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,, Akiket lsten Lelke vezérel, azok lsten fiai."
Róm.8,14

Tisztelt Közgyűlés!

Nem sokára hat esztendő /201,2.05.26./|.elik el azóta, amikor a Kerület Püspöke Fabiny Tamás a

nYÍregyházi evangélikus Nagytemplomban beiktatta az egyházmegye jellenlegi Elnökségét
szolgálatába" Szoktuk mondani ilyen esetekben,,bizony sok víz lefolyt azóta a Dunán". Nem könnyű
számba venni és megfogalmazni azt, hogy a hat év alatt mitörtént Egyházmegyénkben, Nem könnyű
értékítéletet monda ni az idősza kba n végzett m u n ká ról, szolgá latról.

Beiktatásunkkor azt Ígértem, hogy fiatalos lendület és idősebbekre jellemző megfontoltság és
bÖlcsesség lesz jellemző szolgálatunkra. Az, hogy ezt mennyire sikerült megvalósítani nem az én
tisztem megítélni. Az viszont bíztos hogy az Esperes Úr ereje teljében lelvő fiatalember és nem ijed
meg a kihívásoktól,szerény személyem pedig korom és élettapasztalatom alapján lehet megfontolt is.

A ciklus során minden évben meghirdettük az egyházmegye munkatervét, melyet a prezsbitérium is
megtárgyalt illetve jóváhagyott. A program ill. programok megvalósításához az Egyházmegye jelentős
anyagi eszkÖzöket rendelt. Álláspontunk az, hogy nem célszerű forrásainkat túlzottan elaprózni, mert
az a céljaink megvalósításának rovására mehet. Gyakorlatilag minden évben 4-5 rendezvény, alkalom
kaPott priorítást, került megrendezésre. ldő hiányában nincs lehetőség arra, hogy felsoroljam az
alkalmakat, emlékeztetőül csak egy évet, 20].5-t idézném vissza.

-egyházmegyei csendes hétvége, Mályi

-egyházmegyei kerékpá rtúra

-egyházmegyei pedagógusnap, Emmaus

-egyházmegyei ifjúsági hétvége, Piliscsaba.

A dÖntéseknél Elnökség és a Prezsbitérium igen fontosnak tartotta és tartja, hogy az ifjúsági alkalmak
megfelelő számban szerepeljenek a programban. A Prezsbitérium év végén minden évben értékelte,
megtárgyalta a rendezvények sikerességét. Minden évben az került a jegyzőkönyvbe, hogy az
alkalmak sikeresek voltak, esetleg egyes esetekben a részvétel lehetett volna nagyobb.
Megállapításra került az is, hogy hitéletünk megélésének segítése érdekében ezt a gyakorlatot tovább
kell folytatni.



Az Egyházmegyei Elnökség döntéseit minden esetben egyeztetés, egyetértés alapján hozta,
amennyiben a téma igényelte kikérte a prezsbitérium véleményét is. A prezsbitérium döntéseirőla
soron következő közgyűlés is tájékoztatva lett,

A gyülekezetek alkalmait rendszeresen látogattam. A tapasztalataimról/+ -/minden esetben
tájékoztattam az Egyházmegye Esperesét. Az elmúlt évben minden gyülekezetben Esperesi vizitáció
volt, mely ellenőrzésben én is részt vettem. A gyülekezetek felügyelőivel áttekintettük a gyülekezet
hitéletének tárgyi és személyi feltételeinek állapotát, és azt írásban rögzítettük.

Pár alkalommal segítettem a Számvevőszék munkáját.

Alapvető feladatként határoztuk meg a gyülekezetek építését, tagjainak megtartását, esetleg
növelését. Egy -két gyülekezetben a törekvések eredményesek voltak,de összességében
gyülekezeteink öregedését, fogyását nem sikerült megállítani. Ez utóbbi megállapítást a népszámlálás

eredményei is egyértelműen visszaigazolják. Tovább nehezíti helyzetünket, hogy a fogyás mellett
egyházfen nta rtói haj la ndóságu n k sem növekedett.

Szerettük volna, hogy lelkészeink látogatásának gyakorisága az elmúlt időszakban növekedett volna.
Bizonyos változás tapasztalható, de eredmények még nem igazán számottevőek. Meg kell

természetesen jegyezni azt is, hogy lelkészeink leterheltsége igen magas, nem biztos, hogy minden
gyülekezetünkben, körzetben lehet növelni a gyakoriságot. Talán a jövőben érdemes lenne ezt
komolyabban megvizsgálni.

Úgy gondolom az Egyházmegye szerepvállalása a fent már említett aIkalmak megszervezésével eleget
tett annak a vállalásának is, hogy évi legalább egy alka|ommal missziós, evangelizációs és ifjúsági

napot szerveZ.

A gyülekezetek jelentési, tájékoztatási kötelezettségüknek általában eleget tettek.
Megfogalmazható, hogy javult a bizonylati fegyelem, de a határidők betartása terén vannak még

időnként hiányosságok, késések. Annak érdekében, hogy az adminisztrációs terheket csökkentsük a

ciklus elején Esperes Úr nyomtatványokat szerkesztett a különböző beadványok, értékelések,
elszámolások részére.

Szintén a ciklus elején megvizsgáltuk az egyházmegyeijárulék fizetésének gyakorlatát. Megállapítást
nyert, hogy a gyakorlat, ill. fizetesi kötelezettség nem igazságos, nincs egységes alapja a járulék

fizetésének . Kidolgoztunk egy vetítési alapot, melyet a gyülekezetek elfogadtak és ez alapján

határozzuk meg a fizetést. Minden évben az aktuális bevételalapján határozzuk meg a járulék

nagyságát,

Továbbra sem stabilizálódott az iskola lelkész szolgálat Nyíregyházán. Egy éves szolgálat után Püspök

Úr más szolgálati helyre vezényelte a lelkész házaspárt, akik a gimnázium és általános iskola lelki
gondozását végezték. Jelenleg a szolgálatot ideiglenes megoldásokkal oldjuk meg.

A beszámolási időszak alatt jelentős fejlesztések és felújítások történtek Egyházmegyénkben. Ezen

fejlesztések alapja nagyrészt pályázatokon nyert forrás. A pályázatok figyelése, pályázatok készítése a
jövőben is fontos, mert ingatlanaink rendben tartására, felújítására forrás más irányból nem

biztosítható 
"



Az egyházmegyei felújítási alapot minden évben a prezsbitérium osztja el az igények alapján. Jelenleg

ez 4,5 MFt./év"

Törvényeink értelmében a lelkészválasztás folyamatát az Egyházmegyei Elnökségnek kell

levezényelni, az ezzel kapcsolatos fórumokat megtartani, A ciklus alatt négy gyülekezetünkben kellett
lelkészt választani.

2o12-től a mai napig rendszeresen részt vettem a Kerület Elnökségi ülésein, tagja voltam az Országos

Egyház Építési Bizottságának, két ciklust dolgoztam a Kossuth Gimnázium lgazgató Tanácsába.

Meg kívánom jegyezni, hogy minden meghirdetett prezsbiteri ülést és közgyűlést megtartottunk,
határozatképtelenség miatt nem kellett egyet sem elhalasztani.

Nyíregyháza, 201-8,04.09,

Erős vár a mi lstenünk!

Tisztelettel:




