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Bibliáim, Bibliák
Az elsõ Bibliámat kamaszkoromban kaptam
ajándékba, amikor a sárbogárdi gyülekezetben
konfirmáltam. Szokás
szerint beleírták az áldó
igét is: Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak. Jézus mondja ezeket a szavakat, és azóta
is boldog megtapasztalásom örök igazsága. Ezt a
Bibliát gimnazistaként
sokáig forgattam, de aztán meggyûrõdtek a lapjai, beszakadt a borítója,
és amikor a teológiára jelentkeztem, a szüleimtõl
ajándékba kaptam egy nagyobb méretû, kemény
kötésû Bibliát. Aztán az elsõ legációm elõtt magam vásároltam egy Bibliát szószéki használatra.
Nemsokára aztán kaptam egy héber nyelvû Ószövetséget meg egy görög-latin nyelvû Újszövetséget is. De õrzök olyan Újszövetséget is, amit kollégiumi szobatársam hagyott hátra, amikor külföldre távozott és azóta se tért haza. Aztán sokféle Bibliát láttam. Gyerekkoromban a legtitokzatosabbnak  merthogy nagy kincs volt valóban 
a Doré-féle nagy képes Biblia számított. Olvasni
nem tudtam még, de idõsebb testvéreim rendre
elmagyarázták, hogy egy-egy metszeten mi látható. Sok helyen láttam családi Bibliát, amelynek
utolsó lapjaira a család legfontosabb eseményei:
születések, esküvõk, halálesetek voltak feljegyezve. Láttam illegális Bibliákat, bõr tolltartóba he-

lyezve, melyeket így egyszerû cipzáras mozdulattal nyitni-csukni, rejtenihasználni lehetett. Aztán
láttam Ravasz László görög Bibliáját is, amelyet
úgy köttetett, hogy minden nyomtatott lap közé
betett egy üres lapot,
amelyre fordítói megjegyzéseit írta, s kaptam
aztán egy példányt az
Amerikában kinyomtatott újszövetség-fordításából. Láttam Bibliákat,
amelyek lapjain sûrûn
sorakoztak dátumok, olvasóik ezzel jelezték azt a napot, amikor egy-egy
szakaszból fontos üzenetet kaptak. Hallottam
Ady széttépett Bibliájáról is. És láttam Bibliákat teljes épségben is (szinte mintha nem is
használták volna), pedig olvasták, csak nagyon
vigyáztak rá.
Mindezt azért mondom el, mert pár hete megnyílt egyházkerületünk székházában a Bibliás
Könyvesbolt. Nem nagy ügy, mondhatni, Bibliát
másutt is lehet vásárolni, könyvesbolt pedig
száz is van Budapesten. Mégis, az ajánlásának
ezen a helyen annyi értelme van, hogy újra emlékeztessünk arra, olvasó-életünk központjában
a Szentírás áll: a kinyilatkoztatás, az Ige, az
üzenet, a tanítás, a kalauz, a mérték  az élet
beszéde. Mindig csodáltam azokat a lelkészeket,
akik hosszú évtizedek szívós gyûjtõmunkájával
valóságos kiskönyvtárat hoztak létre Bibliákból.
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Nem az nyûgözött le, hogy miféle csatornákon,
kapcsolatokon keresztül szereztek be olyan nyelvû kiadásokat is, amely nyelveken nem is értettek, hanem inkább az ragadott meg, hogy a régi
és új kiadások milyen változatos és szinte kultúrtörténeti sokféleséget mutatnak, ahogy egy-egy
kor tipográfiája, könyvkötészete is megjeleníti a
kiadók szándékát (a nagy, robusztus, súlyos borítók közé kötött FÕ-könyvtõl el a ZSEB-kiadásokig, a szervezett és rendezett egyház liturgiai
szándékaitól a misszió frontvonaláig). S még inkább az, hogy megjelenítették azt is, amit egyegy nemzedék gondolt általában a Bibliáról. Nem
kell itt újra cáfolnunk Voltaire jóslatát, aki egyszer azt mondotta volt, hogy pár évtized múlva a
Bibliát már csak múzeumban fogják mutogatni.
(Ámbár ott is, mert a Bibliás Könyvesbolt a Biblia
Múzeum része.) Mi nem a régi emléket mutogatjuk itt, és nem holmi szuvenírként kerül a boltba a
Biblia, hanem ellenkezõleg  ez az élet beszéde, s
mivel az élet beszéde van benne, nem lehet róla lemondani. Akiknek a sok olvasástól elkopott a régi
Bibliája, vegyenek egy újat. Aki kíváncsi a fordítás
és megértés évezredes történetére, válasszon a sokféle fordítás közül. Én annakidején ha új Bibliát
kaptam vagy vettem, az elejére mindegyiknek beleírtam azt az áldó igét, amely az elsõ Bibliámban írva volt: Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak.
Bogárdi Szabó István
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Élet a teológián
2012/13-as tanév II. félév
FÉLÉVKEZDÉS
A teológia a félévkezdõ csendesnapját a Kispest-Rózsa
téri gyülekezetben tartotta, amelyen a gyülekezet
nemcsak helyet adott a teológusoknak és professzorainak, hanem szolgáltak is nekik, valamint vendégül
látták az egész hallgatóságot. A csendesnap keretében
a diákok meglátogatták a gyülekezet fenntartásában
lévõ idõsek otthonát és a Karácsony Sándor Általános
Iskolát, ahol közös ebéden is részt vettek.
KÖZÖS EBÉDEK
A teológián a 2012/2013-es tanév második félévében a
következõ szervezetek és gyülekezetek látták vendégül a
teológusokat és professzoraikat, valamint a székház dolgozóit a csütörtöki exhortáció utáni megvendégelésen:
Teológia, Egyházkerület, Erdélyi ebéd - Boglárka
Panzió (Szász Ágnes) és a Korpos család felajánlása,
Baranyai Egyházmegye, Ágoston Sándor Alapítvány,
Ökumenikus Tanács, Északpesti Egyházmegye, Kálvin Kiadó, Budapest-Déli Egyházmegye, Bács-Kiskunsági Egyházmegye

Közösségi alkalom John Brouwerrel

PROGRAMOK
A második félévben a teológián folytatódott a külsõ
elõadók szervezése Sáska Attila IV. éves közösségi
presbiter vezetésével. Hogyan olvassuk a Bibliát
címmel John Brouwer tanár tartott sorozatot angol
nyelven. Idén is szerveztek téli evangélizációs-hitmélyítõ alkalmat, melyen Steinbach József püspök
volt a meghívott igehirdetõ. Két skót estre is sor került a nyári út elõkészítéseként.

Exhortációs istentisztelet a teológián

Szülõi értekezlet a teológiára járó diákok számára

Legáció elõkészítõ
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Könyvajánló Genfben

Teológusnapon a tatabányai templom elõtt

Teológusok a Vereckei-hágónál

Teológusok segítenek a mûemlékkönyvtár átrendezésében

hogy a teológián tanuló hallgatók lelkészeit beszélgetésre
hívta a tanári kar, s hasonló alkalom volt a diákok szüleivel is, akik ezáltal bepillantást nyerhettek a teológia belsõ életébe és feltehették kérdéseiket a professzoroknak.
OTTHONÓRÁK

Március 15-i mûsor az elsõ évfolyam részvételével

Zsengellér József dékán korábbi kezdeményezése eredményeként visszaálltak a dékáni otthonórák, melyeken igei együttlét mellett aktuális ügyeket beszélhettek
meg tanárok és diákok közösen. Egyik alkalommal vetítéses élménybeszámolót tartott a dékán a samaritánus
peszah-ról. Folytatódott az a tavalyi kezdeményezés,

Az egyházkerületi székház által felügyelt kollégiumban
lakó külsõs (nem teológus) hallgatók számára a teológia spirituálisaként hétfõ esténként Otthonórákat
szerveztem, melyek harmada felsõbb éves teológushallgatók által tartott bibliaóra, másik harmadában kísérletként kipróbálták kiscsoportos közösségi alkalmakat tartását diákvezetõk koordinálásával, a harmadik harmad
pedig elõadás, beszámoló volt. A félév során a bibliakörökben Jónás könyvét vettük végig. Az elõadások között Kálló Karola biológus doktoranduszhallgató beszélt
az evolúció és teremtés kapcsolatáról, koncertet
adott a Monamo (jazz) együttes Nagy János vezetésével,
valamint sor került egy lelkészfórumra, ahol négy felekezet öt lelkésze beszélgetett olyan fontos teológiai témákról, mint a Biblia ihletettsége, a predesztináció (eleve elrendelés) és a karizmák megléte és használata. Ez
a program nemcsak a teológushallgatók körében aratott
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tetszést, hanem a más egyetemek hallgatói is szép számmal tartottak ki a hosszra nyúlt beszélgetésen.
TEOLÓGUSNAPOK ÉS EGYÉB ALKALMAK A
2012/2013-AS TANÉVBEN
Ebben a félévben is több teológusnapot és hétvégét
szerveztünk határon belül és kívül. A teológusnapok
szervezésében tevékeny részt vett Horváth Mariann
IV. és Pál Eszter II. éves teológus: Cegléd-Felszeg,
Genfi Magyar Gyülekezet, Diósd, Tatabánya,
Kispest-Rózsatér (Zenit), Bugyi, Csõsz, Baranya
(Mohács és környéke) Dunaszekcsõ, Old, Beremend,
Gyulafehérvár (Erdély) és környéke: Abrudbánya,
Alvinc, Gyulafehérvár, Magyarigen, Sárd, Szászsebes,
Tövis, Vajasd, Badaló (Kárpátalja), Mezõtúr (áldozócsütörtöki iskolai csendesnap). Összesen tehát 11 teológus megmozdulás volt a félévben, ezek révén 21
helyen szolgáltak teológusok.
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS
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NYÁRI ÉPÍTÕTÁBOROK
Az Ágoston Sándor Alapítvány szervez és támogat
idén nyáron is a teológusok és egyetemisták számára
több építõ- és gyermektábort. Építõtábor lesz Égén
(Székelyföld) a Ráday Felsõoktatási Kollégium hallgatóinak segítségével. Gyermekotthonosoknak szerveznek
tábort teológusok az erdélyi Felõrön és Zsobokon, a
vajdasági Módoson pedig immár szokásosan anyanyelvõrzõ keresztyén tábor és építõtábor is lesz.
EGYÉB PROGRAMOK
A teológusok néhány irodalomszeretõ fiatallal együtt
Irodalmi kávéházat alapítottak, melynek keretében
többször is rendeztek már alkalmat (adventi irodalmi
kávéház, farsang, nagyheti keresztút, Agapé teaház
meghívása Kecskemétre), részt vállaltak a Református Zenei Fesztiválon a Zefír programjából, nyáron
pedig a Csillagpont ifjúsági találkozón, valamint a
Mûvészetek Völgyében Taliándörögdön terjesztik
az evangéliumot a kultúra és az irodalom segítségével.
Bölcsföldi András spirituális

Skócia teológus szemmel címmel tanulmányi kirándulást szervezünk nyáron Skóciába, felkeresve az ország
csodálatos természeti és egyházi szempontból is fontos helyeit (Edinburgh, Falkland, St Andrews, Skye, Dunscore),
valamint a hitvallás évében érintjük Heidelberget is.

TANÁCSÜLÉSI HATÁROZATOK
2013. február

6. AZ EGYHÁZKERÜLET ÉS AZ INTÉZMÉNYEK
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEI
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
6/a. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács az
egyházkerület 2013. évi költségvetését 2 693 407 233,forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
6/b. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács az Egyházkerületi Székház és Konferenciaközpont 2013. évi költségvetését 39 783 000,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
6/b/I. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Mátraházi Konferencia-központ 2013. évi
költségvetését 71 010 000,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
6/b/II. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Galyatetõi Konferencia-központ 2013. évi
költségvetését 27 930 000,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.

6/c. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Ráday Felsõoktatási Diákotthon 2013. évi
költségvetését 64 140 500,- forint bevételi és kiadási összeggel elfogadja.
6/d. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Tahi Konferencia-telep 2013. évi költségvetését 27 340 728,- Ft bevételi és kiadási összeggel
elfogadja.
6/e. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Diákotthon 2013. évi költségvetését 464 691 000,- Ft bevételi és 464 691 000,- Ft kiadási oldallal elfogadja, jóváhagyja.
6/f. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Sylvester János Református Gimnázium
2013. évi költségvetését 108 180 684,- Ft bevételi
és 108 180 684,- Ft kiadási oldallal, 13 146 911,forint tartalékkal elfogadja, jóváhagyja. A tartalék felhasználásáról az egyházkerületi elnökség
döntését ki kell kérni.

2013. FEBRUÁRI TANÁCSÜLÉS HATÁROZATAI
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6/g. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Gyökössy Endre Református Óvoda 2013.
évi költségvetését 25 476 803,- Ft bevételi oldallal
és 25 476 803,- Ft kiadási oldallal elfogadja.

8. A ZENGÕVÁRKONYI ISKOLA TULAJDONJOGÁNAK ÁTADÁSA AZ EGYHÁZKÖZSÉGNEK

6/h. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Ráday Gyûjtemény 2013. évi költségvetését 80 864 000,- Ft bevételi és kiadási oldallal elfogadja.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Zengõvárkony-Nagypall Református Társegyházközségnek ajándékozza a zengõvárkonyi általános iskola
219 helyrajzi számú ingatlanát, amely természetben
Zengõvárkony, Arany J. u. 63. sz. alatt található. Felhatalmazza az egyházkerület elnökségét arra, hogy a
társegyházközség által elkészített ajándékozási szerzõdést aláírja.

6/i.
I. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a Budapesti Református Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet 2013. esztendõre elkészített költségvetését nem fogadja el.
II. A I.-IV. hónapra szóló, idõarányos lelkészi javadalmazás és bérleti díj kifizetését szoros elszámolás mellett engedélyezi. Kéri az egyetemi lelkészt,
hogy az egyházkerületi közgyûlés soron következõ
ülése elé készítsen beszámolót az eddigi munkáról, a tervekrõl, valamint a bevétel és a kiadás
várható alakulásáról.
7. A GYÖKÖSSY ENDRE LELKIGONDOZÓI ÉS
SZUPERVÍZORI INTÉZET FENNTARTÓI JOGAINAK ÁTADÁSA A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ ZSINATÁNAK

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

9. DIÓSJENÕI GYÜLEKEZETI HÁZ HASZNÁLATBA ADÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATNAK
Elõterjesztõ: Peterdi Dániel
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács jóváhagyja a Diósjenõi Református Egyházközség és
Diósjenõ önkormányzata között a református gyülekezeti ház használatára létrejött együttmûködési megállapodást.
10. A RÁDAY FELSÕOKTATÁSI DIÁKOTTHON
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

Elõterjesztõ: Peterdi Dániel

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács, a
Zsinat Zs  250/2012.11.16. sz. határozatában foglalt
kérésére, átadja a Gyökössy Endre Lelkigondozói és
Szupervízori Intézet fenntartói jogait a Magyarországi Református Egyház Zsinatának.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács jóváhagyja a Ráday Felsõoktatási Diákotthon 2010. november 10-én én kelt alapító okiratának módosítását.

TANÁCSÜLÉS
2013. május

Püspöki jelentés
Elõterjesztõ: Szabó István
Fõtiszteletû Egyházkerületi Tanácsülés!
Mai találkozónk szokásaink szerint munkaértekezlet,
amelyen elsõsorban egyházkerületünk intézményeinek életérõl és terveirõl hallgatunk meg beszámolókat, és ezekrõl határozunk. Az anyagokat kellõ idõben
mindenkihez eljuttattuk, így kérem, tanácskozási rendünk szerint is, hogy amikor egy-egy ügyhöz érkezünk
a tárgysorozatban, ki-ki ott tegye fel kérdését vagy tegye meg megjegyzését, amint azt szükségesnek tartja,

és majd ezek után vitassuk meg az elõterjesztett határozati javaslatokat. Mindazáltal engedtessék meg,
hogy kapcsolódva a szóban forgó kérdésekhez is, és
egyházunk általános helyzetéhez is, néhány bevezetõ
megjegyzést tegyek.
Az utóbbi hetekben, hónapokban néhány igen nagy
fontosságú ügy forgott elõttünk folyamatosan, és ezek
a következõ idõszakban is velünk maradnak. Elsõ helyen a hitoktatásról szeretnék néhány szót szólni, hiszen a következõ iskolai tanévtõl kezdõdõen új rendben veszünk részt a magyar közoktatásban, s ennek
értelmében az ún. hittan/etika tantárgy mint kötelezõen választható oktatási egység jelenik meg, s ezt az
adott felekezetek szakemberei fogják oktatni. A bein-

2013. MÁJUSI TANÁCSÜLÉS, PÜSPÖKI JELENTÉS
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dítás és a szervezés országosan meghatározó üggyé
lett. A most folyó jelentkezésekrõl még nincs teljes és
átfogó képünk, de amit tudhatunk, az azt mutatja,
amit korábban már több ízben kifejtettem, hogy ti. egy
több évig tartó alkalmazkodási és tisztázódási folyamat kezdõdött el, amelynek elsõ szakaszában inkább
vesztesnek látszunk majd, mintsem nyertesnek, de
pár év múlva, egészen bizonyos vagyok benne, minden
a helyére talál, és mindenki jól fogja látni ennek az
igen-igen szükséges új közoktatási elemnek a hasznát.
Ellentmondóak az értesülések, hiszen vannak iskolák,
ahol várakozást felülmúló a hittan tárgyra jelentkezõk száma, csak gyõzze majd az egyházközség kellõ
számú szakképzett oktatóval; másutt viszont  különbözõ okok folytán  igen elkedvetlenítõ az eredmény.
Ez utóbbira számos magyarázat lehetséges. Például,
hogy az iskola vezetése, bár igen udvariasan, de legalább annyira ügyesen elszabotálta a dolgot, elterelte
a szülõk figyelmét, nem engedte be a lelkipásztorokat
a szülõk tájékoztatására, vagy éppen technikai nehézségekre hivatkozva nyomta a szülõket más irányba.
Másutt a gyülekezetek nem álltak a helyzet magaslatán, nem érezték meg, hogy ez most nem a hagyományos és szokásos hittanbeíratási kampány, vagy éppen
egyéb más bonyodalmak és visszásságok okán nem támadhatott jó híre annak, hogy mennyire fontos lenne
a magyar közoktatásban minden gyermekkel megismertetni a hit alapelemeit. Minthogy azonban mégis
egy folyamat kezdetén vagyunk, hadd biztassak mindenkit arra, hogy bátran és jó kedvvel tartsunk ki ebben a nem könnyû munkában  és ezt azért mondom
így, mert voltaképpen mégiscsak a szervezés a legkisebb teher, ha ahhoz viszonyítjuk, hogy majd bent a
tantermekben kell óráról órára helyt állni. Mindazáltal e helyrõl is köszönjük meg, és erõsítsük meg biztatásunkkal mindazokat, akik ebben a szolgálatban fáradoznak.
Sok vita kíséri az elmúlt esztendei népszámlálási adatok közzétételét. Hogy milyen könnyen csúszik el a
statisztikai adathalmaz ideológiai mezõbe, azt talán
az mutatja a leginkább, hogy a közzététel napját, mely
nagycsütörtökre esett, sokan  némi apokaliptikus
túlzással  úgy értelmezték, hogy ez volt a magyarországi egyházak nagycsütörtökje. Nos, az adatok a tíz
évvel ezelõttihez képest nagymértékû visszaesést mutatnak, részben az egyházhoz való tartozás öntudatos
vállalásában, részben pedig az errõl való nyilatkozási
készségben. Pedig, ha azt vesszük figyelembe, hogy
hány választójogú felnõtt egyháztagunk van, és ezt
hozzávetjük a saját népmozgalmi adatainkhoz, és ehhez még hozzátesszük (hogy régi magyar szóval mondjam) a templomot gyakorlók tényleges számát, elkerülhetetlen az az érzés, hogy a mostani népszámlálási
eredmények még így is igen kedvezõ képet mutatnak
rólunk. Régi téma, sokat beszéltünk róla, de a mostani indulatok nyomán úgy tûnik, nem vettük igazán komolyan, hogy az ún. népegyházi jelleg megszûnõben
van, vagy már meg is szûnt. Régente sokan kívánatosnak is tartották ezt a folyamatot (ti. a népegyház megszûnését), elsõsorban azért, hogy tiszta és világos, határozott és elkötelezett egyháziasságon alakuljon
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egész egyházi életünk. Számomra azonban úgy tûnik,
hogy ma már az egykori szekularizáció-bajnokok sem
hangoztatják ezt olyan erõteljesen, hiszen ami a népszámlálás eredményeiben priméren nyomasztó, az az,
hogy mekkora létszámú az a közösség, amely kiterjedt
intézmény-együttest tart fenn. Vagyis az a szempont,
hogy  a legszigorúbbat mondjam  hány úrvacsorázó tagunk van, most egészen hátra került. Pedig ehhez képest
még mindig igen jelentõs létszámú és befolyásos testületnek tûnik a Magyarországi Református Egyház.
Én magam élénken követem a különbözõ értékeléseket,
de miután még nem hozzáférhetõ minden adat a maga
legteljesebb mélységében, inkább csak a vita irányát
próbálom szemmel tartani. Ez pedig nem nélkülözi az
ideológiai felhangokat, ami viszont nem segít a helyzet
reális és stratégiát is létesítõ feldolgozásában. Egy példát hadd említsek: megtekintettem a XII. kerület már
hozzáférhetõ adatait, és azt mondhatom, hogy ha tíz évvel ezelõtt sokkal többen mondták magukat reformátusnak, mint ahányat a XII. kerületben mûködõ három
gyülekezet számon tartott, akkor most kevesebbet jelez
a népszámlálás, mint amennyirõl mi magunk, cím szerint tudunk. A leginkább elgondolkodtató tehát az, hogy
Magyarország lakosságának egyharmada nem kívánt
erre a kérdésre válaszolni. Lehet, hogy egyszer majd
megtudjuk ennek az okát is. Mindazáltal arra buzdítok
mindenkit, továbbra se érezze úgy, hogy a nagy létszámú reformátusság semmi egyébre nem kötelezi, csak
hivatalnoki tétlenségre, várakozásra, hogy jöjjenek már
azok a reformátusok, és vegyék igénybe az egyház szolgáltatásait. Ez már tíz évvel ezelõtt is helytelen és végzetes magatartás volt, most még inkább az. Gyülekezeteink megelevenítése, új gyülekezetek szervezése, a virágzó gyülekezetek tovább erõsítése  ez most a mindennapi parancs, s ennek megvalósításához kell a miszszió számos és sokféle útját járnunk. Hiszem és remélem, hogy egyházkerületünk nem is marad tétlen ezután sem ebben a nagy munkában.
Immár szûk egy esztendeje tart az új egyházi törvényrõl folyó vita, amely mélyen érint mindannyiunkat, még akkor is, ha a Parlament a tavaly nyáron elfogadott, és most újra tárgyalandó törvényben is,
mindjárt regisztrált egyházként fogadta el a református egyházat. Azért érint mindannyiunkat a vita,
mert az Alkotmány és a készülõ egyházügyi törvény
értelmében, számos ágazati törvényben fog megjelenni azoknak a jogoknak és kötelezettségeknek az
együttese, amelyet a törvény szövegében talán elsõre
nem is látunk. Volt alkalmam megtekinteni a készülõ törvénytervezetet, és mellékleteit (interneten is
megtekinthetõ, merthogy a törvényhozás nyilvános),
és mondhatom, hogy a mellékletek hosszabbak, hiszen a közoktatási törvénytõl kezdve a honvédelmi
törvényen át, szinte nincs is olyan terület, ahol ne
kellene az új törvény meghatározásait átvezetni. És
mint tudjuk, a részleteknél jelennek meg mindig
problémák, ezért biztos vagyok benne, hogy miután a
Parlament majd az Alkotmánybíróság számára is elfogadható egyházi törvényt hoz, éppen hogy nem
csendesedni, hanem inkább élénkülni fog a vita.
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Mindazáltal örülök neki, hogy a Parlament bizottságai, a
törvényhozó képviselõk számos alkalommal keresték
meg egyházunkat is, kikérve véleményünket és állásfoglalásunkat a készülõ törvényhez, és nem intézték el az
ügyet annyival, hogy miután mi úgyis benne vagyunk,
nincs dolga velünk a törvényhozónak.
Hadd szóljak néhány szót a Zsinatunkon folyó törvényhozásról is, hiszen két területen jelentõs változások állanak be. Az egyik a lelkészekrõl és szolgálatukról szóló
törvény, amely hosszú ideig vajúdott, aztán hirtelen  és
úgy érzem, kapkodva  született meg a legutóbbi Zsinaton, s máris sejteti, hogy néhány passzusát hamarosan
módosítanunk kell. Mindaddig is  az új törvény hatályba lépésével  saját egyházkerületi szabályrendeletünket
is át kell fogalmaznunk, s remélem, ezt meg is tudjuk
tenni, hogy aztán a következõ tanácsülés elé hozhassuk.
A bírósági törvény pedig még régebb óta hordozta magában a szükséges módosításokat, s ezek egy része most elfogadtatásra talált. Itt leginkább koncepcionális vita
folyt, de mégsem pusztán elvekrõl, hanem inkább arról
az egyre több nehézséget okozó gyakorlatról, hogy ti. lassan-lassan már nem is lehetett lefolytatni egy egyházi
peres eljárást. Tíz esztendõvel ezelõtt kerületi közgyûlésünk kinyilvánította, hogy  a bibliai szabályok értelmében  az egyházban folyó vitákat vagy visszaéléseket és
fegyelmezetlenségeket egyházi bíróság elõtt kell tisztázni, és nem helyeseljük, ha valaki rögtön világi bírósághoz
fut. Ma is tartom, hogy ez a döntésünk helyes volt.
Ugyanakkor voltak olyan pillanatok, amikor szinte erõvel kellett visszatartanom egy-egy botrányosan lassú eljárás jogi csûr-csavarjaiba belekeveredett lelkészt, esperest, presbitert, hogy mégse vigye világi bíróság elé az
egyházi bíróságon megfullasztott ügyet. Most úgy tûnik,
hogy az arányos és méltányos panasz és védelem, képviselet és eljárásjog kimondásával egyszerûbb és világosabb lesz az egyszerû és világos ügyek lezárása. Külön
köszönettel tartozom egyházkerületünk espereseinek,
akik kora tavasszal találkozót szerveztek egyházunk valamennyi egyházmegyéjének espereseivel, és közös kívánságként vitték a Zsinat elé ezt a nehéz ügyet. Határozott fellépésük nélkül  feltehetõen  még mindig csak
azt a sehova sem vezetõ vitát folytatnánk a Zsinaton,

hogy hogyan és miképpen kell az egyházban az ún. hatalmi ágakat szétválasztani. Mindazáltal a leginkább annak örülnék, ha soha semmilyen bírósági ügyünk nem
lenne. Persze tudom, és keresztyén realizmussal mondom, hogy amíg az óember ellen küzdenünk kell, ilyenrõl
legfeljebb álmodozni lehet, de az Ige fényében egyáltalán
nem szabad. Inkább hát e helyrõl is arra buzdítom a gyülekezetek vezetõit, lelkészeket és presbitereket, tisztségviselõket és alkalmazottakat, hogy igyekezzenek maradéktalanul megtartani törvényeinket, mert bizony az
ügyeskedés, a hanyagság, a restség  hogy a cégéres bûnökrõl ne is szóljak  nem viszik elõre sem egyházunk,
sem az õ maguk ügyét.
Fõtiszteletû Egyházkerületi Tanács!
Intézményeink ügyeit fogjuk tárgyalni, mindenkitõl odafigyelést és gondosságot kérek, hiszen folytonosan alakuló jogi és finanszírozási körülmények közepette mûködnek intézményeink, ezért nekik is szükségük van arra,
hogy józan és higgadt tanácsolással, megfontolással segítsük munkájukat.
Segítsen bennünket ebben a mai újszövetségi ige is,
amely Péter szabadulásának történetét beszéli el. Különös és igen megszívlelendõ ebben az a nem is lényegtelen
mozzanat, hogy amikor az angyal szabadulásra vezeti
Pétert, õ azt hiszi, hogy látomást lát, vagyis álmodja szabadulását. Csak a börtönbõl kiérve, az utcán, valóban
szabadon érti meg és kiált fel: most tudom igazán, hogy
az Úr elbocsátotta angyalát és megszabadított engem!
(ApCsel 12,11). Szelíd irónia is van mindebben, mert egyrészt a zsoltár szavaira emlékeztet: mikor az Úr visszahozta Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók (Zsolt 126,1); de Péter csodálkozása leginkább azt jelzi, hogy képzeteinktõl valóban el kell jutnunk a valóságig, Isten teljes szabadításáig  amely több is, mint amilyen a mi legszebb álmunk vagy szorongattatásban ébredt reményünk lehet. Nem az álmaink teljesüléséért
küszködünk tehát, hanem annál többért, hogy ugyanis
mindig mindenben engedjünk Isten Szentlelke késztetésének: szabadulásra, igazságra, boldog életre! E gondolatok jegyében kívánok áldott munkát!

A TANÁCSÜLÉS HATÁROZATAI
2013. május 8.
7. INTÉZMÉNYEK 2012. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSAI
Elõterjesztõ: Derzsi György
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
jelentést tudomásul veszi.
8. 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSEK
Elõterjesztõ: Hegedûs Béla
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács

a 2013-as esztendõre szóló nyolc egyházmegyei
költségvetést jóváhagyja, teljesítéséhez Isten áldását kéri.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
az Egyetemi és Fõiskolai Gyülekezet 2013-as esztendõre szóló költségvetését jóváhagyja, teljesítéséhez Isten áldását kéri.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
elrendeli az egyházkerületi költségvetés módosításánál a megfelelõ költségvetési sorra való elhelyezését, Egyetemi, fõiskolai misszió címmel.
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9. JELENTÉS A LELKÉSZI SZOLIDARITÁSI ALAPRÓL

Elõterjesztõ: Berecz Ágnes

Elõterjesztõ: Hegedûs Béla

1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
elfogadja a Ráday Gyûjtemény 2012. évi jelentését.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Lelkészi Szolidaritási Alap 2012. évi zárszámadását
elfogadja.
10. JELENTÉS A HITTUDOMÁNYI KARRÓL
Elõterjesztõ: Zsengellér József
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
megköszöni dr. Ladányi Sándor professzor úr évtizedes oktatói munkáját és betegségének elhordozásához neki és családjának is sok erõt kíván.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
megköszöni dr. Szûcs Ferenc professzor úrnak a több
évtizedes tudományos, oktatói és oktatásszervezõi,
valamint vezetõi munkáját és emeritus professzori tevékenységére továbbra is Isten áldását kéri.
3. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
megköszöni dr. Kaszó Gyula tanár úr több éves kollégiumi igazgatói munkáját és gyülekezeti lelkészi
szolgálatára Isten gazdag áldását kéri.
4. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
felkéri az espereseket, hogy aktívan segítsék elõ a
gyülekezetekbõl a hitoktató és hittanár-nevelõ képzésre gyülekezeti tagok, illetve református pedagógusok beiskolázását.
5. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a Ráday Felsõoktatási Diákotthon számára 2013
szeptemberétõl biztosítja az önálló spirituális állásának betöltését, amennyiben a tárgyalások eredményre vezetnek.

2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
támogatja a Ráday Gyûjtemény tudományos tevékenységének erõsítését, az eredmények elérhetõvé
tételét, a programok terjesztését.
13. JELENTÉS A BUDAPESTI EGYETEMI ÉS FÕISKOLAI GYÜLEKEZETRÕL
Elõterjesztõ: Veszelka Tamás
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
köszönettel veszi tudomásul a lelkipásztori jelentést,
Isten Szentlelkének áldását kérve az egyetemi gyülekezetben és az egyetemi misszióban folyó szolgálatra.
14. JELENTÉS A LELKÉSZTOVÁBBKÉPZÕ INTÉZETRÕL
Elõterjesztõ: Szabó Gabriella
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
jelentést elfogadja.
15. JELENTÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ
ÉS KONFERENCIA-KÖZPONTRÓL
Elõterjesztõ: Varga László
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Székház és Konferencia-központról szóló 2012. évi jelentést elfogadja.

6. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
elfogadja a KRE HTK dékánjának jelentését a
2012-es tanévrõl. Az oktatók további munkájára, a
hallgatók lelkészi szolgálatra való felkészülésére
továbbra is Isten áldását kéri.

16. A BAÁR-MADAS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM,
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

11. JELENTÉS A TANÍTÓKÉPZÕ FÕISKOLAI KARRÓL

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium pedagógiai programját és szervezeti és
mûködési szabályzatát jóváhagyja.

Elõterjesztõ: Szenczi Árpád
1. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
a 2012/2013-as tanévrõl szóló jelentést elfogadja.
2. A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács
megköszöni dr. Nagy István korábbi dékán úrnak iskolaalapító fáradozását és 20 esztendei szolgálatát.
12. JELENTÉS A RÁDAY GYÛJTEMÉNY 2012. ÉVI
MUNKÁJÁRÓL

Elõterjesztõ: Hörcsök Imre

17. SYLVESTER JÁNOS REFORMÁTUS GIMNÁZIUM,
SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZÕ INTÉZMÉNY
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA
Elõterjesztõ: Hörcsök Imre
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
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Sylvester János Református Gimnázium, Szakközépiskola és Szakképzõ Intézmény pedagógiai programját és
szervezeti és mûködési szabályzatát jóváhagyja.

20. A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET SZÉKHÁZÁNAK ÉS KONFERENCIA-KÖZPONTJÁNAK SZERVEZETI ÉS MÛKÖDÉSI SZABÁLYRENDELETE

18. A GYÖKÖSSY ENDRE REFORMÁTUS ÓVODA
PEDAGÓGIAI PROGRAMJA ÉS SZERVEZETI ÉS
MÛKÖDÉSI SZABÁLYZATA

Elõterjesztõ: Varga László

Elõterjesztõ: Hörcsök Imre
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Gyökössy Endre Református Óvoda pedagógiai programját és szervezeti és mûködési szabályzatát jóváhagyja.
19. A DUNAMELLÉKI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLETI SZÉKHÁZ BIBLIÁS KÖNYVESBOLTJÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA
Elõterjesztõ: Varga László

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
DRESZKK Szervezeti és Mûködési Szabályrendeletének módosítását jóváhagyja.
8. ZENGÕVÁRKONYI INGATLAN AJÁNDÉKOZÁSI
SZERZÕDÉSE
Elõterjesztõ: Simonfi Sándor
A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács az
elnökség által  a korábbi felhatalmazás alapján 
megkötött ajándékozási szerzõdést, amelyben a
Zengõvárkony-Nagypall Református Társegyházközség javára ingatlant juttatott, megerõsíti.

A Dunamelléki Református Egyházkerületi Tanács a
Bibliás Könyvesbolt alapító okiratát jóváhagyja.

A TORMÁSI AUTÓHÁZ
dolgozói Opel-kedvezménycsomagja

MODELL
CORSA SELECTION, ENJOY VAGY COSMO
MERIVA SELECTION, ENJOY VAGY COSMO
ASTRA

KEDVEZMÉNY
19,5%
15  19%
15-19%

ZAFIRA

26%

ZAFIRA TOURER

18,5%

INSIGNIA

23,5%

VIVARO

-

23,5 - 27%

A kedvezmények a regisztrációs adóval csökkentett vételárakra vonatkoznak.
A fent megjelölt kedvezmények egyes modellek esetén nem érvényesek.
Cégünk az Opel gyártmányokon kívül Chevrolet, Suzuki és Isuzu gépkocsik értékesítésével is foglalkozik.
Ez utóbbi modellek esetében javasoljuk, hogy minden esetben kérjenek egyedi,
személyre szabott ajánlatot tõlünk. Várjuk szíves érdeklõdésüket!
Opel, Chevrolet, Suzuki és Isuzu értékesítés:
FRUTTUS ÁRPÁD ZOLTÁN kereskedelmi igazgatóhelyettes
Bemutatóterem: Kecskemét, Külsõ-Szegedi út 100.
Telefon: +36 76 502 900, Telefax: +36 76 502 901
www.tormasi.hu, fruttus.arpad@tormasi.hu
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EGYHÁZMEGYEI ADATOK
ADATSZOLGÁLTATÁS DÁTUMA: 2013. MÁJUS

BARANYA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Nagy Zoltán Csaba  Sellyérõl Pécs-Kertvárosba
2. Pál Tamás  TI-rõl Sellyére helyettes lp.

BÁCS-KISKUNSÁG
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
Szanyi Ferenc  Kunszentmiklósról Apostagra
SZÜLETETT:
Áron  Édes Árpád 3. gyermeke
BUDAPEST-DÉL
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Sándor Balázs és Gabriella  Ceglédrõl PestszentlõrincKossuth térre
2. Szepesy László  Rákospalota-Újvárosból Pasarétre
NYUGDÍJBA MENT:
1. Bácsai Gábor  Külsõ-Kelenföld (Farkasrét)
2. Ajtony Artúr  Budahegyvidék (Csaba u.)
SZÜLETETT:
Erik Márk  Thoma László és Thománé Szikora Anita
3. gyermeke
BUDAPEST-ÉSZAK
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Simon Emil  Rákospalota-Újvárosból visszarendelve
2. Jóna-Benedek Aliz  Újpalotáról visszarendelve
3. Tarcsáné Jankó-Szabó Csilla  Külsõ-Józsefvárosból viszszarendelve
4. Hajdú Bálin Kadosa  DT-ról az egyházmegyéhez
SZÜLETETT:
1. Hanna Erika  Zámbó András és Ivanics Hajnalka 5.
gyermeke
2. Csenge  Battyányi Géza és Somogyi Angéla 6. gyermeke
3. Jonatán Máté  Pataki András 3. gyermeke
4. Nimród Csaba  Lázár Csaba Zoltán 1. gyermeke

DÉLPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Sípos Péter István  TT-ról Nagyõrösre intézeti lp.
2. Síposné Csomós Lídia  TT-ról Nagykõrösre beo.lp.

SZÜLETETT:
1. Dorottya Abigél  Ócsai Tibor 2. gyermeke
2. Azár Sámuel  Stefán Attila 1. gyermeke
3. Sebestyén  Riczuné Kiss Georgina 1. gyermeke
NYUGDÍJBA MENT:
Vikárné Horváth Márta Éva  Szigethalom

ÉSZAKPEST
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Turbucz Péter  Szokolyáról rend. állományba
2. Riskó Jánosné  Kerepesrõl a Lepramisszióba
3. Erdei László  Filadelfia Házból rend. állományba
4. Koncz Zoltán  Kerepesre missziói lp.
SZÜLETETT:
Bíbor  Tar Zoltán Gyula 2. gyermeke

TOLNA
ÚJ HELYEN SZOLGÁL:
1. Bocskorás Bertalan és Enikõ  Nagydorogról Kanadába
(Calgary)
2. Kaszóné Kovács Karola  Bp-Józsefvárosból Szekszárdra
beo.lp.
NYUGDÍJBA MENT:
Vajda András  Tengelic

VÉRTESALJA
(nincsenek változások)

ELHUNYT NYUGDÍJAS LELKIPÁSZTOROK:











Bíró Béla  Rákosfalva
Csákai Gyula  Kunszentmiklós
György Antal  Decs
Hegedûs Loránt  Bp-Kálvin tér, ny. püspök
Kecskés József  Szabadszállás
Kovács Hajnalka  Bp-Külsõ-Józsefváros
Molnár Zsigmond  Balassagyarmat
Papp Vilmosné  Kõbánya
Szemerei László  Õcsény

12• Dunamelléki Református Egyházkerületi Közlemények •

A DRESZKK MÁTRAHÁZAI ÉS GALYATETÕI
KONFERENCIA-KÖZPONTJA
2013-BAN IS SZERETETTEL VÁRJA VENDÉGEIT

Napidíjak (szállásdíj teljes ellátással) Ft/fõ/éj
1. Teljes díj 7 000Ft
Teljes díj gyermek 3-14 éves korig (50% kedvezmény) 3 500Ft
2. Egyháztag díja 5 600Ft
Egyháztag gyermek díja 3-14 éves korig (50% kedvezmény) 2 800Ft
3. Lelkész, házastársa és vele együtt üdülõ 14 év feletti diákigazolvánnyal rendelkezõ gyermeke 5 300Ft
Lelkész gyermek díja 3-14 éves korig (50% kedvezmény) 2 650Ft
4. Csoportdíj
Mátraháza min. 25fõ (30 fõtõl 1 fõ, 60 fõtõl 2 fõ ingyenes)
Galyatetõ min. 15 fõ (15 fõtõl 1fõ, 30 fõtõl 2 fõ ingyenes) 5 300Ft
Csoportdíj gyermek 3-14 éves korig (50% kedvezmény) 2 650Ft
5. Ifjúsági csoport díja (padlástér) 14 éves korig
Mátraháza 3 500Ft
Ifjúsági csoport díja 14 év felett csak Galyatetõn 4 200Ft
6. Tetõtéri szállás díja (Mátraháza)
Csak telt ház esetén vehetõ igénybe! 4 500FT
7. Kétágyas szoba egy fõre 10 000Ft
8. Síelés félpanzióval (csak Galyatetõn)
Síelõ teljes díj 5 500Ft / Síelõ díj egyháztag részére 5 000Ft
Gyermekkedvezmény: 3 éves kor alatt ingyenes.
A díjak nem bonthatók meg, csomagárként értendõk. A napidíjak a teljes ellátást tartalmazzák.
A megszálló vendéghez érkezõ családtag, barát étkezését
az intézményvezetõnél kell bejelenteni és rendezni.
A beérkezett elõleg 100%-a visszajár min. 30 nappal,50%-a visszajár 15-29 nappal a tervezett érkezési
idõpont elõtti lemondás esetén. Ha a foglalás lemondása max. 14 nappal a tervezett
érkezési idõpont elõtt történik, nem áll módunkban visszafizetni az elõleget.
A listában feltüntetett árak nettó, ÁFA nélküli árak, az idegenforgalmi adót
(Mátraháza 400Ft/fõ/éj, Galyatetõ 350Ft/fõ/éj) nem tartalmazzák.
Dolgozói kedvezménycsomag (érvényes 2013. december 31-ig)
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