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PÜSPÖKI JELENTÉS - 2009. SZEPTEMBER 25.
„…állhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát!”
(Zsidókhoz írt levél 12,1)
TEOLÓGIAI ALAPVETÉS
Engedjék meg, hogy beszámolómat a fenti Ige alapján egy üzenet
megfogalmazásával kezdjem. A hosszútávfutás gyötrelmes sport, de számos
áldása van. A futó kénytelen letenni minden felesleges terhet, ami akadályozza
a szabad mozgásban. Az emberi test megfeszül, a szív hevesen dolgozik, az
agy és a lélek felfrissül, miközben minden salakanyag, feszültség és
gonoszság izzadságként távozik a szervezetből. Az ember szenved, és mégis
valami csoda történik ezalatt, mert miközben fogy a testi erő, helyébe az Úr
ereje árad. Az ember tudja, hogy úton van és egyre közeledik a cél. Tudja,
hogy a célba érkezés öröme semmi máshoz nem hasonlítható. Ez teszi a futót
állhatatossá. Ezért nem engedi, hogy bármi is letérítse az útról. A bűn eredeti
jelentése ugyanis a cél szem elől tévesztése. Pál gyakran hasonlítja e világban
a keresztyén életet futáshoz. Nézzünk fel Jézus Krisztusra, aki nemcsak
állhatatosan végigfutotta pályáját, hanem erőt is adott ehhez a futáshoz. Nem
fáradhatunk meg, és nem csüggedhetünk!
A fenti Igére tekintettel Egyházkerületünkben végzendő szolgálatunk
számos fontos területe közül két terület egyre hangsúlyosabbá lesz. Az egyik a
személyes találkozások fontossága, azaz a pásztoráció; a másik pedig a
misszió.
Mostani püspöki jelentésemben a személyes találkozásokra vonatkozó
teológiai alapvetést szeretném elvégezni. A következő püspöki jelentésben
(ha az Úr megengedi) a misszió teológiai alapvetésére szeretnék kitérni. Barth
Károly Ember és Embertárs című munkája e területen számomra
meghatározó.
Barth szerint a találkozás (Én – Te viszony) az a létforma, amelyben
először is egyik fél szembenéz a másikkal; láttatja magát a másikkal. Ha az
egyik ember a másik szemébe néz, azzal lehetővé tette, hogy a másik meg az
ő szemébe nézzen. Találkozásban lenni az egyik ember nyitottságát jelenti a
másik számára. Máris nem vagyok önmagamé, (magamnak való), de te sem
vagy önmagadé, hanem az én számomra való is vagy, részünk van egymásban.
És mindaddig, amíg ez hiányzik, amíg fenntartásaink vannak, amíg
tartózkodunk egymástól, addig rejtve vagyunk a másik számára.
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Bürokráciának nevezzük azt, amelyben ez a kölcsönös nyitottság hiányzik. A
bürokrácia a vakok találkozása; az a hely, ahol az embert sémák, alapelvek,
szabályok szerint kezelik: kezelők és kezeltek kölcsönösen láthatatlanok
maradnak egymás számára. A bürokráciával pedig az embertelenség újra és
újra felüti a fejét. Nem a hivatalnok, hanem a bürokrácia az, ami minden
körülmények között embertelen.
A találkozás azonban nemcsak azt jelenti hogy látjuk a másikat és láttatjuk
magunkat. Nekem és neked beszélnünk kell egymással, neked és nekem meg
kell hallgatnunk egymást. A puszta látás révén még nem ismerjük egymást,
még nem adódott alkalom arra, hogy bemutatkozzunk egymásnak. Amíg az
egyik csak látja a másikat, arra van utalva, hogy maga alkosson képet
magának a másikról; csak saját mértéke szerint értheti meg a másikat. Így
csak a kölcsönös szembenézés állapota marad, ahelyett, hogy foglalkozni
kezdenénk egymással. Ekkor kezdődik a beszéd szerepe, a száj és a fül emberi
felhasználása. A beszéd az én aktív nyilatkozatom önmagamról, mellyel
átlépem puszta láthatóságom kénytelen határát feléd, a másik ember felé.
Segítséget nyújtok neki abban, hogy magam mondom el, hogy ki vagyok, mit
akarok, és miként akarom azt, és mi a másik tennivalója. E tekintetben
őszintén kell nyilatkoznom magamról. A megszólítás azt jelenti, hogy
létünkkel kopogtatunk a másik embernél és bebocsáttatást kérünk. Világos,
hogy a személyes érdek mindig inkább magába gubózásra, a hallgatásra és
nem közösködésre, tehát nem a másik ember megszólítására késztet. Persze
két ember beszélgethet úgy is miközben saját érdekeiket nézik, önmagukat
igazolják, magukon akarnak segíteni, és így csak elbeszélnek egymás mellett;
ez monológ a dialógus helyett, ilyenkor csak hallják egymást, félrehallják
egymást, azt hallják meg a másik szavából, amit ők maguk keresnek azokban.
Ezek az üres szavak. Legtöbb szavunk üres, barbár szó, mert nem egymáshoz
beszélünk, és nem is akarjuk meghallani egymást. Beszélünk anélkül, hogy
keresnénk egymást és segítenénk egymáson. Így folyik ez előadásokban,
vitákban, könyvekben, újságokban, prédikációkban. Mindez csak propaganda.
A szó inflációja. De nem a szavak üresek, hanem az emberek. Mégis az ebből
fakadó bizalmatlansággal és kiábrándultsággal teljességgel hátat fordítanánk a
„humanitásnak”.
Találkozni harmadsorban azt jelenti, hogy segítséget nyújtunk
egymásnak, mert ha én és te valóban látjuk egymást, ha beszélünk egymással
és meghallgatjuk egymást, akkor elkerülhetetlenül kölcsönösen cselekvésre
hívjuk egymást. Segítünk és segítséget fogadunk el. A segítségnyújtás aktív
odaállás a másik ember mellé, kiállás a másikért. Az ember tudja azt, hogy
magának kell az életét leélni, és életéért önmaga felel, de az ember ezt a
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felelősséget nem tudja elviselni, ha nem segít neki embertársa. Azzal, hogy az
ember él, embertársa után kiált, hogy ne hagyja magára. A másikért élni, erre
képtelenek vagyunk. Erre egyedül Jézus Krisztus volt képes, aki érettünk élt
és érettünk vállalta a felelősséget. De segítségére lenni a másik embernek, erre
képesek vagyunk. Szabadítást, győzelmet nem adhatunk neki, de bátorítást és
vigasztalást igen.

LÁTOGATÁSOK - TALÁLKOZÁSOK
Szolgálati naplómat tanulmányozva az elmúlt időszak egyik legfontosabb
eseménye volt számunkra a mezőföldi és az őrségi egyházmegye
lelkészeinek és családjainak meglátogatása. Köszönjük Imre Bálint és Szakál
Péter esperes urak segítségét és támogatását. Nagy ajándékként értékeltük,
hogy szolgatársainkkal és szeretteikkel személyesen találkozhattunk;
közvetlenül, minden külsőségtől mentesen, őszintén beszélgethettünk
örömeinkről, gondjainkról, segítség után kiáltó problémáinkról. Köszönjük
mindenki szeretetét, és építő kritikai észrevételét is. Ha az Úr engedi, jövő év
pünkösdjéig az összes egyházmegyébe szeretnénk eljutni. Az idén még tervbe
vettük a pápai és a veszprémi egyházmegye lelkészeinek meglátogatását.
Ezek a látogatások azért fontosak, mert az Egyházkerület vezetése a
személyes testvéri kapcsolatok kialakulása mellett valós képet kap
lelkészeink, gyülekezeteink, és így egyházkerületünk helyzetéről is. Bízunk
abban, hogy ezek a látogatások segítenek annak meglátásában, hogy mire kell
leginkább odafigyelni, és mit kell tenni. Erről mind a hat egyházmegye
lelkészeinek meglátogatása után szólunk részletesen. Az azonban bizonyos,
hogy a lelkipásztori egzisztencia kérdésével (ide kapcsolódva a
kistelepüléseken való szolgálat támogatásával) komolyan foglalkoznunk kell.
Ezek a személyes találkozások év elején az egyházmegyei alakuló
közgyűlések meglátogatásával, majd az egyházmegyei lelkészértekezleteken
való beszélgetésekkel kezdődtek. Szeretnénk, ha ezek a találkozások minél
kötetlenebbek és őszintébbek lennének, és minél több formában
folytatódhatnának:
Folytatjuk a gyülekezetekkel való személyes találkozásokat. Várjuk a
meghívásokat hó utolsó hétvégéire. Húsvét óta, a lelkészek meglátogatásán túl
számos gyülekezetben is jártunk, nemcsak hivatalos minőségben, hanem
ígéretünk szerint kötetlenebb találkozókon is. Beszámolóm függelékében a
gyülekezetek felsorolásra van lehetőségem.
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A jövőben személyes találkozásokat kezdeményezünk az egyházmegyei és
egyházkerületi előadókkal (a missziói előadókkal már találkoztunk, és ez a
megbeszélés folytatódni fog november 12-én), a kerületünkben működő
(nemcsak kerületi fenntartású) intézményekkel, az Egyházkerületi Tanács
tagjaival, valamint rendszeresen a kerületi Zsinati képviselőkkel.
A személyes találkozásokat más kerületekkel is kezdeményeztük: Május
4-én a Tiszáninneni Egyházkerületnél tettünk látogatást, július 22-én a
Dunamelléki Egyházkerületnél. A Kárpátaljai egyházvezetőkkel és
Testvéreinkkel október közepén találkozunk, és a kört bővíteni akarjuk a
Kárpát Medence más egyháztestei felé is.
A személyes találkozások mellett a Generális Vizitációk hivatalos
formában, a korábbiakhoz hasonlóan a jövő esztendőben megindulnak. Erről
az illetékeseket, és az egész kerületet időben értesíteni fogjuk.
Más felekezetek vezetőivel, és a világi vezetőkkel (megyei közgyűlési
elnökökkel, országgyűlési képviselőkkel, polgármesterekkel) bemutatkozó
látogatások során vettük fel a kapcsolatot. Ezek a találkozók egész évben
folyamatosak.

MISSZIÓ
Szeptember 10-én az esperes gondnoki értekezlet keretén belül
megbeszélést folytattunk a missziói előadókkal, ahol áttekintettük az előttünk
álló missziói feladatokat. Szeretnénk közösen egy öt évre szóló kerületi
missziói munkatervet kidolgozni, és közzé tenni. Ez a missziói cselekvési terv
tartalmazna egy teológiai alapvetést, a missziói munka egyházkerületen belüli
területeit, valamint egy „fontossági” – megvalósíthatósági sorrendet.
Nincsenek illúzióink, tisztában vagyunk a realitásokkal, éppen ennek ellenére
kell együtt cselekednünk a missziót; bízva, hogy az Úr majd cselekszik
általunk. Az eredmény Nála van a legjobb helyen. November 12-én újból
tanácskozunk, és összeállítjuk a konkrét missziói munkatervet.
A szeptemberi megbeszélésen az alábbi missziói területek fontossága
körvonalazódott.
♦ Teológiai alapvetés fontossága. Hogyan szólítható meg a ma embere?
Krisztus, a református kegyesség, a református igehirdetés és
bizonyságtétel hogyan értelmezhető a ma embere számára? Hogyan
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♦
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viszonyuljunk ahhoz az egyre gyakoribb lelkiséghez, spiritualitáshoz,
amely nem az egyházaktól függ?
Nagyvárosi, kisvárosi, kistelepülési, szórványmisszió.
Egyházközségek jogi státuszának újragondolása, hiszen a feltételeket
egyházunk törvényei meghatározzák az egyes jogi státuszokat illetően
(anyaegyházközség, leány, szórvány, missziói egyházközség).
Lelkészi egzisztencia kérdésköre. Ez összefügg az elsorvadó falvakban
biztosított református jelenlét fenntartásának fontosságával, bízva abban,
hogy ez a mobilizációs irány megfordulhat. A kistelepüléseken végzett
lelkészi szolgálat értékének tudatosítása.
Misszióval kapcsolatos képzések és konferenciák beindítása:
lelkészképzés, laikusképzés, gyülekezeti munkásképzés. Speciális
missziói munkára irányuló gyakorlati képzések beindítása olyan tapasztalt
előadókkal, akik ezt egy adott helyen már bizonyítottan jól csinálták:
nagyvárosi misszió, egyetemi lelkészség, különböző rétegekkel és
korcsoportokkal való foglalkozás.
Intézmények szerepe a misszióban. Az intézményeinkben folyó szolgálat
hogyan találkozik a gyülekezetekkel.
A Társadalmi missziók mely ágai jelenhetnek meg a kerületünkben?
Egyetemi, kórház, börtönlelkészek szolgálatba állítása.
Különböző korcsoportok és rétegek (pld. értelmiség) megszólításának
lehetőségei és módszerei. Szükséges lenne felvenni a kapcsolatot a
református tudósokkal, művészekkel, vállalkozókkal, orvosokkal, ez
egyben nyitást is jelenthetne a világ felé.
Missziói, családsegítő, tanácsadó, lelkigondozói központ felállítása.
Azoknak az embereknek a szolgálatba állítása, akiknek erre van
karizmájuk, képzettségük és elhívásuk. A misszió e feltételek szerint
erősen személyfüggő.

Szeptember 14-én a nagyvárosi misszió beindításának nyitányaként a
megyeszékhelyek lelkészeivel találkoztunk, szintén az esperes gondnoki
értekezlet keretén belül. Ez a találkozó egy általános egyeztetés volt abból a
kezdeményezésből kiindulva, hogy az egyházkerület az EKT által misszióra
megszavazott keretből minden megyeszékhelyen szeretne létrehozni egy
missziói lelkészi állást. Ennek pénzügyi paraméterei kidolgozás alatt vannak.
A megbeszélés alapján minden megyeszékhelyen működő egyházközséggel,
közösen egyeztetett, három évre szóló megállapodást kötünk a missziói
lelkészi állás létesítését illetően. A gyülekezetek részéről presbiteri határozat
hagyja jóvá a megállapodást, míg az egyházkerület részéről a soron következő
Egyházkerületi Tanács.
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A kisvárosi missziói lelkészi szolgálatok támogatásáról is folynak már
tárgyalások, és kialakulóban vannak egyházmegyénként a kistelepülési
missziói körzetek is.
Készülünk a 2010-es REND-re a pápai egyházmegye szervező
bizottságával és több egyeztető bizottsággal gondoltuk át a feladatokat.

KOMMUNIKÁCIÓ
Ígéretünk szerint már a nyár folyamán elindult egyházkerületi
honlapunk, amely szeptember 1-től elérhető. Kérem éljünk a lehetőséggel,
vegyük igénybe minél többen a honlap kínálta lehetőségeket, osszuk meg
egymással az aktuális híreket és lelki, szellemi kincseinket (Digitális
Kollégium!!!). Az egyházmegyei kommunikációs előadók ezzel kapcsolatban
rendszeresen keresni fogják az adott egyházmegye lelkipásztorait: újból és
újból felhívják figyelmünket erre a lehetőségre.
Megújult kerületi újságunk. Részben a honlapon már megjelent
információkat tartalmazza nyomtatott formában. A megújult lap szeretne
minél gyakorlatibb és gyülekezet - centrikusabb, magazin jellegű kiadvány
lenni: szeretné megszólítani nem csak hírekkel, hanem lelki olvasmányokkal
is minél több gyülekezeti tagunkat. Mindkét fórumnak, a honlapnak, és a
megújult Dunántúli Református Lapnak is az a célja, hogy tudjunk egymásról,
imádkozzunk egymásért, tegyünk egymásért.
Az elmúlt időszak testületi üléseiről minden lelkészi hivatal megkapta a
részletes jelentést, a meghozott határozatok szószerinti szövegével együtt. A
Dunántúli Református Közlöny is egy új kezdeményezés, amely
egyházkerületi tanácsülés és az egyházkerületi közgyűlés határozatait
tartalmazza. Ez a kiadvány is a korrekt tájékoztatást, az együttgondolkodást és
az együttmunkálkodást szolgálja.

INTÉZMÉNYEINK
Intézményeinkkel kapcsolatban különösen két területtel kellett
foglalkoznunk a nyár folyamán, ezek viszont fel is emésztették erőinket. Az
egyik a Papkeszi Bocskai István Református Általános Iskolában felmerült
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problémák megoldása, hogy az új tanév reménység szerint békességben
elindulhasson.
Nagy erőkkel dolgozunk azon is, hogy a Hévízi Őszikék Időskorúak
Otthona az igen magas bérleti díjat felemésztő két bérleményből saját
kerületi tulajdonú épületbe kerülhessen. Ezt a problémát meg kell oldanunk,
mert az intézmény a közeljövőben nem kap működési engedélyt, ha nem saját
tulajdonú ingatlanban funkcionál.
Ezek után foglalkoznunk kell a Tótvázsonyi és Balatonfüredi Otthonunk
arculatának kialakításával. A Pápai Református Kollégium Gimnáziuma
épületének és főként a Fiú Kollégium épületének megújításával.
Ingatlanaink és Intézményeink okiratainak számbavétele, jobb
hasznosításuk lehetőségének felmérése folyamatban van.
Terveink között szerepel, hogy a kerületben működő, tehát nem csak
kerületi fenntartású intézményeink vezetőit és képviseletét meghívjuk egy
csendes napra, ahol lelki erősödés mellett közös gondjainkról is
beszélgethetnénk. Ugyanígy
tervezzük egy informális egyházkerületi
tanácsülés összehívását is, ahol nem készülne jegyzőkönyv, csak
beszélgetnénk bízva abban, hogy számos olyan kérdés előjön, ami később a
hivatalos gyűléseken tárgysorozatként napirendre és tárgyalásra kerülhetne.
SZOLGÁLATI NAPLÓ
Beszámolóm végén, az egyes területeket csoportosítva, tőmondatokban
szeretnék tájékoztatást adni püspöki szolgálataimról, a teljesség igénye nélkül:
A 2009-es év két nagy eseménye kapcsán csak megemlítem, mert az
újságban részletes beszámoló olvasható arról, hogy mekkora élmény volt részt
venni május 22-én Debrecenben a Magyar Református Egyház
Alkotmányozó Zsinatán. Részt vehettünk továbbá Genfben a Kálvin
születésének 500. évfordulójára rendezett ünnepségen.
Bemutatkozó találkozók:
♦ Decemberben alakuló egyházmegyei közgyűlések. December 12: Győr,
December 13: Komárom, Polgárdi, December 19: Szombathely,
December 20: Kaposvár, Január 14: Keszthely, Január 17: Dég (Imre
Bálint esperes beiktatása).
♦ Januárban ökumenikus imaheteken találkozó más felekezetek vezetőivel.
Január 18: Veszprém, Január 19: Győr, Január 20: Kaposvár, Január 21:
Esztergom, Január 22: Szombathely, Január 25: Székesfehárvár.
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♦ Januárban alakuló egyházkerületi közgyűlések. Január 24: Miskolc,
Január 27: Debrecen, Január 28: Budapest, Január 30: Pápa.
♦ Február 3: Püspöki Hivatal átadás-átvétele.
♦ Február 14: Fazekas László püspök beiktatása.
♦ Találkozók a lelkészértekezleteken: Március 23: Kaposvár, - Április 29:
Pápa, - Május 4: Komárom, - Május 4: Celldömölk, - Május 5:
Székesfehérvár.
♦ Márciusban találkozás a gyülekezetek gondnokaival a balatonfüredi
gondnoki konferenciákon.
♦ Március 9: Találkozó a RMK missziói ágainak vezetőivel.
♦ Március 9: Találkozó a Komáromi Teológiával.
♦ Találkozók az Intézmények vezetőivel: Március 10: Dr Vladár Gábor
rektor úrral, Müller Anita igazgató asszonnyal, Kovács Dániel igazgató
úrral, - Március 12: Találkozás a Papkeszi Bocskai István Református
Általános Iskola Vezetésével, Igazgatótanácsával, Tanár Karával, a
Fenntartó Presbitériummal, a Szülők képviseletével…ezt a találkozót még
számtalan megbeszélés követte, – Március 31: Látogatás a Dunaalmási
Otthonban, - Március 31: Találkozó Dr. Kálmán Attila igazgató úrral, Kun
Katalin igazgató asszonnyal Tatán és Dadon, – Május 1: Csurgón
találkozó a Gimnázium vezetőivel a ballagási ünnepségen.
♦ Találkozók világi vezetőkkel: Március 15: Pannonhalmán találkozó a
Győr-Moson-Sopron Megyei vezetőkkel, – Július 2: Győrben találkozó
Dr. Szakács Imre megyei közgyűlési elnökkel, - Július 10: Találkozó Dr.
Kovács Zoltán pápai polgármesterrel, - Július 10: Találkozó
Zalaegerszegen Dr. Maninger Jenő megyei közgyűlési elnökkel, Augusztus 9-én Dömösön találkozó Dr. Völlner Pál megyei közgyűlési
elnökkel, - Augusztus 14: Találkozó Székesfehárváron Dr Balogh Ibolya
megyei közgyűlési elnökkel, - Augusztus 19: Találkozó Győrben a GyőrMoson-Sopron Megyei vezetőkkel.
Gyülekezeti találkozók: Április 18: Keszthely, Kuti Géza esperes
beiktatása, - Április 18: Székesfehérvár, magyar-magyar találkozó, - Április
19: Mezőörs, - Április 20: Felsőmocsolád és Mernye, - Április 25: Csajág,
Dusicza Ferenc beiktatása, - Május 9: Hévíz, - Május 11: Tótvázsony, - Május
15: Kaposvár, Lorántffy Napok, - Május 17: Marcali, gyülekezeti nap, - Május
22: Budapest, Lónyai Gimnázium, - Május 22: Debrecen, Alkotmányozó
Zsinat, - Május 23: Sóly, - Május 24: Kádárta, hálaadás az új orgonáért, Május 30: Várpalota, - Június 7: Tata, gyülekezeti hálaadó nap, - Június 28:
Ádánd, hálaadás Szathmáry Alajos esperes úr szolgálataiért, - Július 2:
Találkozás az őrségi lelkészek családos csendesnapján, - Július 10:
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Zalaegerszeg, Kálvin ünnepség, - Július 23: Alsóörs, Kálvin szobor avatás és
Rásky Miklós lelkész tíz éves szolgálatának jubileuma, - Július 24:
Csillagpont áhitat, Fadd – Dombori, - Július 25: Bana és Bábolna, gyülekezeti
találkozó, - Augusztus 9: Dömös, Kálvin ünnepség, - Augusztus 12:
Találkozás az erdélyi nyugdíjas lelkészekkel, - Augusztus 14: Miskolc,
hálaadó istentisztelet, - Augusztus 23: Balatonszemes, igeszolgálat a BalatonNet záró istentiszteletén, - Augusztus 24-27: Budapest, Doktorok Kollégiuma
és Nemzetközi Kálvin Konferencia, - Augusztus 28: Püspöki Hivatal
költözése, - Augusztus 29: Tata, Országos Református Tanévnyitó, Augusztus 30: Tanévnyitók.
Új püspökként az ilyenkor illendő bemutatkozó látogatásokat is elkezdtem,
amelyek ebben az esztendőben folyamatosak; valamint az alábbi
protokolláris rendezvényeken vettem részt: Április 20: Dr. Fabiny Tamás, Május 27: Tárgyalás az Ingatlanok ügyében, - Május 29: Jótékonysági koncert
Böjte Csaba gyermekeinek, Veszprém, - Május 30: Hősök Napja, Veszprém, Június 5: MTV új székházának megáldása, - Június 24: Ebéd Dr. Kovács
Árpáddal, az ÁSZ elnökével, - Július 2: Látogatás Dr. Szakács Imrénél, a
Győr–Moson–Sopron Megyei Közgyűlés elnökénél, - Július 4: Vitézzé avatás,
Pápa, - Július 5: Hálaadó istentisztelet a határnyitás huszadik évfordulóján,
Sopronpusztán, - Július 21: Látogatás Dr. Kovács Zoltán, pápai
polgármesternél, - Július 21: Látogatás Dr. Maninger Jenőnél, a Zala Megyei
Közgyűlés elnökénél, - Augusztus 14: Látogatás Dr. Balogh Ibolyánál, a Fejér
Megyei Közgyülés Elnökasszonyánál, részvétel az 1000 éves Fejér Megye
ünnepségen, - Augusztus 15: Szolgálat a Sziget fesztiválon, - Augusztus 19:
Ökumenikus istentisztelet a Győr-Moson-Soporn Megye ünnepségén, Augusztus 20: Ünnepségeken való részvétel Veszprémben és Budapesten a
Szent István Bazilikában, - Augusztus 23: Csopak, kiállítás megnyitó.
Személyes beszélgetést folytattam: január 1-től augusztus 31-ig 103
szolgatársammal és testvéremmel az egyházkerületből. Itt neveket nem
írhatok, de szolgálati naplóm bizonyságai ezeknek a beszélgetéseknek.
Esperes gondnoki értekezleteket tartottunk: Január 9: Pápa, - Január 16:
Pápa, - Február 12: Pápa, - Február 26-27: Balatonfenyves, - Március 20:
Pápa, - Április 21: Pápa, - Május 8: Balatonfenyves, - Június 3: Pápa, Augusztus 18: Balatonfenyves.
Egyházkerületi tanácsüléseket tartottunk: Március 25: Pápa, - Május
26: Monoszló, - Június 26: Pápa, Lelkészképesítő Vizsgák.
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A Pápai Református Teológiai Akadémián első lelkészképesítő vizsgát tett
hallgatók kibocsátása június végén megtörtént: Donatin Tamás, Juhász Réka,
Kovács Imola Kinga, Petzold Fekete Ivett, Szakács Sándor.
Az Elnökségi Tanács ülései (02.04; 03.04; 04,15; 05,06; 06.24 Budapest) ,
a Generális Konvent Elnökségi Tanácsának ülései (03.18-19 Berekfürdő), a
Zsinati ülések (02.25; 03.11; 05.13-15), az Ökumenikus Tanács ülései
(Június 10 Budapest) mindenki előtt ismert feladatokat jelentenek.
A püspöki hivatal ez év szeptember 1-től az új kerületi székházban érhető
el, minden hivatalos iratot ide küldjenek (8500 Pápa Árok utca 6. Te:
89/512-400).
SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK (2008.06.22-2009.08.31-IG)
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Lelkipásztorrá választották:
Dusicza Ferenc - Csajág
Dr. Kovács Zsuzsanna - Polgárdi
Berze János - Székesfehérvár (II.)
Barta Zsolt - Réde
Jakab István - Tarján
Hajdú Ferenc - Csetény

Beosztott lelkészi szolgálatra rendelték:
♦ Menkéné Pintér Magdolna - Pápai Egyházmegye
♦ Rozgonyi Emőke - Őrségi református Egyházmegye (Szlovéniai
Református Keresztyén Egyház)
♦ Szilágyi Hajnalka - Tatabánya-Bánhida
♦ Dudinszki Éva - Pápa
♦ Heidfogel Pál - Kálmáncsa és körzete
♦ Forrai Beatrix - Püspöki Hivatal, Veszprém
♦ Győri-Daniné Tóth Anett - Balatonszabadi, Siómaros, Ságvár
♦ Török Béla - Kaposvár
Missziói Lelkészi Kinevezést kapott:
♦ Miklósné Sebestyén Katalin - Vértesszőlős
♦ Vecsey Katalin - Zirc
♦ Benákné Kun Ildikó - Hévíz
Segédlelkészi kirendelést kapott:
♦ Marton Sándor - Szentgál
♦ Szabóné Horváth Ágnes - Balaton-déli Missziói Egyházközség
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♦ Csabai Ágnes- Veszprém
♦ Kovácsi Krisztián - Székesfehérvár
♦ Bódis Tamás - Őrségi Egyházmegye (Szlovéniai Református Keresztyén
Egyház)
♦ Szakács Sándor - Püspöki Hivatal, Veszprém
♦ Kovács Imola - Bőny
♦ Kovács Enikő - Kaposvár
Intézményvezetői kinevezést kapott:
♦ Benák Krisztián - "Őszikék" Időskorúak Otthona
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Elhunyt:
Gueth Gyula - nyugalmazott
Balogh Tibor - Nagykanizsa, volt somogyi esperes
Rácz Béla - Balatonszőlős
Molnár István - Bőny
Nagy-Kolozsváry István -nyugalmazott
Szente Péter – nyugalmazott
Jakab Zsigmond - Bana
HATÁROZATI JAVASLATOK
11/2009. EK. Határozat:
Az Egyházkerületi Közgyűlés a püspöki jelentést elfogadja.
12/2009. EK. Határozat:
Az Egyházkerületi Közgyűlés a lelkipásztori minimál készpénz
javadalom összegét a 2010. esztendőre 100.000. azaz százezer
forintban állapítja meg.
13/2009. EK. Határozat:
A Egyházkerületi Közgyűlés a 2010. esztendőre az
egyházfenntartói járulék összegét a minimálbér 1%-ában, de legalább
7500. Ft-ban állapítja meg.
14/2009. EK. Határozat:
Az Egyházkerületi Közgyűlés felkéri az Egyházkerület Elnökségét,
hogy az Egyházkerület következő tanácsülésére a Magyarországi
Református Egyház egységes választójogi törvénye, az 1996. évi I. tv.
14. §. (1) bekezdése alapján készítsen javaslatot az esperes-gondoki
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értekezlet bevonásával a Kerületben található kiemelt szolgálati
helyekről.
Steinbach József
püspök
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