
Egyhiizmegyei Feliigye16 jelent6se, 2015 6v

lsm6t eltelt egy 6v, 6s torv6nyeink 6rtelm6ben az egyhdzi hierarchia minden szintj6n 6rt6kelni kell a

mogotttink hagyott 6vet 6s meg kell becslilni, meg kell tervezni az elkovetke z6 6vet. Roviden 0gy

mondjuk el kell k6sziteni a gyrilekezetek 6s int6zm6nyek zdrszdmaddsiit 6s kolts6gvet6s6t.

A gazdasdgi, gazdSlkoddsijelleg( szdmadds mellett igen fontos, s6t fontosabb lelki 6letrlnk meg616se,

gyiilekezeteink gyarapoddsa, J6zus Krisztus tanitdsdnak elfogaddsa, meg6rt6se.

Az ut6bbi 6vekben az a gyakorlat alakult ki, hogy az Egyhdzmegyei Elnoks6g minden 6v v6g6n esetleg
a tdrgy6v elej6n elk6sziti a kovetkez6 6vi munkaterv6t, melyet j6viihagydsra a presbit6rium e16

terjeszt. A munkaterv az egyhdzmegyei alkalmak mellett tartalmazza az egyhdzmegye tdmogatdsdt is.

Annak ellen6re, hogy a tdmogatds jelent6s, a t6miik igen aktu6lisak 6s minden gyi.ilekezet szdmdra
lehet6s6get biztosit nem minden esetben haszniiljuk ki megfele16 m6rt6kben a lehet6s6geket.

2015 6vben az aldbbi nagyobb alkalmak lettek megrendezve egyhdzmegyeitdmogatdssal,
fina nszirozdssa l:

-Egyhdzmegyei csendes h6tv6ge, Mdlyi

-Egyhdzmegyei ke16kpd rtrira

-Egyhiizmegyei pedag6gusnap, Emmaus

-Egyhdzmegyei ifj0s:igi h6tv6ge, Piliscsa ba

Ugy 6rt6kelem, hogy alkalmaink sikeresek voltak, pdr esetben a r6szv6tel lehetett volna nagyobb.
Taldn a jov5ben a gylilekezetek eln6ks6geinek kell nagyobb figyelmet forditani arra, hogy az

alkalmakr6l a tagok id6ben tudomdst szerezzenek 6s taldn egy kis invitdlSs sem drt adott esetben.

Az egyhdzmegye adminisztrdci6jdt igyekeztiink rendben tartani, hatiirid6ket fgy a fizet6s, mint a
jelent6sek vonatkozdsdban beta rtani.

Magam r6sz6r6l rendszeresen ldtogatom a gyi.ilekezetek alkalmait, tapasztalataimat id6nk6nt
megbesz6lem Esperes Urral is. Esperes Ur kezdem6nyez6s6re elterveztilk, hogy 2015 6vben minden
gyi.ilekezet egy presbiteri ijl6s6n r6szt fogunk venni, hogy kozvetleni.jl is taldlkozzunk a gy0lekezetek
presbitereivel, ill. kolcsonijsen tudjuk egymdst tdj6koztatni aktu6lis dolgok16l. Sajnos id6 hidnydban
csak k6t gytilekezetbe sikeri.ilt eljutni. Term6szetesen tov6bbra sem mondtunk le 16la, rem6nys6g
szerint 2016 6vben minden gyiilekezetbe eljutunk.

AzEgyh6zmegyei Elnciks6g dont6seit minden esetben konszenzus alapjdn hozta meg. Az 6v sordn
megfele16 szdmban ill. szi.iks6g szerint hivtuk ossze a presbit6riumot 6s az egyhdzmegyei kozgy(l6st.
A f6rumok minden esetben hatdrozatk6pesek voltak. Mint minden 6vben 2015 6vben is

fe I ii lvizsgd ltu k a z egyhdzmegye i hozz6j6r ul6st 6s a ktua I izd lt u k a zt.

20L5-ben azegyh6zker[]leti misszi6s nap egyhdzmegy6nkben, Debrecenben, a reformdtus nagy
tcmnlnmhan lctt mcctartva. l'lcv sondolom mindpn clfocultsic n6lkiil mecillanithatirrk hopv i6l



szervezett 6s szinte nagyobb hiba n6lkril lebonyolitott rendezv6ny volt, E helyr6l is megkoszonom
els6sorban a Debreceni Gytilekezet munkdjSt, de koszonet jdr mindenki szdmdra az egyh6zmegy6b6l,
aki bdrmit hozzdtett a rendezv6ny sikeres megtartdsdhoz. Annyit azonban mindenk6ppen meg
kfvdnok jegyezni, hogy sokan voltunk, de lehetttink volna tobben is.

Torzsa Tamds lelk6sz (r t6vozdsa miatt a nagycserkeszi gyulekezetnek nem volt 2015-ben par6kus

lelk6sze, ez6rt torv6nyeink 6rtelm6ben az egyhdzmegyei elnoks6gnek kell szriks6g szerint a
gyiilekezet presbit6riumdt 6s kozgy0l6s6t osszehivni 6s levezetni. Megdllapitom, hogy az

Egyhiizmegye Elnoks6ge ez irdnyri koteless6g6nek eleget tett. A szem6lyi vdltozdsokhoz tartozik az is,

hogy a debreceni gytilekezetb6l pedig Baldzs Vikt6ria lelk6szn6 tdvozott, s igy megtiresedett a

gyi.ilekezet 2. sz. pa16kus lelk6sz helye. Mindk6t gytilekezetben folyamatban van az iilliisok betolt6se,
melyben az e16irdsoknak megfelel6en az Egyhdzmegye Elnoks6ge r6szt vesz.

Az 6v folyamdn minden egyhiizkeri.ileti ktizgy(l6sen, elntiks6gi iil6sen r6szt vettem. Tagja vagyok az

Orszdgos Egyhdz Epit6si Bizottsdg6nak, melynek megbesz6l6sein szint6n jelen voltam. A f6rumokon
igye kezte m egyhdzmegy6 nk 6rdekeit megfelelSen k6pvisel ni.

Az 6v mdsodik fel6ben bekapcsol6dtam 0jra a nyiregyhdzi gyi.ilekezet Mfiszaki Bizottsdgdnak

munkdjiiba.

Nyiregyhii za, 2OL6.O4.ts

Er6s vdr a mi lsten[ink!
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em. feltigye16


