii-

El6terjeszt6: dr. Madaris z knr 6n6
L. Az Egyhilzkeriileti Ktizgyfil6s elfogadja a jelent6st.

piJz6n6 HATAROZATOK

El6terjeszt6; dr. Berecz Agt es

El6terjeszt6:T6th Jinos
1. Ak<izgyfil6selfogadjaa jelent6st'
jelent6st.
2. Akozeytil6sk6r minden lelkip6sztort 6s egyh6zkcizs6get, 1. Az Egyh6zkeriileti Kc;zgyiil6selfogadjaa
aj6nkiadv6nyaikb6l
hogy a gytilekezettikben megjelent
2. Az Egyhilzkeriileti Ktizgy(il6s k6ri az egyhilzmegy6ket,hogy
d6kozzanakegy-egy p6ld6nyt a R6day Kcinyvt6rnak. Ha
segits6kel6 a szupervizi6megismertet6s6t6s a szupervizi6
erre nincs lehet6s6-giik, rigy legal6bb t6j6koztassanak
rendszeresgyakorlat6t a lelk6szihivat6sgyakorl6sban.
azok megjelen6s6r61.
3. Az Egyh6zker0letjavasolja a kertileti oktat6si 6s diak6niai int6zm6nyeknek,hogy az int6zm6nyek 6s dolgoz6k
pasztordlis szupervizi6j6bana GydkcissyInt6zet szolg6lat6t vegy6k ig6nybe.

12. JELENTNS EZ NCYBTEMI ES F6ISKOI,AI
GYULEKEZETR6L
El6te4eszt6: Edes Arpid
1. Az Egyh6zker0leti K<izgyiil6skcjsztjnettelveszi tudom6sul az egyetemilelk6szijelent6st,Isten Szentlelk6nek6ld6s6t k6rve az Egyetem\ Gytilekezetben foly6 szolg6latta.
2. Az Eeyh|zkertileti Kiizgy6l6s Isten ir6nti h6l6val veszi
az egyetemimisszi6rigy6nek ktils6 6s szem6lyifelt6teleiben tcirt6nt el6rel6p6seket, 6s tov6bbi t6mogat6s6r6l
biztositja a Budapesti Reform6tus Egyetemi 6s F6iskolai
Gyiilekezethezkapcsol6d6egyetemi misszi6i munk6t.
3. Az Egyh6zkeriileti K<izgyfil6skinyilv6nitja, hogy rendezni kiv6nja az Egyetemi Gyiilekezetjogi helyzet6t.

I3I A. A SAAR-MADES GIMNAZIUM, ATTAI'ANOS ISKO'

stz6n6 HATAr,A fs DIAKoTTHoNJELENTEsEHEZ
ROZATOK
El6terjeszt6:dr. Madar6sz Imr6n6
1. A k<izgyiil6selfogadjaa besz6mol6t.
2. AkozgyfiI6s elismer6sben r6szesiti az orszilgosKciz6piskolai Tanulm6nyi versenyen el6'kel6 helyez6st szetzett
di6kokat, 6s n6v szerint azok felk6szitSit eredm6nyes
szakmai munk6juk6rt: Ber6nyi Eszter, J6nosin6 Solt Anna, Kerekes Barnab6s, Kov6cs G6born6,Marton Agota,
Pap Istv6n 6s V6rtesaljai M6ria szaktan6rokat'

15. A LELKESZI NIYLIGDi.IIXTBZNT AT,EPjTVANY
MEGSZfNESEVEL KAPCSOI,NTOS HATARO ZATO]K
El6terjeszt6: Varga L5szl6
1. A k<izgyiil6sk6ri a MRE Zsinatht, hogy a megszrintetend6 alapitv6nyban l6v6 vagyon 6s annak tov6bbi kezel6se
vonatkoz6s6bandolgozzonki 6s fogadjonel mtikcid6si6s
ellen6rz6si szabilyzatot'. A miikcidtet6st 6s ellen6rz6st, a
felugyeletet 6s a dcint6sekmeghozatal6tilletve el6k6szit6'
s6t a n6gy egyh6zkeriiletb6l a kcizgyiil6sek5ltal deleg6lt
2-2 Ielk6szb& 5116ellen6rz6 bizottsdgnak kell fehigyelnie. Ennek indoka, hogy ebbe az alapitv|nyba kiz6r6lag
a lelkip6sztorok 6ltal befizetett 15 %-os szem6lyi nyugdijjAruf6k L0 %-oLmeghalad6r6szekertilt, 6s a tov6bbiakban is 6venk6nta Reform6tusLelk6szi Nyugdijint6zet 6ltal
kimutatott jarad6kttibblet kell, hogy gyarapitsa az Alapot.
2. Amennyiben az 1-espontban foglaltak teljesulnek,rigy a
DMREK Kcizgyiil6sehozzilj{rul az Alapitv6ny megsziintet6s6hez6s a vagyon Nyugdij Garancia Alapba keriil6s6hez.A megsztintet6shezsziiks6gesnyilatkozat kiad6s6ra felhatal mazza az Einciks6get.
16. ZSINATI 6S NCYUAZKERULETI BIZOTTSAGI
HELYEK BETOLTESE
El6terjeszt6: Varga L6szl6

3. A K<izgyfil6sk<iszcinetetmond Arany J6nos igazgat6 irrnak, hogy az elmrilt 10 6vben reform6tus kereszty6n
szellemis6ggelvezette a Ba6r-Madas Reform6tus Gimn6ziumot, Altalenor Iskol6t 6s Di6kotthont.
A 2005. MAJUSI

l. Az Egyhilzkeriileti Kcizgyfl6s megkcisztini a szavazat'
sz6mI6l6 bizotts6g munk6j6t, 6s meg6llapitja, hogy a
kcizgyiil6salkot6tagjai titkos szavaz6ssal

KOZGYfLES

HAT ANOZATAI
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. Dunamell6ki
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Egyhdzkeriileti
Kozlem6nyek
-

-

az egyhilzkertileti sz|mvizsgill6 bizotts6g p6ttagS|v6
Szemerei Lilszl6 helyett Szab6 S6ndor P6ter madoc'
sai lelkip6sztort;
a zsinati vall6soktat6si bizotts6g tagl|v| dr. Kiss Bo6z hely ett Kardos P6ter p6kozdi lelki-p6sztort;
zsinati eg6szs6gr.igyip6tk6pvisel6v6 dr. Urb6n G6bor
kecskem6tiorvost;
zsinati tanari p6tk6pvisel6v6dr. Nagy Istv6n f6igazgat6t

17, AZ OKTATASI INTEZMfNYEK

KOLTS]OGVETESEI

E16te4eszt6: Var ga L 6s z16
L. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkeriilet Kcizgyiil6se
az Iskolar.igyiSzervezetkcilts6gvet6s6t5.200 eFt bev6teli 6s 5.200 eFt kiad6si <isszeggelj6vilhagyla.
2. A Dunamell6ki Reform6tus Egyh6zkerulet Kcizgyiil6sea
GyrikdssyEndre 6voda ktilts6gvet6s6t 17.666eFt bev6tej6v6hagyja.
li 6s 17.666eFt kiad6si cisszeggel
3. AR6day Gyfijtem6nynek az 6ltal6nos tartal6k terh6re az egyhilzkeriilet mint fenntart6 - plusz 3 MFt'ot biztosit, ami risszesen9 MFt-os fenntart6i t6mogat6st jelent.
Ennek felhaszn6l6s6val 6prilis 30-ig kell a r6szleteskcilts6gvet6st 0 szald6val elk6sziteni, amelyet az Egyh{zkerrileti Kcizgyiil6se felt6tel mellett meger6sit.

november 17-6nism6t lesz lelk6szszentel6s.Szeretettel
k6rjrik esperes testv6reinket, hogy szem el6tt tartva a
2003. november 19-i kdzgy(il6srink 12. sz6mf hatdrozat6ban foglaltakat, hivj6k fel erre az egyhdzmegy6jrikhdz
tartoz6, IL lelk6szk6pesit6 vizsg6t tett lelk6szek figyelm6t. Az Egyh6zkertileti Kcizgyfil6snek cimzett k6relmeket, az egyh6zmegyeilelk6sz-testtilet aj6nl6s6val, legk6s6'bbokt6ber 15-ig k6rjrik felterjeszteni.
Hat|rozat: A fenti hat6rid6'l<etaz Egyhilzkerrileti Kcizgyiil6s
meger6siti,6s nyomat6kosank6ri ezek pontosbetart6s6t.
19/b. EGY]4B UCYNrc AZATAGI TERI INGATI,AN
ElSterjeszt6: dr. Szab6 Istv6n
1. A Dunamell6ki Reformdtus Egyh6zkerr,ilet Kcizgyfil6se
felhatalmazza az Elnciks6get,hogy a XV. Keruleti Onkormdnyzat kedvez6 aj6nlata eset6n az Alagi t6ri ingatlan
telk6nek megvds6rl6s6ra nyrijtson krilcscint a MRE Zsinat6nak. Az ingatlan tulajdonjog6nak rendez6seut6n a
nffitott kcilcscinfej6ben a teljes ingatlan fel6pitm6ny6vel
egyi.itt egyh6zkertilettink tulajdon6ba kerril, ahol a tov6bbiakban a MRE, illetve a keriiletiink misszi6i 6gai
kerulnek elhelyez6sre,k6s6bbi egyeztet6seknyom6n.

18. JOGI UCypr
r9/C. EGYfB UCYNrc HAT"4.SZTNT,KIFELLEBBEZfS
El6terl eszt6: Simo nfi S6ndor
El6terjeszt6: dr. K6ri Tamis
L. Az Egyh6zkerr.ileti Krizgyiil6s t6rgyal6sra alkalmatlannak tal6lja az egyhilzkeriileti orgona-feltigyel6r6l sz6l6
szab6lyrendelet tervezet6t, mert ellent6tes egyh6zunk
alkotmdny6val 6s gazdas6gitcirv6ny6vel. Felk6ri az eWhilzzenei, valamint a jogi 6s kozigazgatilsi bizotts6got a
szab6lyrendelettervezet6nekStdolgoz6s6ra.
2. Az Eeyhilzkenileti K<izgyiil6s - a Budapest-D6li Reform6tus Egyhilzmegye Tan6cs6nak javaslat6ra - P6ter
M6ria lelk6sz lelk6szi jelleg6t nem tartja fent. A kcizgyiil6s d<int6s6tP6ter M6ria lelk6szhezm6ltatlan peresked6semiatt hozta.

1. Az Egyh6zkeriileti Krizgyiil6s a D6lpesti Egyh6zmegye
Kcizgyiil6s6nekhal6sztelki presbit6riumra vonatkoz6 hatilrozatait meger6siti, a fellebbez6st elutasitja, mivel az
Egyh6zi Trirv6nyben meghat6rozott l6tsz6m al6 cscikkent a presbit6rium l6tsz6'ma.

A DUNIUELL6KI Rnronnn{,rus
EcvuAzrpRiiLET KozcWr,psE ALTAL
ALAPiTOTT DiJAK A PEDAGOGUSOK
ELISMERESERE

rg/A. EGY6B UCYSX' HATARID6K KIJELOLESE
El6terj eszt6:Varga Lhszl6
Az 6szi egyh6zkeriileti kcizgy(il6s el&<6szit6 feladatainak
sz6p rendben val6 teljesit6s6re az aldbbi hat6rid6t kitiiz6s6t javasolom.
a) Az egyh|zmegylk szeptember f-ig terjessz6k fel a szakel6ad6ijelent6seket az egy-hilzkeriilethez.

SoIi Deo Gl6ria-dij: olyan testiiletek, int6zm6nyek kaphatjdk a dijat,
amelyek reformdtus kiiziiss6gk6nttijbb 6ven keresztiil egys6gesarculattal
jelenitett6k meg a reformdtus kereszty6n nevel6s alapelveit, munk6juk
p6ldaad6volt abban a tekintetben, hogy egyh6zunk iskoldinak 6vsz6zadok
sordn kialakult hitbeli 6rdks6g6re6s pedag6giaikultrirdjtira 6pnlt.
Lor6ntffy Zsuzsanna-dij: olyan taniigyi vezet6 kaphatja meg a dijat,
akinek irdnyitdsa mellett az int6zm6ny hosszri ideje kimagasl6 eredm6nyess6ggeldolgozik 6s/ vagy oktatja, neveli tanitv6nyait kereszty6n
szellemis6gben6s gyarapitja tuddsukat az iirdkiilt 6s a jelenkori kult(ra
val6di 6rt6keinek megfelel6en.

b) Az egyh6zkertj'letiszakbizotts6goklegk6s6bbszeptember
30-ig t6rgyalj6k meg a jelent6seket.A bizotts6gokataz illet6kes szakbizotts6gelncikeisziiks6g szerint hivj6k <issze.

Benda Krilmdndij: olyan 6v6n6k, tanitok, tandrok kaphatjrik meg, akik
sajdt szakteriilettknek hosszabbideje elismert k6pvisel6jiik, tanitv6nyaik
sikereket 6rnek el a kiiliinbiiz6 szint(i tanulmSnyi versenyeken, vagy a
h6tr6nyos helyzetri, sajiitos nevel6si ig6nyfi dirikok trimogat6s6ban
jeleskednek.

c) A szakbizotts6gok elncikei a bizotts6gi jelent6seket 6s az
ezel<hezkapcsol6d6 hat6rozati javaslatokat, valamint a
jelent6s rrividitett, m6sf6l oldalas <isszefoglal6s6tokt6ber
15-igktldj6k be a PiispcikiHivatalba.

A p6ly6zatnak tartalmaznia kell:
L az int6zm6ny igazgat6tan6cs6nakindoklisdt, illetve j6v6hagy6sdt
2. a nevel6testilet javaslat6t
3. a felterjesztd indokl6s6t

d) Az Egyhilzkenileti K<izgytil6skitfiz<itt id6pontja: november

A p6ly6zatokat a Dunamell6ki Reformdtus Egyhdzkeriilet Iskolaiigyi
Bizotts(gihoz(L6nyay Utcai Reform6tus Gimn6zium, 1092 Kinizsi u. f -7.)
kell felterjeszteni 2005. jirnius 30-ig.

L7-18.Ezen t6rgyaljuk meg a szakbizotts6gijelent6seket.
e) Ebbenaz 6vbenEryh6zkenileti Kcizgyfl6stink els6napj6n,
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tonevben
nopok o 200412005-os
Teologus
denki egy 6v alatt. Kikjntisen sokat f6radt a szervez6sekkel
a teol6gusnap-felel6s Cs6kai Ldszl6 III. 6ves teol6gus, aki
11-en vett r6szt (volt olyan vas6rnap, amelyen egyszerre
tcibbteol6gusnapis volt, a,,rekord" advent els6vas6rnapj6n
3), egy di6k volt 7x, h6rom hallgat6 6x, h6rom volt 5x, 6s
tcibben4x. Professzorok6s kis6r6k 29-envettek r6szt a teoOsszesen18 teol6gusnapot szeweztrink. Ebb6110 volt ke16gusnapokon.
riiletiinkben, egy a Tisz6ninneni keriiletben, egy a Dun6ntrititjaint sor6n cisszesen11 645 km-t tetttink meg, s mindliban, 6 hat6rainkon kiviil. A 18-b6l h6rom nem mondhat6
eztAtyenk 6v6keze alatt. Szinte az cisszesutunk sor6n haszhagyom6nyosnak,egy a baracskai bcirtcinbenval6 l6togandltuk a keriilett6lLa teol6gi6nak aj6nd6kozott kisbuszt, amet6st, egy a hannoveri Kirchentagon val6 r6szv6telt, egy pelyet, mint ebb6,az cisszefoglal6sb6lis kit(inik, a c6lnak megdig a kecskem6ti refiben val6 csendesnap-tart6st jelentette
vet'
felel6en haszniltunk. A teol6gusnapokat ma m6r nem puszr6szt
is).
Emellett
(ilyen volt els6 f6l6vben a L6nyayban
tiln azzala c6llal szervezzik, hogy a gyulekezetek ez 6ltal is
trink egy auschwitzi eml6kirton is.
kifejezz6k a k6szs6giiket a int6zm6ny fenntart6s6ra, de
Legt<ibbeta D6lpesti Egyh6zmegy6benvoltunk: Ocsa, Gocirrimmel6s ktisztjnettel vettiink minden adom6nyt, amelyet
Egyszer voldcjll6,J6szber6ny,Gytingy<isegyh6zkcizs6geiben.
6s saj6t 6let6t segit5c6ljaira haszn6lunk
a di6ks6gkcizciss6gi
d6li
r6szt
a
Barany6ban
tunk Budapestena Kr.ils6-Ull6i irton,
j6rtuk v6gig (Orm6ns6g),V6rtesalj6n a s6rbogardilelk6szkcir- fel. Ebben az 6vben 415 000,-Ft-ot kaptunk, amit kciszciben voltunk 9 gyiilekezetben,valamint Baracsk6n a b<irtcin- nunk, s vegytik hozz6, hogy ez az osszeg10 teol6gusnapon
ben. Tolnai Egyh6zmegy6benNagydorogonj6rtunk, B6cs- j6tt ossze,hiszen m6s jelleg( ritjainkon nem kaptunk adom6nyt, a hatdron tirli
Kiskuns6gban Kecskeritjainkhoz pedig m6g
m6ten. Tiszafiireden 6s
n6mi hozz|j6rul6s is
Feh6rv6rcsurg6n volvolt. Ez6rt
sziiks6ges
tunk a keriiletrinkcin
jelenthetem
tirtimis
pekivril. Hat6ron tril
mel, hogy l6bra 6llt a
dig: Sz6ken tcilttitttink
teol6gusok 6ltal 19906 napot, majd D6lvid6ben l6trehozottAgoston
ken (Horv6torszilg) 4
Alapitv6ny,
S6ndor
gyr.ilekezetben szolg6lkifejezetten
amely
tunk, a Ieghosszabb
az6rt jott l6tre, hogy a
utunkon eljutottunk
hat6ron trili
teol6gusok
egy t6voli sz6rv6nyba,
egy6birtjait
misszi6i
6s
a kijevi magyar reforsegitse. Ez6rt k6rek
m6tusokhoz,j6 kapcsomindenkit, ha tal6lkolatot 6polunk Magyarzik ezzelaz Alapitv6nyigennel 6s a kcirny6ki
nyal,
6s t6mogat6sra
(Ergyiilekezetekkel
m6lt6nak veszi hat6ron
d6ly), ahol szint6n tcibb
trili gytilekezetek6rt vagytilekezetben szolg6l16 a szolg6latot, tegye
tunk. S el6szcirj6rtunk
ezt meg anyagilag 6s
Felvid6ken, ahol Rozsteol6gusnapon
Hallgat6h szolg1.lnaka sdrbogd.rd,i
im6ds6gbanis. Az Alais6s
kcirny6k6t
ny6t
pitv6ny segit a hat6ron tirliaknak lelki 6s fizikai m6don, gyiimerhettiik meg.Voltunk Szabadk6negy ififs6gi napon, ami j6
lekezeti kapcsolatok 6pol6sa, segit6se r6v6n' Bekapcsol6del6jelelehet a vajdas6giakkal val6 kapcsoltunk ki6pit6s6nek.
j6
tunk 6pit6t6bor jelleggel az erd6lyi templomok meg6v6si
r6sziink,
volt
Ezen irtjaink sor6n sz6mtalan 6lm6nyben
programj6ba tavaly ny6ron; s szeretn6nk 6wah6zakat, neismert
lelk6szek,
ott
szolg6lt
az
megismer6s6n,
t6jegys6g
a
h6z helyzetben l6v6 egyhilzkozs{geket, sz6rv6nyhelyzetben
emberek circiks6g6nekmegismer6s6n tirl a legnagyobb 6lis t6mogatni. Ezen a ny6ron is k6t hoszm6nyt a gyiilekezeti tagokkal val6 tal6lkoz6s 6s besz6lget6s l6v6 gyr.ilekezeteket
jelentette, mely sor6n reform6tuss6gunk gondjair6l, cir<imei- szri h6tv6g6s tdbort szervezink, az egyiket Magyarigenben
(Erd6ly), a m6sikat Berz6t6n (Felvid6k). Ezen alkalmakkal
161,n6prink sors6r61,a vil6ghelyzetr6'l cser6lhettiink gondoigehirdet6ssel is szolg6lunk.
latokat. Kril<incisenfontosnak it6ltrik a december 5. ut6ni
Osszesen 18 helyen voltunk. A teol6gus nap ma m6r
helyzetbental6lkozni, er6siteni hat6ron tfli testv6reinket.
j6k
nemcsak
annyit jelent, hogy elmegyiink egy gyiilekezetbe,
megismerj6k
voltak arra is, hogy a teol6gusok
Az utak
teol6gus h6tv6g6nek nevezztik egytittl6tcibbnyire
hanem
vaamelyekben
helyzeteket,
kiilcinleges
6s
az
fitlagos
azokat
teinket, mert m6r p6nteken vagy szombatonelmegyrink a
gyunk mi, reformdtusok. Orcim volt sz6munkra, hogy a
meghiv6 egyhilzkozs6gbe,ott tciltrink egy napot, majd vas6rprofesszori kar szinte minden tagja - van, aki tribbszciris nap szolg6lunk. Sokf6le volt most is. El6fordult olyan, hogy
vetlelkesed6ssel
"n i.e"t minket fitjainkra. A di6kok nagy
egy gyrilekezetbe menttink, s ott r6szt vettrink ifi 6rdn, betek r6szt a teol6gusnapokon, 6s sokat is f6radtak 6rte, az
sz6lgettiink az egyhilzr6l, az egyhizk6zs6gr6., s m6snap teutaz6sokban, kril<inf6le szolg6latokban, ig6s lapok ir6s6ban,
ol6gusnapkeret6ben szolg6latunk az istentiszteleten(J6sz'
mfisorokbanval6 r6szv6telben.A 94 teol6gus6s 16 vall6staber6ny).Volt olyan, amikor szombatonegy rcivid kir6ndul6s
n6r kciziil cisszesen204-envettek r6szt teol6gusnapon.Egy
ut6n egy lelk6szk<irvend6geivoltunk, s ott a kiirny6kbeli lelnapra 6tlagosan11 teol6gusment el, egyszermajdnem min-

Isten ir6nti h6l6val sz6molokbe arr6l, hogy a budapesti teol6gia 150 6ves 6vfordul6j6ra k6sznlve ebben az 6vben megszaporodtaka teol6gusnapok kerulettinkben, azon kiviil,6s
hat6rainkon tril is. A statisztik6k trikr6ben n6h6ny adat:

. Dunamell6ki
. I I
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Egyh6zkeriileti
Kozlemdnyek
k6szekkel 6s az 6helyzetrikkel ismerkedtiink meg. Vas6rnap
szolg6ltunk a lelk6szkrirhoz tattoz6 gyrilekezetekben, majd
d61ut6n a krizpontban tartottunk teol6gusnapot a kcirny6kbeli gyiilekezetek r6szv6tel6vel (S6rbog6rd).Volt olyan, hogy
v6gigj6rtunk egy megyer6szt,ahol elkalauzoltak bennunket,
majd vas6rnap mindenki m6s gyr.ilekezetben szolgillt, a
sz6rv6nybanis (Orm6ns6g). Olyan is volt, hogy vas6rnap
d6lel6tt teol6gusnapon voltunk, majd d6lut6n sz6rv6nyokHat6ron
ban 6s id6sek otthon6ban szolg6ltunk (Gy<ingyds).
tgli ftjaink is v6ltozatos k6pet mutatnak. El6fordult, hogy
n6gy gytilekezetet j6rtunk v6gig, s mindegyikben teol6gusnap keret6benszolg6latunk(Horv6torsz6g).M6shol tcibbnapot tart6zkodtunk, mialatt alatt megismerkedtrink a gyrilekezettel, biinb6nati alkalmakat tartottunk, majd kcizcisreform6ci6iistentiszteletet a helyiekkel (Sz6k).Ism6t m6shol
megismerkedtiink egy r6gi6 tcirt6net6vel, neh6zs6geivel,kir6ndultunk is, majd szolg6latunk a k<irny6kbeli gytilekeze-

tekben 6s a sz6rv6nyokban(Gyulafeh6rv6r,Rozsny6).Ahannoveri it az egyhilzl6t6st, rendezv6nyszewezlst 6s a kulcjnbtiz6 programokb6lval6 citlet-szefz6st,a kecskem6tiiskolai
csendesnappedig a kreativit6st, a fiatalokkal 6s az egyh|zi
iskol6val val6 tapaszt alatszerz6st segitette. Sokat jelentettek ezek a szolg6latoka teol6gus 6s vall6stan6r hallgat6knak a szolg6latukraval6 felk6szul6sben,a gyakorlati egyh6zi 6let megismer6s6ben6s legf6k6ppenegym6ssalval6 kcizciss6giikme9616s6ben.
Ezeken az utakon mindig azt tapasztaltuk meg, hogy noha
mi magunk vitttik az circimhirt, az et6sit6st, a bdtorit6st, mi
magunk vidultunk fel, kaptunk rij er6re 6s b6torodtunk fel a
szolg6latra, az egyhizban, az egyh6z Ur6nak. Neki legyen
mindez6rt h6la.
B<ilcsfiildi Andris
spiritud,Iis

AcosroN SANDoRALAPITVANY
Az AgostonSdndorAlopitvdnyc6lkit0z6sei:
Tdmogoliuk
reformdtus
teol6gioihollgot6kmisszi6idtjoito szomsz6dos
orszdgokmogyorioihoz.

AIAPITVANYUNK
MUNKAJAT
KUI.ONOSENFONIOSNAK?
MIERITARIJUK
Mogyoremberleginkdbb
mogyornyelven
6rtimegoz Evong6liumot.
lelkulet
hozhotgy6gyuldst
o sz6rvdnymogyor
Krisztusi
6s megoldost
nepekkoztiproblemdkro.
sdg es oz 6ketkori;lvev6
Teol6gusdidkok meg6rezvee misszi6fontossdgdtes sz6psegei,
nogym6rt6kben
kisz6lesithetik
k6s6bb,moldonigyillekeztr.ikben
e
munkdt.
A bajai gytlehezet haldszl|uel uenddgelte meg a teol6gusokat
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int6zm6nyeknek
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omibencsokhidnytszenvednek.
Azonbono fizikoies onyogisegits6gnydjtdson
tUlo sz6rvdnymogyorsdg
o helybe6nludotdtszeretnenk
er6siteni
ozzol is,hogy progromioinkbo
lieketminelnogyobbszdmbonigyekszijnk
bevonni.
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ZENEI FESZTIVAL
II. REFORMATUS
AZ OKUMENIKUSGONDOLTOKJEGYEBEN
2005.JUNIUS10-11-12.
NAPKOZBEN_ RADAYUTCA
1. PROGRAMOK
Napk6zben (11-18 6ra kdzcitt) a programokat a R6day utca Reform6tus
Teol6gia el6tti szakasz6n s6trak 6llit6s6val, tArsegyh{zak 6s t6rsint6zm6nyek, irjs6gszerkeszt6s6gek, k6nykiad6k, hagyom6ny6rz6k, n6pm(v6szek jelenl6t6vel 6s egy szinpad 6rdnk6nt vdltoz6 programj6val
tessziik v6ltozatoss6. Reformdtus 6s tdrsegyhAzi zenei el6ad6k, k6ru'
sok, n6p6nekesek, folk-zenekarok, vil69zene 6s jazz egyiittesek
valamint 16zfiiv6sok v6ltj6k egymrist:
PENTEK:
11:00 Julianna Ref. Altaldnos Iskola Gyermekk6rusa (60 f6)
12:00 Cantoraes Ecclesiae (16zfriv6sok)
13:00 L6nyay utcai Ref. Gimn6zium Enekkara
+ 6k15s .gy.
14:00 Demeter Erika (Sepsiszentgycirgy)(n6p6nek;
15:00 Nary J6nos Quartet (reformritus n6p6nekek jazz6tirata teker6vel)
16:00 Zurg6 egyiittes (moldvai n6pzene)
17:00 Kerekes egy. - gyimesi 6s moldvai n6pzene
SZOMBAT:
11:00 Kalamajka (gyermek-n6p6nekek,versek)
12:00 Talitha Kumi (fiatal reformdtusok akusztikus zen6je)
13:00 Corpus Harsona Quartet (r6zfriv6sok)
14:00 Berkesi Alex Band ("Feh6r" c. album bemutat6ja)
15:00 Nagyv6rad t6ri reform6tus k6rus
1"5:25V6rnagyAndrea 6s Farkas Zsolt (ZeneKEPzeIet - n6gykezeszongora 6s vers)
16:00 Musical Witchcraft (Koll6rAttila - Solaris) (akusztikus zene
fuvol6ra, gitdrra,
iit6hangszerre)
17:00 K6lmdn Imre (csell6 - Vajdas6g)
17:30 Baptista Harangegyiittes
VASARNAP:
1.1.:00Bdstya Citerazenekar (Felvid6k)
12:00 Bellon R6zfiiv6s Quintet (barokk, renesz6nsz)
13:00 Makdm egyiittes (vil6gzene)
14:00 Szigeti Okumenikus linekkar + zsolt6rok gitdrra 6s
6nekhangra
15:00 Vill6 Enekegyiittes
16:00 TeTIaVERSI fuvolan6gyes
17:00 Kobzos Kiss Tam6s (6nekelt versek)
A R6day utcai programokon v6rhat6an r6szt vesznek m6g: M6t6
S6ndor t6rogat6miiv6sz (Erd61y), B6nffy Gy<irgy valamint
Hiivcisvcilgyi Ildik6. A fesztiv6l R6day utc6ban szer\ezett esem6nyei
bekeri.iltek a RADAY UTCAI KULTURALIS
PROGRAMOK sordba. ("Kultucca")

.

Vedres Csaba (ex-After Crying) + Kairosz Q. hangversenye After
Crying kamara-szimfonikus koncert
Jrinius I2,, - Zeneakad6mia Nagyterem - hanglemezfelv6tel - este 7:30
6rakor

250 f6s Reform6tus K6rus + Fassang L6szl6 - orgona
Debreceni K6ntus, Pal16 Imre Enekkar, Psalterium Hungaricum
K6rus, Julianna Reform6tus Altal6nos Iskola Gyermekk6rusa, P6csi
Reformdtus Koil6gium Vegyeskara, Pdpai Reform6tus Teol6gia K6rusa,
Gijdtjlt6i Reform6tus Liceum Gimndziumdnak Kamarak6rusa, Fiatal
Reform6tusok Szdvets6g6nek K6rusa (Felvid6k)
Sz6list6k: Berkesi Bogldrka 6s Basky Istv6n
Ezen a vasArnapi koncerten a k6rusok el6ad6sdban 6sbemutat6k6nt
elhangzik k6t k6rusmii is Drask6czy L6szl6t61!! (A vas6rnap fell6p6
el6ad6k list6ja v6gleges.)
Afesztivdl ideje alatt a Biblia Mrizeum 6s a R6day K6nyvt6r
ingyenesen l6togathat6.
A Rriday Kdnlvesh6z klubj6ban kamara el6ad6sokat, irodalmi 6s
versmond6 programokat illetve besz6lget6seket tartunk.
K6pz6mftv6szeti ki6llit6s nyilik erre az alkalomra Plein Art
Gal6ri6ban.
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2. PROGRAMOK ESTE:
Az eg6sz napos programokat mind a h6rom este nagy koncert zdrja.
'
Jrinius 10. - Szil6gyi Dezs6T6ri Reform6tus Templom - este 7:30 6rakor
Bolyki Brothers
Vujicsics egyiittes
'
Jrinius 11. - Zeneakad6mia Nagyterem - este 7:30 6rakor
K6lm6n Attila (cse116- Vajdas6g)

a

v6dnitkitk
Dr. Biilcskei Gusztdv piispiik
Dr. Szab6 Istvrin piispiik
Dr. Gegesy Ferenc polg6rmester
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