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Alakulás 
Előterjesztés a 1/2011. EK Határozathoz – Köntös László 
 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
 
Tisztelettel bejelentem, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége az Egyházkerületi Közgyűlést 2011. 
szeptember 23-ra, Pápára összehívta. 
 

Az Egyházkerületi Közgyűlés kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét. 

1/2011. EK. Határozat: 

A távolmaradottak kimentését elfogadja. 

 

Napirend és tárgysorozat 
Előterjesztés a 2/2011. EK. Határozathoz – Köntös László 
 

Időpont Napirendi pont Előterjesztő 

10.00 Igeolvasás, imádság Lentulai Attila 

10.05 Alakulás és tárgysorozat Köntös László 

10.15 Megnyitó Dr. Huszár Pál 

10.20 Püspöki jelentés Steinbach József 
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10.50 Szakelőadói jelentések 

1. Adattári 
2. Diakóniai  
3. Ének-zene ügyi 
4. Gazdasági és ingatlanügyi 
5. Gyűjteményi és műemlékügyi 
6. Ifjúsági 
7. Iskolaügyi 
8. Katechetikai 
9. Missziói 
10. Sajtó és ökumené 
11. Számítástechnikai 
12. Tanulmányi 

 

Tóth Győző 
Bátki Dávid Géza 
Szabó Virág 
Bellai Zoltán 
Gerecsei Zsolt 
ifj. Márkus Mihály 
Szabó Virág 
Pungur Béla 
Székely Attila 
Wessetzky Szabolcs 
Farkas Gergely 
Dr. Kocsev Miklós 
 

11.50 Pro Pannonia díjak 2011-ben Steinbach József 

11.55 Választás megüresedett egyházkerületi tisztségekre Steinbach József 

12.15 Választási Bizottság jelentése Szemeti Ferenc 

12.20 Megválasztott tisztségviselők fogadalomtétele Köntös László 

 
 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 

2/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerület Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetésére Székely Attila egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésére a 
Pápai Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

3/2011. EK. Határozat: 

 

Püspöki jelentés 
Előterjesztés a 4–6/2011. EK. Határozatokhoz – Steinbach József 

A 2010. évre vonatkozó püspöki beszámolók megjelentek a Dunántúli Református Lap ide vonatkozó számaiban. Ez a 
püspöki jelentés az elmúlt esztendő mellett, a jelenre és a közeljövőre is kitekint. 

 
Elvi gondolatok 

„…Hozzád jönnek majd a nemzetek…” (Jeremiás 16,19) 

Az egyházkerületben folyó missziói munka kapcsán sok kérdés foglalkoztat bennünket, amelyeket most csak felsorolni tu-
dok minden magyarázat, válasz és értékelés nélkül.  

Foglalkoztat-e bennünket az igehirdetés fontosságának, és az egyház spiritualitásának kérdése, illetve a kettő kapcsolata? 
Hisszük-e, hogy ahol Isten Igéje hűséges, szentlelkes sáfár módjára, Krisztusra mutatva hirdettetik, az feleslegessé tesz minden 
emberi technikát, és megteremti az Istennek tetsző „spiritualitást”, ahol nem emberi erőlködéssel akarnak „hatni”, hanem Isten 
élő és ható Igéje végzi el a maga munkáját? Hiszünk-e az igehirdetésben, mi az Ige Egyháza?  

Meg tudjuk-e teremteni a hagyomány és az újítás szentlelkes egységét?  

Tudjuk-e kommunikálni a konkrét, jól megismert, helyhez igazított evangéliumot, azzal a Jézus Krisztussal középpont-
ban, aki tegnap és ma és mindörökké ugyanaz?  

Képes-e arra a Református Egyház, hogy identitását az adott körülmények között felismerje és újragondolja?  

Rádöbbenünk-e végre arra, hogy a ma emberének konkrétumokra van szüksége az általánosságok helyett?  
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Észrevesszük-e, hogy a ma embere határozottan elutasítja a zárt tanrendszereket, mert a ma embere tele van kérdések-
kel, ezeken gondolkodnak és gondolkodhatnak, semmit sem akarnak egy aszimmetrikus kommunikációban készen elfogadni? 
Ez az állítás még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy mindig vannak tömegével olyan emberek is, akik „kiskorúságukban” azt vár-
ják, hogy mások mondják meg nekik, hogy mitől működik majd az életük, amit egyes kegyességi irányzatok ki is használnak.  

Látjuk-e, hogy a ma embere nemet mond az elvont teológiára? Egy konkrét ember csak azt fogadja el, ami őt konkrétan, 
konkrét élethelyzetében meghatározóan érinti.  

El tudjuk-e fogadni az un. „holisztikus missziót”, miszerint Isten az egész teremtett világ ura, így tevékenysége az egész 
világra kiterjed, ennek nyomán a gyülekezet is legyen jelen a világ és az emberek természetes közegében, gondolva itt a kultu-
rális, társadalmi, gazdasági, politikai (nem aktuál, pártpolitikai) közegekre?  

Megjelenhet-e az evangélium úgy a társadalomban, mint nyilvános igazság? Nyilvános igazságnak azt nevezzük, ami az 
emberek számára valóságosan fontos, amiért áldozatokat hoznak, ami megjelenik az előbb említett színtereken, vagyis az okta-
tásban, társadalomban, gazdaságban, politikában? Lehet-e az evangélium a jó értelemben vett, természetes „közbeszéd” tárgya 
(Newbigin)? 

 
Misszió és gyülekezetek 

Előkészítettük a győri és tatabányai nagyvárosi missziót, hogy végre mindkét helyen elindulhasson a szolgálat augusztus 
1-től. A győri nagyváros missziót Bella Péter, a tatabányai lakótelepi missziót Vass Edit Szeréna vezetésével kezdhettük meg, 
missziói egyházközség létrehozásával, teljesen kerületi forrásokból. Az Úr áldja meg nevezett lelkipásztorok fontos szolgálata-
it.  

Az Egyházkerület a nagyvárosi missziót továbbra is egy kitörési pontnak tartja, így ide még több figyelmet kell fordí-
tani. 

Emellett eredményesek az egyre bővülő kistelepülési missziói szolgálatok. 

Szükség lesz, újabb kitörési pontként az egyetemi lelkészi szolgálat bővítésére a Dunántúlon. Veszprém után tárgyalásokat 
kezdünk Győrben hasonló szolgálat elindításának lehetőségeiről.  

A református értelmiség megszólítására végzett próbálkozásokat tovább folytatjuk az idén is: a református orvosok, pol-
gármesterek mellett, az idén a református jogászok összegyűjtésével bővül ez a kör; bízva az Úr megtartó kegyelmében, jövőre 
pedig a református pedagógusok felé fordulunk. 

A kórházlelkészek szeptemberi találkozóján ennek a szolgálatnak dunántúli bővítési lehetőségeiről beszélgettünk, vala-
mint a finanszírozással kapcsolatban az adott kórházakkal, sőt a Kormányzattal való kapcsolatfelvétel lehetősége is felmerült. 

Mindig felüdülés a gyülekezetekkel való találkozás bármely formájának megélése. Hála az Úrnak, számos ilyen találko-
zásra van lehetőségünk. Köszönjük a meghívásokat, az egymás hite általi épülés lehetőségét. Szolgálati naplómat órára és 
helyre lebontva vezetem, ezért azonnal ki tudom mutatni, hogy adott időszakban hány helyen jártunk, és hány gyülekezettel 
lehetett találkozásunk. Örülünk annak, hogy már most az adventi hétvégék is szinte teljesen tele vannak. Köszönjük!  

A Generális Vizitációk az őszi félévben folytatódnak a kijelölt az egyházmegyék által megjelölt kisvárosokban: Celldö-
mölkön (09.18), Zircen (10.15), Balatonfüreden (11.12). 
 

Lelkészi egzisztencia 

Egyre több hírt kapunk olyan szolgatársunkról, akiknek az egzisztenciális helyzete tarthatatlan. Nyilván ennek a hely-
zetnek a kialakulása összetett. Ez azonban nem változtat azon a tényen, hogy sokan az előírt egyházkerületi minimum alatti 
összeget tudnak csak felvenni, azt sem havonta, hanem sokszor csak több hónap után, vagy akár féléves késéssel. A lelkészi 
egzisztenciával való konkrét foglalkozás első lépését abban határozta meg az esperes - gondnoki értekezlet, hogy ezeket az 
„akkut” egzisztenciális helyzeteket egyházmegyénként mérjük fel, és egy a jövő évi költségvetésben erre elkülönített pénz-
alapból, évente felülvizsgálva, próbáljuk valamiféleképpen kezelni ezt a helyzetet. 

Az őszi lelkésztovábbképző alkalmak egyházmegyei előadásait továbbítottuk az akkreditációs bizottságnak, az időpont-
ok, kreditek honlapunkon nyomon követhetők. 
 

Jubileumi év 

A Pápai Református Kollégium 480 éves jubileumáról október 30-án, vasárnap, 17 órakor, ünnepi istentisztelet kereté-
ben emlékezünk meg a pápai templomban. Ez az istentisztelet egyben az országos reformációi istentisztelet alkalma is. 

A jövő esztendőben fogjuk ünnepelni a Körmendi Zsinat 400 éves évfordulóját, amely egyben a Dunántúli Református 
Egyházkerület megalakulása is. Ezért az esperes-gondnoki értekezletünk javaslatára az októberi Egyházkerületi Közgyűlés elé 
szeretnénk vinni azt a kérést, hogy Testületünk a 2012. esztendőt a Dunántúli Egyházkerület Jubileumi évének nyilvánítsa.  
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A Jubileumi Év minden egyházkerületi, egyházmegyei, és gyülekezeti rendezvényét egy programfüzetben jelentetjük 
meg. Ezeket a programokat december végéig juttathatják el a Püspöki Hivatalba. Több ünnepi kiadvány megjelenése is kíséri a 
Jubileumi Évet, amelynek külön „logót” is terveztettünk. 

A Jubileumi Év fővédnöke Kövér László, az országgyűlés elnöke lesz, aki Pápai származású, gyakorló református testvé-
rünk is egyben. Elnök Úr ígérete szerint az ünnepi alkalmainkat is megtiszteli jelenlétével.  

A Jubileumi Év ünnepi nyitó istentisztelete március első vasárnapján lesz a pápai templomban.  

A jubileum másik kiemelkedő rendezvénye a Generális Konvent plenáris ülése, Körmenden, június 19-21 között, mely-
nek záró istentisztelete egyben a Körmendi Zsinat 400 éves évfordulójára történő megemlékezés is.  

A Jubileumi Év harmadik kiemelkedő eseménye a székesfehérvári REND alkalma, amelyre június 29 – július 1 között ke-
rül sor.  

A 2012. év októberben, ünnepi kerületi közgyűlés keretében lelkészszentelésre kerül majd sor az Úr kegyelméből. Ezért 
az idén nem lesz lelkészszentelés, amely a Jubileumi Évre tekintettel átkerült a következő esztendő ünnepi alkalmainak sorába.  

Kérem a gyülekezeteket, hogy alkalmainkat hordozzák imádságaikban.  
 

Pápai feladatok 

A kormányzat felhívására a Református és Evangélikus Egyház közösen adta be a legfontosabb protestáns turisztikai hely-
színeket magába foglaló un. „Nagy Projektet”, amelyre a következő Európai Uniós Költségvetés tartalmaz majd reménység 
szerint forrásokat. Ennek a projektnek fontos dunántúli református állomásai, és az állomásokhoz tartozó vonzáskörzetei van-
nak: Pápa, Balatonfüred és Balaton-felvidék, Kehidakustány és Őrség, Csurgó és környéke.  

Ennek a projektnek részünkről legfontosabb, kiemelt állomása Pápa, az itteni intézmények és épületek. Az egész Pápai 
Református Kollégiumot teljes egységben kell látnunk, mint Gimnáziumot, Fiú és Lány Internátusokat, Teológiát, Könyvtárat, 
Levéltárat, Ótemplomot, a kinti laktanya épületet, az ide kapcsolódó egyéb kerületi ingatlanvagyont most nem is említve.  

A KIM pályázatán komoly összeget nyertünk az un. „Nagy projekt” pápai állomásának előkészítésére, amely főként az 
előírások szerinti tervek, tanulmányok kidolgozását jelentik és a megnyert összeg talán fedezi ezt a kötelező előkészítő mun-
kát. Ez a munka elsősorban a Gimnázium, Fiú Kollégium, Ótemplom, Könyvtár, Levéltár épületének rekonstrukcióját, bővíté-
sét jelenti, amely ugyanakkor megköveteli azt, hogy jövőbeni feladatainkat, terveinket, Istentől elfogadott lehetőségeinket 
szem előtt tartva, az egész pápai épületegyüttest együtt lássuk, és az előírt előkészítést így készítsük el. Ezt a munkát még az 
idén el kell kezdenünk, és minden érintettet érdemben bevonunk az együtt gondolkozásba, mielőtt testületeink elé visszük az 
anyagot. Természetesen mindebben fontosnak tartjuk a pápai gyülekezettel való intenzív kapcsolattartást is. 
 

Intézmények 

Egyházkerületünkben egy tudományos gyűjtemény, egy felsőoktatási intézmény, négy gimnázium, nyolc általános iskola, 
négy művészetoktatási intézmény, három óvoda, négy szociális intézmény végzi szolgálatát, az egyházmegyei és gyülekezeti 
konferenciatelepeket nem is említve. 

Várjuk az új Közoktatási Törvényt, amely a közoktatás finanszírozása kapcsán is eligazítást ad a mostani bizonytalanság 
után. Amíg ezeket a finanszírozási paramétereket hosszútávon nem látjuk világosan, valamennyire kiszámítható biztonsággal, 
addig új intézmény átvételére nem buzdítunk senkit.  

Az Intézményi nyakkendő nélküli látogatások az ősszel tovább folytatódnak: szeptember 26-án a Pápai Gimnáziumba 
látogatunk, október 10-én Nemesgörzsönybe, november 7-én a Pápai Református Teológiai Akadémiára (PRTA) és a „Tánc-
Lánc” Alapfokú Művészetoktatási Intézménybe, november 21-én a mezőörsi idősek otthonába és a győri leánykollégiumba, 
november 24-én a Tudományos Gyűjteményekbe. 2009–2010 években az összes lelkipásztort meglátogattuk, 2011-ben a kerü-
let területén szolgáló összes intézménybe sikerül reménység szerint eljutni november végéig. A gyülekezetekkel és intézmé-
nyekkel való kapcsolattartás számos módja pedig folyamatos, amelyről rendszeresen hírt adunk a honlapunkon, újságunkban, a 
szolgálati naplómban.  

A PRTA és a Gimnáziumaink között tavaly elkezdődött kapcsolatépítési gyakorlatot folytatni, sőt továbbépíteni szeret-
nénk. A PRTA tanári minden félévben egy-egy napot töltenek a gimnáziumainkban, emellett szeretnénk beindítani az un. osz-
tályteológus rendszert, miszerint minden teológus gimnáziumaink egy-egy osztályával tartaná a kapcsolatot.  

Szeretném mindenki szívére helyezni egyházkerületünk gimnáziumát. Minden alkalommal hangsúlyozni fogom, hogy a 
Dunántúli Református Egyházkerület gimnáziuma a pápai Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola. Kérjük az egy-
házmegyéket, gyülekezeteket, lelkipásztorokat, hogy küldjék a gimnáziumba a gyülekezetben megismert fiatalokat, és ajánlják 
minden jó tanulmányi eredményt teljesítő konfirmandusnak a pápai gimnáziumba való jelentkezés lehetőségét. Az egyházkerü-
let és a gimnázium folyamatosan keresni fogja a gyülekezetekkel a kapcsolatot, számos csatornán keresztül, hogy a Pápai Re-
formátus Gimnázium minden felelős református emlékezetében és szívében aktivizálódjon.  
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Kehidakustányi Idősotthonunk elkészült. Július elején megtörtént az ünnepélyes átadás is. Erő felett való út volt ez a ke-
rület számára. Még az előző ciklus testülete határozott a Keszthelyi Egyházközség által fenntartott Hévízi Őszikék Időskorúak 
Otthonának átvételéről, ezzel azonban az alkalmatlan, és előírásoknak nem megfelelő bérleményekben működő intézmény 
minden bajának átvételéről. Túl vagyunk rajta. Már nincsenek ezzel kapcsolatos kiadásaink, és az Otthon sem termel vesztesé-
get, de ez a „kényszerpálya” minden elvárható diakóniai lelkületet felülhalad. Az épület gyönyörű, a későbbi, nagyon távoli 
jövőben itt kínálkozó lehetőségek is páratlanok, és hisszük, hogy az Úr ezt a nyomorúságot majd a kerület javára fordítja, de 
ilyen kényszerpályára többet nem engedhetjük a kerületet!!! 

A Tánc-Lánc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény jövőjéről, esetleges más fenntartónak való átadás lehetőségéről tár-
gyalásokat folytatunk. Ezt a tanévet még mindenképpen egyházkerületi fenntartásban kell végig szolgálnunk. 
 

Épületek 

Az egyházkerületnek komolyan és felelősen szembe kell nézni ingatlangazdálkodásával. Az épületeink komolyan megha-
tározzák lehetőségeinket, és számtalanszor kényszerpályára állítanak bennünket, miközben sok esetben nem hatékonyan szol-
gálják azt az ügyet, ami a feladatunk lenne: misszió, gyülekezeti élet, lelkipásztori egzisztencia... Ezen változtatni szeretnénk!  

A Siloám Otthon felújítása, bővítése elengedhetetlen feladatunk lesz hamarosan, de ez csak a már említett kormányzati 
„Nagy Projekt” forrásaiból válik lehetségessé, 2014-től. Addig azonban érdemben is gondolkodhatunk arról, hogy milyen 
arculatot szeretnénk adni az otthonnak. 

A volt veszprémi székház felújítására energetikai pályázatot nyertünk. A kivitelezés megkezdése jövő tavasszal várható. 

Ismételten hadd hangsúlyozzam azt, amit az elmúlt jelentésemben is említettem az MVH-s pályázatokkal kapcsolatban. 
A gyülekezetek kitartó pályázati aktivitása, az egyházkerület támogatása, valamint az Ann-Tony Kft. szakértelme által sok 
templomi és egyházi épület megújulhatott. Negyvenkét nyertes pályázat alapján közel egymilliárd forintot hozhattunk bele 
ebbe a rendszerbe. Szeretnénk szelíden elmondani, hogy az egyetlen egyházkerület vagyunk, ahol ezeket a pályázatokat felka-
rolták, ezért kérjük a gyülekezeteket, hogy tekintsék az ügyön dolgozó munkatársainkat segítő szándékú partnernek. Közös 
ügyünk és érdekünk, hogy ezek a pályázatok sikerrel záruljanak le. Természetesen az egyházkerület csak abban az esetben tud 
segíteni, ha az ide vonatkozó határozatok lépéseit a pályázó gyülekezet betartja, hiszen az nekünk is felelősségünk, hogy a 
sikeres pályázat számára folyósított hitelt, a szakszerű lebonyolítás után visszakapjuk. A következő körben csak azok a gyüle-
kezetek kaphatnak bármiféle egyházkerületi segítséget, akik a projektötlettől kezdve felveszik a kapcsolatot az egyházkerület-
tel, az erre fordítható hitelkeretet ugyanis nincs lehetőségünk tovább növelni, és látnunk kell előre, hogy milyen összegek ki-
áramlására számíthatunk! Ne feledjük, az egyházkerület szívesen segít, de ugyanakkor nagy kockázatot is vállal, mert egyetlen 
pályázat valamilyen oknál fogva sikertelen lezárulása kemény tízmilliós veszteséget jelenthet. Sok áldást kívánunk ehhez a 
munkához, ugyanakkor tisztelettel figyeljünk egymásra ebben a szolgálatban, akkor áldás fakadhat belőle. 

Határozatunk van további, nem hasznosított egyházkerületi ingatlan értékesítésére. Ezek közül még egyet sem értékesí-
tettünk.  

A Tótvázsonyi Missziói Otthon értékesítésére egyházkerületi határozatunk van, amelynek végrehajtását megkezdtük. 
Természetesen keressük azokat a megoldásokat, amelyek lehetővé tennék azt, hogy az ingatlan továbbra is egyházi kézben 
maradna, és az eredeti missziói, diakóniai célokat szolgálná annak ellenére, hogy az egyházkerület, jelenlegi anyagi lehetőségei 
között nem tud pénzt fordítani arra, hogy az otthont, az épületet, minden érintett hatóságnál elrendezett módon befejezze. Elő-
zetes tárgyalásokban vagyunk Szeretetszolgálatunkkal, de ezek a tárgyalások egyelőre csak tájékozódó jellegűek. Bízunk ab-
ban, hogy Isten készít az otthon számára az ügyhöz méltó jövőt. A megoldás keresése mellett, az értékesítés végrehajtása is 
folyamatban van. 
 

Vörös iszap 

A vörösiszap-katasztrófa károsultjai számára a kuratórium határozata alapján, a kamataival együtt 45 millió forintos ado-
mányból 15 millió a Magyar Református Szeretetszolgálaton keresztül jutott el a Szeretetszolgálatunk által felvállalt családok-
hoz. A fennmaradó 30 millió forintból, az új építésű lakótelepen melléképületeket építünk. A tárgyalások ugyanis egyértelmű-
en azt mutatták, hogy most erre van a legnagyobb szükség. Az adományok ebben az évben felhasználásra kerülnek. Minden 
adományozó gyülekezet levélben is tájékoztatást kap az általa eljuttatott összeg felhasználásáról.  

 
Kiadványok 

Dr. Huszár Pál főgondnok úrnak Kálvin tanulmányai mellett megjelent a Lovasi Egyházközség történetét feldolgozó 
munkája, mindkettő az Eperfa Könyvek sorozatban.  

Nagy Lajos kötete a Veszprémi Kórház Belgyógyászati Centrumában elhangzott hétkezdő áhítatokat tartalmazza, amely 
ugyanakkor egy egyedülálló és példamutató kezdeményezést tár elénk, miszerint van az országban egy kórházi osztály, ahol az 
orvosok Isten Igéjére figyelve kezdik a hetet. A kötet megjelenését az Országos Református Kórházmisszió vezetője is igen 
szorgalmazta. 

Már nyomdában van az „Egy éven át Farkas Józseffel” című kötet. Ajánljuk mindenki figyelmébe! 
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Adventben megjelenik a Dunántúli Prédikációk sorozat harmadik kötete, amely a Zsoltárok könyvét dolgozza fel. Jövő-
re, előre meghatározott rend szerint esketési igehirdetéseket várunk a dunántúli lelkipásztoroktól. 

 
Közegyház és Kárpát medence 

Közegyházi szinten most talán legfontosabb az Egységes Lelkészképesítő Vizsga (ELV) bevezetése, melynek első alkal-
mára szeptember 20-21-én került sor, Budapesten. A Dunántúlról 12-en jelentkeztek erre a vizsgára. A későbbiek során, az 
ELV rendelkezései szerint, a PRTA-val együtt újra kell gondolnunk a hatodéves képzést, és a nyolcszor egy hetes gyülekezeti 
gyakorlatok rendszerét, hiszen a hatodév „kvázi segédlelkészi évként” is funkcionálhat, hallgató jogviszonnyal, így itt már be 
kell lépni az egyházkerületnek, egy un. „kvázi kirendeléssel”.  

Megemlítem még a szeptemberi rendkívüli Zsinati Ülést Balatonszárszón, valamint a Horvátországi Református Keresz-
tyén Egyház püspökének, Csáti Szabó Lajos püspök úrnak októberi beiktatását.  

 
Egyházkerületünk nyári időszakának legfontosabb eseményeiről 

Napra, órára lebontott, részletes szolgálati naplót vezetek. Ennek kivonatai a püspöki beszámolókban negyedévente meg-
jelennek, valamint az egész évi szolgálati napló kivonata a az Egyházkerületi Jegyzőkönyveket tartalmazó kötetben olvasható. 
Engedjék meg, hogy jelentésemben most csak a legutóbbi három hónap eseményeit vázoljam, hiszen a korábbiakat már elérhe-
tővé tettük. 

A tanév legvégéig folytak az intézményi nyakkendő nélküli látogatások: Székesfehérvár (06. 01.), Tata (06. 06.), 
Kenderke (06. 06.), Dad és Kömlőd (06. 08.), Siloám Otthon Balatonfüred (06. 30.). 

A nyár kiemelkedő eseménye volt a tatai Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó, ahol esti áhítatokkal is szolgálhat-
tunk (06. 20–22.). A szűnni nem akaró, sokszor zuhogó eső ellenére a fiatalok végig kitartottak a találkozón.  

A győri és tatabányai nagyvárosi misszió beindulását már említettem. 

Az idei nyáron három korosztály számára hirdettünk meg egyházkerületi táborokat, Balatonfenyvesen: hittanos tábort 
(07. 11–16.), családos tábort (08. 08–13.), és ifjúsági tábort (08. 15–20.). Az ifjúsági tábor több kérdőjelet állított elénk. Mind-
három tábort, az Úr kegy elméből jövőre is meghirdetjük. Kezd kialakulni egy állandó szervező stáb mindhárom hét körül, 
Kutasiné Molnár Boglárka, Székely Attila, és Bátki Dávid Géza vezetésével. 

Júniusban részt vettünk az Országos Református Zenei Fesztiválon, és megtekintettük a Ravasz László emlékmúzeumot 
(06. 03.), Wass Albert szobrot avattunk Győrben (06. 04.), találkoztunk az Erdélyi Gyülekezettel (06. 05.), tárgyaltunk Németh 
Zsolt (06. 05.), és Szászfalvi László (06. 08.) államtitkárokkal, valamint az ÁSZ Elnökével (06. 15.), találkoztunk az evangéli-
kus lelkészekkel Gyenesdiáson (06. 16.), részt vettünk a csurgói Gimnázium évzáróján, továbbá Ittzés János evangélikus püs-
pök búcsú istentiszteletén (06. 18.), valamint az új püspök, Szemerei János beiktatásán (06. 25.), meghívást kaptunk Szőcre, a 
gyülekezeti napra (06. 19.). A Generális Konvent plenáris ülése Temesváron került megrendezésre (06. 21–22.). Meghívást 
kaptunk az országos cigánymissziós konferenciára, és ugyanezen a napon esperes-gondnoki értekezletet is tartottunk, melynek 
keretében a dunántúli zsinati képviselőkkel is találkoztunk, ugyancsak ezen a napon történt meg a PRTA-ra felvételizőkkel 
szervezett találkozás (06. 23.). A templom felújításáért, hálaadó istentiszteleten szolgáltunk Sárkesziben (06. 26.). Előadással 
szolgáltunk a sárospataki Teológián (06. 27.). 

Júliusban részt vettünk az Észak-keleti Református Találkozón, Tokajban (07. 01.), átadtuk az elkészült kehidakustányi 
otthonunkat (07. 03.), jelen voltunk a Csillagpont sajtótájékoztatón (07. 05.), látogatást tettünk a dömösi Kékkereszt szolgálat-
nál (07. 06.), Interjút adtunk a „Válóháló” Szolgálatnak (07. 12.), tárgyalást folytattunk Balog Zoltán államtitkár úrral, főként a 
cigánymisszió somogyi beindítása tekintetében (07. 12.), Körmenden megtartottuk az első egyeztető megbeszélést a jövő évi 
jubileumi ünnepséggel kapcsolatban (07. 15.), szolgáltunk a pápai kántorképző záró istentiszteletén (07. 15.), tárgyaltunk a 
Duna Tv vallási főszerkesztőjével (07. 18.), valamint dr. Szathmáry Sándor professzor úrral (07. 19.). 

Augusztusban találkoztunk Szemerei Jánossal, a Nyugati-Dunántúli Evangélikus Egyházkerület püspökével (08. 08.). Au-
gusztusban Pápa adott otthont az Országos Református Dicsőítő Iskolának (08. 08-tól). Szintén augusztusban tárgyaltunk Rácz 
Judit Nyugdíjintézeti igazgató asszonnyal (08.12). Lovason hálát adtunk a kívül-belül megújult templomért (08. 12.). Az egy-
házkerület kibővített elnöksége áttekintette a ciklus még hátralévő három évének legfontosabb feladatait (08. 15.). Felemelő 
volt augusztus 20-án szolgálatot végezni Kárpátalján, Mezőváriban, a Családi Csendes napon, ahol ötezer ember gyűlt egybe. 
Balatonszepezden, hálaadó istentiszteleten köszöntük meg az Úrnak a templom megújulását (08. 21.). Részt vehettünk a pápai 
és a tatai gimnázium tanári évkezdő értekezletén (08. 23–24.). A Doktorok Kollégiuma Debreceni ülésén, a Gyakorlati Teoló-
giai Szekcióban Csikesz Sándorra emlékeztünk. A Keresztyén Orvosok Találkozóján Veszprémben nyitó áhítattal lehettünk 
jelen (08. 27.). 
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Személyi változások 

2010. augusztus 1. – 2011. július 30. 

Segédlelkészi kirendelést kapott: 
Szakál Zoltán: Bajánsenye 
Szakál Anikó: Őrségi Egyházmegye 
Dr. Fügedi Zsófia: Pápai Református Teológiai Akadémia 
Beszédes Mária: Szerbiai Református Keresztyén Egyház, Szabadkai Református Egyházközség  
Sándor Zsuzsa Noémi: Somogyi Református Egyházmegye  
Sándor Zoltán: Tabi Református Egyházközség (kisegítő segédlelkész) 
Szűcs Nagy Kinga: Lepsényi Református Egyházközség és a Mezőszentgyörgyi Református Egyházközség (kisegítő segéd-

lelkész) 

Beosztott lelkészi kirendelést kapott: 
Donatin Tamás: Kőszeg  
Borbáthné Török Éva: Berhida, Papkeszi  
Csabai Ágnes segédlelkész: Veszprémi Református Egyházközség  
Kovács Enikő: Kaposvár  
Molnár Csaba Bertalan: Köveskáli Református Egyházközség   
Szakács Sándor: Nemesgörzsönyi Református Egyházközség  
Kovácsi Krisztián: Pápai Református Egyházmegye 
Varga B. Árpád: Tatai Református Egyházmegye Esperesi Hivatala  

Helyettes lelkészi kirendelést kapott: 
Ficsor Gábor Andor: Kőröshegyi Református Egyházközség (esperesi határozat) 
Szabó József: Nádasdladány  
Turbucz Béla: Nádasdladány (esperesi határozat)  
Nemes Gyula: Mezőszentgyörgy, Sáregres (esperesi határozat) 
Kovács Csiba Krisztina: Soponya (esperesi határozat) 
Borsos Teréz: Csősz (esperesi határozat) 
Brunner Vilmos: Bodajk (esperesi határozat) 

Missziói lelkészi kirendelést kapott: 
Bella Péter: Győrújbarát – Ménfőcsanaki Missziói Református Egyházközség 
Vass Edit Szeréna: Tatabánya-Újvárosi Missziói Református Egyházközség 

Intézeti lelkészi kirendelést kapott: 
Dr. Liebné Dóra Magdolna: Esztergomi Vaszary Kolos Kórház  
Hegyi Gizella Katalin: „Őszikék” Időskorúak Otthona, Kehidakustány  
Köteles Attila: Kiss Ferenc Református Idősek Otthona, Mosdós (zsinati kirendelés) 
Farkas Gergely: Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala, Pápa 

Lelkésszé választották: 
Gondos Gábor: Zánka 
Vajs Tibor: Kisbér 
Uszkay Huba: Kadarkút 
Győri-Daniné Tóth Anett: Balatonszabadi 
Jakab László Tibor: Nagyatád 
Dr. Jakab Sándor: Sárkeresztes 
Nagy Attila Ákos: Komárom-Szőny 
Csákai László: Szomód 
Polgár Tibor: Magyaralmás 
Heidfogel Pál: Kálmáncsa 
Ficsor Gábor Andor: Kőröshegy 

Rendelkezési állományba helyezték: 
Bíró Csaba  
Dr. Szabóné Horváth Ágnes 
Ürmösi Mónika 
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Nyugdíjba vonult: 

Kovács Zoltán 
Szabó Zoltán József 
Katona János 

Elhunytak: 
Szabó Sándor: Székeshehérvár  
Kövy Zsolt: Pápa 
Csizmadia Lajos: Ajka 

 

4/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a püspöki jelentést elfogadja. 

5/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a lelkipásztori minimál készpénz javadalom összegét a 2012. esztendőre 100.000. azaz 
egyszázezer forintban állapítja meg. 

6/2011. EK. Határozat: 

A Egyházkerületi Közgyűlés a 2012. esztendőre az egyházközségek presbitériumainak az egyházfenntartói járulék 
összegét a gazdálkodásról szóló törvény szerint az összjövedelem 1%-ában, de legalább 7500.– Ft-ban javasolja 
megállapítani. 

 

Előadói jelentések 
Adattári jelentés 
Előterjesztés a 7–8/2011. EK. Határozatokhoz – Tóth Győző 
 

Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
 
A Dunántúli Református Egyházkerület 2010. évi életét a statisztikai adatok a következőképpen mutatják. 
A nyilvántartott reformátusok száma: 88612 fő. A 2009 évhez képest 7709 főnyi fogyatkozás látható.  

Fenntartói járulékot 44569 gyülekezeti tag fizet. A nyilvántartott reformátusaink közül 50,3% vesz részt az egyház 
fenntartásában. Ugyancsak elgondolkoztató tény, hogy a választók névjegyzékébe felvettek száma 2217 fővel több, mint 
amennyi járulékfizető van.  

Egyházkerületünkben a lelkészek munkáját 2650 presbiter segítette. 

Az elmúlt évben 1 408 gyermek és 127 felnőtt részesült keresztségben. 

Gyermekeink hitoktatását 213 lelkész és 54 világi hitoktató végezte. 1 328 csoportban, 8782 gyermek részesült 
hitoktatásban.   

Konfirmációi fogadalmat 729 gyermek, és 173 felnőtt tett. 

Házasságukra Isten áldását kérte 456 pár 

Egyházunk szertartása szerint temetésben részesült 2 095 fő. 

Hétközi alkalmakon 2081-en, vasárnapokon 9358-an, ünnepnapokon 23345-en vettek részt. Az adatokat szemlélve 
megállapítható, hogy a hétközi alkalmak látogatottsága messze elmarad a vasárnapi, illetve az ünnepi alkalmaktól.   

Az úrvacsorai alkalmak száma 1353, úrvacsora sákramentumában 67364-en részesültek. Itt jelentős csökkenés tapasztal-
ható, mintegy 7396 fővel kevesebben éltek az úrvacsoravétel lehetőségével az elmúlt évben.  

Egyházközségeink gazdálkodása az alábbiak szerint alakult: 

2010. évi összes bevétel összege:  1 939 761 912.- Ft 

2010. évi összes kiadás összege: 1 793 816 368.- Ft 

Épületek felújítására 234 487 672,-Ft-ot fordítottak egyházközségeink. Új épületek építésére pedig 52 933 721,-Ft-ot. 

Egyházi épületeink kötvény szerinti biztosítása: 11 518 698 235- Ft, biztosítási díja pedig, 14 849 321,-Ft-ot tett ki.  
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A dunántúli egyházkerületben szolgáló lelkészek nyugdíjjárulék alap bevallása 174.741.551-Ft . A  gyülekezetek 
nyugdíjintézeti fenntartói járulékként 35.175.534,-Ft-ot , a lelkészek pedig 25.079.588,-Ft-ot fizettek be.   

Jelentésem végére érve, a rendelkezésemre álló dokumentumok alapján meg kell említenem, hogy az adattári jelentés csak 
részben tükrözi az egyházkerületünk helyzetét, mivel vannak gyülekezetek, akik hiányosan, vagy egyáltalán nem küldtek be 
jelentést. Igen súlyos hiányosság tapasztalható a Somogyi Egyházmegyében, ahol 84 gyülekezetből 34 gyülekezet nem küldött 
be adattári jelentést. Ilyen helyzetben erősen megkérdőjelezhető az egyházkerületi adattár hitelessége, hiszen a hiányzó 
jelentések miatt nem a teljes, valósághű állapotok tárulnak elénk az egyházmegyék 2010. évi életére nézve.  

 

7/2011. EK Határozat: 

Egyházkerületi Közgyűlés kéri, hogy a lelkipásztorok hiánytalan, a törvényi előírásoknak megfelelő adatszolgáltatást 
nyújtsanak be az adattári jelentésekben, hogy ne fordulhasson elő olyan eset, hogy egy gyülekezetből nem érkezik be 
jelentés.  

 

8/2011. EK Határozat: 

Egyházkerületi Közgyűlés fogadja el a 2010. évi adattári jelentést.   
 

 
Diakóniai jelentés  
Előterjesztés a9/2011. EK. Határozathoz – Bátki Dávid Géza 
 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
 
A 2010-es év a katasztrófák éve volt – a Haiti földrengés, az árvíz, a viharkárok, és a vörösiszap-ömlés – s mivel 

diakóniai lelkületünket és felelősségünket kellőképpen felébresztették ezen események, jelentős adományok és aktivizálódás 
mutatható ki ezek kapcsán gyülekezeteink életében. Mindezek ellenére az egyházmegyei jelentések csak részben tartalmaznak 
erről beszámolókat, amelyek között ismét fellelhető olyan, amelyet a „teljesség igénye nélkül” fogadott el egyházmegyei 
közgyűlés. Mindezek tükrében az alábbi adatokat tudom a közgyűlés elé tárni az adatok beérkezésének sorrendjében: 

Tatai egyházmegye: 

A nagy katasztrófák adománygyűjtései mellett, helyi alkalmak is voltak bőséggel: Szeretetvendégségek, ajándék-
csomagok, élelmiszer segélyek, ingyenes, vagy igen kedvező árú teljes ellátást adó táborok, tanulók támogatása, gyülekezetek, 
intézmények és a segélyszervezetek támogatása éppúgy jellemezte a gyülekezeti szolgálat ezen ágát, mint a természetbeniek 
gyűjtése és továbbadása. Több gyülekezet tudatosan szervezte ezen alkalmait és bekapcsolódott nagyobb programokba is, akár 
megyei, akár kerületi, akár országos szinten, vagy épp nemzetközi vonalon. Így az elmúlt esztendőben is gyülekezetenként 
igen nagy szórással pár tízezer forinttól a közel 2 millió Ft-ig költöttek a gyülekezetek diakóniai célokra összesen 17.517.807,-
Ft értékben. 

Mezőföldi egyházmegye: 

A gyülekezetekben sokrétű diakóniai szolgálat folyik, de a „teljesség igénye nélkül” ebből csak az alábbiakról kaptam 
tájékoztatást. Holland ruhák osztása és betegeknek kiadott ágyak, a vörösiszap-ömlés áldozatainak gyűjtött adományok 
(1.583.325.– Ft). Ápolási agyagok és eszközök adományozása magánszemélyeknek és a Dunántúli Református Egyházkerület 
szeretetintézményeinek.  

Pápai egyházmegye: 
A megszokott dolgok – karácsonyi csomagok, rendkívüli támogatások, legátumok – mellett a legnagyobb feladatot Ko-

lontár és Devecser megsegítése jelentette, amelyet az egyházmegye példaértékűen tudott elvégezni. Ugyanakkor elmaradt a 
megyebeli kis gyülekezetek perselyes adománnyal való támogatása, amelyet éves rotációban kívánnak megvalósítani. A dia-
kóniai szolgálat pénzbeni értéke 13.779.196,- Ft volt. 

Somogyi egyházmegye: 

A somogyi gyülekezetek is adománygyűjtéssel, és önkéntes munkával támogatták a 2010. év nagy katasztrófáiban 
bajbajutottakat. Javaslatként fogalmazódott meg a diakóniai munkatervek elkészítése, s a gyülekezetek összefogása különböző 
diakóniai célokért. 

Őrségi egyházmegye: 

A diakónia vezérlő elvének, teológiai és törvényi hátterének mintegy hat oldalnyi kifejtését követő oldal aljáról meg-
tudhatjuk, hogy az Őrségi egyházmegye 4.121.740,- Ft-ot fordított gyülekezeteink és nemzetünk szegényeinek megsegítésére, 
továbbá, hogy a jelentés napján két „szociális” intézmény végzi áldásos tevékenységét Zalaegerszegen és Kehidakustányban.  

Veszprémi egyházmegye: 
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7.818.535,- Ft-ot költött diakóniai célokra, a felsőzsolcai és devecseri adományokon túl, amelyek azonban nincsenek 
számszerűsítve. A diakóniai előadó azonban sokféle adományt vitt. 

Mindezeken túlmenően Egyházkerületünk is jelentős összegeket fordított diakóniai célokra, akár a kehidakustányi 
építkezéseket, akár a Vörösiszap-ömlés kapcsán elvégzett, és elvégzendő feladatokat tekintjük. Ugyanakkor ez utóbbi esetében 
meg kell említeni, hogy a MRSZ Alapítvánnyal, mint segélyszervezettel való együttműködés nem teljesen felhőtlen.  

Fontos lenne tehát a dolgok tisztázása igen sok téren. Úgy az egyházmegyei előadók, mint a kerületi vezetés, kerületi 
előadó, MRSZ Alapítvány vonalon. Fontos lenne továbbá a kerületi diakóniai munka minden részét felölelő kerületi 
koordináció megszervezése is. Bár ezeknek egy részével kapcsolatban már egy évvel ezelőtt is történtek felvetések, azóta sem 
valósult meg belőlük semmi. E mulasztást mindenképpen orvosolni kell. 

Elvégzett munkáinkért legyen Istené a dicsőség! Nekünk megmarad „orczánk pirulása”… 

 
 
9/2011. EK Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a diakóniai jelentést elfogadja. 

 

Ének- zeneügyi jelentés  
Előterjesztés a 10–11/2011. EK. Határozatokhoz – Szabó Virág 

„Odaállította (Ezékiás) a lévitákat az ÚR házába cintányérokkal, lantokkal és citerákkal, Dávidnak és Gádnak, a király látnokának, meg Nátán prófétának a 
parancsa szerint, mert az ÚRtól jött ez a parancs prófétái által. Oda is álltak a léviták Dávid hangszereivel, a papok pedig a trombitákkal. És megparancsolta 
Ezékiás, hogy mutassák be az égőáldozatot az oltáron. Ugyanabban az időben, amikor elkezdték az égőáldozat bemutatását, elkezdték az ÚRnak szóló éneklést 
és trombitálást Dávidnak, Izráel királyának a hangszereivel. Ekkor leborult az egész gyülekezet, az ének pedig zengett, és a trombiták harsogtak. Mindez addig 
tartott, amíg vége nem lett az égőáldozatnak. ”    (2Krónikák 29,26–29) 

 
Az Ezékiás-féle istentiszteleti reformot, nem véletlenül választottam a 2010. évről készülő énekügyi jelentés „mottójául”.  
2010 januárjától, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának határozata értelmében, megalakult és működik az az 
Énekeskönyvi Bizottság, mely – a már 2004 óta működő – Liturgiai bizottsággal együttműködve hivatott arra, hogy 
istentiszteletünk liturgiáját és énekeskönyvét megújítsa. Az énekeskönyvi bizottságban jelenleg az elvi alapozás és egyeztetés 
folyik, nem csak határainkon belül élő testvéreinkkel, hanem határon túli testvéreinkkel is, - Kárpát-medencei szinten. A 
bizottságban egyházkerületenként 2-2 képviselő dolgozik. A magam részéről szeretném komolyan venni, hogy 
Egyházmegyénk és Egyházkerületünk szempontjait képviseljem. Ezért kértem korábban is és kérem ez úton is, hogy építő, 
vagy kritikai hozzászólásával ki-ki még a munkafolyamat idején legyen kedves segítse a munkát azzal, hogy elmondja 
javaslatait. Kellemetlen volna, ha a kész énekeskönyv megjelenése után, nagy költségeket kifizetve derülnének ki a 
használhatóság nehézségei. Tervek szerint az énekeskönyvben megtalálható lenne a liturgia „váza”. Szerkezete az év ünnep-
rendjét követné, valamint lennének napszakhoz kötött énekek is az énekeskönyvben. Ily módon is szeretettel kérek mindenkit, 
hogy amennyiben birtokában van ének vagy énekgyűjtemény, vagy a jelenleg használt énekeskönyvünk használata során 
feljegyzéseket készített, juttassa el hozzám, segítve ezzel a dunántúli munkát. Mivel gyülekezeteink méretét, szerkezetét 
tekintve nagy különbségek vannak, (főleg Kárpát-medencében gondolkodva) nyomatékosan kérem, hogy a dunántúli 
gyülekezetek képviseletében legyenek segítségemre – és Lentulai Attila esperes úr segítségére – Dunántúl lelkipásztorai, 
kántorai, karvezetői, egyházzenészei, gyülekezetei. 

Ugyan nem dunántúli kiadvány, de szeretném felhívni a figyelmet ismételten a www.dmrek.hu honlapról letölthető 
kiadványra: a Dunamelléki Énekfüzetekre. Három kötet. (Hadd zengjen énekszó, Megváltva, Ébredj alvó!) A kiadványok az 
eddig kiadottaktól abban különböznek, hogy minden énekhez készült billentyűs kíséret. Ezek jól játszható, nem túl nehéz 
kíséretek, melyek élményszerűbbé teszik az éneklést. A Draskóczy László szerkesztésében megjelent füzetek nem titkolt célja 
az is, hogy bizonyos énekek „tesztelésre” kerüljenek gyülekezeti használat szempontjából. (Gondolva a készülő énekeskönyv 
anyagára) Ezért szeretettel javaslom, hogy a füzetekben található 188 éneket énekelgessük, tanítsuk és tapasztalatainkat írjuk 
le, amit kérnek és várnak tőlünk is. (Az ismert e-mail címemre – turbucz9@gmail.com lehet küldeni mindkét témában a 
hozzászólásokat.) 

Gyülekezeteink énekkultúrája általánosságban jónak mondható. Sok gyülekezetben ritmikusan, lendületesen énekelnek, bár 
még mindig elég sok helyről érkezik panaszos minősítés a gyülekezeti éneklésre. Egyre több gyülekezetben alakul kórus, 
éneklő csoport, ifjúsági dicsőítő csoport, aminek őszintén örülünk is.  

Gyülekezeteink kb. 30%-ban volt különféle zenei rendezvény, meghívott előadóval vagy kórussal, zenés áhítat vagy önálló 
előadói rendezvény formájában. 

Hangszereink legtöbb helyen használhatók. Túlzás lenne azt mondani, hogy állapotuk jó, de még használhatók. Örömmel 
olvastam, hogy a tatai egyházmegyében több gyülekezet is felújította hangszerét.  

Gyülekezeteink közel felében van kántor, de helyi megoszlás szempontjából nagy aránytalanságok figyelhetők meg. A 
magam részéről, igyekszem képviselni a helyi kántorképzésre vonatkozó igényeket. Nem találkoztam elutasítással, de lelkes 
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támogatással sem. Bátorítanék ez úton is minden lelkes, hozzáértő egyházzenészt, hogy területenként felmérve a helyi segítség 
igényét, gondolkodjunk együtt a segíteni kész, de talán képzettségben még nem tökéletes „kántorjelöltek” képzésének 
lehetőségéről és módjáról. 

Örömmel számolhatunk be arról, hogy a pápai kántorképző 2010 nyarán is Veressné Petrőcz Mária vezetésével 
megvalósult. 

Isten iránti hálával, őszintén szeretnénk megköszönni az Egyházkerület támogatását abban, hogy egy Egyházkerületi CD az 
Egyházkerület kórusainak énekével már majdnem teljesen kész. Tudomásom szerint már csak az Őrségi Egyházmegye két 
gyülekezetében nem készült el a felvétel, ennek nem zenei, hanem egyéb oka volt, az új évadban viszont ez már 
megvalósulhat. Köszönjük ezúton is Lak Tibornak szakmai segítségét és lelkiismeretes munkáját. 

2010-ben REND volt Pápán, ahol a kórustalálkozó közel 30 kórus közreműködésével rendben megtörtént. 2012-ben 
Székesfehérváron, egy általános iskola tornatermében jó akusztikai körülmények között újra átélhetjük a közös éneklés és 
énekes találkozás örömét, a REND-en. 

2010 novemberében (az első hóesés napján) lehetőségünk volt, hogy az egyházmegyei énekügyi előadók és az 
Egyházkerület vezetése a misszió egyik nagyon fontos területéről, az ének-zene ügyről megbeszélést folytasson. Ígéretünk van 
a folytatásra nézve, kérem az ének-zene, hangszer és hangverseny ügyben érdeklődő kollégákat, keressenek meg, és 
ötleteinkkel, tapasztalatainkkal gazdagítsuk, segítsük egymás munkáját.  

Szeretném felhívni a figyelmet, a www.reformatus.hu, -n elérhető egyházzenei oldalra, ahol hasznos elméleti és gyakorlati 
anyagot találhatunk. 

Röviden a tervekről:  
Kívánva az egyházkerület gyülekezeteinek, hogy lelki és zenei életük megújuljon! 

 
10/2011. EK Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés az ének- zeneügyi jelentést elfogadja. 

11/2011. EK Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés megköszöni Veresné Petrőcz Mária kántorképzésben végzett odaadó, önzetlen szol-
gálatát 
 

Gazdasági és ingatlanügyi jelentés  
Előterjesztés a 12/2011. EK. Határozathoz – Bellai Zoltán 

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
 
Ha egyetlen mondatban össze akarjuk foglalni a 2010. év gazdasági lehetőségeit, akkor kénytelenek vagyunk megállapítani: A 
rendszerváltozás óta az MRE, és ezen belül egyházkerületünk életében is ez az esztendő volt legnehezebb. Központi egyházi 
forrásaink mind az ún. hitéleti, mind a közfeladat-ellátás területein oly mértékben minimalizálódtak, hogy kénytelenek voltunk 
„túlélésre” berendezkedni. 

Mindezek előre bocsátásával mégis elmondhatjuk, hogy a rendelkezésre álló anyagiak elégtelen volta ellenére is úgy 
egyházkerületi, mind egyházmegyei szinten teljesültek azok a vállalások, amelyeket az egyházkerületi testületek 
meghatároztak. A megelőző évhez hasonló összeggel volt lehetőségünk támogatni a korábban elhatározott és elkezdett missziói 
törekvéseket, ha olykor csekély mértékben is a gyülekezeteink szintjén jelentkező fejlesztéseket, jutott pénz gépjárműparkunk 
további újítására, és nem utolsó sorban: a korábbiaknál jelentősebb összeg elkülönítésével tudtunk hozzájárulni a lelkipásztori 
szolgálat anyagi feltételeinek biztosításához.     

A rendelkezésünkre álló egyházmegyei anyagokból a 2010. évre vonatkozóan is megállapítható, hogy egyházközségeink 
önfenntartó képessége rohamosan romlik, többségben a lélekszám-csökkenés következtében. Ezért kénytelen vagyok szó 
szerint megismételni előző évi jelentésem megállapítását: A folyamat mesterségesen, egyház-igazgatási úton vagy eseti 
beavatkozásokkal alig látszik megállíthatónak, illetve helyi szinten orvosolhatónak, ezért a fokozatos egyházi testületek 
a fenntarthatóság és a működőképesség megőrzése érdekében cselekvési kényszerhelyzetben vannak – az elvi 
döntéseket, valamint az azokból következő gyakorlati lépéseket nem lehet tovább halogatni! 

Az egyházmegyék 2010. évről szóló gazdasági jelentései egyértelműen arról szólnak, hogy gyülekezeteink többségében 
egyre nagyobb gondot jelent a bevételek és kiadások egyensúlyban tartása. Ugyanakkor az is kivehető a jelentésekből, hogy a 
likviditási gondok sok esetben a gyülekezeti tagok áldozatkészségének hiányából következnek. Egyetlen olyan egyházme-
gyénk sincs, amelyben teljesülne az egyházkerületi testületek által kívánatosnak tartott fenntartói járulék befizetés (egyház-
kerületi szinten legalább 100,0 M Ft. hiányzik a teljesüléshez!), ezért hiába emelkedik évről-évre valamelyest az adományok és 
a perselypénz összege, a három jogcímen befolyó egyházközségi bevételek elégtelenek arra, hogy egyházközségeink képesek 
legyenek önfenntartásra.  

http://www.reformatus.hu/�
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Az anyagi ellehetetlenülés folyamatában lévő egyházközségek esetében alig látható helyi szintű törekvés a gondok 
enyhítésére vagy megoldására, miközben a fokozatos egyházi testületekkel szembeni elvárások egyre hangosabban 
kapnak hangot. Hadd idézzem erre vonatkozóan a mezőföldi gazdasági jelentés bevezető mondatát: „A Mezőföldről Pápa 
irányába, a Bakony hegyei felé tekintve várom a segítséget”.  Meggyőződésem: a fokozatos egyházi testületek csak ott és 
akkor képesek hathatós segítséget nyújtani, ahol és amikor a helyi közösségek „nekifeszülnek”, és egyértelmű jelét 
adják élni akarásuknak. 

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását! 
 

12/2011. EK Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a gazdasági és ingatlanügyi jelentést elfogadja. 

 

Gyűjteményi és műemlékügyi jelentés  
Előterjesztés a 13–15/2011. EK. Határozatokhoz – Gerecsei Zsolt 

 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
 
I. Az elmúlt esztendőben tett jelentésemre visszatekintve az alábbiakról szólhatok: 
 
1, Az a határozat, hogy a szakelőadókkal kerületi szinten üljünk le, az egész előadói rendszert vizsgáljuk át (illetve felül), és új 
irányvonalat szabjunk, eddig nem vált valóra. Bízunk benne, hogy kerületünk vezetésének egyéb gondjai között erre is sor 
kerül majd. 
 
2, Az egyházmegyei lelkészértekezletekkel kapcsolatban azt a határozatot hoztuk, hogy a Gyűjtemények egy munkatársát 
hívják meg, és ő adjon segítséget a gyülekezetekben megőrzött értékek kezelésére. Tudtommal egy egyházmegyében, a Tatai-
ban történt ez meg, Hudi József volt a vendégünk, aki elsősorban az iratanyag kezeléséről beszélt. A többi egyházmegyéből 
ilyen találkozóról nincs tudomásom. 
 
3, A Zsinati Emlékhely Bizottsággal kapcsolatban megdöbbenve jelenthetem, hogy az ott előkészített, egyházunk köz-
tiszteletben álló és tudományosan elismert szaktekintélyei közreműködésével összeállított, elektronikus formában is kitölthető 
és egységesíthető kérdőívet a Zsinati Tanács mint túlméretezett, jó szándékú, de felesleges próbálkozást félretette. Helyette egy 
négy soros körlevelet tervezett, amelyet azóta sem küldött ki, így a legjobb szándék mellett sem tölthette ki senki. Azóta 
(csaknem egy éve) a Bizottságot össze sem hívták, nem is tudjuk, hogy létezik-e még.  
 
4, Az utolsó határozattal kapcsolatban, hogy ti. az üres parókiákon ne maradjanak értékek, néhány jelentésből kiderül, hogy a 
klenódiumok, anyakönyvek őrzése általában biztonságos. 
 
II. A 2010. évvel kapcsolatban az alábbiak érdemelnek említést: 
 
1, Az egyházkerület által szervezett „Műemlékem van…” konferencia  (október 12., Pápa) mindenképpen kiemelt helyen kell 
hogy szerepeljen a jelentésben. A résztvevők nagy száma és az előadók komoly felkészültsége arról tanúskodott, hogy kezdjük 
átérezni műemlékeinkkel kapcsolatban nemcsak a terhek nagyságát, de a felelősségünket is. A konferenciára készült hasonló 
című kiadvány lehetővé teszi, hogy az elhangzottak utánkereshetőek, az előadók elérhetőek legyenek.  
 
2, A kerület több gyülekezetében fontos helye volt a 2010. év során a Pálóczi Horváth Ádám születésének 250. évfordulóján 
tartott megemlékezéseknek. (Kömlőd, Komárom, Balatonfüred, Császár, Bajánsenye, Nagybajom) Több előadás, cikk is 
foglalkozott vele és így kerületünk értékeivel, gyülekezeteinkkel is. Ezzel kapcsolatban új művészeti alkotást is avattunk: 
Kömlődön a szülői ház udvarában áll a Soós Szilárd mocsai lelkipásztor által erre az alkalomra faragott emlékmű. 
 
3, A Pálóczi-évforduló kapcsán is igaz, és a Kálvin-évekkel kapcsolatban is örömmel mondom el, hogy jó együttműködési 
lehetőségek ezek az alkalmak a világi fórumokkal, szervezetekkel. Több helyen világi helyszín (kultúrház) adott otthont a 
Kálvin-vándorkiállításnak, illetve az egyházi megemlékezésekhez kötődtek nem egyházi szerveződések (pl. Pálóczi-
vándorkiállítás az irodalmi társaság szervezésében) 
 
4, Értékeink széles körű megismertetésére jó és követendő példa a Pápai Egyházmegye kezdeményezése: Mátyás Lajos ny. 
esperes úr képeivel illusztrálva, rövid ismertetővel adta ki az egyházmegye templomait bemutató kötetet. Önállóan és a Pápai 
Eperfa sorozatban is jelentek meg gyülekezettörténeti munkák. 
 
III. Az egyházmegyék, gyülekezetek szintjén elhangzó jelentésekből: 
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1, Az Őrségi Egyházmegyében az irattárak állapotát, rendezettségét vizsgálták. Több helyről érkezett visszajelzés: az irattár 
rendben van. Másutt rendezésre vár. Ugyancsak itt merült fel az egyházmegye történetének utolsó évtizedeiről szóló kutatás, 
könyvkiadás igénye. 
 
2, A Pápai Egyházmegye előadója nyugati vizsgálatok meglepő eredményét közli: a műemlékekre, idegenforgalomba 
bekapcsolható értékekre fordított beruházások inkább megtérülnek anyagilag is, mint az egyéb területekbe invesztált tőke. 
Fontos és hasznos eredmény, és érv lehet akár műemlék templomaink felújításával kapcsolatos vitákban is.  
 
3, A Tatai Egyházmegyében a 2010. évi reformációi központi ünnepségre kiállítás született az egyházmegye énekes múltjával 
kapcsolatban. Az anyag digitalizálása, bővítése azóta is folyamatosan történik.  
 
Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását! 
 
 
13/2011. EK. Határozat: 

Egyházkerületi Közgyűlés köszönetét fejezi ki a „Műemlékem van…” konferencia szervezőinek és lebonyolítóinak, 
előadóinak. Kéri a Kerület Elnökségét, hogy adandó alkalommal más, műemlékekre vonatkozó témában is szervezzen 
hasonló konferenciát. 

 
14/2011. EK. Határozat: 

Egyházkerületi Közgyűlés felhívja a kebelbeli gyülekezetek figyelmét a Kálvin-évekkel kapcsolatban további 
alkalmak rendezésére. Világi szervezetek, helyszínek bevonásával is megrendezhető (akár interaktív módon) az 
országos Kálvin-vándorkiállítás.  

 
15/2011. EK. Határozat: 

Egyházkerületi Közgyűlés a gyűjtemény és műemlékügyi jelentést elfogadja.  
 
 
Ifjúsági jelentés  
Előterjesztés a 16–17/2011. EK. Határozatokhoz – ifj. Márkus Mihály 
 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 

 
Jelentésemben 3 egyházmegyei előadó jelentésére támaszkodva készíthettem el, bár ki kell emelni, hogy 2011-re 

elértük, hogy teljes az egyházmegyei előadói kar. A Mezőföldi, a Tatai és a Pápai Egyházmegye ifjúsági életébe nyertem 
betekintést. Az ifjúsági misszióval mindegyik egyházmegyében időt fordítanak, több-kevesebb sikerrel. Alkalmak az egyes 
egyházmegyékben:  

Mezőföldi Egyházmegye: havi ifjúsági találkozó, ifjúsági missziói munkacsoport, egyházmegyei ifjúsági találkozó,  
foci kupa. 

Tatai Egyházmegye: helyi ifjúsági órák a nagyobb városokban; regionális együttműködés, egyházmegyei ifjúsági 
találkozó. 

Pápai Egyházmegye: helyi ifjúsági órák 5-6 gyülekezetben; (Takácsin ökumenikus ifjúsági munka) egyházmegyei 
ifjúsági találkozó (2010-ben Pápán). 

Egyházkerületi szinten 2010-ben az Egyházkerület által szervezett Konfirmációs (Ifjúsági) Tábor jelentett újdonságot. 
Az egyházkerületi konfirmációs tábor nagyon jó kezdeményezés, különösen is azoknak a gyülekezeteknek, ahol csak néhány 
konfirmandus van, hiszen számukra a gyülekezettől (az Egyházmegyétől és az Egyházkerülettől) szép ajándék az egy hetes 
balatoni nyaralás. Az Egyházkerület kitűnő tematikával, nagyon jó programokkal szervezte 2010-ben ezt a tábort, amelyek 
közül kiemelkedett az Iránytű zenekar minden napi fellépése, Soós Szilárd előadásai és Hajdú Zoltán Levente 
szervezőmunkája. Az egyetlen kritikai megjegyzés a táborral kapcsolatban az időpont kései meghatározása. Már 2010-ben is 
későn derült ki a végleges időpont (nem beszélve 2011-ről) de javasoljuk, hogy a kerület Elnöksége lehetőségei szerint mindig 
az előző év októbere végéig próbálja meghatározni a tábor időpontját, mert csak így van esély arra, hogy a gyülekezetek ehhez 
igazítják programjaikat.  

A 2010. évi REND-en is nagyon sok fiatal vett részt, megtalálták a nekik szóló programokat (Hegyeket hódítók, El 
Mondo Kávéház, Nyakkendő nélkül – extra; Kiss Gergő koncert, Lord koncert, Ákos koncert, Misztrál koncert, Makám 
koncert; a „fotózkodj Kálvinnal” program és az Imaösvény), illetve több mint 50 fiatal vett részt a segítők munkájában.  

A 2010. év végén elindult a mentor-program, amelybe több dunántúli fiatal lelkész, ifjúsági lelkész is részt vett. Ennek 
kiértékelése idén novemberben várható, erről jövőre tudok részletesen számot adni.  
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Mindez azonban kevés, ha arról az oldalról nézzük, hogy a fiatalok közül mennyien kapcsolódnak be a gyülekezeti 
életbe. Lehet azt mondanunk, hogy az Egyházkerület nem tud erre a területre is hangsúlyt helyezni. Érdemes mégis az ifjúsági 
missziót is nagyobb átgondolással végezni. (Elsősorban ott, ahol a fiatalok megtalálhatók: nagyváros, egyházi gimnáziumok, 
egyetemi lelkészségek) Ezért kezdeményezem a 6 egyházmegyei ifjúsági referens, gimnáziumi vezető vallástanárok, az 
egyetemi városokban dolgozó lelkészek, illetve az egyházkerület által megbízott egyetemi lelkész számára 2011/12-es 
tanévben rendszeres találkozó szervezését, amelyeken átgondolnánk, hogy az Egyházkerület ifjúsági munkáját. Ha nem 
lépünk, akkor az ifjúsági korosztályt teljes mértékben elviszi a Golgota Gyülekezet vagy a Hit Gyülekezete.  

Főbb kitörési pontok lehetnek:  
1. Ifjúság integrálása a gyülekezeti szolgálatban; 
2. ifjúsági rétegalkalmak bevezetése (pl. IFI Alpha)  
3. ifjúsági gyülekezetek erősítése pl. egyházi gimnáziumokban, egyetemeken.  
4. Ifjúsági kortárssegítők bevonása, felkészítése (pl. ifjúsági vezetőképzők) 

A 2011. esztendőben jó kilátások vannak arra, hogy az ifjúságot sikerül még jobban megmozgatni, tervezett programok: 
Csillagpont – Tata; Kerületi Ifjúsági Találkozó – Balatonfenyves.  
 

16/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés az ifjúsági jelentést elfogadja. 

17/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerület határozottan támogatja az ifjúsági előadó kezdeményezését a kerületi ifjúsági missziós munkának a 
folyó tanévben való átgondolására, lehetőség szerint 2011 októberében. 

 

 

Iskolaügyi jelentés  
Előterjesztés a18/2011. EK. Határozathoz – Szabó Virág 

„Tőlem is távol legyen, hogy vétkezzem az ÚR ellen, és ne imádkozzam többé értetek. Sőt inkább tanítalak majd benneteket a jó és egyenes útra.” 1Sám.12,23 
 

Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
 
Az iskolaügyi jelentés kapcsán, sokat gondolkodtam azon, mennyi értelme van vajon, „foltos” képet adni a Dunántúlon folyó 
református iskoláinkban zajló munkáról. Az Egyházkerületen keresztül, a Tatai Egyházmegye iskolaügyi jelentését kaptam 
meg, hivatalból pedig, saját Egyházmegyém, a Mezőföldi Egyházmegye intézményeiről vannak adataim. Éppen ezért, nem kis 
vívódás után, arra jutottam, hogy egységes képet adva: az általam tudott intézményeket felsorolom, internetes hozzáférésüket 
feltűntetem, és teljeskörűen, minden Intézményünk saját honlapjáról tájékozódhatunk az ott folyó munkáról, eredményekről, 
sikerekről. Feltételezem, hogy a legnagyobb gondot, még mindig a szűk anyagi keret jelenti mindenhol, (erről a honlapokon 
keveset fogunk olvasni) és ha a szülők, vagy a fenntartó (hol gyülekezetek, hol az egyházmegye, vagy egyházkerület) fokozott 
áldozatvállalása nem lenne, némely iskolánk működtetése, fenntarthatósága bizonytalanná válna.  
 
Kerületünk Intézményei és elérhetőségük:   
 
MEZŐFÖLDI EGYHÁZMEGYE: 

A Székesfehérvári Református Egyházközség Olajfa Református Óvodája  
Székesfehérvári Református Általános Iskola – Talentum Református Általános Iskola .  
www.albaref.hu oldalon az Olajfa Óvoda, illetve Általános Iskola fülre kattintva tekinthetünk be az Intézmények életébe. 
Tinódi Lantos Sebestyén Református Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Enying  
 A www.tinodi.hu címen folyamatosan figyelemmel kísérhetők az iskolával kapcsolatos események, eredmények.  
 
ŐRSÉGI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE: Nincs oktatási intézmény 
 
PÁPAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE: 

Pápai Református Kollégium Gimnáziuma  
Információ a www.refi-papa.hu oldalon található. 
Református Teológia Pápa 
www.prta.hu 
Vargha Gyula Református Általános Iskola – Nemesgörzsöny 
http://www.gorzsonyi-eklezsia.shp.hu 

http://www.albaref.hu/�
http://www.tinodi.hu/�
http://www.refi-papa.hu/�
http://www.gorzsonyi-eklezsia.shp.hu/�


15 
 
Szász Póla Református Óvoda – Nemesgörzsöny 
http://szaszpolarefovoda.gportal.hu 
Bethlen Kata Református Kollégim – Győr  Felsőoktatáshoz kapcsolódó www.gyorref.hu oldalon, a Kollégium bemu-
tatkozása címen olvashatunk bővebb információt. 
 
SOMOGYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE: 

Csokonai Vitéz Mihály Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium, Csurgó   
További információ: http://www.csokonai-csurgo.sulinet.hu 
Pálóczi Horváth Ádám Református Alapfokú Zeneművészeti Iskola. 
Nagybajom 
További információ:  Elvileg Nagybajom város honlapján, a Talentum iskolára kattintva található, pillanatnyilag azonban fel-
töltés alatt van. 
Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola és Gimnázium, Kaposvár  
http://www.lorantffy-kaposvar.sulinet.hu 
 
TATAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE: 

Tatai Református Gimnázium 
www.refi-tata.hu    
Kenderke Művésztei Alapiskola Tata 
http://www.tata.hu/varosunk/intezmeny/muvokt/muvoktkenderke/700 
A Pápai Református Kollégium Dadi Iskolája  
www.dad.hu/index.php?option=com...view...iskola 
A Pápai Református Kollégium „Tánc-Lánc” Művészeti Alapiskolája  
Ajánlom a www.tanc-lanc.hu weboldalt. Igényes oldalon, minden fontos információ megtalálható az iskoláról. 
 
VESZPRÉMI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE: 
A Csajági Református Általános Iskola. Információk a www.altisk-csajag.sulinet.hu 
Bocskai István Református Általános Iskola Papkeszi. Az iskoláról bővebben a www.bocskai.eoldal.hu oldalon 
tájékozódhatunk. 
 
18/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés az iskolaügyi jelentést elfogadja. 

 
 

Katechetikai jelentés  
Előterjesztés a 19–20/2011. EK. Határozatokhoz – Pungur Béla 

Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
 

Az Egyházkerület hat egyházmegyéjének katechetikai jelentései alapján 3 pontban összegzem mondanivalóm. 
1. A jelentések sok esetben nem adják a pontos statisztikát, de a mindenre kiterjedő számadatok helyett a leírtakból kiol-

vasható a stagnálás. A születések, keresztelések, hittanosok száma, hittancsoportok száma a pozitív, negatív elmozdu-
lásokat illetően lényegében egyensúlyt, azaz stagnálást ad. S ennek én nagyon örülök. Nem „hurrá optimizmus”, vagy 
valamiféle „fél pohár víz” pozitív szemlélete mondatja ezt velem, hanem a tények. A stagnálást azért tartom pozitív-
nak, mert az általánosan csökkenő gyereklétszám, illetve a különböző világi kihívások ellenére a csoport és gyereklét-
számok közel hasonló adatokat mutatnak évek óta. Pozitív az üzenet a lelkieket értve is, hiszen mindezt úgy érjük el, 
hogy bizony ne egy esetben 1-2 gyermek van egy adott településen , akiért megyünk, s valljuk be, hogy sokszor mi 
magunk is csüggedünk, s nem lelkesít mindig a „ha ketten vagy hárman összegyűltök” ígérete.   

2. Pozitív üzenetet hordoz a jelentésekben lévő sok alkalom, melyek a gyülekezeti, gyülekezet közötti összetartás példái. 
Párat ezekből: alkalmak minden szinten, gyülekezeti, regionális hittanos alkalom, focikupa, kisköri, megyei hittanver-
seny, kisköri sportversenyek, nyári hittantáborok, kerületi hittanos és családi tábor, közös sportrendezvények, közös-
ségépítő programok, bibliaismereti, bibliai történetmondó verseny, gyermeknap, csalási nap, hittanos farsang, hitok-
tatói segédanyag bemutató, segítők, munkatársak jelenléte, játszóházak, „Bárányka-klub”,  fiatal házasok köre, 
katechetkai levelező lista, s lehetne a sort folytatni.  

3. Magunkra nézve is komolyan kell vennünk, hogy az a tény, hogy „megtartattunk”, hogy nagyon sok helyen felismer-
ték az összetartozás fontosságát, hogy tartalmas programkínálat van, hogy egyszerűen megtapasztaljuk a „Gondvise-
lést”, még inkább Isten felelős munkatársaivá tesz bennünket, tehát nem lehet megengedni a pontatlan nyilvántartást, 
de azt sem, ahogy az a Somogy megyei jelentésből olvasható, 8 jelentés érkezett be, abból 3 az előadó sajátja.  

http://szaszpolarefovoda.gportal.hu/�
http://www.gyorref.hu/�
http://www.csokonai-csurgo.sulinet.hu/�
http://www.lorantffy-kaposvar.sulinet.hu/�
http://www.refi-tata.hu/�
http://www.tata.hu/varosunk/intezmeny/muvokt/muvoktkenderke/700�
http://www.dad.hu/index.php?option=com...view...iskola�
http://www.tanc-lanc.hu/�
http://www.altisk-csajag.sulinet.hu/�
http://www.bocskai.eoldal.hu/�


16 
 
 

KONKLÚZIÓ 

Még határozottabban fel kell ismernünk a kihívásokat és a lehetőségeket. A SWOT analízist (erősség, gyengeség, lehetőség, 
veszély) a mi nyelvünkre lefordítva világosan kell látnunk a kihívásokat, a lehetőségeket. A kihívások érkeznek a szülők, a 
képzés felől, lehet a lustaság, a fogyás,  a túlterheltség, a református identitás, a főállású hitoktató kérdése. A lehetőség pedig 
adódhat az internet, a számítógép világában, a kisköri összefogásban, a felnőtt katechézisban, a lelkipásztor erősítésében, a 
közösség erejében. 

 
19/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés felhívja a figyelmet a hitoktatás minden szinten való komolyan vételére, erősítésére, el-
lenőrzésére és a helyi szintnek megfelelő legoptimálisabb stratégiák kidolgozására. 

 
20/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a katechetikai jelentést elfogadja 
 

 

Missziói jelentés  
Előterjesztés a 21–23/2011. EK. Határozatokhoz – Székely Attila 

 
Az Egyházkerületi Közgyűlés tavaly őszi döntése értelmében én lettem az Egyházkerület missziói előadója a Tiszántúlra 
távozott Veres János helyett. Köszönöm az elnökségnek és a közgyűlésnek a bizalmat és egyben a lehetőséget is! 
 

1. Az egyházmegyei missziói jelentésekről 
 

Az egyházmegyei missziói jelentések egy kivételével (Veszprém) mind eljutottak hozzám, így végső soron betekintést 
nyerhettem abba, milyen észrevételei vannak az adott előadónak a megyéjét érintő missziói munkával kapcsolatban.  

Mindezek kapcsán a legfontosabb észrevételek: 

— A jelentések többsége szakított azzal a megszokott, és éppen ezért unalmassá vált hozzáállással, hogy felsorolja a 
megyéjében végzett missziói szolgálatokat (a vasárnapi istentiszteletektől a hittanórán át a valódi missziós tevé-
kenységgel bezárólag). Ennek kifejezetten örülök, hiszen -hála a kerületi honlapnak és a megújult kerületi újság-
nak-, ezekről mindannyian értesülhettünk. Tudjuk, hogy folyik a missziói munka, lelkipásztorok, gyülekezetek 
igyekeznek, akarnak. A legnagyobb probléma az, hogy ezek többnyire ad-hoc jellegű próbálkozások, nem jellem-
ző a tervszerű, több évre, egy adott ciklusra kidolgozott munkaterv. Az egyik előadó azon sajnálkozik, hogy hiába 
szavazta meg a megyei közgyűlés, hogy a gyülekezetek készítsenek ilyen munkatervet, azok nem készültek 
el…többen pedig helyesen érzékelik, hogy a megváltozott körülmények megváltozott hozzáállást igényelnek a 
megyék részéről, éppen ezért sürgetik egy megyei missziói munkaterv kidolgozását.  

o Ezekből következően az a kérésem a megyei missziói előadók felé, hogy mindent tegyenek meg ezen 
munkatervek kidolgozásáért és megvalósításáért! 

   
Ami a megyei jelentésekből kimaradt, ám mégis problémát jelent mindenhol: 
 

— Személyes tapasztalatom, hogy sok lelkész mindent elvállalva éjt nappallá téve dolgozik, mert szívügyének tekin-
ti egyházát, gyülekezetét. Sokan vannak olyanok, akik több gyülekezetben próbálnak helyt állni: családot látogat-
ni, templomot renoválni, pályázni, hittant tartani, hivatali ügyeket intézni, stb. Nem tudom, ebből a patthelyzetből 
ki lehet-e kerülni, lehet-e mindezen változtatni, mindenesetre tehetünk azért, hogy a túlterheltség, a magányosság, 
és az ebből fakadó mentális problémák, sőt fizikai betegségek lehetőségét csökkentsük. Jó lenne ezeket komolyan 
venni, egymásra odafigyelni! Meg kellene teremteni annak a lehetőségét, hogy a lelkészeknek legyen lehetőségük 
a kikapcsolódásra, elvonulásra, a feltöltekezésre. Bátorítom az egyházmegyéket, hogy dolgozzanak ki javaslato-
kat, elképzeléseket ezen tervek megvalósítására! 

— Rendkívül fontosnak tartom a lelkipásztorok egészségügyi szűrésének a megteremtését. Döbbenetes, hogy majd 
minden cégnél létezik ún. üzemorvosi vizsgálat,  nálunk azonban ez teljesen hiányzik. Úgy vélem, akár egyetlen 
lelkipásztor élete is drága ahhoz, hogy ezt megspóroljuk. Vannak református orvosaink, több kórházzal jó kapcso-
latban állunk, úgy vélem, csupán akarat kérdése, hogy ezt az elmulasztott lehetőséget pótoljuk.  

2. Az egyházkerületi missziói munkáról:  

— Aki nem vak, az láthatja, hogy az egyházkerület vezetése nagyon komolyan és határozottan elkötelezte magát a 
misszió irányába. Határozott, tervszerű lépések történtek:  
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o A nagyvárosi misszió, a kisvárosi misszió területén (Tatabánya, Győr, Marcali) 
o A megújulási mozgalmak felé (pl. Alfa kurzus) 
o A gyülekezeteinkhez köthető értelmiség megszólítására (orvosok, vállalkozók, stb.) 
o A pápai REND kiemelt módon szolgálta a misszió ügyét. A nyitáshoz, az egyház peremén, vagy éppen azon 

kívül élők megszólításához szükség van ilyen alkalmakra. Kíváncsian várjuk, vajon a fehérvári REND szer-
vezői milyen módon folytatják mindezt. 

o Szintén pozitív visszajelzést érdemel missziói szempontból a kerületi honlap és a kerületi újság. Különösen a 
honlap az, amelyen keresztül bárkihez eljuthatnak a rólunk szóló legfontosabb információk, beszámolók, sőt, 
református közéleti írásokat, vagy akár napi igemagyarázatot is olvashat a látogató.  

o Ugyancsak fontos alkalom volt a Kerületi Ifjúsági Tábor Balatonfenyvesen, melyet 2011-ben újak követtek 
(gyermekhét, családos hét) 

 
Észrevételeim:  

— Úgy vélem, jó lenne egy kerületi missziói munkaterv keretében összefoglalni ezeket lépéseket, törekvéseket.  
 

3. Egyéb 
A Zsinati Missziói Iroda minden évben két alkalommal, tavasszal és ősszel szervez missziói konferenciákat Berekfürdőre. 
Igyekeztem eddig minden alkalommal ott lenni, mivel sokat tanulhatok a részvevő kollégáktól, ill. minden délután a missziói 
előadóknak külön szekcióülést is tartanak. Sajnálatos módon rajtam kívül mindössze egy dunántúli missziói előadó szokott 
(elvétve) megjelenni. A kérésem az, hogy a kerületi közgyűlés bátorítsa a missziói előadókat a részvételre.   
 
21/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a missziói jelentést elfogadja. 

22/2011. EK. Határozat: 

Az egyházkerületi közgyűlés felhívja az egyházmegyék figyelmét missziói munkatervek kidolgozására, az egyházke-
rület elnökségét pedig a missziói lépések, törekvések hasonló módon történő összefoglalására.  
 

23/2011. EK. Határozat: 

Az egyházkerületi közgyűlés bátorítja a missziói előadókat a berekfürdői missziói konferenciákon való részvételre. 
 
 

Sajtó- és ökumenéügyi jelentés  
Előterjesztés a 24/2011. EK. Határozathoz – Wessetzky Szabolcs 

Főtiszteletű Közgyűlés! Főtiszteletű Püspök Úr!  
 
A gyülekezeteinkben folyó sajtóterjesztési és médiamunka sajátos kettősséget mutat a beérkezett egyházmegyei jelentések 
alapján. Örvendetes, hogy sok gyülekezet jól él a XXI. században adott új kommunikációs lehetőségekkel. Nemcsak arra 
igyekeznek, hogy saját egyháztagjaikat és a közegyházat tájékoztassák (gyülekezeti újság, honap), hanem a tágabb 
környezettel is törekednek a kapcsolattartásra (helyi újság, TV, rádió.) A beküldött cikkek, tudósítások mind áldozatos 
munkával készülnek, aktív hitéletet és a közösség iránti felelősséget tükröznek. De vajon mit tükröz azoknak a 
gyülekezeteknek a hozzáállása, ahol nem rendelnek újságokat, nem küldenek be cikkeket a gyülekezeti élet eseményeiről, nem 
vásárolnak sajtótermékeket? Mindez nem magyarázható azzal, hogy sok gyülekezet nagyon kicsi, és anyagilag sem áll túl jól. 
Ha arra van gondunk, hogy a saját családunkban fotón megörökítsük a jeles ünnepeket, értesítsük a családtagokat az örömteli 
vagy éppen szomorú eseményekről, akkor miért kellene ennek másképp lennie egy akár néhány tízfős gyülekezetben? Az 
egyházkerületi honlapon és a Dunántúli Református Lapban való megjelenés nem a „nagyok” előjoga: a református keresztyén 
család tagjaként kíváncsiak vagyunk a kis közösségek életére, az ott folyó hitéleti munkára is! Ezért bátorítjuk a jelen lévőket, 
hogy szorgalmazzák a gyülekezeteknek a sajtóban és a médiákban való megjelenést, hiszen ez nemcsak a református közösség 
megerősödésének, de a bel- és külmissziónak is hatékony eszköze. 

      Ugyanilyen fontos láncszem a könyvterjesztés területén a gyülekezeti könyvárusítás, a könyvvásár, a lerakat léte. A 
kiadókkal való közvetlen kapcsolattartáson túl nagy szükség van a megjelenő könyvújdonságok bemutatására, a vásárlókkal 
való személyes találkozásra is. A könyveken túl igaz ez a folyóiratok terjesztésére is. A parókiális könyvtárak létesítése, 
kínálatuk megújítása szintén lényeges feladat. Az egyre inkább elszegényedő magyar lakosság egyre kevesebbet költ kultúrára, 
és ez sajnos igaz az egyházi könyvterjesztésre is. A parókiális könyvtárak lérehozása jó válasz lehet a pénzügyi helyzet 
nehezedésére: ha már nem tud valaki egy-egy igényesebb, drágább könyvet megvásárolni, e módon legalább kölcsönözheti és 
elolvashatja. A könyvterjesztés támogatására tett erőfeszítések pedig előbb-utóbb lelki gyümölcsök formájában fognak 
eredményt hozni az adott gyülekezetben.  

      Szintén fontos dolog, hogy lelkipásztoraink az igehirdetést írott formában is műveljék. A megjelent prédikációs kötetek 
sikere azt bizonyítja, hogy van olvasói igény a színvonalas prédikációk megjelentetésére, és Istennek hála, lelkipásztoraink 
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nagy része is fontosnak tartja a tudományos igényű munkálkodást. Ugyanígy a REND megszervezése is komoly hatással van a 
kerület életére. Amellett, hogy a közösség erejét, összetartozását, az egymás iránti szeretetet és az értékeink megjelenítését 
hivatott szolgálni, országos médiafigyelmet is kivált évről évre. Összességében azt mondhatjuk, hogy akár akarjuk, akár nem, 
az új század új kihívások elé állít minket. Sok esetben szemléletváltásra van szükség az új kommunikációs lehetőségek minél 
hatékonyabb felhasználására. Meg kell találnunk a hidat a felnövekvő új generációk felé, akik már „anyanyelvi szinten” 
használják azokat a kommunikációs módokat és eszközöket, amelyekre az idősebbek még gyakran bizalmatlanul és 
idegenkedve tekintnek. A kellő egyensúly megtartása és a célok világos kijelölése természetesen nem lehet kérdés, de azt is 
világossá kell tennünk, hogy azok, akik nem élnek az új lehetőségekkel, nagyon sok építő jellegű kezdeményezésből 
kimaradnak, hosszú távon pedig elszigetelődhetnek a református egyház közösségétől. 

       Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását. 
 

24/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a sajtó- és ökumenéügyi jelentést elfogadja. 

 

Számítástechnikai jelentés  
Előterjesztés 25–26/2011. EK. Határozatokhoz – Farkas Gergely 

Közhely, hogy a számítástechnika, internet világában minden nagyon gyorsan változik, így amikor a 2010. évről kell jelen-
tés adni, a 2011. elején készített beszámoló már sok tekintetben elavult, ezért engedjék meg, hogy a 2010-es visszatekintés 
mellett már az azóta történtekről is beszámoljak. 

2010. január 1-én - ekkor a honlap tulajdonképpen még csak 4 hónapja üzemel - 842 hírt olvashattak oldalunkon a főoldalt 
és az egyházmegyei-, gyülekezeti oldalakat is egybevéve.  2010. december 31-én a 3.916. hír jelent meg, tehát az elmúlt évben 
3.074 híradás, programajánlat, beszámoló, hasznos információ, pályázati felhívás jelent meg a refdunatul.hu oldalon (ami átla-
gosan több, mint napi 8 hírt jelent).  

2010. elején 60.000 oldalletöltést mutatott a látogatószámláló, az elmúlt év végén ez a szám 615.000 volt. 2011. júliusában 
átléptük az 1.000.000 oldalletöltést és a Közgyűlés körüli napok egyikén fogja regisztrálni a számláló az 1.300.000. oldalletöl-
tést. Egy évvel ezelőtt arról számolhattam be, hogy naponta 1100–1700 látogatást rögzítünk, most napi 2700–3200 látogatót 
mutat a számláló. 

Nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy a honlap azért tud „növekedni” és az eredeti szándék szerint napról-napra frissülni, 
mert számos önkéntes lát el bennünket friss hírekkel, képekkel, videóbeszámolókkal vagy éppen programajánlókkal. Az ő 
segítségükkel tudhattunk a gyülekezeteink életében fontos eseményekről, a balatonfüredi továbbképzésekről, az ifjúsági tábo-
rokról, a REND-ről, lelkészértekezletekről, konferenciákról. Többek között az általuk készített anyagokat is kezelik az egy-
házmegyei szerkesztők, akik emellett az egyházmegyékkel kapcsolatos információkat is frissen tartják, illetve ha lehetőségük 
van rá részt vesznek és tudósítanak a fontosabb alkalmakról. Köszönet illeti mindazokat, akik beszámolókat küldtek be és akik 
gondozzák a gyülekezeti - egyházmegyei oldalakat, továbbra is kérjük és számítunk odaadó munkájukra! 

Az elmúlt évek tapasztalatait mérlegelve alakíttattuk át a honlap kinézetét, a hangsúlyt arra helyezve, hogy az oldal látoga-
tója első látásra is minél több információhoz jusson. A fejlesztés nem állt le, szeretnénk a honlap többi részét is fejleszteni, e 
tekintetben a Parókia Portállal és a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapjával működünk együtt. Itt szeretném meg-
jegyezni, hogy a honlap üzemeltetése és fejlesztése az internet világában tapasztalható árakhoz képest minimális költséggel 
valósul meg. 

Az általunk kezelt honlapcsalád tagja a „Dunántúli Református Közélet” blog a publicisztikáknak, különböző vélemények-
nek ad helyet, az „Ige Mellett” blogban pedig Steinbach József püspök a Reformátusok Lapjában megjelenő, napi igéhez fűzött 
magyarázatai olvashatók napról-napra. 

Jó kapcsolatban vagyunk a református média képviselőivel és ebben az évben is szeretném megköszönni annak a két lelki-
pásztor testvérünknek a munkáját, segítségét, akik az országos médiában dolgoznak, hogy anyagaikkal, tanácsaikkal, tapaszta-
lataikkal és kapcsolataikkal segítik munkánkat.  

Minden egyházkerület részéről újabb lendületet vett az „e-törzskönyv” rendszer bevezetése, így remélhető, hogy előbb-
utóbb a kezdeti hibákat, hiányosságokat kijavítva egy használható, hasznos és pontos nyilvántartásunk lesz. 

 
25/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a számítástechnikai jelentést elfogadja. 
 
26/2011. EK Határozati javaslat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés megköszöni a www.refdunantul.hu honlap munkatársainak, szerzőinek a munkáját. 
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Tanulmányi jelentés 
Előterjesztés a 27–30/2011. EK. Határozatokhoz – dr. Kocsev Miklós 
 
Tisztelt Egyházkerületi Közgyűlés! 
 
Az előző éveknek megfelelően az Egyházkerületünkre vonatkozó tanulmányi jelentésem ebben az évben is azokra a jelentésekre 
támaszkodhat, amelyek az egyházmegyei előadók jelentéséből itt és ebben az összefüggésben fontos. Továbbá hagyatkozom 
arra is – az előző éveknek megfelelően -, hogy más, egyéb csatornákon hozzám eljutott információk is a jelentésem hátterét 
adják.  

Beszámolóm két részre osztom: 
 

1. Az egyházmegyei tanulmányi munka. 

Az egyházmegyei beszámolókból megtudható az elmúlt évre vonatkozóan is, hogy a Mezőföldi, a Tatai és az Őrségi 
Egyházmegyék évek óta a legaktívabban az egész éves tanulmányi munka terén. Ezzel nem szeretném azt mondani, hogy a 
többi három Egyházmegyében nem folyik tanulmányi munka, de a fent megnevezettek akár a tanulmányi programjaik 
szervezettsége, mint azok tartalmi részét illetően elismerést érdemlőek. 
Ezekben a megyékben nemcsak az aktuális egyházi és teológiai témák kerülnek megbeszélésre a lelkészek között, hanem 
figyelnek a presbiterek és érdeklődő gyülekezeti tagok igényeire is akkor, amikor szervezik a tanulmányi programjaikat. Ezek 
a programok többnyire saját erőből, a lelkészi kar aktív közreműködésével teljesülnek. De nem egy esetben volt olvasható, 
hogy külső előadók meghívására is sor került esetükben. 
Kiemelendőnek tartom azt is, hogy láthatóan egyre több Egyházmegyében vannak nagyon aktív kiskörök, ahol akár folyamatos 
lelkésztovábbképzés vagy presbiterképző alkalmak vannak. Ez utóbbival kapcsolatban észlelhető az is, hogy egy-egy 
egyházmegyében a Presbiteri Szövetség vette kézbe a presbiterképzés kiépítését. 
Fontosnak tartom megemlíteni a rendszeresen megjelenő köri újságokat is, amelyek joggal kerülhetnek az érdeklődés 
középpontjába, főleg azért mert az a gyülekezetek tagjai is írják. Ebben az összefüggésben örvendetes az aktívabb gyülekezeti 
tagok bevonódása egy-egy írás erejéig is. 
 
A közös munkán kívül fontos utalni az egyéni tanulmányi munkára is, legyen az egy szervezett másoddiplomás képzésben való 
részvétel (különböző területeken), vagy éppen egy doktori iskolába való munka.  
A lelkészek közül többek írása volt olvasható egy-egy egyházi lapban, vagy más jellegű kiadványban is. 
A megyei tanulmányi munkákban már két esetben volt olvasható a szupervízió lehetősége és az ezzel való élés azok számára, 
akik igényt tartottak erre. Ezek egyelőre lelkészek voltak. 
 
Mint ismert előttünk, az egyházkerületi egységes lelkésztovábbképző alkalom minden tavasszal folyamatosan jelen van az 
érdeklődők számára. Ebben a PRTA tanári karának aktív részvétele, illetve a Rektor és Rektor helyettes urak szervező munkája 
kiemelendő. 
Fontos kérdés marad továbbra is egy esetleges egységes – kerületi szintű – továbbképzési lehetőség indítása az egyháztagok 
számára (laikusképzés), amennyiben erre valós igény lenne.  
 
Kiemelendőnek tartom, és illesse köszönet a kerületi központi költségvetésből az Egyházmegyékhez leutalt tanulmányi 
támogatásért az illetékeseket, amit a lelkészek saját vagy a gyülekezeti tagok egyházi kötődésű továbbképzéseikhez kérhettek 
az elmúlt évben is. 
 

2. A beszámoló rész után szeretném megismételni a tavalyi Egyházkerületi Közgyűlésen már felvetett kérdésem.  

Az egységes továbbképzés egyházkerületi szinten mások irányítása alatt van, az Egyházmegyék élik a maguk és kisköreik 
hasznos és fontos tanulmányi életét, úgy a lelkészek, mint a gyülekezeti tagok összefüggésében. 
Így a tanulmányi előadó szerepe egyházkerületi szinten szerintem a jelenlegi helyzetben szinte csak egy jelentésre minima-
lizálódik, ezért feleslegesnek tűnhet. Ezért ismételten felajánlom a tisztségről való lemondásom. Illetve javaslom e tisztség 
megszüntetését, vagy a helyzetre mért és megfelelő formában való átformálását/gondolását. 

Tanulmányi jelentésem elfogadását kérem. 
 
27/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés (EK) az egyházkerületi tanulmányi előadói jelentést elfogadja. 
 
28/2011. EK. Határozat: 

Az EK döntést hoz – a fentiekben felvázoltak alapján a kerületi egységes lelkésztovábbképzést szemmel tartva – a 
kerületi tanulmányi előadói tiszt átgondolása tekintetében. 
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29/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerület költségvetése a továbbiakban is támogatja – az egyházmegyéken keresztül – azokat a lelkészeket, 
akik tanulmányaikhoz vagy gyülekezeti tagokra vonatkozóan a továbbképzéseikhez segítséget, támogatást kérnek. 
 

30/2011. EK. Határozat: 

Az EK támogatja az egyháztagok / laikusok számára gondosan megtervezett és szervezett tanulmány / továbbképzési 
programokat. 

 

Pro Pannonia díjak 2011 
Előterjesztés a 31/2011. EK Határozathoz 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a 2001. május 19-én Pápán tartott ülésén a 83/2011. ET. számú határozata 
szerint Pro Pannonia Reformata díj kitüntettetjei az alábbi személyek legyenek: 

— Dr. Sárközy Eszter egyházkerületi jogtanácsos 
— Németh Gyula nyugalmazott esperes 
— Péntek László nyugalmazott esperes 

31/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés az Egyházkerületi Tanács 83/2011. számú határozatát megerősíti és javasolja Dr. 
Barsi Ernő zenetanárnak a Pro Pannonia Reformata díj adományozását. 

 

Választás megüresedett egyházkerületi tisztségekre 
Előterjesztés a 32/2011. EK Határozathoz – Steinbach József 

Szakács Sándor megbízott püspöki titkár, akit a Közgyűlés 2009. január 30-án választott meg, 2011. március 31-i hatállyal 
lemondott, miután kifejezte azon szándékát, hogy teológiai tanárainak bíztatására el szeretné végezni a doktori iskolát és 
emellett gyülekezeti lelkipásztori szolgálatot szeretne végezni. Az Egyházkerület Elnöksége – az Egyházkerületi Közgyűlés 
jóváhagyásától feltételezetten – Farkas Gergely lelkipásztort bízta meg a püspöki titkári és hivatalvezetői teendők ellátásával.  

Miután egyházunk törvénye szerint a püspöki titkárt a közgyűlés választja, az Elnökségnek az a javaslata, hogy a Közgyűlés a 
mai napon válassza meg Farkas Gergelyt a püspöki titkári tisztségre, akinek feladatköréhez tartozik a Püspöki Hivatal vezetése.  

32/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés elrendeli a püspöki titkári tisztre a szavazást. 
A szavazás lebonyolítására megbízza az Egyházkerületi Választási Bizottság jelen lévő tagjait. 

 

Előterjesztés a 33/2011. EK Határozathoz – Steinbach József, Nagy Csaba 

Farkas Gergely egyházkerületi bíró tisztségéről lemondott. A Somogyi Református Egyházmegye Elnökségének javaslata a 
megüresedett bírói tisztre: Jakab László Tibor.  

33/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerületi Közgyűlés elrendeli az egyházkerületi bírói tisztre a szavazást. 
A szavazás lebonyolítására megbízza az Egyházkerületi Választási Bizottság jelen lévő tagjait. 

 

Előterjesztés a 34/2011. EK Határozathoz – Lentulai Attila 

A Pápai Református Egyházmegye tanintézeti képviselői tisztét Kovács Dániel, a Pápai Református Kollégium Gimnáziuma, 
és Művészeti Szakközépiskolája igazgatója töltötte be, aki 2011. június 30-i hatállyal nyugdíjba vonult. A Pápai Református 
Egyházmegye Elnökségének javaslata a tanintézeti képviselői tisztre Vadász Márta lelkipásztor-vezető vallástanár. 

34/2011. EK Határozati javaslat 

Az Egyházkerületi Közgyűlés elrendeli a Pápai Református Egyházmegye tanintézeti képviselői tisztére a szavazást. 
A szavazás lebonyolítására megbízza az Egyházkerületi Választási Bizottság jelen lévő tagjait. 
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Szavazás a megüresedett tisztségekre 
A Választási Bizottság jelentése – Szemeti Ferenc 
 

35/2011. EK. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület püspöki titkára: Farkas Gergely 

36/2011. EK. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Bíróságának új tagja: Jakab László Tibor 

37/2011. EK. Határozat: 

Pápai Református Egyházmegye tanintézeti képviselője: Vadász Márta 
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EGYHÁZKERÜLETI KÖZGYŰLÉS 
Győr, 2011. október 22. 

 
 
 
Alakulás 
Előterjesztés a 38/2011. EK. Határozathoz – Köntös László 
 
Főtiszteletű Egyházkerületi Közgyűlés! 
Tisztelettel bejelentem, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület Elnöksége az Egyházkerületi Közgyűlést 2011. október 
22-re Győrbe összehívta. 
 

Az Egyházkerületi Közgyűlés kimondja megalakulását, megállapítja határozatképességét. 

38/2011. EK. Határozat: 

A távolmaradottak kimentését elfogadja. 

 

Napirend és tárgysorozat 
Előterjesztés a 39–40/2011. EK. Határozatokhoz – Köntös László 
 

 Ünnepi istentisztelet és megemlékezés  

10:00 Istentisztelet 
Emlékezés Gulyás Lajosra 

Lentulai Attila 
Dr. Márkus Mihály 
Simon Róbert Balázs 

Időpont Napirendi pont Előterjesztő 
 Alakulás és tárgysorozat Köntös László 
 Megnyitó Dr. Huszár Pál 

 

Pro Pannonia Reformata díjak átadása 
Dr. Sárközy Eszter  
Dr. Barsi Ernő  
Németh Gyula  
Péntek László  

Steinbach József 
Fekete László 
Kuti József 
Kuti Géza 
Nemes Gyula 

 Jubileumi év meghirdetése Steinbach József 
12:30 Szünet  

Dunántúli Református Nagyvárosi Misszió - Győr  / Áldáskérés az indulásra 

14:30 

• Istentisztelet 
• Egyházkerületi köszöntés 
• Polgármesteri köszöntő 
• Beszámoló a gyülekezet szolgálatáról 
• Hirdetések 
• Zárszó, Áldás 

Steinbach József 
Köntös László 
Juhászné Árpási Irma 
Bella Péter, Orbán Sándorné 
Bella Péter 
Steinbach József 

 
 

Az Egyházkerületi Közgyűlés a kiosztott napirend-tervezet szerinti tárgysorozatot elfogadja. 

39/2011. EK. Határozat: 

Az Egyházkerület Közgyűlés a jegyzőkönyv vezetésére Székely Attila egyházkerületi jegyzőt, annak hitelesítésére a 
Pápai Egyházmegye Elnökségét kéri fel. 

40/2011. EK. Határozat: 
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Pro Pannonia Reformata Díjak átadása 
 

A Dunántúli Református Egyházkerület Tanácsa a 2011. május 19-én Pápán tartott ülésén a 83/2011. ET. számú határozata 
szerint, melyet a 2011. szeptember 23-án Pápán tartott Egyházkerületi Közgyűlés 31/2011. számú határozatával megerősített, a  
Pro Pannonia Reformata díj kitüntettetjei 2011-ben az alábbi személyek:  

• Dr. Sárközy Eszter egyházkerületi jogtanácsos 
• Dr. Barsi Ernő lelkipásztor, tanár, néprajzkutató 
• Németh Gyula nyugalmazott esperes 
• Péntek László nyugalmazott esperes 

• Dr. Sárközy Esztert dr. Fekete László 

Laudációk 

• Dr. Barsi Ernőt Kuti József 
• Németh Gyulát Kuti Géza 
• Péntek Lászlót Nemes Gyula 
• A kitüntetettek nevében Dr. Sárközy Eszter mond rövid beszédet. 

(A laudációk teljes szövege a 2011. évi nyomtatott jegyzőkönyvben jelenik meg.) 

 

Jubileumi év meghirdetése 
Előterjesztés a 41–44/2011. EK. Határozatokhoz – Steinbach József 

Istennek adunk hálát azért, hogy a DREK 2012-ben lesz 400 éves. Az Egyházkerület Elnöksége az esperes-gondnoki 
értekezlettel egyetértve ennek a kerek évfordulónak kiemelt figyelmet kíván szentelni. Felhívjuk a gyülekezeteket, hogy 
készüljenek a jubileumi év méltó megünneplésére. Ennek érdekében az Egyházkerület Elnöksége az alábbi határozati 
javaslatokat terjeszti elő: 

Az 1612. június 20–án megtartott Körmendi Zsinatra emlékezve a Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése 
megállapítja, hogy a Dunántúli Református Egyházkerület 2012-ben ünnepli fennállásának 400. évfordulóját. Ezért a 
Közgyűlés a 2012. esztendőt a Dunántúli Református Egyházkerület jubileumi évvé nyilvánítja.  

41/2011. EK. Határozat: 

A Dunántúli Református Egyházkerület Közgyűlése Isten iránti hálával fogadta a Magyar Református Egyház Generális 
Konventjének azt a döntését, hogy a Generális Konvent 2012. évi plenáris ülését Körmenden tartja.  

42/2011. EK. Határozat: 

A jubileumi év központi rendezvényei: 

43/2011. EK. Határozat: 

— 2012. március 4.: Ünnepélyes megnyitó istentisztelet a Pápai Református Templomban 

— 2012. június 20.: A Generális Konvent és a Dunántúli Református Egyházkerület ünnepi istentisztelete. 

— 2012 június 29 - 2012. július 1.: Református Egyházi Napok – Dunántúl – Székesfehérvár 

— 2012. október: Ünnepélyes Lelkészszentelő Istentisztelet 

Az Egyházkerület felhívja a gyülekezetek figyelmét a ünnepi rendezvényekre és e határozatban kéri, hogy a 2012. június 20-i 
körmendi istentiszteleten minden egyházközség legalább elnökségi szinten képviseltesse magát. 

A DREK Közgyűlése felhívja a gyülekezeteket, hogy a 2012. évi missziói munkatervük kidolgozásában különös figyelmet 
szenteljenek az Egyházkerület jubileumának. A Közgyűlés javasolja, hogy a jubileumi év gyülekezeti, egyházmegyei, 
egyházkerületi eseményeiről készüljön programfüzet. A közgyűlés megbízza az EK Elnökségét a programfüzettel kapcsolatos 
teendők előkészítésével.  

44/2011. EK. Határozat: 



24 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS KÖZLÖNY 
A Dunántúli Református Egyházkerület hivatalos értesítője 

Felelős szerkesztő: Köntös László lelkészi főjegyző. 
Kiadja a Dunántúli Református Egyházkerület Püspöki Hivatala. 

(8500 Pápa, Árok u. 6. Telefon: + 06 (89) 512–400. E-mail: dtpuspoki@gmail.com) 
Felelős kiadó: Steinbach József püspök.  

Készült a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár Nyomdaüzemében. 
Felelős vezető: dr. Hermann István. 
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