
 

 
    Három hónap telt el azóta, hogy a 

gyülekezet bizalmából és szeretetéből 

feleségemmel együtt megkezdhettük 

lelkipásztori szolgálatunkat. A 

beiktatásomkor velem  készített interjúban, 

amit a városi televízióban is sokan 

láthattak,  100 napot kértem arra, hogy 

valódi terveimet és elképzeléseimet 

megfogalmazzam a gyülekezetben való 

szolgálataimra nézve. Ez az idő kevésnek 

bizonyult, de már sok gondolatom van 

arról, mit is szeretnénk felajánlani a 

gyülekezet építésére, mint lelkészi 

szolgálatot. Most arra kérem Kedves 

Testvéreimet, hogy tekintsék át azt a rövid 

összefoglalót, amit az eddig eltelt idő alatti 

munkánkról készítettünk. És fogadják 

szeretettel azt az előzetest, amely a közeli 

jövendőben tervezett események kapcsán 

érinti gyülekezetünk életét és szolgálatát. 

Munkánkról beszéltem, s nem csak 

magamat és feleségemet értem ezalatt, 

hanem a Presbitériumot, hiszen közös 

tevékenységünk és döntéseink 

eredményéről, illetve terveinkről 

számolhatunk be. Az új lelkész érkezése 

mindig nagy elvárásokat is hordoz a 

gyülekezet részéről, ám ezek 

megismeréséhez leginkább az vezethet, ha 

a lelkész megismeri a gyülekezetet. Ennek 

érdekében megkezdtük a 

családlátogatásokat és a Presbitérium 

tagjai után már a gyülekezeti tagoknál 

kopogtatunk. Sajnos, nem tudunk olyan 

tempóban haladni, amennyire szeretnénk, 

mert az intézmény szervezeti átalakításnak 

feladata igen sok időt és energiát igényel. 

Reménységünk, hogy az egyre inkább 

beinduló folyamatok több időt biztosítanak  

a látogatásokra. 

A Presbitérium négy alkalommal ülésezett 

és hisszük, hogy a gyülekezet és az 

intézményeink fejlődését és gazdaságos, 

sikeres működését segítendő 

határozatokat hozott. 

 

 

        Őrizd a várat! 

Őrizd a várat! Ez a felszólítás nekünk, magyar 
reformátusoknak ma azt jelenti:  Ne hagyd, hogy Ninive 
uralma terjedjen! Ne hagyd, hogy sodorjon az áradat, hanem 
fordulj szembe vele! Ne nézd tétlenül, hogy gyermeked, 
unokád  a sodrásban van. Ne szűnj meg imádkozni értük, ne 
add fel a reményt, hogy hidd: Istennél minden lehetséges 
annak, aki hisz! Ha megnézzük népünk elmúlt ötszáz 
esztendejének történelmét, azért vagyunk még magyarok, 
mert voltak olyan református hitű és identitású emberek 
eleink közt, akik őrizték a rájuk bízott várakat. Az iskolákat, 
a templomokat, az ispotályokat, a Bibliát és evangéliumi 
üzenetet nyomtató nyomdákat, az ország határait, a nemzet 
öntudatát, az élő Istenbe vetett hit lángjának fáklyáit. Van 
kikre emlékeznünk és kiktől tanulnunk, de többre van 
szükség. Ma mi vagyunk a várvédők, az imádkozók, az igére 
figyelők s annak engedelmeskedők. Ma nekünk kell a 
várfalakra őrökként oda állnunk. Akik megismertük Krisztus 
szeretetét, megváltó kegyelmét, azok nem mondhatunk 
mást, csak amit az Úr bíz ránk. És nem tehetünk mást, mint 
amit Isten a szívünkbe rekeszt, mint égő tüzet. Ha nem ezt 
tesszük, akkor nem vagyunk várvédők, csak gyáva nyulak 
vagy éppen sehonnai bitang emberek… 
Őrizd a várat! Itt Mezőberényben ez azt jelenti, hogy azt az 
ékes hajlékot, amit Isten eleink hite által ennek a 
gyülekezetnek adott, nem hagyjuk üresen. A mi feladatunk, 
hogy azt megtöltsük hittel imával, énekkel, hálaáldozattal, 
dicsérettel, magasztalással, bűnbánattal és a feloldozottság 
örömével. Hogy érezzük, itt a sírók vigaszra találnak, az 
életre elindulók áldást kapnak, az életet ajándékba kapók 
pedig elhívást, hogy ők is várvédők legyenek egykor. Itt 
mindenkinek van helye, aki nem akarja, hogy Ninive 
martalékává legyen az élete, a múltja és a jövendője. Ninive 
támad, eszméje terjed, Ninive szedi áldozatait. Minket a 
Kárpát medencében azért tartott meg az Isten, hogy ezt 
lássuk, hirdessük, mert az Ige által ezt látni lehet és tudni 
kell. Megtartattunk, hogy a várvédésre hívjuk és bátorítsuk 
keresztyén testvér felekezeteinket és az azokhoz tartozókat. 
Hogy magyar, tót, német és más testvéreink is velünk együtt 
harcoljanak, mert Ninive ellen csak összefogással van 
esélyünk.” 

Részlet a 2017. május 24-én elhangzott igehirdetésből 
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Fontosabb presbiteri határozatok és döntések: 

 
Perdi Anna gazdasági vezető április végén táppénzre vonult, s 

augusztus elejéig, nyugdíjazásáig nem is kívánt visszatérni 

munkájába. Ezért Győri Erika gazdasági tanácsadót a 

Presbitérium megbízta a gazdasági vezetői teendők ellátásával. 

Augusztustól teljes, főállású jogviszonyban végzi majd 

tevékenységét. Eddigi munkájával bizonyította, hogy magas 

szintű szakértelemmel, szigorú következetességgel és takarékos 

gazdálkodással kívánja irányítani a gazdasági tevékenységeket. 

A Családi bölcsőde működtetésének felülvizsgálata után a 

Presbitérium, annak kihasználatlansága és jelentős anyagi 

veszteséget jelentő üzemeltetése miatt, működési 

engedélyének visszavonását tartalmazó kérelem benyújtását 

határozta el 2017. július 23-i hatállyal. Emiatt döntött a dolgozók 

munkaviszonyának rendes felmondással való megszüntetéséről 

a bölcsőde megszűnése után. Ennek következtében a 

felmondási szabályok, a dolgozóknak járó szabadság kiadása, 

valamint egyik dolgozó tartós táppénzes ellátása miatt június 

10-től csak szakképzett helyettesítéssel tudtuk volna megoldani 

a gyermekek ellátását. Ebben a Városi Humánsegítő Szolgálat 

vezetője  nyújtott volna segítséget, ám a szülők - egy kivétellel - 

nem kívántak élni a lehetőséggel, így a családi bölcsőde három 

héttel a jelzett idő előtt bezárt. Az épület további hasznosítása 

felől még nem döntött a Presbitérium. 

Kissné Wagner Mária 2017. augusztus 15-én lejáró 

óvodavezetői szerződését nem kívánja a Presbitérium 

meghosszabbítani. Eddigi munkájáért köszönetet mondunk és a 

megüresedő óvodavezetői tisztet a Presbitérium a törvényes 

követelményeknek megfelelően pályáztatás nélküli 

intézményvezetői megbízással kívánja betölteni. 

Az intézményi SZMSZ és Szakmai program módosítása 

megtörtént a Kormányhivataltól kapott felszólítás alapján s az 

jóváhagyásra is került. Ennek lényeges eleme, hogy az 

intézmény vezetője és a gazdasági vezető egymás mellett, a 

fenntartó Presbitériumnak felelve végzik munkájukat s egyikük 

sem felettese a másiknak. A szakmai területükhöz tartozó 

dolgozók felett külön-külön gyakorolják a munkáltatói jogokat. 

A Presbitérium létrehozta az intézményi gondok státuszát, 

akinek munkája mindkét vezető tevékenységét segíti. 

A Presbitérium új pályázatot írt ki az intézményvezetői állás 

betöltésére, egyben  felajánlotta a jelenlegi 

intézményvezetőnek a 2017. augusztus 31-ig tartó  határozott 

idejű szerződést és az új pályázaton való indulás lehetőségét.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. július 28.  

Az elbírálás határideje: 2017. augusztus 15.  

Az állás betöltésének kezdete 2017. szeptember 1. 

 

Elfogadásra került a 2016. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv, a 

2016. évi zárószámadás, a  2017. évi költségvetés és a 2017. évi 

gyülekezeti missziói munkaterv. 

A presbitérium megalakította a Választási Bizottságot, 

melynek tagjai az ez évi általános tisztújítás miatt a presbiteri és 

a gondnoki tisztségek betöltésére várják majd egyháztagjaink 

javaslatait.  

A gyülekezet számvizsgáló bizottsága május 31-én 

megtartotta alakuló gyűlését. Munkájukat az első negyed évi 

könyvelés elkészülte után fogják elkezdeni, ami már 

folyamatban van. 

 

További események 

Pünkösd hétfőn gyülekezeti napot tartottunk és annak 

ellenére, hogy kevés idő volt a hirdetésre, szép létszámú közösség 

volt együtt a templomban s majd a parókia udvarán ill. a 

gyülekezeti teremben. Az istentisztelet egyben tanévzáró alkalom 

is volt, a hittanra járó általános iskolások adtak rövid műsort az 

év közben tanultakról szüleik és a gyülekezet tagjai előtt. 

Valamennyien „református hittan”  feliratú pólót kaptak 

ajándékba gyülekezetünktől, amit örömmel fogadtak. A nap során 

szerény ebédet és finom süteményeket fogyaszthattak a 

részvevők. Köszönjük a felajánlásokat, a finom gyümölcsleveket  

és a szorgos kezek fáradozásait!  

Ebéd után vetített képes úti beszámolót kaphattak az érdeklődők  

a 2 évvel korábbi tanulmányi útról, melyen lelkészünk is jelen volt. 

Pál apostol nyomában címmel a mai Törökország ókori keresztyén 

emlékhelyeit lehetett megismerni a vetítés során. Ezt követően 

hangulatos bibliai vetélkedő zajlott, amin két csapatban adtak 

bizonyságot a résztvevők a Szentírás ismeretéről. A nap élménye 

mindenki számára gazdagító volt, hasonló napok szervezése iránt 

sokak igénye megfogalmazódott. Jó volt együtt lenni szeretetben, 

békességben, kellemes hangulatban.  

 

A 10. Református Diakóniai Pikniken intézményünk 

munkatársainak 24 fős küldöttségével  vettünk részt a Debrecen 

melletti Dorcas-centerben június 9-én. Ez az alkalom 

hagyományos találkozója a református szeretetintézményeknek, 

amin ez évben rekordot jelentő számban,  több, mint 700 dolgozó 

vett részt. Egyházkerületünk főjegyzője, Derencsényi István 

áhítata után  a Szeretetszolgálati Iroda vezetője, Besztercei 

András köszöntötte a résztvevőket. A munkatársi küldöttségek 

valamennyien beneveztek a főzőversenybe, amin szakértő zsűri 

értékelt. A mieink helyi specialitással, „berényi becsinált levessel” 

szerepeltek és bár helyezést nem értek el a szoros versenyben, 

senki sem maradt éhen. Akik nem a főzéssel foglalkoztak, azok a 

csapatok ügyességi versenyén vehettek részt, melyen az előkelő 

ötödik helyen végeztek. Volt még Ki mit tud? - és lehetőség más 

intézmények dolgozóival való ismerkedésre. Az elsősorban 

csapatépítésre szánt alkalmon munkatársaink először vettek részt 

és elmondásuk szerint a következő évi alkalmat sem szeretnék 

kihagyni. Reméljük, hogy akkor mások is be tudnak kapcsolódni 

ebbe a programba azok közül, akik munkahelyi beosztásuk miatt 

az idén nem vehettek részt azon. 



Június 24-én a Magyar Református Egyház megalakulásának 

450 éves jubileumi ünnepi zsinati gyűlésén gyülekezetünk 

kicsi, de lelkes küldöttsége részt vett a debreceni 

Nagytemplomban, ahol elfogadásra került a II. Helvét Hitvallás új 

fordítású szövege. Ezzel egyidőben a nőtestvérek a Református 

Nőszövetség újjáalakulásának 25.  évfordulója alkalmából 

szervezett ünnepi gyűlésen vettek részt, amit a Kistemplomban 

tartottak közel 700 résztvevővel. Délután közös, ünnepi hálaadó, 

úrvacsorai istentisztelet volt  a Nagytemplomban. 

Július 10-14-ig napközis hittantábort tartottuk Szuper(h)ősök 

Isten szolgálatában címmel általános iskolás korú gyermekeink 

számára. Naponta 8-16 óráig fogadtuk a gyermekeket, akik bibliai 

történetek segítségével ismerhették meg a reformáció üzenetét, 

annak 500. évfordulója alkalmából. Énektanulás, kézműves 

foglalkozások, játékos vetélkedők és sok meglepetés várta az 

érdeklődőket, akiknek az egyházközség napi háromszori étkezést 

biztosított. A tábor lezárása július 16-án a vasárnapi családi 

istentiszteleten volt, ahol a szülők jelenlétében a gyerekek számot 

adtak a tanultakról és eredményhirdetés, jutalomosztás is várta a 

résztvevőket. 

 

 

Táborozó gyermekek a templomban    

 

Tervek 

Gyülekezeti kirándulás lesz 2017. augusztus 25-26-án, pénteken és szombaton a Reformáció 500. évfordulójára való emlékezéssel. Utazás 

autóbusszal. Programtervezet: A Sárospatai Református Kollégium és a sárospataki vár gyűjteményeinek meglátogatása. Délután a felújított 

füzéri vár „meghódítása” – fájós lábúaknak a füzéri látogatóközpont  és tájház megtekintése. Este vacsora és szállás a telkibányai ifjúsági 

táborban, három-négy ágyas szobákban. Reggeli után Göncön, a felújított és kibővített Bibliamúzeum és Károli Gáspár emlékhelyének 

meglátogatása. Utána Vizsolyban a műemléktemplom és a Vizsolyi Biblia megtekintése, majd ebéd. Délután Boldogkő várának „felfedezése”. 

Hazafelé egy Tokaj környéki borpince meglátogatása kóstolási és vásárlási lehetőséggel. Szeretettel várjuk Kedves Testvéreinket 

kirándulásunkra! Jelentkezni augusztus 15-ig lehet személyenként 3.000,- Ft előleg befizetésével a lelkészi hivatalban. A kirándulás költsége 

várhatóan nem fogja meghaladni a személyenkénti 10.000,- Ft-ot. Gyermekes családokat is várunk, s természetesen a gyermekek részére 

kedvezőbb díjjal lehet majd kalkulálni a költségeket. Pontos összegeket templomi hirdetés által hozzuk majd az érdeklődők tudtára a szervezés 

előrehaladtával. Aki még nem járt a csodálatos zempléni tájakon vagy nagyon régen tette azt, érdemes megismernie ezt a különösen is szép 

tájegységet s annak értékeit. Hisszük, hogy ez a kirándulás gyülekezeti közösségünkhöz való tartozást is erősíteni fogja. 

 

Szeretettel kérjük Kedves Testvéreinket, hogy egyházunk és gyülekezetünk életének és szolgálatának támogatására 
szánt adományaikkal, egyházfenntartói járulékok és céladományok befizetésével segítsék tevékenységünket és 
szolgálatunkat.  

Eddig áldozataikat és adományaikat hálás szívvel köszönjük! 
Minden Kedves Testvérünket Istenünk szeretetébe és gondviselésébe ajánlva megköszönöm, hogy a Presbitérium 
jóváhagyásával elküldött hírlevelünket elolvasták. 
Áldás, békesség! 
Papp Tibor lelkipásztor  



A presbiterválasztásról 
 

Egyházunk alkotmánya 
és törvénye szerint 6 
évenként tisztújító 
választásokat kell tartani 
valamennyi 
gyülekezetben a betöltött 
presbiteri és gondnoki 
tisztségekre vonatkozóan. 
Ennek ideje ez az év, 
hiszen 2018. január 1-től a 
megújult Presbitériumok 
kell átvegyék a 
gyülekezetek 
irányításának szolgálatát a 
megválasztott 
lelkészekkel közösen. 
A mezőberényi 
gyülekezetben az elmúlt 
évben az erre a 6 éves 
ciklusra megválasztott 
Presbitérium feloszlatásra 
került. Az időközi 
választáson megválasztott és 
jelenleg szolgálatban levő 
Presbitérium mandátuma 
2017. december 31-ig tart. A 
gyülekezetnek fontos 
felelőssége, hogy olyan 
vezető testületet 
válasszon a következő 6 
éves ciklusra, amelynek 
vezetésével nem 
ismétlődhetnek meg a 
korábban bekövetkezett 
sajnálatos események. 
Ezért szeretettel kérjük, 
hogy a Magyar Presbiteri 
Szövetség ajánlásait és 
egyházunk törvényét 
figyelembe véve ajánlják  
és válasszák meg 
testvéreink a gyülekezet 
következő 
Presbitériumának tagjait. 
A választás menetére 
nézve a következő fontos 
tudnivalókra hívjuk fel a 
gyülekezet figyelmét: 

Szemelvények a Magyarországi Református Egyház Alkotmányáról és kormányzatáról szóló 
többször módosított 1994. évi II. törvényből 

 
28. § (1) Egyházközségi tisztségekre csak olyan, az egyházközség választói névjegyzékében szereplő egyháztag 
választható, aki az Igéről, hitvallásainkról és az egyházi szolgálatokról kellő ismerettel rendelkezik és tiszta 
erkölcsben, józan életben és az egyház iránti hűségben és buzgóságban másoknak példaképül szolgál. 
44. § (1) Minden egyházközségben a törvényben megállapított kötelességek teljesítésére a legalább 3 évi 
presbiteri szolgálattal rendelkező presbiterek közül gondnokot vagy gondnokokat kell választani.  
45. § Az egyházközségi főgondnok vagy gondnok hatáskörébe tartozik: 

a) a presbitériumot a lelkipásztorral együtt összehívja és a gyűlés társelnöke,  
b) a lelkésszel együtt képviseli az egyházközséget,  
c) a lelkésszel együtt aláírja a presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét és határozatait,  
d) a lelkésszel együtt kezeli az egyházközség vagyonát, ha az egyházközségnek pénztárosa van, annak 

működésére a lelkésszel együtt felügyel,  
e) gondoskodik az egyházközség épületeinek jó karbantartásáról,  
f) a lelkésszel együttesen gondoskodik az egyházközség költségvetésének és zárószámadásának 

elkészítéséről,  
g) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a törvény hatáskörébe utal. 

 
46. § (1) A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség életének felelős 
irányítására az egyházközségi választók névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell választani a törvény 
előírásai szerint. 
         (2) Presbiterré az választható, aki legalább 3 éve teljes jogú egyháztag és a választó gyülekezetnek legalább 
1 éve tagja. 
50. § A presbitérium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének irányítója. E körben feladatai: 
a) az istentiszteleti, missziói és lelkigondozói feladatokat végzi, és teljesítésére felügyel,  
b) a gyülekezeti és intézményes diakónia gyakorlását szervezi,  
c) az egyházi törvény szerint ráruházott jogkörben gyakorolja az egyházfegyelmezést,  
d) új tisztségek és állások szervezéséről és betöltésének feltételeiről határoz,  
e) az egyházközség ingó és ingatlan javait kezeli, vagyontárgyainak elidegenítése vagy megterhelése, új 

vagyontárgyak szerzése, kölcsön felvétele tárgyában határoz,  
f) az egyházközség költségvetését és zárószámadását évenként elfogadja, és jóváhagyásra felterjeszti,  
g) egyházközségi szabályrendeletet alkot,  
h) az egyházmegyei közgyűlésre képviselőt választ, és szavaz a törvény értelmében felsőbb egyházi hatóságok 

tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról,  
i) a választók betűrendes névjegyzékét elkészíti és felterjeszti az egyházmegyének,  
j) általában eljár a törvényben hatáskörébe utalt minden ügyben. 
 
A presbiter személyével kapcsolatos elvárások a Confessio 2007. július 11-én megjelent „A 
presbitériumválasztás, mint a gyülekezet öntudatra ébresztésének eszköze” c. cikke alapján: 
- A presbiterség alapvető követelménye a Szentírás naponkénti olvasása, az istentiszteleti, bibliaórai, s más 
gyülekezeti alkalmak, valamint a presbiteri gyűlések rendszeres látogatása. 
- A presbiter törekedjen a Biblia és útmutatásai, egyházunk hitvallásai és hatályos törvényei mind jobb 
megismerésére, azok útmutatásainak megtartására. 
- A presbiter legyen példamutató ember mind hitbeli buzgóságával, mind a gyülekezetben mutatott tettre 
készségével, mind magánéletének tisztaságával. 
- A presbiter őszinte, emberséges, tisztességes és igazságos személyisége tegye vonzóvá a gyülekezetet a 
kívülállók számára is. 
- A presbiter, mint a gyülekezet tagjai által megválasztott tisztségviselő, folyamatosan tartsa a kapcsolatot a 
gyülekezet tagjaival, kérje ki véleményüket. 
- A presbiter a gyülekezetben - az Istentől neki ajándékozott javakhoz mérten - anyagi áldozatvállalásban is 
legyen példamutató, élenjáró. 
A presbitérium működésével kapcsolatos elvárások: 
- A presbiterség nem rang, hanem szolgálat: az Élő Isten és az Ő Egyházának odaadó szolgálata.  
- Minden presbiter vállaljon konkrét feladatot a gyülekezetben (pl.: bizottság vezetése, látogatás, 
egyházfenntartás összeszedése, kétkezi munkák szervezése, stb.) 
- A presbitérium adjon tájékoztatást a gyűléseken történtekről, döntésekről a gyülekezetnek. 
- A presbitérium tartsa a kapcsolatot a szomszédos települések gyülekezeteivel, presbitériumaival. 
- A presbitérium tartsa a kapcsolatot az ökumenikus közösséget vállaló testvérgyülekezetekkel. 
 
A fentiek átgondolására kérjük testvéreinket, hogy ezek alapján tegyék meg ajánlásaikat a presbitérium és 
gondnok személyére nézve. Olyan jelölteket javasoljanak, akik rendszeresen részt vesznek az istentiszteleti 
alkalmainkon esetleg már végeznek is valamilyen szolgálatot és életvitelük is megfelel a törvényben elvártnak. 
Ki ajánlhat ill. választhat presbitert, gondnokot?  
Az a teljes jogú egyháztag, aki szerepel az egyházközség  2017. évre érvényes Választói Névjegyzékében. Jelenleg 
129 személy, akik közül néhányan már elmentek a minden élők útján. Jelöltet is csak közülük lehet ajánlani a 
törvény említett paragrafusa alapján. 

 
 

A presbiterválasztás folyamatát szeptember hónapban fogjuk elkezdeni.  
Kérjük imádságban Isten vezetését, hogy a gyülekezet választása istenfélő és bölcs legyen! 


