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Kedves Református Testvéreink!

Az esztendő utolsó hónapjában mindenekelőtt karácsony és Isten
szeretete áll előttünk. Kívánjuk, hogy Testvéreinknek is áldott, szeretetteljes
ünneplésben legyen részük. 

A 2010. év vége közeledtével szeretném néhány mondatos
összegzésben tájékoztatni a Kedves Testvéreket azokról a felújítási 
feladatokról, amiket Isten kegyelméből elvégezhettünk ez év során.

Amint azt a februári számunkban is hírül adtuk, a templomunk harang-
tornya (Campanilla) felújításra szorult, mert a 110 éves faoszlopok,
tartógerendák elkorhadtak, meggyengültek. A torony faszerkezetének a
megerősítése kora tavasszal meg is történt. A szarufákat, fogópárokat 
kicseréltük, a császár gerendát pántolással erősítettük meg, járófelületet és
létrákat építettünk a toronyba, valamint megtörtént a gomba- és rovar-
mentesítés is. Ezekkel a legszükségesebb munkálatokkal tudtuk a torony

állapotát stabilizálni. Ezek a munkálatok több mint 4 millió forintba kerültek.
A felújítás ezzel azonban nem ért véget, mert a torony továbbra is beázott. A következő felújítási

munkálatokra az ősz folyamán került sor, amikor a beázásokat szüntettük meg.  A toronynak mind a négy
oldala rézlemez borítást kapott. Ez a munka több mint 1 millió forintba került. 

Ezeken kívül tisztasági festést végeztünk a Názáret Ifjúsági Otthonban, valamint a parókiaépület 
homlokzata is új színt kapott. 

Az elvégzett munkákért a Mindenható Istennek adunk hálát elsősorban. Övé legyen a dicsőség
mindörökké!  De köszönetet mondunk a gyülekezeti tagok adományaiért is, hisz ezek nélkül az adományok
nélkül nem tudtuk volna elvégezni a felújítási munkákat.

* * * * *

Szeretettel emlékeztetjük azokat a Testvéreinket, akik ebben az évben az egyházi hozzájárulást még nem 
rendezték, hogy megtehetik azt a lelkészi hivatalban, vagy a következő számlaszámon: OTP: 11710002-20082594.
Az ún. egyházfenntartói járulék ajánlott összege (presbitériumi határozat szerint) 6.000.-Ft/ felnőtt fő / év.

Miért is szeretném felhívni erre a kedves Testvérek figyelmét? Azért, mert 2011-ben kerül sor a gyülekezet
elöljáróinak tisztújítására. Az egyházi törvényeink szerint minden presbitert, gondnokot, kurátort, főkurátort hat
évre választunk. A hat éves ciklus elteltével mindenkinek a megbízatása lejár. Így a jelenlegi presbitérium meg-
bízatása is 2011. december 31-én lejár. Ezért a 2011 őszén a mi gyülekezetünkben is - mint minden
Magyarországi Református Gyülekezetben - presbiteri választást fogunk tartani. A gyülekezet vezető testületébe,
a presbitériumba Istenben hívő, református vallású, úri szent vacsorával rendszeresen élő, templomba járó, és a
választói névjegyzékbe felvett gyülekezeti tag választható. 

„Egyházközségi tisztségekre a tiszta erkölcsben, józan életben és az egyház iránti buzgóságban másoknak 

példaképül szolgáló egyháztag választható” (Református Egyházi Törvénytár 1996.évi II. tc.28§). „A presbiterek

az egyházközség lelki és anyagi javainak a sáfárai, akiket az egyházközség

életének felelős irányítására választ a gyülekezet” (1996.évi II.tc. 46§).
Azért említettem soraim elején az egyházfenntartói járulékot, mert ahhoz,

hogy valaki jövőre választó és választható legyen egyházi tiszt-
ségviselőnek, nevének szerepelnie kell az Egyházközség Választói
Névjegyzékében. A 2011. évi választói névjegyzékbe pedig azok az egyház-
tagok kerülnek felvételre, akik a 2010. évben az egyházi hozzájárulásukat –
egyházfenntartói járulékot – befizették. 

A félreértések elkerülése végett, ezúton is tisztelettel megkérek minden
kedves testvérünket, hogy a 2011. január 31-ig közszemlére kitett Választói
Névjegyzéket tüzetesen nézze át, és keresse saját, ill. konfirmált családtagjai
nevét. Amennyiben nem szerepel a neve, de a fenntartói járulékot befizette
2010-re vagy, bármilyen hibát észlel, kérem, jelezze a lelkészi hivatalban. 

A Presbitérium nevében kívánok minden kedves testvérünknek áldott
adventi készülődést, békés karácsonyt és boldog új esztendőt.

Szilágyi-Sándor András


