JEGYZŐKÖNYV
a Debreceni Területi Szervezet
tisztújító közgyűléséről
A közgyűlés helye, ideje: Debrecen-Bánki Egyházközség temploma
2019. szeptember 21. 10:00 óra
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagtársak.
A területi közgyűlésre a területi elnök tisztségének a megüresedése miatt került sor. A
közgyűlés összehívója és levezető elnöke a Területi Szervezet megbízásából dr. Csabina
Sándor, a Debreceni Egyházmegye gondnoka volt.
A bevezető áhítatot Oláh Attila lelkipásztor tartotta az 1Móz 11,5 és a Zsolt 127,1-7 alapján.
Központi mondanivalója az építés helyes felfogása volt; a babiloniaiak istenné szerettek volna
válni a torony építésével, párhuzamba állítva a mai helyzettel, amikor sokan versengésből,
tekintélyük emelése végett, vagy befektetés gyanánt építkeznek. A gyülekezeteknek arra kell
tekintettel lenniük, hogy „emberi erővel nem lehet istenné válni, hanem csak isteni erővel
lehet emberré válni” – mondta a lelkipásztor. Élő kövekből kell építkezni a Bánki
Egyházközségben is.
Ezt követően dr. Szilágyi Sándor tiszteletbeli elnök, a Magyar Református Presbiteri
Szövetség elnökének, dr. Viczián Miklósnak a nevében és felhatalmazásából átvéve a
tisztújító közgyűlés elnöklését, bejelentette, hogy a Területi Szervezet titkárának, Tóth
Bélának a jelentése szerint a megjelent tagok száma (16 fő a jelenléti ív szerint) nem érte el az
teljes taglétszám (94 fő) felét, így a közgyűlés nem határozatképes. Ezért az Alapszabály
VI.3.3. pontja értelmében bejelentette, hogy a közgyűlést újra összehívják 11:30 órára, az
előadás utánra. A napirend ilyen irányú változtatását a közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
Ezután az elnöklést visszaadta dr. Csabina Sándornak, aki előzetesen tájékoztatta a
megjelenteket arról, hogy a következő presbiterképzési alkalom október 19-én lesz, a
debreceni esperesi hivatal tanácstermében, ahol előadást hallgathatunk meg Baltazár püspök
életéről.
Ezt követően Csury Istvánné, a Debrecen-Bánki Egyházközség gondnoka, majd Buzás Dénes,
az Egyházközség lelkipásztora ismertette az Egyházközség történetének főbb mozzanatait,
különös tekintettel a közelmúlt építkezéseire, amelyben Isten számos csodáját és gondviselő
szeretetét élték át.
Az előadás után ismét dr. Szilágyi Sándor vette át az elnöklést. A tisztújításhoz a következő
tárgysorozatot terjesztette elő:
1. Megnyitó, a megjelentek üdvözlése
2. A jegyzőkönyv-vezető és a hitelesítők megválasztása
3. Az új belépők befogadása
4. A jelölőbizottság beszámolója
5. Közgyűlési küldött jelölése
6. Szavazás és eredményhirdetés
7. A megválasztott új elnök felszólalása
8. Tájékoztató a Szövetség munkájáról és zárszó
ad1.: Elnök üdvözölte a megjelenteket hangsúlyozva, hogy időközi választás szerepel a
napirenden, a megválasztandó tisztségviselő mandátuma csak 4 évre, a következő
tisztújításig, 2023-ig terjed. A közgyűlés a tárgysorozatot egyhangúlag elfogadta.
Egyúttal javaslatot tett arra, hogy határozatként fogadják el az elhúnyt dr. Kovács
László elnök méltatását a következő szöveggel:
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A közgyűlés Istennek ad hálát elhunyt területi elnöke, dr. Kovács László
életéért és szolgálataiért gyülekezetében és Szövetségünkben, megőrzi emlékét,
mely például szolgálhat az őt tisztségében követőknek.
ad2.: Elnök magára vállalta a jegyzőkönyv elkészítését, amit a közgyűlés egyhangúlag
elfogadott. Hitelesítésre kért két jelentkezőt. A közgyűlés hitelesítőkként egyhangúlag
elfogadta:
Daróczi Sándorné (Debrecen-Nagyerdei gyül.) és
Szilágyi János (Ebesi gyül.) testvéreket.
ad3.: Elnök tájékoztatott arról, hogy a 2017.05.27-én elfogadott Alapszabály II.3.1. pontja
kimondja, hogy „az egyesületi tagság a belépési kérelemnek a közgyűlés általi
elfogadásával keletkezik”. Ezért azokat a tagjainkat, akik az utóbbi két évben adták be
belépési nyilatkozatukat, a területi közgyűlésnek kell befogadnia. Felolvasta ezeknek
neveit ABC sorrendben:
Antal Ernő (Debrecen-Kistemplomi gyül.),
Bécsi Orsolya,
Bollman Krisztián,
Fésűs Péter,
Kozák Tamás,
Kozma György,
Mózes Dávid,
Széllné Dr. Erdei Irén (Debrecen-Nagyerdei gyül.),
Szilágyi János (Debrecen-Árpád téri gyül.)
Szűcs Mária Judit (Debrecen-Nagytemplomi gyül.)
dr. Tóth Enikő,
dr. Tóth-Matolcsi László (Debrecen-Nagyerdei gyül.),
és kérte, hogy aki ezek közül jelen van, álljon fel, hogy megismerhessék. Mivel a
felolvasottak közül senkire sem jelentettek be kifogást. a közgyűlés őket örömmel és
ellenszavazat nélkül tagjai közé fogadta.
ad4.: Dr. Csabina em. gondnok, mint a jelölő bizottság elnöke, közölte, hogy a bizottság
Török Csaba Pált, a Debrecen-Széchenyi hegyi gyülekezet missziói gondnokát
javasolja a Területi Szervezet elnökének. Elnök kérte a megjelenteket, hogy ha van
további javaslatuk az elnökségre, tegyék meg; ilyen javaslat azonban nem hangzott el.
ad5.: Elnök arról tájékoztatott, hogy az előző tisztújítás során az SzMSz szerinti 6 közgyűlési
küldött helyett csak 5 megválasztása történt meg, ezért kérte a közgyűlés tagjait,
javasoljanak mégegy közgyűlési küldöttet. Erre egy jelentkező volt: Széllné dr. Erdei
Irén, akit a közgyűlés nagy többséggel támogatott.
ad6.: Miután senki sem kért titkos szavazást, elnök nyílt szavazást kért. A közgyűlés
egyhangúan megválasztotta
Török Csaba Pált a Debreceni Egyházmegyei Területi Szervezet elnökének,
Széllné dr. Erdei Irént a Területi Szervezet közgyűlési küldöttjének.
Elnök Isten áldását kívánta és kérte szolgálatukra.
ad7.: Elnök szót adott Török Csaba Pálnak, aki rövid felszólalásában megköszönte a bizalmat
és ígéretet tett arra, hogy minden képességével és erejével igyekszik a Szövetség
céljait szolgálni, a presbiterek Istenhez közelebb kerülése érdekében.
ad8.: Elnök rövid tájékoztatást adott a Szövetség országos vezetésének munkájáról, különösen
a januárban a Ráday-kollégiumi tűz által a Szövetség irodájában okozott súlyos
károkról, ami miatt a Szövetség új helyre volt kénytelen költözni; márciusi
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közgyűlésünkről, mely a 2019-es év központi igéjéül az ApCsel 20,28-at jelölte ki:
„Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a
Szentlélek”, továbbá a szeptember elején Piliscsabán tartott országos konferenciánkról,

Kiemelte az egyházmegyéből Széll Györgynek (Debrecen-Nagyerdő), az Etikai
Bizottság tagjának valamint Szilágyi Jánosnak (Hajdusámson), a Gazdasági Bizottság
tagjának országos jellegű szolgálatát.
A közgyűlés bezárását követően Buzás Dezső lelkipásztor látogatásra hívta meg a
résztvevőket az egyházközség „ELIM” szolgáltató központjába, amelyen belül bölcsődét,
óvodát, nyolc osztályos általános iskolát és idősek napközijét tartanak fenn. Végül a
szolgáltató központ éttermében bőséges ebéddel látta vendégül az egyházközség a mintegy 85
főnyi résztvevő közösséget.
Kmf.
Melléklet: Jelenléti ív
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