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„Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse ôket, a

tanítványok azonban rájuk szóltak. Amikor ezt Jézus észrevette,

megharagudott, és így szólt hozzájuk: „Engedjétek hozzám

jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tôlem ôket, mert

ilyeneké az Isten országa. Bizony, mondom néktek: aki nem úgy

fogadja az Isten országát, mint egy kisgyermek, semmiképpen

sem megy be abba.“ Ekkor átölelte és kezét rájuk téve megáldot-

ta ôket.“ Mk 10,13-16

KÖSZÖNTJÜK OLVASÓINKAT!
„Itt van az ôsz, itt van újra, / S szép,

mint mindig, énnekem.“* Ahogyan egy-
kor Petôfi Sándort, úgy engem is mindig
megragad az ôsz csodája: a pihenni térô
természet, mintegy „utolsó hattyúdal-
ként“ szebbnél szebb színekben mutatja
meg magát. Az Úr Isten ebben is töké-
leteset alkotott. Hála legyen Neki ezért!

Különös, hogy míg a természet éppen
pihenésre készül, mi, civilizálódott em-
berek, éppen ilyenkor vetjük bele ma-
gunkat a nagy munkába. Nyáron kikap-
csolódunk és pihenünk, a hivatalok, az
intézmények, az üzletek „takarékon“
mûködnek. S az ôsz elsô hónapjától, mint

egy felbolydult hangyabolyban a szorgos
hangyák, mindannyian sietünk valahova. 

Megpróbáljuk karácsonyig behozni az
éves lemaradásunkat. S talán pont ez a
rohanás tesz minket egy kicsit érzéket-
lenné egymás és a teremtett világ iránt.

A kisfiam éppen idén kezdte az elsô
osztályt. Óvodai ismerôsök között van, a
legjobb barátja ül mellette, mégis majd-
nem minden reggel sírva kell otthagy-
nunk az iskolapadban. (Délután persze
alig akar hazajönni, mert olyan jól érzi
magát.)

Sokszor megdöbbent, hogy ebben a
korban a kisgyermekeknek még meny-

„Engedjétek

hozzám jönni

a kisgyermekeket...“
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nyire nyitott a lelkük, és mennyire érzéke-
nyek a változásokra. Nem csak az óvoda vagy
az iskola váltja ki ezt, hanem a családi élet
eseményei is: kistestvér születése, költözés,
anya és apa veszekedése, az éjt-nappallá tevô
dolgozó szülô hiánya stb. 

Mi felnôttek már oly sok mindent megél-
tünk, és annyi minden megedzett az életünk
során, hogy ez a gyermeki érzékenység rég
kiveszett belôlünk. 

Jézus példaként hozza a gyermeklelkûséget.
Azt, amikor engedjük, hogy a pillanat hassa át
a lelkünket. Az a pillanat, amit Isten megáld és
megszentel. Egy kisgyermek nem kombinál,
nem mérlegel. Nem a múltba kapaszkodik, de
nem is a jövôre fantáziál. Egyszerûen megéli a
jelent. A szeptemberi tanévkezdés idején, mi-
kor a legtöbb figyelem a gyermekre irányul,
halljuk meg Jézus szavát! Engedjünk a Lélek
erejének, hogy gyermeki lelkülettel élhessük
át minden csodáját ennek a teremtett világ-
nak. Ahogy a költô írja versében: „Kiülök a
dombtetôre, / Innen nézek szerteszét, / S hall-
gatom a fák lehulló /Levelének lágy neszét.“*

Idén szeptemberben lesz egy éve, hogy
gyülekezetünk önálló missziói egyházközség-
gé alakult. Sok mindenre készteti az embert az
ilyen évforduló. Készíthetnénk statisztikákat,
hogy honnan indultunk el és hová érkeztünk.
Milyen tervek valósultak meg és mik azok,
amik még elôttünk állnak. Ezeknek is eljön
majd az idejük, de most Jézus azt szeretné, ha
élô gyülekezet lennénk. Olyan, aki megéli a
mindennapok csodáit, mint a kisgyermekek.
Nem a múltba mereng, nem is a jövô terveit
színesíti, hanem átéli a hétköznapi életben
Isten csodáit, és örül minden ajándéknak, ami-
vel az Úr megajándékozza.

Ennek átélésére nyújt nagyszerû lehetô-
séget minden alkalom, amit a gyülekezeti
közösségben együtt tölthetünk el. 

Ezt szeretnénk elôsegíteni azokkal a réteg-
alkalmakkal, amelyek heti, illetve havi rend-
szerességgel ismétlôdnek. 

2011. ôszétôl induló rendszeres alkalmaink:
1. Minden vasárnap 900-tól tartjuk isten-

tiszteleteinket az Evangélikus templomban.
2. A nagytarcsai szórványunkban minden hó-

nap 1. és 3. vasárnapján 1030-tól tartjuk isten-
tiszteleteinket a római katolikus kápolnában.

3. Ifjúsági zenés istentiszteleteket tar-
tunk minden hónap 2. vasárnapján a 9 órás
istentiszteletünket követôen, 1015-tól az evan-
gélikus gyülekezeti házban.

4. Rendszeres hittanoktatást végzünk hét-
fôn és szerdán a Mátyás Király Általános Is-
kola mind a 8 évfolyamában. 

5. Településünk két óvodájában (Nefelejcs–-
1515, Kéknefelejcs–1600) október 4-tôl kezdô-
dôen tarjuk meg a kicsiknek a hitoktatást.

6. Két Bibliaórát is tartunk: kedd reggel
830-kor az idôsebbeknek, péntek este 1800-tól
pedig a fiatalabb testvéreknek.

7. Konfirmációi elôkészítôt tartunk a 13-
14 éves korosztály számára minden pénteken
17 órai kezdettel.

8. Nyáron útjára indítottuk a Foci-missziót
azzal a céllal, hogy bevonjuk a még nem aktív
fiatalokat és idôseket a gyülekezet „vérkerin-
gésébe“ – szerdán 1730-tól várjuk az érdek-
lôdôket a Sportcsarnok mûfüves pályáján. 

9. Októbertôl minden kedden Ifjúsági al-
kalmat tartunk 17 órai kezdettel.

10. Minden hónap 1. keddjén, az ifjúsági al-
kalmat követôen, este 18 órai kezdettel Férfi-
kört tartunk. 

11. Minden hónap 4. szombatján 1000-tól
Bibliaiskolát tartunk, ahol a Bibliát érintô egy-
egy témában mélyíthetjük el ismereteinket

12. Lehetôség van szervezetten a közös imád-
ságra minden pénteken 1615-tôl az Imaóra ke-
retén belül.

13. Gyülekezetünk aktív szolgálóinak min-
den hónap 3. keddjén tartunk imaközösséget
18 órai kezdettel.

Minden alkalmunk helyszíne az ideiglenes
lelkészi hivatal, amely Deák Ferencz fôgond-
nok úr jóvoltából áll a rendelkezésünkre, amíg
saját helységünk nem lesz.

Hivatali fogadóórát is tartunk kétszer egy
héten: kedden 1000-1200-ig, és pénteken
1500-1615-ig. Szükség szerint természetesen
telefonon is tudunk idôpontot egyeztetni.

A lelkészi hivatal címe: Hév-állomás utca 2.
– a Szabadság út sarkánál.

Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor

* A versidézetek Petôfi Sándor: Itt van az ôsz, itt van újra címû versébôl valóak.
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„Az ablakon beszállt a harangszó. A Gecse ut-
cában mindennap harangoznak, reggel és este
istentisztelet van. A harangszóra mindenki elné-
mul és imádkozik. (…) A börtön templommá
lesz, és köztünk jár Jézus. (…) Ezentúl nem egy-
szerû rab vagyok. Szolgálatra küldött ide az Is-
ten. A legnehezebb idôkben is ez ad erôt. Ez
ôrizte meg „lábaimat a fogságtól“. Egy különös
belsô világ, egy különös, gyötört vagy elfásult
gyülekezet pásztora vagyok, ahol soha nem gon-
dolt mélységekre nyílnak meg a lelkek, s ahol
Isten erôt adó kegyelme szinte kézzel tapintható.“
(Csiha Kálmán: Fény a rácsokon. 42.o.)

A 4 évvel ezelôtt elhunyt Csiha Kálmán
erdélyi püspök vallomásai ezek. 6 és fél évet
töltött börtönben a kommunizmus legsötétebb
korszakában úgy, hogy teljesen kiszakították a
világból. A kislányát Emesét hat és fél évesen
láthatta elôször.

Ez az élô hitû lelkipásztor a sötét falak elle-
nére mégis megtapasztalhatta Jézus jelenlétét
és szabadítását és betölthette küldetését.

De mi szükséges ahhoz, hogy a világból ki-
taszított ember rátaláljon Jézusra? Hogy átélje
az Ô szabadítását? Hogy meghallja az Ô sza-
vát?

A mai alapigénk éppen erre mutat rá. Egy
kitaszított leprás ember szabadulásáról hall-
hattunk, aki megtapasztalta Jézus közelségét,
új életet adó erejét. Az ô példáján keresztül a
mi mennyei Atyánk három üzenetet helyez a
szívünkre: 1. Legyen meg benned az a szán-
dék, az a belsô akarat, hogy odalépj Jézushoz
és kérj Tôle. 2. Ha látja Jézus ezt a szándékot,
akkor a lehetô legközelebb lép hozzád. Rád
néz, megszólít, sôt megérint nyomorúságod-
ban. 3. Jézus megmutatja, hogy mit kezdjél fel-
szabadult életeddel, milyen úton járj azután.

Alapigénk így kezdôdött: „Odament hozzá egy

leprás – a Károli fordítás szerint egy bélpoklos –,
aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá:
Ha akarod meg tudsz tisztítani.“ (40)

Kicsoda ez az ember? Nem sokat tudunk a
személyérôl. Azt azonban tudjuk, hogy mi vo-
natkozik rá a mózesi törvények értelmében:
„A poklos embernek pedig, akin kiütés van, le-
gyen a ruhája tépett, a haja gondozatlan, takar-
ja el a bajuszát, és ezt kiáltsa: tisztátalan, tisztá-
talan! Tisztátalan mindaddig, amíg rajta van a
kiütés, tisztátalan ô. Egyedül lakjék, a táboron
kívül legyen a lakása.“ (3Móz 13,45-46)

Tehát ez az ember, aki Jézushoz jött nem
nyújtott felemelô látványt. Szakadt volt a ru-
hája, gondozatlan a haja, nem beszélve a bôrét
ellepô beteg kiütésekrôl. Az ilyen ember nem
mehetett közösségbe, ahogyan a törvény
mondja: „Egyedül lakjék, a táboron kívül legyen
a lakása“.

Ez a leprás ember nem tehetett arról, hogy
beteg lett. Valahol elkaphatta a ragályos kórt,
és e miatt nem élhetett olyan életet, amilyet
szeretett volna. De egyszer – dacolva a törvé-
nyi elôírással – vette a Lélek bátorságát és
elôbújt rejtekébôl. Vállalva minden következ-
ményt visszatért az életbe, hogy találkozhas-
son Jézussal. 

Az ô példájának elsôdleges üzenete azokhoz
szól, akik szintén egy fertôzô betegség miatt
kényszerülnek számûzetésbe. 

Másodlagos üzenete viszont sokkal tágabb
kört érint. Hozzánk is szól!

Azokhoz, akik lelki számûzetésbe kénysze-
rülnek. Akik önhibájukon kívül kerülnek a tár-
sadalom peremére, mert a tömeg, az éppen
aktuális divatot követô közgondolkodás meg-
veti létüket. 

A lelki számûzetés azt jelenti, hogy lehet bár
családod, otthonod, munkád, mégis úgy érzed,

„AKAROM, TISZTULJ MEG!“
„Odament hozzá egy leprás, aki könyörögve és térdre borulva így szólt hozzá:

„Ha akarod, meg tudsz tisztítani.“ Jézus megszánta, kezét kinyújtva megérin-
tette, és így szólt hozzá: „Akarom, tisztulj meg!“

És azonnal eltávozott róla a lepra, és megtisztult. Jézus erélyesen rászólva
azonnal elküldte, és ezt mondta neki: „Vigyázz, senkinek semmit el ne mondj,
hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajánld fel tisztulásodért,

amit Mózes rendelt – bizonyságul nekik!“
Az pedig elment, és elkezdte mindenfelé hirdetni és híresztelni az esetet, úgy-

hogy Jézus nem mehetett többé nyíltan városba, hanem kint, lakatlan helyeken
tartózkodott, és oda mentek hozzá mindenfelôl.“ (Mk 1,40-45)
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egyedül vagy. Nem értenek meg az emberek.
Lenéznek, semmibe vesznek. Mindig a sor
végére kerülsz.

A lelki számûzetésben az ember egyre jobban
elszigetelôdik és egyre inkább belesodródik va-
lamilyen függôségbe. Ennek lehet tünete pél-
dául az alkoholizmus, a gyógyszerfüggôség, a
dohányzás, a folyamatos evéskényszer, a szá-
mítógép- és a TV-függôség, az agresszió, a
lehangoltság, az emberek kerülése.

Sokunkat érint ez, de nem mindannyian me-
rünk szembe nézni vele. Inkább, mint a
döglött halak úszunk az árral.

Az Ige most arra hív bennünket Testvéreim,
hogy igenis tegyünk ez ellen. Merjünk változ-
tatni életünkön, ha nem érezzük jól magunkat
a bôrünkben. 

Az alapigénkben szereplô leprás példát ad
arra, hogy még a leglehetetlenebb helyzetben
sem szabad feladni a küzdést, mert Jézus várja
közeledésünket! És hogyha megtesszük ezt a
nem könnyû lépést, amely lehet életünk talán
legnagyobb lépése is egyben, akkor Jézus is
közelebb fog lépni hozzánk. Annyira közel,
hogy meg is érint. Ebben az érintésben talál-
ható meg az üdvösségünk kulcsa.

Mert az Isten emberré lett azért, hogy a
lehetô legközelebb kerüljön hozzánk. Ember-
ré lett, hogy mindenki számára – legyen az
szegény vagy gazdag, erôs vagy gyenge,
határozott vagy szelíd – érthetô módon meg-
mutassa az egyedüli járható utat. 

Azzal, hogy megérintette a leprást, minden
gátat feloldott benne. Teljes bizonyosságát ad-
ta annak, hogy felszabadította ôt nyomorúsá-
gos állapotából. Hogy ô már nem az a kitaszí-
tott, magánytól szenvedô beteg. Az ô élete tel-
jes megváltást nyert, és végre olyan életet
élhet, amelyben az öröm, a béke és a szeretet
uralkodik.

A szabadító Jézus hozzánk is a lehetô legkö-
zelebb hajol. Bennünk is minden kétséget,
minden gátat le akar rombolni, hogy teljes
legyen a megváltásunk. Úgy közeledik hoz-
zánk, ahogy szükséges.

Az érinthetetlen leprásnak érintésre volt
szüksége. Jézus azt is tudja, hogy neked mire
van szükséged Testvérem! Szentlelke által ott
van benne, ha kell egy emberi érintésben, egy
szóban, egy régi emlékképben, vagy a körülöt-
tünk zajló eseményekben. De ott van az

úrvacsorai kenyérben és borban, és ott van
harangszóban is. Ahogyan Csiha Kálmán tett
errôl bizonyságot: „Az ablakon beszállt a
harangszó. (…) A börtön templommá lesz, és
köztünk jár Jézus“.

Ha képes vagy maradéktalanul megnyitni a
szívedet Jézus elôtt, akkor képes leszel arra
is, hogy felismerd a jelenvaló Krisztust. Képes
leszel megérezni érintését. Képes leszel
meghallani az Ô szavát.

Jézus, a már meggyógyított és újjászületett
leprásnak elmondta, hogy mit kell tennie: „Vi-
gyázz, senkinek semmit el ne mondj, hanem
menj el, mutasd meg magadat a papnak, és
ajánld fel tisztulásodért, amit Mózes rendelt –
bizonyságul nekik!“ (44)

Jézus mindig elmondja, hogy mit kell tennie
annak, aki már részesült az Ô megváltásában.
Megmutatja azt az utat, amin azután járnunk
kell. Minden megváltott emberi élet útja egye-
di, csak a végcél ugyanaz. A leprás azt az
utasítást kapta, hogy a törvény helyes meg-
tartásával tegyen bizonyságot Isten hatalmáról
és dicsôségérôl. 

Csiha Kálmán a börtönben azt a feladatot
kapta, hogy pásztorolja azt a különös, gyötört
és elfásult gyülekezet.

Az Ige most azt kérdezi tôled, Testvérem, te
elindultál-e már azon az úton, amire Jézus
hívott?

A történetben szereplô leprás nem tudta tel-
jesíteni Jézus kérését. Olyan határtalan volt az
öröme, hogy nem tudott uralkodni érzelmein.
Mindenfelé híresztelte Jézus csodatettét, s
ezért Jézus – ahogyan az evangéliumban ol-
vashatjuk: „nem mehetett többé nyíltan városba,
hanem kint, lakatlan helyeken tartózkodott, és
oda mentek hozzá mindenfelôl.“ (45)

Amíg beteg volt, a leprásnak kellett a lakott
területen kívül tartózkodnia. De miután meg-
gyógyult, Annak kell elhagynia a várost, Aki a
csodát tette vele. 

Bûneink miatt szenvedett egykor Jézus. És
most is, ha engedetlenek vagyunk, szenved
miattunk. Ne tegyük hiábavalóvá az Ô áldoza-
tát engedetlenségünk miatt. „Vegyetek Szent-
lelket“ (Jn 20,22), és töltsétek be külde-
téseteket! Ámen.

Esztergály Elôd Gábor
lelkipásztor
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G Y Ü L E K E Z E T Ü N K

C S A L Á D I

N A P J A

A Marinovich-villa gazdáinak,
dr. Marinovich Endre és dr.
Szennyessy Judit vendégszere-
tetének köszönhetjük, hogy
kertjükben gyülekezetünk csa-
ládi napot tarthatott 2011. jú-
nius 18-án.

A csömöri reformátusok jó
szívvel és lélekkel vettek részt

családjaikkal az egész napos ösz-
szejövetelen. Nagy élmény volt
látni a felnôttek mellett a gyerme-
kek sokaságát és felhôtlen örö-
mét. A közös játékok (íjászver-
seny, számháború, kerti medencei
fürdés, ugrálóvár) feledhetetlen-
né tették számukra ezt a napot.

A házigazdák, valamint a
gyülekezet lelkipásztora, Esz-
tergály Elôd Gábor, a presbité-
rium és az egyházközség tagjai
részt vállaltak abban, hogy a
gyerekek sportolási és játékos
szórakoztatása mellett az
egész közösség étkezését biz-
tosítsák. Három bográcsban
fôtt az étel: Nagy Gyuláné,
Mucika slambucot, Esztergály

Beszámoló a júniusi családi napunkról

6
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Elôd Gábor lelkészünk halász-
lét és Pintér Édua presbiter
csallóközi gombócos zöldbab-
levest készítettek.

Az ebédet rövid áhítattal
kezdtük, de ezt megelôzôen

már a házigazdák és a testvérek által
megterített asztalok is sok finomsággal –
pogácsák, sütemények – szolgáltak. 

Számtalan felnôtt- és gyerekbarátság szövô-
dött a beszélgetések és a játékok kapcsán
ezen a napon.

Az isteni gondviselés ajándékul adta a gyö-
nyörû nyári napot, a hívek részvétele az
együttlét örömét, a gyermekek felhôtlen játé-
ka a szülôk és a nagyszülôk jókedvét.

Köszönetet mondunk az összes résztvevô-

nek, elsôsorban vendéglátóinknak, Juditnak és
Bandinak, akik lehetôvé tették, hogy mind-
nyájunknak emlékezetessé váljék ez a
pünkösd utáni szombat.

Pintér Édua presbiter

7

Beszámoló a júniusi családi napunkról
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A Csömör-Nagytarcsai Református Missziói
Egyházközösség lélekemelô napokat töltött el
Fonyódligeten 2011. július 21-25. között. Igaz,

az idôjárás nem kedvezett a balatoni nyaralás-
nak, de a Jó Isten kegyelmes volt velünk, és
minden szabadtéri programunkat meg tudtuk
tartani. 

11 család 38 fôvel vett részt a táborozáson. A
megannyi gyermek még szebbé és emléke-
zetesebbé tette az együttlétünket. 

Több közös programot is szervezett lelki-
pásztorunk Esztergály Elôd Gábor, akinek há-
lásan köszönjük fáradozását, kreativitását és
hitét, hogy ilyen szép napokat szerzett nekünk.

Minden délelôtt hitmélyítô
közös programokkal telt el.
Esténként a közös imádkozá-
sok, éneklések tették feled-
hetetlenné az együttlétet. Ez
a néhány nap segített abban,
hogy közelebb kerüljünk egy-
máshoz, és jobban megismer-
jük egymás életszemléletén
és hitén keresztül a mi meny-
nyei Atyánkat.

Közös fürdôzés, szalonnasü-
tés, közös foci, társasjátékok is
tarkították programjainkat.

Beszámoló a nyári táborunkról

8

A CSÖMÖRI REFORMÁTUSOK CSALÁDI
TÁBOROZÁSA
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Beszámoló a nyári táborunkról
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Vasárnap a szóládi református
templomban, az ottani reformá-
tusokkal együtt hallgathattuk
Isten üzenetét. Az igei szolgála-
tot lelkipásztorunk végezte.
Egy közös énekkel tettünk bi-
zonyságot Istenbe vetett hi-
tünkrôl a vendéglátó gyülekezet
elôtt. Házigazdánk, Hajdú Zol-
tán Levente nagytiszteletû úr

és gyülekezete nagy
szeretettel fogadtak
bennünket, és min-
den segítséget meg-
adtak a környéken
tett kirándulásunk-
hoz, valamint a délu-
táni bográcsos est-
ebédünk elkészíté-
séhez. Ezúton is kö-
szönjük Pintér Édua
testvérünknek és
„kuktájának“ Deák
Ferecz fôgondnok

úrnak az áldozatvállalásukat, hogy a kirándulás
helyett a fôzést vállalták! 

Keresztyén testvéri barátság alakulhatott ki
ezen a szép délutánon a gyülekezetek között.
Remélhetôleg, lesz folytatása és Csömörre is
eljönnek majd a szóládi hívek!

Köszönet minden családnak, akik táborozá-
sunkat valamilyen formában is támogatták és
hála a jó Istennek, hogy a tábor jóvoltából kis
közösségünk még jobban erôsödött!

Jövôre folytatjuk, remélhetôleg egyre több
református jelenlétével!

Mikecz András és fiai Máté és Dániel
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Aggodalmaskodó lé-
lekkel indultam el a
várva-várt, nehézkesen
megvalósult „táboro-
zós“ nyaralásra. Tíz-
éves unokám nélkül
nem mentem volna, és
ô eleinte hallani sem
akart a táborról. Több-
féle csalival próbálkoz-
tam, hiába. Majd mikor

megkérdeztem, látott-e olyan tábort, ahol gye-
rekek, szülôk, nagyszülôk együtt nyaralnak,
lassacskán nôni kezdett benne az érdeklôdés
és szûnni a bizalmatlanság. 

Egy unalmas esôs nyári napon azonban bele-
egyezett. – Jó, menjünk, de csak öt napra! – Ez
így volt megtervezve, tehát nyugodtan bele-
egyezhettem.

Ebben az öt napban az
unokám reggeltôl-estig
barátokkal játszott, für-
dött, kirándult, imádko-
zott, énekelt, foglalkozá-
sokon vett részt.

Az étkezések elôtt far-
kaséhes volt, egész nap
ragyogott a szeme, este a
fáradtságtól belealudt az
imádságba.

Az utolsó este megkér-
deztem ôt: – Na, hogy
érezted magad a táborozós

nyaralásban? – Jó volt nagyi, jó hogy eljöttünk.
De már hiányoznak anyuék…

Minden napi imádságban kértem, és kérem
ma is az Urat, hogy családom útkeresô tagjait,
de legfôképp az unokámat segítse a Hit
ösvényére találni, mely az ô országába visz.

Ebben a gyorsan elszálló öt napban unokám
önfeledt nevetésében éreztem, hogy imám

A TÁBOR
MARGÓJÁRÓL...
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Beszámoló a nyári táborunkról
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meghallgatásra talált, az Úr velünk volt és
velünk is maradt.

A hazatérô táborozók többségénél szemmel
látható változásokat tapasztalhatott környeze-
tünk: kisimultabb, nyugodtabb arcokat, derû-
sebb tekinteteket láthattak.

Lelkileg pedig igazán érezzük azt a növe-
kedést hitünkben, amelyet az Ige közös hall-
gatásából, imádságokból, énekes istentiszte-

letekbôl kaptunk. Ezúttal ismét megköszö-
nöm lelkipásztorunk biztatását és egyik
nagylelkû testvérünk anyagi segítségét, amely
nélkül ezt az érzést talán máig sem ismertem
volna meg. 

A nyári tábor rangidôs nagymamája
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Ez is nyáron történt...
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Beszámoló további nyári eseményekrôl

Beindult a Foci-misszió.
Szerdánként este fél 6-ra

várjuk a sportcsarnok
mûfüves pályájára azokat a

gyülekezeti tagokat, illetve a
gyülekezetünkhöz valamilyen
módon (családtag, hittan stb)

kötôdô tagokat, akik közös
mozgásra vágynak.

Az új kenyér ünnepére saját
készítésû kenyeret dagasztottunk,
és sütöttünk a cinkotai tájházban.
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Régi álma valósulhatott meg
Esztergály Elôd Gábor reformá-
tus lelkipásztornak, amikor az
evangélikus templomban meg-
tartott reggeli áhítat után meg-
szólalhatott az elsô ökumenikus
horgászverseny kezdetét jelzô kürtszó a
csömöri horgásztó partján. Az augusztus 29-
én megrendezett alkalomról az ötletadó és
fôszervezô lelkészt kérdeztük.

- Honnan jött e különleges megmérettetés gon-
dolata?

- Minden januárban megfogalmazódik ben-
nünk a vágy az ökumenikus imahét áldott
együttlétei során: „De jó lenne máskor is tar-
tani felekezetek közötti alkalmakat!“ Az ilyen
és ehhez hasonló, Lélektôl indíttatott gondola-
tok adták az alapját az idén elsô alkalommal –
de hagyományteremtô szándékkal – megren-
dezett ökumenikus horgászversenyünknek.

- Hányan neveztek be a halászháló mellôl
elhívott tanítványról, Péter apostolról – vagy
ahogy az Újszövetségben gyakran olvashatjuk,
Kéfásról – elnevezett horgászversenyre?

- A négy felekezetbôl (római katolikus,

evangélikus, református és baptista) összesen
negyvennyolc versenyzô – huszonhat felnôtt
és huszonkét gyermek – ragadott pecabotot
ezen a hétfôi napon. Természetesen a neve-
zési és szurkolói feltételek között nem szere-
pelt a keresztelési emléklap bemutatása, így
az alkalomnak külmissziói jellege is lett. Ezen
a barátságos versenyen nem csak az volt a fon-
tos, hogy melyik felekezet tagjai fogják a leg-
több halat. A reggeli áhítaton a csodálatos hal-
fogás története arra emlékeztetett bennünket,
hogy Jézus követôiként mi nemcsak horgá-
szok, hanem emberhalászok is vagyunk.

- A versenyben egy horgos bottal lehetett indul-
ni. Mi lett a végeredmény?

- Az összesített eredmény alapján az egy
fôre jutó halmennyiség az evangélikusoknál
volt a legnagyobb – körülbelül negyven deka-
gramm fejenként –, így ôk vihették el a vado-

natúj vándorkupát.
Egyéniben a legnagyobb súlyú

halat – egy 1,44 kg-os pontyot –
Biró Attila evangélikus nevezô
fogta, a legtöbbet pedig tízéves
fia, Biró Botond – az eredmény-
hirdetésnél harmincöt hal ficán-
kolt a hálójában. Az abszolút
gyôztes a katolikus színekben
induló Veres Ferenc volt, ô ösz-
szesen 2,76 kg halat fogott a több
mint négy óra alatt.

- Majdnem annyi gyermek neve-
zett be a versenyre, mint ahány fel-
nôtt. Mivel lehetett ôket motiválni?

Beszámoló további nyári eseményekrôl

14

ÖKUMENÉ A
HORGÁSZTÓ

PARTJÁN*

ELSÔ KÉFÁS-KUPA CSÖMÖRÖN

* A beszámoló szerzôje Boda Károly presbiter testvérünk lánya, az Evangélikus Élet újságírója. Jelen írása az Evangélikus Élet 2011.
szeptember 18-i számában jelent meg.
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- Számukra a zsûri meghirdette a „legszebb
hal“ kategóriát. Ezt a díjat végül egy pigment-
hibás, emiatt különleges és ritka halnak
számító coi pontyért a Tóth Krisztián – Rad-
ványi Benedek páros vehette át.

- A gyôztes csapat a református gyülekezet két
tagjának – Irsai Zoltán díszmûkovácsnak és id.
Deák Ferencz fafaragó mesternek – a közös
alkotását, a Kéfás-vándorkupát vihette haza. Mi
volt az egyéni gyôztesek jutalma?

- Nagy öröm számomra, hogy a verseny
nemcsak a gyülekezeteket mozgatta meg,
hanem a csömöri horgászegyesület képvise-
lôit, valamint Hecz Antalt, a Hecz-Pecza hor-
gászbolt tulajdonosát is. ô ajánlott fel az egyéni
nyerteseknek értékes felnôtt és gyermek
horgászbotokat.

- Mi mással zárulhatott a nap,
mint egy közös halászléevéssel...

- Az eredményhirdetés után a
résztvevôk és a szurkolóik a
horgászegyesület vendégei vol-
tak egy bográcsnyi halászlére,
amelyet az egyesület elnöke,
Radványi Róbert készített el. A
versenyzôk az általuk fogott
halakat hazavihették.

Ha az Úristen engedi, jövôre
újra meghirdetjük a versenyt,
továbbépítve a településen
amúgy is jól mûködô ökumenét.

Boda Zsuzsa

Beszámoló további nyári eseményekrôl
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1. A választói névjegyzék lezárása az év
január 31-én.

2. A választás elôtt legalább 60 nappal a pres-
bitérium jelölôbizottságot választ, amely a je-
lölési és a szavazatszámlálói feladatot is ellát-
ja. A jelölôbizottság 3-7 tagból áll, amelybôl
egyikük hivatalból az egyházközség választott
lelkipásztora. A jelölôbizottság tagjai tisztség-
re nem jelölhetôk. A jelölôbizottság tagjainak
házastársa, jegyese, egyenesági rokona és an-
nak házastársa, örökbefogadó és nevelô szülô-
je, örökbefogadott és nevelt gyermeke, test-
vére, a házastárs egyeneságbeli rokona és
testvére, továbbá a testvér házastársa, vala-
mint mint valamelyik fél törvényes képviselô-
je, meghatalmazottja nem lehet jelölt.

3. A lelkipásztor a bizottság tagjait – a meg-
választásuk utáni vasárnapon – bemutatja a
gyülekezetnek, ismerteti feladataikat, és a
jelölés módját. Ezt követôen a bizottság tagjai
a gyülekezet elôtt fogadalmat tesznek a vá-
lasztási törvény maradéktalan megtartására és
titoktartásra. A jelölôbizottság tagjai körébôl
az elnököt titkos szavazással maga választja.

4. A jelölôbizottság elsô renden megkeresi a
hivatalban lévô presbitereket és pótpres-
bitereket, és tájékozódik arról, vállalják-e a
jelöltséget. Második lépésként tájékozódik a
gyülekezetben olyan személyekre vonatkozó-
lag, akik szóba jöhetnek új presbiterekként
vagy pótpresbiterekként, tekintettel arra,
hogy legalább 3 éve tagjai a gyülekezetnek,
életvitelük és a gyülekezetben esetleg már
végzett szolgálatuk méltóvá teszi ôket a jelölt-
ségre, nem büntetett elôéletûek, nem végez-
tek, és nem végeznek ügynöki tevékenységet.
Harmadik lépésként nyilatkozatot kér tôlük,
vállalják-e jelölésüket. A jelölôbizottság min-
den tisztségre 1-3 jelöltet állíthat. Az összes
jelölt száma legalább 25%-kal több legyen,
mint a presbitérium egyházmegye által jóvá-
hagyott létszáma.

5. A választás idôpontja elôtt 30 nappal a
jelölôbizottság a presbitérium elé terjeszti
javaslatát a jelölésekre a presbiteri és a
(fô)gondnoki tisztre vonatkozólag. A választás
idôpontját és helyét a presbitérium tûzi ki.

6. A presbitérium dönt a választás módjáról,
listára történjen, vagy személyekre. A presbi-
térium a jelölôbizottság javaslata alapján meg-
határozza a jelöltek körét és azokat a választás
kitûzött napja elôtti vasárnapon bemutatja a
gyülekezetnek. A jelöltek száma lehetôleg le-
galább egynegyedével több legyen, mint az
egyházmegyei közgyûlés által jóváhagyott
szám, hogy pótpresbiterek választására is le-
gyen lehetôség, ez természetesen függ attól,
hogy milyen választási módot választ a pres-
bitérium.

7. A választás napjára a következôket kell a
választási bizottsággá átminôsülô jelölôbi-
zottságnak elôkészíteni:

– választói névjegyzék alapján készült jelen-
léti ív, amelyet minden választójoggal ren-
delkezô egyháztag a szavazólap átvételekor
aláír;

– szavazólapok a titkos szavazáshoz
megfelelô darabszámban, az egyházközség
pecsétjével ellátva;

– urnák a szavazólapok gyûjtésére.
A személyekre történô szavazás esetén a

szavazólapokon szerepelniük kell a követke-
zôknek:

– a presbiterjelöltek (esetleg, de nem
feltétlenül különválasztva a pótpresbiter-jelöl-
tek) neveinek ABC rendben történô felsoro-
lása, beleértve a (fô)gondnok-jelölt(ek) nevét;

– a (fô)gondnok-jelölt(ek) esetében legyen
lehetôség arra, hogy akit a szavazó nem kíván
(fô)gondnokká választani, ôt csak presbiterré
válassza.

Ajánlott a szavazólapon is feltüntetni a pres-
bitérium létszámát a pótpresbiterekkel együtt,
azzal a figyelmeztetéssel, hogy a lapon a lét-
számnál több presbiterre szavazat nem adható,
a több szavazatot hordozó szavazólap érvény-
telen. Ha a pótpresbiterek a szavazólapon
külön szerepelnek, úgy külön a presbiterek,
külön a pótpresbiterek számát is meg kell adni
és mindkét csoportra külön-külön is érvé-
nyes, hogy az azokra adott szavazatok száma
nem lehet több mint a presbiterek hivatalos
létszáma, illetve annak egynegyede.

Ezenkívül a szavazás elôtt fel kell hívni a

2011-es tisztújító választás

16

A PRESBITER- ÉS GONDNOKVÁLASZTÁS
LÉPÉSEI TÖRVÉNYEINK SZERINT
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figyelmet az egyes jelöltekre történô szavazás
módjára (lehetôleg pozitív szavazás legyen,
azaz az elfogadott nevet aláhúzással vagy a
neve után lévô négyzetbe „x“ vagy „+“ jellel
kelljen jelölni). Érvénytelen az a szavazólap,
amelyen a szavazó egyetlen nevet sem jelölt
meg elfogadottként, vagy a szavazólapon meg-
jelöltnél több presbitert fogadott el, vagy aláír-
ta a saját nevét.

A törvény megengedi a listás szavazást is.
Ez olyan esetben használható a presbiterekre,
ha a jelöltek száma megegyezik a presbitéri-
um hivatalos (egyházmegye által jóváhagyott)
létszámával, külön feltüntetve a pótpresbiter
jelölteket, akiknek a száma a presbitérium hi-
vatalos létszámának egynegyede lehet. A
(fô)gondnok jelöltje (és ha a jelölés több gond-
nokot is tartalmaz, azoknak a jelöltjei is) ebbe
beleértendô(k). Listás szavazás esetén a név-
sor végén célszerû egy olyan mondat, hogy „a
fenti személyekbôl álló presbitériumot elfo-
gadom“, amelynél „igen“ szavazatnak tekint-
hetô, ha ezt a mondatot a szavazó aláhúzta
vagy a mondat után lévô négyzetbe „x“ vagy
„+“ jelet tett. Érvénytelen a szavazat, ha a
választó a névsor valamelyik nevét kihúzta. 

Bár a törvény elôírja, hogy a (fô)gondnokot a
presbiterek közül kell választani, kétfordulós
választás helyett ajánlott a fent leírtak szerint
egy fordulóban lebonyolítani a presbiter-
választást és a (fô)gondnokválasztást is.

8. A választásra összehívott egyházközségi
közgyûlést istentiszteletnek kell megelôznie.
Ezért gyakorlatilag a választást vasárnapra
kell kitûzni és a szokásos idôpontban kezdôdô
istentiszteletet követôen kell megtartani a
közgyûlést, ahol a jelöltek közül azokat, akik
az elôzô vasárnapi bemutatkozáson önhibáju-
kon kívül nem tudtak részt venni, be kell mu-
tatni. Az egyházközségi közgyûlés kezdetén a
választási bizottság elnöke megállapítja a je-
lenlevô választásra jogosultak számát, felkéri
a presbitérium jegyzôjét a jegyzôkönyv veze-
tésére, és két egyháztagot annak hitelesíté-
sére, valamint ismerteti a választás rendjét.

9. Ezt követôen megejthetô a szavazás,
amely titkos, de ehhez elegendô, ha ki-ki maga
tölti ki a szavazólapot és összehajtva bedobja
az istentiszteleti helyiségben elhelyezett
urná(k)ba.

10. A szavazatok megszámolását a választási
bizottság végzi. Ennek során külön meg kell

állapítani a presbiternek jelöltek sorrendjét a
legtöbb kapott szavazat szerint. A presbitéri-
um létszámának megfelelô elsô jelöltek tekin-
tendôk presbiterré választottnak; az ezeket
követô jelöltek közül a presbitérium létszáma
egynegyedének megfelelô jelöltek tekinten-
dôk pótpresbiterré választottnak. A presbitéri-
um társelnökének megválasztott (fô)gond-
nokká vagy egyéb egyéni tisztségre (pl. misz-
sziói gondnok, ha a presbitérium kíván ilyent
választani) az tekintendô megválasztottnak,
aki a szavazatok több, mint felét megkapta.

11. Amennyiben valamely egyéni tisztségre
több, mint két jelölt volt és egyikük sem kapta
meg a szavazatoknak több, mint a felét, a két
legtöbb szavazatot kapott jelöltre új szavazást
kell elrendelni, és a fentiek szerint lefolytatni.

12. Ha az egyéni jelöltre a második szavazás-
nál, vagy a sorrendben legkevesebb szavazatot
kapott két presbiteri jelöltre szavazategyen-
lôség alakul ki, a megválasztott jelöltet sors-
húzással kell meghatározni. A sorshúzást a
választási bizottság végzi el.

13. A választási bizottság elnöke a választás
eredményét a közgyûlés végén kihirdeti és a
közgyûlésrôl készült jegyzôkönyv hiteles
másolatát 3 napon belül megküldi az egyház-
megye elnökségének.

14. A választás eredménye ellen 15 napon be-
lül a tv. által meghatározott módon panaszt le-
het tenni. Ha panasz ezen idôn belül nem érke-
zik, a választás eredménye jogerôre emelkedik.

15. Panasz beérkezése esetén azt a válasz-
tási bizottság 8 napon belül felterjeszti az egy-
házmegyei bírósághoz, amely a panaszt eluta-
síthatja, vagy a választás eredményét részben
vagy egészében a Tv. 10. § (1) vagy (2) bekez-
dése alapján érvénytelenné nyilvánítja. A pa-
nasz elutasítása esetén a választás eredménye
jogerôre emelkedik.

16. Az egyházmegyei bíróság az érvényte-
lenné nyilvánított rész vagy egész vonatko-
zásában új eljárást írhat elô.

17. A megválasztott új tisztségviselôket a
presbitérium elnöksége haladéktalanul tájé-
koztatja egyházi törvényeinkrôl, jogaikról és
kötelességeikrôl.

18. A megválasztott új (nem újraválasztott)
tisztségviselôk esküvel foglalják el szolgálati
helyüket a hatálybalépés utáni vasárnapi is-
tentiszteleten. Az eskü elôtt a lelkipásztor két
kérdést intéz hozzájuk:

2011-es tisztújító választás
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1. Miután az egyházközség gondnoká-
vá/presbiterévé választotta, megkérdezem:
ismeri-e az egyházi törvények, szabályren-
deletek gondnokokra/presbiterekre vonatkozó
rendelkezéseit és ezekben körülhatárolt fela-
datait?

Felelet: Ismerem és azokat magamra nézve
kötelezônek fogadom el.

2. Hajlandó-e a gondnoki/presbiteri tiszt-
séggel járó feladatok teljesítésére magát Isten
és a jelenlevô gyülekezet színe elôtt esküvel
elkötelezni?

Felelet: Isten kegyelmét kérve és remélve,
igen.

Az eskü szövege:
Én ... esküszöm a Szentháromság Istenre,

hogy a tisztemmel járó kötelességeket és felada-
tokat, szolgálatomat Isten dicsôségére, egy-
házunk épülésére és népünk javára a Magyar-
országi Református Egyház rendjében úgy igyek-
szem teljesíteni, hogy az egyház hasznát min-
denkor a magam hasznának elébe helyezem.
Isten engem úgy segéljen! Ámen.

A fenti idôrendi javaslat feltételezi, hogy
vagy nem érkezik fellebbezés, vagy azt az egy-
házmegyei bíróság elutasítja. Ha a bíróság a
fellebbezésnek helyt ad, a fenti mozzanatok
szükség szerint ismétlôdnek és az új pres-
bitérium csak ezek lefolytatása után léphet
hivatalba. Eddig az idôpontig a régi presbitéri-
um ügyvivôként hivatalban marad, de nem tár-
gyalhatja a 2012. évi költségvetést és nem
hozhat az egyházközség vagyonát érintô
határozatot.

A választás lefolytatása során javasolt még a
Magyarországi Református Egyház alkot-
mányáról és kormányzatáról szóló többször
módosított 1994. évi II. tv. elsô és második
részének, illetve az 1996. évi I. tv. elsô
részének áttanulmányozása.

2011-es tisztújító választás
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Jelölôbizottság megválasztása a presbiteri ülés keretén belül.
Az istentisztelet keretén belül a jelölôbizottság bemutatkozik és

fogadalmat tesznek a választási törvény maradéktalan megtartására
és titoktartásra.

A presbiteri ülés keretén belül határozunk a jelöltek névsoráról és a
választás módjáról (listás vagy egyéni).

Az istentisztelet keretén belül a jelöltek bemutatkoznak.
Istentiszteletet követôen Egyházközségi Közgyûlés – Tisztújító

szavazás.
Az Egyházközségi Közgyûlésrôl készült jegyzôkönyvet 3 példányban

megküldjük az egyházmegye elnökségének.
15 napos jogorvoslati lehetôség.
Az új tisztségviselôk eskütétele úrvacsorás istentisztelet keretén

belül. Az új presbitérium hivatalba lép.
2012. év elsô presbiteri ülése.

JJ EE LL ÖÖ LL ÔÔ BB II ZZ OO TT TT SS ÁÁ GG TT AA GG JJ AA II ::   

1. dr. Nagy Emese;
2. Nagy Réka;
3. Simó Erzsébet;
4. Nagy Gyula;
5. Esztergály Elôd Gábor.

Szeptember 13.
Szeptember 18.

Október 25.

November 27.
DDeecceemmbbeerr   44..

December 7-ig

December 4-17.
December 18.

2012. január 10.

GYÜLEKEZETÜNK TISZTÚJÍTÓ
VÁLASZTÁSÁHOZ KAPCSOLÓDO IDÔPONTOK
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1996. ÉVI I. TÖRVÉNY
MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
EGYSÉGES VÁLASZTÓJOGI TÖRVÉNYE 

A 2002. ÉVI IV. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁVAL
EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ELSÔ RÉSZ
Elsô fejezet

AZ EGYHÁZKÖZSÉG NEM LELKÉSZI TISZT-
SÉGVISELÔINEK VÁLASZTÁSA

1. § (1) Az egyházközség nem lelkészi tisztviselôi:
a fôgondnok vagy gondnok és a presbiter.

(2) A tisztségviselôket az egyházközségi köz-
gyûlés választja meg. Az egyházközségi közgyûlést
az egyházközség választójoggal rendelkezô tagjai
alkotják.

(3) A választók névjegyzékét háromévenként, a
választást megelôzô naptári év december 31-i
állapota szerint készíti el a presbitérium, és
évenként kiigazítja azt. Minden naptári év január 15-
31. között közszemlére teszi, amelyet a helyben
szokásos módon az egyháztagok tudomására hoz. Az
egyes egyháztagok esetleges észrevételeit is
figyelembe véve a lelkészi hivatal a választók névje-
gyzékét minden naptári év január 31-el lezárja és
kettô példányban az illetékes esperesi hivatalnak
megküldi. Az esperesi záradékolást követôen az
egyik példány az esperesi hivatalban marad, a másik
példányt a lelkészi hivatal ôrzi. A névjegyzéket az
egyházközség, illetve a felettes egyházi testület tag-
jai bármikor megtekinthetik.

2. § (1) Az egyházközségi közgyûlés helyét és
idôpontját az azt megelôzô két vasárnapon a
szószékrôl és a helyben szokásos egyéb módon ki
kell hirdetni.

(2) Az egyházközségi közgyûlés határozatképes,
ha azon az egyházközség választójoggal rendelkezô
egyháztagjainak legalább 10%-a jelen van, de ez nem
lehet kevesebb a presbitérium létszámának kétsz-
eresénél. Amennyiben az egyházközség (társegy-
házközség) több településre terjed ki, illetve több
istentiszteleti állandó helye van, a közgyûlés egy-
házrészenként, mint részközgyûlés is megtartható.
A határozatképességet a jegyzôkönyv alapján
utólagosan állapítja meg a választási bizottság.

(3) Határozatképtelenség esetén újabb egy-
házközségi közgyûlést a meghiúsult közgyûléstôl
számított 14. napra kell összehívni, és ezt a közbeesô
vasárnapon is ki kell hirdetni. Az így megismételt
egyházközségi közgyûlés a megjelentek létszámára
tekintet nélkül határozatképes.

3. § (1) A tisztségviselôk megbízatásának idôtarta-
ma egységesen 6 év.

(2) Ha a 6 éves idôköz letelte elôtt az egyházközsé-
gi fôgondnok vagy gondnok tisztsége üresedik meg,
illetve a presbitérium létszáma kétharmad alá csök-
ken, idôközi választást kell tartani. Az így megválasz-
tott tisztségviselô megbízatása a következô általános
választásig tart.

A JELÖLÉS ÉS VÁLASZTÁS
4. § (1) A választást megelôzôen legalább 60 nappal

a presbitérium az egyháztagok körébôl – az egy-
házközség lelkipásztorát is beleértve – 3-7 tagú
bizottságot választ, amely a jelölési (választási) és a
szavazatszámlálói feladatokat is ellátja.

A lelkipásztor a bizottság tagjait – a megválasztá-
suk utáni vasárnapon – bemutatja a gyülekezetnek,
ismerteti a feladataikat és a jelölés módját. Ezt köve-
tôen a bizottság tagjai a gyülekezet elôtt fogadalmat
tesznek a választási törvény maradéktalan meg-
tartására és titoktartásra.

A gyülekezet lelkipásztora a bizottságnak tagja.
A bizottsági tagság a tisztségviselôi jelöltséget

kizárja.
A jelölôbizottság tagjai körébôl az elnököt titkos

szavazással maga választja. 
(2) A bizottság a választást megelôzôen 30 nappal,

a tisztségviselôkre a gyülekezetben végzett széles
körû tájékozódás alapján tesz javaslatot a presbitéri-
umnak.

A presbitérium a bizottság javaslatát figyelembe
véve összeállítja a jelöltek listáját, és az egyházköz-
ségi közgyûlés elé terjeszti.

(3) Minden tisztségre 1-3 nem lelkész jellegû
személyt lehet jelölni.

(4) Választásra csak az bocsátható, akit szabálysz-
erûen jelöltek és a jelölést elfogadta.

(5) A jelölteket a választást megelôzô vasárnapon a
gyülekezetnek be kell mutatni.

5. § (1) A választás helyét és idejét a presbitérium
tûzi ki.

(2) Új egyházközség alakulásakor vagy a pres-
bitérium feloszlatása esetén a választás helyét és
idôpontját az esperes tûzi ki.

Ezen esetekben a bizottság tagjait az esperes kéri
fel az egyházmegye tisztségviselôi és az egy-
házközség tagjai körébôl.

6. § (1) A választás az istentiszteletet követô egy-
házközségi közgyûlésen történik.

(2) Az egyházközségi közgyûlés kezdetén a
választási bizottság elnöke megállapítja a jelenlevô
választásra jogosultak számát, felkéri a presbitérium
jegyzôjét a jegyzôkönyv vezetésére és két egyház-
tagot annak hitelesítésére, valamint ismerteti a
választási eljárás szabályait.

7. § A választás szavazólapok felhasználásával
titkosan történik, amelyeket a választási bizottság
készít elô.

8. § (1) A titkos szavazás a presbitérium által
kiadott és az egyházközség pecsétjével ellátott
szavazólapon történik, amelyeken a jelöltek nevét
ábécé sorrendben kell feltüntetni.

(2) Az elkészített, a felhasznált, valamint a fel nem
használt szavazólapok számát a jegyzôkönyvben
rögzíteni kell.

3. A választói névjegyzékben a szavazó aláírásával
igazolja a szavazólap átvételét. 

4. A szavazólapon a presbitérium határozata
alapján együttes vagy személyenkénti megjelöléssel
lehet szavazni. 

5. A szavazást elôször a presbitérium tagjaira kell
elrendelni. Ezt követôen kerül sor a további tiszt-
ségviselôk megválasztására. Amennyiben a válasz-
tási bizottság állásfoglalása alapján egyidejûleg vá-
lasztják a presbitereket és a további tisztségviselô-

19

Egyházunk választójogi törvénye

2011 szeptember.qxd  2011.09.20.  14:14  Page 19



Híreink

IMPRESSZUM
A MAGVETÔ – a Csömör-Nagytarcsai Református Missziói Egyházközség gyülekezeti lapja. 
Megjelenik negyedévente. Felelôs kiadó: Esztergály Elôd Gábor lelkipásztor.
Szerkesztés és tördelés: Esztergály Elôd Gábor. Korrektor: Pintér Édua
Megjelenik 300 példányban, A4-es méretben.
Címünk: 2141 Csömör, Állomás u. 2. Telefon: 06/30-488-8780.
Honlap: www.csoref.hu, e-mail: esztergalyelod@gmail.com vagy hivatal@csoref.hu

A N Y A K Ö N Y V I  H Í R E K
2011. JÚNIUS – SZEPTEMBER

GYÜLEKEZETÜNK ÚJ TAGJAI

Várjon Liána Izabella (szül.: 2011.01.19.). A keresztségben részesült: 2011. 07. 17-én.
Oláh Attila (szül.: 2011.02.05.). A keresztségben részesült: 2011. 08. 07-én.
Végh Zsombor (szül.: 2011.05.09.). A keresztségben részesült: 2011. 08. 07-én.
Szekeres Szebasztián (szül.: 2011.06.15.). A keresztségben részesült: 2011. 08. 21-én. A

szolgálatot Szombathy Gyula nyugalmazott lelkipásztor végezte.

HALOTTAINK

Csorvási Lászlóné sz. Bökönyi Erzsébet, 1932.04.08. Nyírmártonfalva – 2011.07.24.
Nagytarcsa.

Varga József, 1951.08.13. Gáborján – 2011.08.07. Nagytarcsa.

ket, akkor a többi tisztségviselô csak akkor tekint-
hetô megválasztottnak, ha egyben presbiterré is
választották. 

9. § (1) A leadott szavazatokat jelöltenként kell
összeszámolni.

(2) Az érintetlenül leadott szavazólapot érvényte-
lennek kell tekinteni. Ugyancsak érvénytelen, ha a
választhatóknál több személyre adtak le szavazatot.

(3) Egyéni tisztségviselô esetén megválasztottnak
azt kell tekinteni, aki a jelenlevô szavazók létszáma
több mint felének szavazatát megkapta.

(4) Amennyiben ezt a többséget egyik jelölt sem
nyerte el, a legtöbb szavazatot kapott két jelöltre új
szavazást kell elrendelni és lefolytatni, és azt kell
megválasztottnak tekinteni, aki az ismételt szavazás
eredményeként a szavazatok többségét elnyerte.

(5) A presbiter jelöltek közül azokat kell megvá-
lasztottnak tekinteni, akik sorrendben a legtöbb
szavazatot kapták.

(6) A pótpresbiterek behívási sorrendje a leadott
szavazatok számának alapján történik.

(7) Szavazategyenlôség esetén sorshúzással kell
dönteni.

(8) A választás eredményét a bizottság elnöke
azonnal kihirdeti a közgyûlés jelenlevô tagjainak. A
tisztújítás végeredményét a következô vasárnapi
istentisztelet(ek)en a szószékrôl ki kell hirdetni.

(9) A választói közgyûlésrôl készült jegyzôkönyv
hiteles másolatát 3 napon belül meg kell küldeni az
egyházmegye elnökségének.

10. A választás eredményének jogerôre emelke-
dését követôen az újonnan megválasztott tiszt-
ségviselôk esküvel foglalják el szolgálati helyüket.

Nem kell esküt tennie annak, akit folytatólagosan
ugyanarra a tisztségre választanak meg. 

JOGORVOSLATOK

10. § (1) Ha valamely jelölt megválasztása
érdekében az egyházi élet tisztaságával össze nem
férhetô módon a választás eredményére befolyást
gyakoroltak, vagy ha a választókat szavazati joguk
gyakorlásában bármilyen módon akadályozták,
választási szabadságukat korlátozták, a választást
vagy annak azt a részét, amely a meg nem engedett
eszközökkel megválasztott jelölt megválasztására
vonatkozik, érvénytelennek kell nyilvánítani.

(2) Érvénytelennek kell nyilvánítani azt a válasz-
tást is, amelynél e törvénynek a választási eljárásra
vonatkozó rendelkezéseit nem tartották meg.

11. § (1) A választási eljárás vagy bármelyik tiszt-
ségviselô megválasztása ellen panaszt tenni jogosult:

- a választás során résztvevôk 10%-a, 
- az illetékes egyházmegye jogtanácsosa, 
- illetve, akit jogsérelem ért. 
(2) A panaszt a választás napjától számított 15

napon belül lehet benyújtani a választási bizottság
elnökéhez. E határidô elmulasztása jogvesztô hatá-
lyú.

(3) A választási bizottság a panaszt 8 napon belül
felterjeszti az egyházmegyei bírósághoz.

(4) A választási eljárásnak egészben vagy részben
érvénytelennek nyilvánítását az Egyházmegyei Bíró-
ság – soron kívüli eljárásban 30 napon belül – mond-
hatja ki.
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