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JEGYZÕKÖNYV,
amely felvétetett a Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

Igazgatótanácsának ülésén 2014. április 4-én Nagyváradon, 
az Egyházkerületi Székház Dísztermében 

Jelen vannak: Csûry István püspök,
dr. Varga Attila fõgondnok, Lukács József fõ-
jegyzõ, Tolnay István presbiteri fõjegyzõ,
Fazakas Sándor aljegyzõ, Dénes István generá-
lis direktor, Gellén Sándor, Képíró Gyula, Pa-
kulár István, Bara László, Szatmári G. Elemér,
Baracsi Levente, Czapp István, Püsök Sándor
Csaba, ifj. Tolnay István, Székely Zsolt, Kovács
Gyula lelkészi tagok, Dénes József és Szilágyi
Zoltán lelkészi póttagok, Fazakas Csaba, az
Esperesek Kollégiumának elnöke; Halász
György, Lakatos Bálint, Torkos János, Bara
Lajos, Pozán Edit, Oláh József, Kincses Imre
presbiteri tagok, Bíró Zoltán presbiteri póttag.

Tanácskozási joggal jelen van Farkas Zsolt,
Salánki Lóránt, Antal János, Szûcs Éva, Forró
László, Wagner Erik, Szilágyi Zoltán, Orosz
Otília elõadótanácsosok, Máthé Edith és Fenesi
Tibor jogtanácsosok, Pásztori Kupán István, a
Protestáns Teológiai Intézet képviselõje, Venter
Miklós, a Presbiteri Szövetség titkára, László
Kálmán, a Presbiteri Szövetség elnöke.

Hiányoznak: Tatár Miklós aljegyzõ, Lucza
István, Hajdú Sándor, Geréb Miklós, Darabont
Sándor, Demjén Attila, Pataki Károly, Besse-
nyei Károly, Vinczéné Pálfi Judit, Kánya Zsolt.

Fazakas Csaba, az Esperesek Kollégiu-
mának elnöke Lukács 4, 16-21 alapján hirdeti
Isten igéjét, kiemelve, hogy a mai világban is
rendkívül fontos a gyógyító, szabadító és
vigasztaló Jézus Krisztus.  

Szám: 1/2014

Tárgy: Igazgatótanácsi ülés megnyitása –
Varga Attila fõgondnok

Csûry István köszönti az Igazgatótanács
megjelent tagjait. Megköszöni Fazakas Csaba
esperes szolgálatát. Felkéri dr. Varga Attila
fõgondnokot az igazgatótanácsi ülés megnyitá-
sára. (1. számú melléklet)

Varga Attila fõgondnok az igehirdetésben
elhangzott gondolathoz kapcsolódik. Vallásun-
kat szüleinktõl örököljük, az igaz hitért azon-
ban meg kell küzdenünk. A hit szembenézés

önmagunkkal is, életünk nagy kérdéseivel és a
válaszok keresésével. 

Sokan ismerik ezt a kifejezést, hogy rejtõz-
ködõ Isten. A mai világban azonban inkább mi
rejtõzködünk. 

Két véleményt idéz: az egyik Einsteiné,
aki azt mondta, hogy a mai embernek és
tudósnak éles esze van a módszerek és
eszközök tekintetében, de vak a végsõ eredmé-
nyek iránt, ezért jobban szolgálja a halált,
mint az életet. A másik Bernard Shawé, aki
szerint az emberiségnek, ha meg akar
szabadulni attól a pokoltól, amit õ készített,
akkor nincs más útja, csak az, amit a Názáreti
mutatott. Ha ezt a két gondolatot
összeolvassuk, nagyon tanulságos lehet a mai
ember számára. Fõleg a bizonytalankodóknak
kellene megfontolniuk ezeket. 

Egy auschwitzi történettel zárja, ami sze-
rint a szenvedõk a vádlottak padjára ültették
Istent, akit ezen a tárgyaláson el is ítéltek.
Ezután egyikük így zárta be ezt az együttlétet:
késõre jár, tegyük el magunkat holnapra, de
elõbb imádkozzunk. Ahhoz az Istenhez imád-
koztak, akit épp elítéltek! Pál apostol Korin-
thusiakhoz írt II. levelének 3:17 versét idézi:
„Az Úr pedig a Lélek; és a hol az Úrnak Lelke,
ott a szabadság”. Az Isten közelében lelhetjük
meg szabadságunkat. 

Ezekkel a gondolatokkal megnyitja az
Igazgatótanács ülését, eredményes, Istentõl
megáldott munkálkodást kívánva. 

Szám: 2/2014

Tárgy: Számbavétel, hitelesítõk kijelölése
– Lukács József fõjegyzõ, Farkas Zsolt

Megállapítást nyer, hogy az ülés a 261/2014
számú meghívóval (2. számú melléklet) sza-
bályszerûen hívatott össze és határozatképes.
A névsorolvasáskor 40 igazgatótanácsi tagból
28-an vannak jelen, 11-en pedig tanácskozási
joggal. A jegyzõkönyv hitelesítésére Fazakas
Sándort és Torkos Jánost jelölik ki. 

– Tudomásul szolgál – 

Szám: 3/2014

Tárgy: Elõzõ jegyzõkönyv hitelesítése –
Lukács József fõjegyzõ

Lukács József fõjegyzõ felolvassa az elõzõ
ülés jegyzõkönyvének határozatait. 

Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja a
2013. október 18-i ülés jegyzõkönyvét.

Szám: 4/2014

Tárgy: Napirend megállapítása 

Csûry István püspök ismerteti az ülés
napirendjét, majd kéri, hogy akinek javaslata
van a napirend kiegészítésére, az terjessze elõ. 

· Salánki Lóránt elõadótanácsos rövid
pénzügyi beszámolójának ismertetését kéri
napirendre venni.

· Püsök Csaba, az Átvilágító Bizottság
(ÁB) elnöke az átvilágító határozatok ismerte-
tését és elfogadását kéri.

· Szatmári G. Elemér a tervbe vett új egy-
házkerületi székház építésének megtárgyalását
kéri napirendre tûzni. 

Igazgatótanács a kiegészítésekkel együtt
egyhangúlag elfogadja a napirendet.

Szám: 5/2014

Tárgy: Püspöki bejelentések – Csûry
István püspök

A május 24-i debreceni református világ-
találkozó kapcsán megkéri Antal Jánost, hogy
tájékoztassa az Igazgatótanácsot. Debrecenben
zajlott a közös nõszövetségi közgyûlés is, amin
igen sokan vettek részt, és szépen sikerült. 

Bejelenti, hogy az egyházkerület vezetõsé-
ge elindult végigvizitálni az egyházmegyéket
és a gyülekezeteket. Eddig három egyházme-
gyében fordultak meg (Nagybányai, Szilágy-
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somlyói és Érmelléki Egyházmegye). Az érzé-
sei vegyesek, sok szép munkát is lehetett látni,
és ugyanakkor elkeserítõ tapasztalatai is vol-
tak. Ezeket nem akarja most hangsúlyozni. 

A vizitációnak feladata, hogy testvéri
szeretettel tárja fel a problémákat. A szeretet
pedig hosszan tûr. Meg kell találni a baj gyöke-
rét, és segíteni ott, ahol lehet. A vizitációtól
sokan féltek régen. Most azonban nem kell fél-
ni, mert nem ártani akarnak. Idõt adnak a tar-
talmi hibák javítására, a formai hibákat pedig
azonnal kijavítják. Amikor az agresszió do-
minál, a vezetõnek nagyon higgadtnak kell len-
nie. Egy adott gyülekezet problémáját nem
választhatjuk el az egyházmegye problémájától.

Érmelléken már a második tragikus gyil-
kosságnak vagyunk a tanúi. Ez a világban je-
lentkezõ agresszió. Ezt az egyháznak nem sza-
bad elfogadnia, példát kell mutatnia a türe-
lemre és a szeretetre, és gyógyítania kell. 

Elkezdõdött Siófokon a Magyar Kórház-
szövetség konferenciája. Ez az elsõ alkalom,
amikor az egyházat meghívták. Õ is részt vett,
és megmutatta a református kórház tervét.
Beszéltek arról, hogy az orvostudománynak fel
kell ismernie, az egyházra szükség van.
Sokszor elveszítette a reményt abban a folya-
matban, ami a kórházépítéssel járt, de most
ismét erõre nyert.

Végezetül Csûry István püspök-elnök
eredményes együttlétet kíván az Igazgató-
tanácsnak és Isten áldását kéri az ülésre. 

Ezt követõen Antal János beszámol a refor-
mátus egységfesztivál szervezésérõl (3. számú
melléklet).

Püspök megkérdezi, van-e valakinek kér-
dése a püspöki jelentés kapcsán. 

Venter Miklós megkérdezi, miért alakult át
az egyházkerület gyülekezeti lapja, a Harangszó?

CsûryIstván püspök válaszában kifejti,
hogy Fábián Tibor annak idején éppen tõle vet-
te át a szerkesztést, azonban lassanként átváltott
egyszemélyes szerkesztésbe. Volt, aki ezzel meg
volt elégedve, volt, aki a beígért váltást kérte
számon. Amikor a Harangszó példányszáma zu-
hanni kezdett, lépni kellett, és ezt kiegészítette
az a feszültség, ami a Harangszótól függetlenül
létrejött köztük, és emiatt megromlott közöttük
a bizalom. Õ hosszútûrõ volt, de ez nem vezetett
eredményre. Végül Fábián Tibor már egyházi
diktatúráról írt a honlapján. 

Amikor a reform lehetõségeirõl beszélt a
Sajtóosztállyal, arra jutottak, hogy vissza kell
állítani a szerkesztõbizottságot. Így állt fel a
lelkes csapat, akik már mind bizonyítottak a
maguk területén. Megválasztották a felelõs
szerkesztõt, és a bizottság együtt szerkeszti az
újságot. Közölte a Presbiteri Szövetség kritiká-
ját is feléjük, ami arra vonatkozott, hogy a szö-
vetség munkájáról nem jelent meg tudósítás,
ez azonban annyiban alaptalan volt, hogy azóta
sem küldtek semmilyen tudósítást. 

Ezzel együtt, a visszajelzések az arculatvál-
tásra meglehetõsen pozitívak, és ez az elsõ

esztendõ az elmúlt idõszakban, amikor a
Harangszó olvasótábora nõtt. 

– Tudomásul szolgál –

Szám: 6/2014

Tárgy: Közigazgatási és pályázati ügyek –
Farkas Zsolt elõadótanácsos

a. Fizetési sávok 

Az Esperesek Kollégiumán is tárgyaltak
errõl a kérdésrõl, hiszen a jelenleg érvényben
lévõ fizetési sávokat 2012 decemberében
állapították meg. Ezzel az a gond, hogy 15-30
szolgálati év között nincs eléggé szétbontva. A
másik gond az, hogy az alsó határ nem egyezik
meg az elõzõ sáv felsõ határával, így ha a
szolgálati évek növekedésével valaki sávot vált,
ez akár fizetéscsökkenést is okozhat. Ezért
javasolta, hogy a kezdõ lelkészi fizetés alsó
határát 1400 lejre, a felsõt 1500 lejre emeljék,
s így tovább, arányosan emelve a szinteket
(4. számú melléklet).

Fazakas Sándor hozzáteszi, hogy azt is el
kellene mondani, ezek a bruttó összegek
magukba foglalják a kongruát is, tehát nem az
egyházközséget terhelik teljes egészükben a
fizetések. 

Püsök Csaba megkérdezi, hogy az étel-
jegyek összege beépült-e ebbe a fizetésbe?

Farkas Zsolt pontosítja, hogy ez az alap-
fizetés, amihez a korpótlék és esetleg az étel-
jegy is társul. Ezt követõen megkérdezi, hogy
elfogadja-e Igazgatótanács a fizetési sávok
módosítását? 

Igazgatótanács egyhangúlag, tartózko-
dás nélkül elfogadja, hogy a fizetési sá-
vok június 1-jétõl az elõterjesztés sze-
rint változzanak a következõk szerint: 

b. Gyakornok lelkipásztorok helyzete

Farkas Zsolt elmondja, hogy kiszámolta,
hány lelkész megy nyugdíjba és hányan
végeznek, hogy tisztán lássa, kell-e változtatni a
teológiai létszámon. Öt év múlva 12-re emel-
kedik a lelkészt igénylõ gyülekezetek száma.
2015-ben 6-an mennek nyugdíjba. Már az idei
esztendõben szeptembertõl több felvételi he-
lyet kell biztosítani a teológián. Legalább 8+2
helyet kellene meghirdetni az idén, hogy bizto-
sítani lehessen a lelkészi állomány pótlását.

Képíró Gyula felveti, hogy sokan végeznek
a partiumi diákok közül Magyarországon, és ne-
kik is zöld utat adtunk, hogy visszatérhetnek,
amennyiben leteszik a különbözeti vizsgát. 

Farkas Zsolt tisztázza, hogy jelenleg 18
diák tanul Debrecenben, kettõ fog vizsgára áll-
ni az idén, de ez nem azt jelenti, hogy végezni
is fognak, mert nem biztos, hogy záróvizsgára
is állnak. 

Szatmári G. Elemér megkérdezi: meg van-
e szabva jelenleg a Kolozsvári Protestáns
Teológiai Intézetben, hogy mekkora osztályzat
fölött érvényes a felvételi?

Farkas Zsolt azt feleli, hogy jelenleg el kell
érni a hetes osztályzatot, de legutóbb mindenki
nyolcas fölötti osztályzattal jutott be. Elmond-
ja, hogy bele kell számolni azt is, hogy lesznek
gyülekezetek, amelyek nem tudják majd fizetni
lelkészüket. A szórványgyülekezetek életképes-
ségét is fel kell mérni, hogy öt-tíz év múlva
fenn tud-e majd tartani a gyülekezet egy
lelkészi állást. A szórványprobléma megoldá-
sára szóló javaslatait majd a pályázatok ismer-
tetése során el fogja mondani. 

Venter Miklós megkérdezi, hogy akkor az
egyházkerület nagyobb összeggel kell, hogy
támogassa a Protestáns Teológiai Intézetet?

Farkas Zsolt szerint a létszám függvényé-
ben a támogatás arányosan növekedni fog.

Lukács József tisztázni akarja, hogy ugyan
a magyarországi teológiákra könnyebb bejutni,
de az évek során ki is hullnak nagyon sokan.
Tavaly 37-en végeztek, és csak 6-an tettek záró-
vizsgát. A szalontai segédlelkész most tette le a
különbözeti vizsgát, mind a hármat jelessel. A
Debrecenben vagy Sárospatakon végzettek
nagyon jól teljesítenek a vizsgán. 

Gellén Sándor szerint azt kellene megvár-
ni, hogy a gyülekezetekbõl is bejöjjenek ezek a
felmérések.

Szilágyi Zoltán (Szilágycseh) megkérdezi,
hogy aki Debrecenben végzett, és letette a kü-
lönbözeti vizsgát, az hol fog második lelkészké-
pesítõ (nagypapi) vizsgát tenni?

Lukács József fõjegyzõ elmondja, hogy aki
Debrecenben levizsgázik, az leteszi az egységes
lelkészképesítõ vizsgát, itt csak különbözeti
vizsgát kell tenni. Viszont aki itt gyakornokos-
kodik, azt nálunk szentelik fel. 

Szatmári G. Elemér tudni akarja, hogy ez a
szabályozás a komáromi teológiára is vonat-
kozik-e?

Lukács József kifejti, hogy nem, csak a ma-
gyarországi teológiákkal van ilyen együttmû-
ködés, a komáromi teológián más a helyzet.
Ugyanis az az általános tapasztalat, hogy akik

Kategória Értel-
mezés

Alsó
határ

Felsõ
határ

Kezdõ lelkészi
fizetés (DEB) 1-3 év 1400

RON
1500
RON

Kezdõ lelkészi
fizetés (DEB) 3-6 év 1500

RON
1700
RON

Rendes lelkészi
fizetés (DEF) 6-10 év 1700

RON
1900
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (II) 10-15 év 1900

RON
2300
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (II) 15-20 év 2300

RON
2600
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (I) 20-25 év 2600

RON
2800
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (I) 25-30 év 2800

RON
3100
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (I) 30-35 év 3100

RON
3500
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (I)

35 év
fölött

3500
RON

3800
RON
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nem jutnak be a kolozsvári vagy a magyaror-
szági teológiákra, többnyire azok mennek
Komáromba, ezért sajnos, általában elég gyen-
ge a színvonal, és ezért ajánlást nem adunk a
Komáromban végzetteknek. 

Csûry István püspök hozzáteszi, hogy aki
Komáromban teológiát végez, nem is biztos,
hogy lelkész akar lenni. 

Farkas Zsolt megkérdezi, egyetért-e Igaz-
gatótanács, hogy az idén 10 helyet hirdessenek
meg a Teológián?

Igazgatótanács 1 ellenszavazattal és 2
tartózkodással elrendeli, hogy a 2014-
2015-ös tanévben az egyházkerület 10
helyet (2 lány, 8 fiú) hirdessen meg a
Kolozsvári Protestáns Teológiai Inté-
zetben.

c. Gyülekezetek minõsítése

Farkas Zsolt elõadótanácsos kéri az egy-
házmegyéket, hogy minél elõbb végezzék el a
gyülekezetek minõsítését, hiszen azokat a
Közgyûlés is jóvá kell hogy hagyja. 

– Tudomásul szolgál – 

d. Pályázatok

Elõadótanácsos elmondja, hogy elszámolták
mind a magyarországi, mind a bukaresti pályá-
zatokat. A HU-RO projekt is nagyon jó úton
halad.

Az elõbb szó esett a szórványok gondozásá-
ról is. A HEKS-es támogatásban itt nagy lehe-
tõség rejlik. Õk támogatják a lelkipásztor-
továbbképzõt is, 1000 lejes hozzájárulást ad a
HEKS. Bõvebben fog beszélni errõl a késõbbi-
ekben, amikor minden letisztázódik. A szórvány-
gyülekezetek vonatkozásában azonban elmond-
hatja, hogy a HEKS támogatásában évente 2
gyülekezet részesülhet, ez 3000 euró összesen.
1500 jutna egy gyülekezetnek, amibõl fejlõd-
hetne. Amikor részletesen kidolgozza, akkor
fog errõl beszélni. 

Lámpás Alapítványhoz  két támogatót sike-
rült behozni, az egyik angol pályázati lehetõség,
a Sheffield College és a már említett HEKS. 

A cigánymissziós programról szólva kezd
látszani a haszna annak, hogy teljesen átalakí-
tották a cigányprogramot. Jelen pillanatban öt
alkalmazott van, mind az öt pályázati pénzbõl
kapja a fizetését, az állások fenntartása nem
kerül pénzébe az egyházkerületnek. Több tele-
pülést beleszámolva mintegy 150 gyermekkel
foglalkoznak, és erre megvan a finanszírozás.
Hallotta már azt a kérdést is, hogy miért nem
magyar szegénygyermekekkel foglalkozunk?
Az a teljes igazság, hogy azokkal is foglal-
kozunk, a szociális napközin keresztül, amibe
szintén sikerült nyugati támogatókat bevonni,
így étkeztetésük, a foglalkozás biztosított.

A Bethlen Gábor Alaphoz három pályáza-
tot nyújtottak be: kántor-továbbképzõre, a

KRISZ támogatására, valamint a az élesdi gyer-
mekotthon fejlesztésére. 

A Szatmári Református Kollégium érdeké-
ben lobbiztak a vallásügyi államtitkárságnál,
tetõt kellene cserélni, húszmillió forintos
támogatásban fog részesülni. A kisperegi egy-
házközségen is segíteni igyekeznek, a templom
tetõszerkezete süllyedni kezdett. Mindent
megtesznek, hogy ezt minél hamarabb meg-
oldják. 

Meg lehet még említeni a Moersi diakóniai
pályázatot is, a HEKS diakóniai támogatását és
az idõsgondozást, az idõsotthont, ami a
Nyugdíjpénztár támogatásával épül meg, és a
Diakónia Alapítvány fogja mûködtetni; fonto-
sak továbbá a holland támogatások, az egyház-
kerületi pályázat lelkészek gyermekeinek utaz-
tatására stb.

– Tudomásul szolgál – 

Szám: 7/2014

Tárgy: Gazdasági beszámoló – Salánki
Lóránt elõadótanácsos 

a. A „kis-Lorántffy” épület eladása, pénz-
ügyi helyzet

Tájékoztatja Igazgatótanácsot, hogy az el-
múlt idõszakban kifizették az épület szerzõdés
szerinti vételárát az egyházkerületnek, ebbõl a
határozat szerint megadták a nyugdíjpénztár-
nak az egyházkerület tartozását, és a többit
lekötésben hasznosítják, a kamatbevétel pótolja
az épület eladása miatt megszûnõ bérbevételt.
A tavalyi évben pozitív mérleggel zárt az egy-
házkerület, teljesítette a költségvetési tervezet-
ben elõírtakat, „történelmi” tartozása többé
nincs. A 65.000 lejbõl, amivel idén tartozunk a
teológiának, már 50.000 lejt teljesítettünk. Ami
a mi követeléseinket illeti, a megyék jól
teljesíttettek, a 800.000 lejes követelésbõl
700.000 lejt befizettek, 100.000 lej a kinn-
levõség, a zilahi és érmelléki egyházmegyében.
A jelenlegi pénzügyi tartalékaink biztosítják az
éves mûködésünket. 

Ami az új egyházkerületi székház tervezési
folyamatát illeti, ez a terv közös a Nyugdíj-
pénztárral, jelenleg kifizették a városi ren-
dezési tervet, az engedélyezés elõfeltételét, ké-
szülnek a mûszaki tervek, ebbõl 15 ezer lejt
kifizettek. 12 ezer euróba kerül összesen a terv,
és ez reménység szerint közgyûlésre kész lesz,
és ha jóváhagyják, kérni fogjuk az építkezési
engedélyt. 

Farkas Zsolt elmondja, hogy ki kellett érte-
síteni a szomszédokat is a törvény értelmében,
ez április vége táján lejár („consultarea popu-
laþiei”).

Tolnay István hozzáteszi, hogy a PKE is
közben elkészíttette az új székházának tervét,
2015 közepéig meg is kell épülnie.

Szatmári G. Elemér hozzászólásában kifejti,
hogy jó volna, ha meggondolnák a székház épí-
tésének a szükségszerûségét, hiszen ha kivonul

az egyetem, itt marad egy üres épület. Megkér-
dezte egy vállalkozótól, hogy a földszint rend-
betétele mennyibe kerülne? Véleménye szerint
az átalakítás 80.000 és 100.000 euró körül van,
viszont az új székház 400 ezer euróba kerül,
akkor célszerû-e új épületet építeni? Szerinte
ezt észérvekkel kell alátámasztani. A közgyûlés
elvi jóváhagyását adta, de szerinte ez elsietett
döntés volt, amire vissza kellene térni. 

Csûry István püspök megkérdi, van-e még
valakinek hozzászólása ehhez, mielõtt részlete-
sen válaszolna?

László Kálmán megkérdezi, hogy az egy-
házkerület elnökségének mi a konkrét elképze-
lése az egyetemmel a jövõt illetõen?

Csûry István püspök elmondja, hogy az
egyetemi központ, ami épül, az már hosszú
történet. Volt itt már terv, amit nem lehetetett
kivitelezni. Az egyetemnek erõsödnie kell. Az
egyházkerületnek is kell az egyetem. Ez a veze-
tõség nem akar úgy elköszönni, hogy albérlet-
ben jöttünk, albérletben megyünk el. Az elmúlt
idõszakban millió eurókat hoztunk be az
egyházkerületbe! Nézzük csak meg az eredmé-
nyeket! Az a véleménye, hogy meg kell építeni
az új székházat, hogy legyen egy funkcionális,
korszerû épületünk. 

S hogy mi lesz ezzel a épülettel? Ez az épü-
let nem székháznak épült, hanem tanonciskola
volt. Sulyok püspöknek egyetlen szobája volt.
A többi más funkcióval rendelkezett. Hiszen
akkor másképp mûködött az egész egyházke-
rület, mert más idõk jártak. Aki ismeri az
Elkán-féle tervet, az tudja, hogy a mai Díszte-
rem lett volna a fõbejárat. Most sokan azt gon-
dolják, hogy kidobjuk az egyetemet? Nem,
mert hisszük, hogy valamit adnunk kell a
fiataljainknak, ráadásul az egyetem sem tud
lemondani errõl az épületrõl. Amikor eladtuk
a kis-Lorántffyt, jelentkezett a tanügy, mert
meg kellene menteni a magyar oktatást, a
szakképzést! Nincsenek szakemberek. Tanonc-
otthon volt ez az épület, és ez alapelv, amit nem
lehet eljátszani. 

Elkezdett zörgetni a szatmári kollégium
ügyében, és egy magas rangú politikus azt
mondta neki, hogy az egyház sok struktúrát lét-
rehozott, de nincs benne tartalom. A lelkületet,
a lelki tartalmat vissza kell hozni. A Dísztermet
is lehet még sokféleképpen használni. Miért
kellene egy új épület? Mert az egyház javára
válna, és a rezsiköltségen nagyot nyernénk
hosszútávon. 

S hogy alakítsuk át a régi épületet? Szat-
mári G. Elemérnek tudnia kellene, hiszen ab-
ban az idõben az épületben dolgozott, hogy ezt
az épületet visszaépítették az eredeti formá-
jába, mert az államosítás után elrontották.
Most megint átépíteni ugyan lehetne, de
miért, amikor van egy funkciója, amit folytatni
lehet, amikor nem csak a struktúrát lehet
felmutatni, hanem lelki tartalommal is meg
lehet tölteni? Meg kell tanítani a világot, és
fõleg a fiatalságot, hogy mit lehet kezdeni az
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agresszióval és az agresszorokkal: krisztusi
szelídséget kell tanítani.

Hangsúlyozni kívánja, hogy nem püspöki
palotát kíván építeni, hiszen õ jól érzi magát
gyülekezetének parókiáján, és amikor eljön az
ideje, nyugdíjba fog vonulni. Ez a kerület
modern adminisztrációs épülete lenne, mert
vége az amatõrizmusnak és a kényszer-meg-
oldásoknak. 

Szatmári G. Elemér nem érti pontosan, mi-
lyen albérletrõl beszél a püspök, hiszen az
egyetem fizet albérletet, nem a püspökség.
Tisztázódik, hogy a püspök arról beszél, hogy
az egyházkerületi székhely jelenleg az Újvárosi
Református Egyházközségtõl bérelt épületben
van.

Lukács Jószef emlékeztetni szeretné az
Igazgatótanácsot, hogy amikor felmerült a kis-
Lorántffy eladása, akkor azt a feltételt szabták,
hogy ingatlanba kell befektetni. Jelenleg
négyen-öten ülünk egy irodában. Ha már nem
görgetjük az adósságot, hanem építkezni is
tudunk, akkor mi ezzel a gond?

Varga Attila fõgondnok sem érti az ellen-
kezést, hiszen a józan paraszti ész is azt dik-
tálja, hogy be kell fektetni egy értelmes cél
érdekében. Úgy tudja, hogy a nagy püspökök
mind építkezõ püspökök voltak. Élni kell a
lehetõséggel, hiszen világosan elhangzott,
hogy merjünk nagyok lenni. A székház nem
cél, hanem eszköz. Az egyház és az iskola a cél.
Egy korszerûen mûködõ adminisztrációra
szükség van. Jelenleg ez nincs, de megvan a
lehetõség azt felépíteni. A pénz akkor ér vala-
mit, ha mûködik. Nem volt elhamarkodott a
döntés, hiszen eddig csak elvi döntés volt, ké-
sõbb el fognak hangzani a részletek. Nem volt
megalapozatlan sem, mert követik a következõ
lépések. Akkor lett volna megalapozatlan, ha
nem követték volna lépések és nem lett volna
rá fedezet. De ha valakinek nem tetszik a terv,
akkor meg kellene mondani, hogyan lehetne
jobban és értelmesebben felhasználni ezt az
összeget.

Venter Miklós megkérdezi, hogy nem
lehetett volna-e inkább a kórházat megépíteni?

Csûry István emlékezteti, hogy akkor úgy
határoztunk, nem egyházi pénzbõl fogjuk
megépíteni és nem fogunk központi járulékot a
kórházba befektetni. A kórház finanszírozása
és fenntartása nem a mi anyagi terhünk kell
hogy legyen.

László Kálmán két keserû tapasztalatát ele-
veníti fel: a szatmári kollégium torzóját és a
Temesvár-Új Ezredév templom építését, ami
lassan negyedszázada zajlik. Most úgy tûnik,
mintha az egyházkerület és az egyetem között
kezdõdne el egy vita. Miért nem lehet a régi
székházba beköltözni?

Csûry István feleletében elmondja, nem
érti a párhuzamokat, már azt gondolta, azt fog-
ja javasolni László Kálmán, hogy félbemaradt

projektekbe fektessük a pénzt. Az egyház-
kerület és az egyetem között baráti viszony van
és együttmunkálkodás. Ha azt gondolja Igaz-
gatótanács, akkor ezt a tervet le lehet fújni, de
kéri, hogy aki támogatja, emelje fel a kezét, aki
pedig nem, az is bátran szavazzon.

Igazgatótanács 1 ellenszavazattal (Szat-
mári G. Elemér) és 4 tartózkodással el-
fogadja az elõterjesztést, és az Egyház-
kerületi Közgyûlés 33/2013/a. számú
határozata értelmében elrendeli az Egy-
házkerületi Székház építésére vonatkozó
terv megvalósítását.  

Szám: 8/2014

Tárgy: Átvilágítás – Püsök Csaba elnök

Elnök felolvassa az Átvilágító Bizottság
határozatait (5. számú melléklet). A bizottság
Szûcs András Ottó (5/2013) és Kádár György
(6/2013) lelkipásztort világította át. 

Igazgatótanács egyhangúan elfogadja és
megerõsíti az ÁB határozatait.

Szám: 9/2014

Tárgy: Zilahi Egyházmegye kérése –
Farkas Zsolt elõadótanácsos

Mivel Csillag Péter szórványlelkész május-
ban nyugdíjba vonul, kérdésessé vált, hogy ki
fog szolgálatot végezni a szórványgyülekeze-
tekben. A Zilahi Egyházmegye Közgyûlése
határozatot fogadott el, melynek értelmében a
szórványegyházközségeket a hozzájuk legköze-
lebbi gyülekezetekhez kell csatolni, így Cigá-
nyi Szilágyfõkeresztúrhoz tartozna, Hidalmás
és Szamosmente a Zsibói Egyházközséghez,
Haraklány Szilágypanithoz, Bádon pedig
Magyargoroszlóhoz. Ennek a határozatnak a
jóváhagyását kérik Igazgatótanácstól.

Igazgatótanács egyhangúlag jóváhagyja
a Zilahi Egyházmegye Közgyûlésének a
szórványgyülekezetek átcsoportosításá-
ra vonatkozó 8/2013. számú határozatát. 

Több tárgy nem lévén, Csûry István püs-
pök áldáskívánással berekeszti az ülést.

K. m. f.

CSÛRY ISTVÁN VARGA ATTILA
püspök fõgondnok

LUKÁCS JÓZSEF TOLNAY ISTVÁN
fõjegyzõ fõjegyzõ

Hitelesítõk:

FAZAKAS SÁNDOR TORKOS JÁNOS

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 
IGAZGATÓTANÁCSI HIVATALA
Szám: 261/2014.

A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület
Igazgatótanácsi Tagjainak

Lak- és Székhelyükön

Ezennel tisztelettel meghívjuk az Igazga-
tótanács ülésére, melyre 2014. április 4-én,
10 órai kezdettel, Nagyváradon, a Király-
hágómelléki Református Egyházkerület
székházának dísztermében kerül sor.

Napirenden szerepelnek a következõk:
1. Igehirdetés 

– Fazakas Csaba esperes, az EK elnöke
2. Igazgatótanács ülésének megnyitása  

– Varga Attila fõgondnok 
3. Püspöki bejelentések 

– Csûry István püspök
4. Közigazgatási és pályázati ügyek –

Farkas Zsolt elõadótanácsos 
5. Indítványok, javaslatok, beérkezett kérések

Tisztelettel kérjük a lelkiismeretes és
pontos megjelenést, illetve indokolt esetben
a visszajelzést, hogy a póttagokat idõben be
tudjuk hívni.

Szeretettel küldjük testvéri üdvözletünket:

Nagyvárad, 2014. március 4.

CSÛRY ISTVÁN DR. VARGA ATTILA
püspök fõgondnok

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk a Nõszövetsége-

ket, egyházkerületünk asszonyait és leá-
nyait a Királyhágómelléki Református Nõ-
szövetség XV. Konferenciájára, amelyet
2014. július 19-én a Nagykároly-Belvárosi
református templomban tartunk (Carei,
Rákóczi Ferenc utca 17). Konferenciánk
témája: Kincsünk a magyar nyelvû Biblia

10.00 Zászlós bevonulás. A konferencia
megnyitása – Csûry István püspök. Igehir-
detés: Csomós Józsefné (Gönc). Köszöntések:
Bogya–Kis Mária nõszövetségi elnök, Nagy
Sándor esperes

11.00 Elõadás: Dr. Márkus Mihály ny.
püspök – Pillanatképek a magyar bibliafor-
dítások történetérõl

11.40 Érkeserûi Nõszövetség énekszol-
gálata

12.00 Köszöntések
12.20 Gyülekezetbemutatás és koszorú-

zás – Tukacs József házigazda
13.00 Ebédszünet, kastélylátogatás
15.00 Új nõszövetségi zászlók felavatása
15.10 Záró istentisztelet, úrvacsoraosz-

tás – Balogh Enikõ, Kurta-Tõtös Beáta
lelkipásztorok.

(Elnökség)

2. számú melléklet
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Fõtiszteletû Püspök úr!
Fõtiszteletû Igazgatótanács!

Minden bizonnyal igaz az az állítás, mi-
szerint a vallásunkat, felekezeti hovatartozá-
sunkat szüleinktõl kapjuk, hitünkért azonban
magunknak kell megküzdeni. Ilyen érte-
lemben a hit nem adomány, hanem küzdelem,
harc, vívódás, de mindenképpen belsõ fejlõ-
désünk eredménye.

Ilyenkor, a húsvéti ünnepre készülve, ta-
lán egy kissé befelé fordulva – már amennyire
ezt a zajos, zaklatott világ megengedi, és
amennyire képesek vagyunk ezt tudatosan,
legalább egy rövid idõre kizárni – jó alkalom
lehet az önvizsgálatra, hitünk állapotának
értékelésére, Istennel való viszonyunk tisztá-
zására, esetleg felülvizsgálatára.

A hit ugyanis szembenézés is, elsõsorban
önmagunkkal, életünk nagy kérdéseivel, és a
keresett, vagy éppen megtalált válaszaival. Ezt
a szembenézést, keresést, ha egyáltalán meg-
tesszük, hajlamosak vagyunk Isten kizárásával
tenni. Létezik egy felfogás, talán egy teória is
a „rejtõzködõ” Istenrõl, valójában azonban,
leginkább mi magunk rejtõzködünk Isten elõl.

A 20. század két nagy egyéniségétõl en-
gedjenek meg egy-egy idézetet, gondolatot,
melyeket összeolvasva, egymást kiegészítve,
fontos üzenetet mondanak el a 21. század em-
berének. Az egyik a diagnózis korunkról, a
másik pedig a megoldás.

Albert Einstein mondta: „A mai embernek
és tudósnak nagyon éles szeme van a mód-
szerek és eszközök tekintetében, de vak a vég-
sõ célok és a végsõ értelem iránt. Ezért mind-
az, amit teremtünk, mindaz, amit alkotunk,
jobban szolgálja a halált, mint az életet.”
Nagy lenne a kísértés, hogy kommentáljam
ezt, de nem teszem, mert annyira nyilvánvaló
a gondolat igazsága.

A másik idézet George Bernard Shaw-tól
származik, aki szerint, „ha az emberiség meg
akar szabadulni abból a pokolból, amit önma-
ga számára az atomkorban készített, nincsen
más útja, csak az, amit a názáreti mutatott.”

Sokat beszélnek manapság a bizonytalan-
kodókról és azok meggyõzésérõl. Hitünknek
is vannak bizonytalankodói, esetleg tagadói
vagy éppen ellenfelei. Elsõsorban talán éppen
nekik lehetne ajánlani az egyetemes emberi
tudás és mûvészet e két kiemelkedõ alakjának
egymást kiegészítõ és napjainkban is érvényes
gondolatait.

Végül engedjenek meg egy anekdotát,
egy történetet, ami vagy megtörtént, vagy nem,
és amit kissé merész képzettársítással akár hús-
véti történetnek is nevezhetnénk: Auschwitz-
ban történt. A szenvedéstõl elcsigázott em-
berek egy csoportja elhatározta, hogy egy régi
zsidó szokás szerint törvényt ülnek. Meg-
szervezték és annak rendje-módja szerint le is
bonyolították a tárgyalást. A vádlott Isten volt.
Azzal a váddal ültették a vádlottak padjára,

hogy eldöntsék: bûnös-e vagy sem az õ sorsu-
kért, mérhetetlen szenvedéseikért. Végül bû-
nösnek találták Istent és elítélték. Mikor ezzel
megvoltak, késõre járt, el is fáradtak, és meg-
könnyebbülést sem éreztek. Végül az egyikük,
talán éppen aki, ezt az egészet kitalálta így
szólt a többiekhez: késõre jár, tegyük el
magunkat holnapra, de elõtte, imádkozzunk!

Kihez is? Istenhez, akit éppen most ítél-
tek el? Igen, éppen Õ hozzá!

Remélem, hogy nem értjük félre ezt a tör-
ténetet, de hogy mindenképpen értelmet kap-
jon, idézem Pál apostol Korinthusbeliekhez
írt második levele, 3-ik részének 17-ik versét:
„Az Úr pedig a Lélek, és ahol az Úr Lelke, ott
a szabadság.”

Ezek az emberek nem az ítélkezésben, ha-
nem az imádságban lelték meg – szörnyû fog-
ságuk és megaláztatásuk ellenére is – a
szabadságot. 

Mindnyájan, mi is, igazi emberi sza-
badságunkat és méltóságunkat Isten köze-
lében lelhetjük meg.

Kívánom, hogy tudjunk jól élni az ünnep
kínálta különleges, nagy lehetõségeivel. A
mai napra pedig kívánok eredményes
munkálkodást, együttgondolkodást.

Ezzel az Igazgatótanács munkálatait meg-
nyitottnak tekintem. 

DR VARGA ATTILA 
fõgondnok

3. számú melléklet

Tájékoztatás a Református Egység Fesztiválról
A Kárpát-medencei református egyházak

szövetségének megerõsítését közel tizenöt ez-
ren ünnepelték 2009. május 22-én Debre-
cenben, a Magyar Református Egyház létre-
jöttét kimondó alkotmányozó zsinathoz kap-
csolódó hálaadó ünnepen. 2014. május 24-én,
az esemény ötéves évfordulóján a Református
Egység Fesztivál ismét Debrecenben népesíti
be a Nagytemplom és a református kollégium
környékét, közös ünneplésre hívva Kárpát-
medence több ezer református gyülekezetét,
sok színes programmal bemutatva egyúttal az
egyház sokrétû, az egész emberi életutat
végigkísérõ szolgálatát.

Az egész családnak tartalmas programokat
nyújtó fesztivál célja az elmúlt években folyama-
tosan építkezõ egységünk megjelenítése, hozzájá-
rulva összetartozásunk további megerõsítéséhez,
megszólítva – a helyszínbõl adódóan – egyúttal a
rendezvénynek otthont adó várost is. 

„Krisztus a jövõ, együtt követjük õt!” –
hangzott 2009-ben a hálaadó ünnep Kárpát-
medencei egységünket kifejezõ hitvallása. Míg
az alkotmányozó zsinat pillanataiban sokak
várakozását a „jövõ” szócska tükrözte, öt év
elteltével most az „együtt” gondolatköre kap-
hat nagyobb hangsúlyt. A „Legyenek láthatóvá
tetteid” (Zsolt 90,16) bibliai jelmondat jegyé-
ben megrendezendõ fesztivál a magyar refor-
mátusok idén megtartott hetedik világtalál-
kozójának egyik központi rendezvénye lesz.

Az eseménysor délelõtt 10 órakor ünne-
pélyes megnyitóval veszi kezdetét. A színpadi

programok (koncertek, színdarabok, táncbe-
mutatók, gyermekmûsorok), kiállítások, kerek-
asztal beszélgetések több helyszínen zajlanak
majd. A szabadtéren felállított nagyszínpad,
kisszínpad és gyermekszínpad mellett szerepet
kap a Nagytemplom, a Kistemplom, valamint
egyebek mellett a református kollégium udva-
ra és díszterme is. A programok összeállítása
során fontos cél az egyházhoz kötõdõ, minõ-
ségi produkciók felvonultatása. A fesztivál-
szerû, részben kisebb gondolatébresztõ prog-
ramelemekbõl is építkezõ eseményfolyamot
délután 4 órától közös istentisztelet zárja úrva-
csorai közösséggel. 

Az egyházi szolgálati területek kreatív be-
mutatkozása során az a szervezõelv kap kiemelt
hangsúlyt, hogy az egyház hogyan jelenik meg
a társadalomban, a „bölcsõtõl a koporsóig” ho-
gyan szólítja meg az embereket és hogyan se-
gíti õket életútjuk során. Egy-egy életkorhoz
kapcsolódó szolgálati területet egy-egy intéz-
mény képvisel majd, lehetõség lesz ugyan-
akkor az egyházi munkaágak Kárpát-medencei
jelenlétét is megismerni. A végigjárható „állo-
másokon” – születés, kisgyermekkor, kisis-
kolás kor, középiskolás kor, fiatal felnõtt (egye-
temista) kor, felnõttkor, idõskor – és ezzel pár-
huzamosan a lehetõségek piacán így bontakoz-
hat ki a fesztivál látogatói számára egyházi éle-
tünk gazdagsága, amivel Kárpát-medencei
reformátusként a gyülekezetekben, az oktatási
intézményekben, a különbözõ speciális lelki-
gondozói szolgálatok, egyházi civilszervezetek,

kiadók és református médiumok munkája
nyomán – és még számos helyen és formában –
nap mint nap találkozhatunk.

Gyakorlati kérdésekrõl szólva, a programo-
kon való részvétel elõzetes regisztrációt, jelent-
kezést nem igényel, ugyanis a résztvevõk vár-
hatóan nagy számára tekintettel a szervezõk szál-
lást és étkezést nem tudnak biztosítani. A szer-
vezõk arra bátorítják a gyülekezeteket, hogy
összefogva, és ha tehetik, a testvér-gyülekeze-
teikkel közösen vegyenek részt az ünnepi al-
kalmon. Ez az esetleges szállásigények megoldá-
sában is segítséget jelenthet, de akár az egész
hétvégére közös programokat szervezve a testvér-
gyülekezeti kapcsolatok erõsítéséhez is hozzá-
járulhat. Az ünnepi esemény idején szervezett,
közös étkezés nem lesz. Frissítõ italokat és ételt a
téren felállított sátraknál kedvezményes áron
lehet majd vásárolni. A rendezvény helyszínén
önkéntesek segítik majd a program lebonyolí-
tását. Az információs pontnál igyekeznek a részt-
vevõknek segíteni, valamint az egyénileg és cso-
portosan érkezõknek a pályaudvaron és a na-
gyobb csomópontoknál adnak majd pontos útba-
igazítást. A busszal és személygépkocsival érke-
zõk útvonalát a városon belül táblák is segítik
majd. A rendezvényre a buszoknak ingyenes
parkolóhely áll rendelkezésre. Személygépko-
csival érkezõk számára nem tudnak ingyenes
parkolóhelyet biztosítani.

ANTAL JÁNOS
elõadótanácsos

Megnyitó beszéd
1. számú melléklet
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4. számú melléklet

5/a. számú melléklet 

FIZETÉSI SÁVOK 

Kategória Értel-
mezés

Alsó
határ

Felsõ
határ

Kezdõ lelkészi
fizetés (DEB) 1-3 év 1400

RON
1500
RON

Kezdõ lelkészi
fizetés (DEB) 3-6 év 1500

RON
1700
RON

Rendes lelkészi
fizetés (DEF) 6-10 év 1700

RON
1900
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (II) 10-15 év 1900

RON
2300
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (II) 15-20 év 2300

RON
2600
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (I) 20-25 év 2600

RON
2800
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (I) 25-30 év 2800

RON
3100
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (I) 30-35 év 3100

RON
3500
RON

Minõsített lelkészi
fizetés (I)

35 év
fölött

3500
RON

3800
RON

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 
ESPERESI, VALAMINT LELKIPÁSZTORI
HIVATALAINAK – Székhelyükön

Nagytiszteletû Esperes úr!
Nagytiszteletû Lelkipásztor úr!

A 2014. április 4-i rendes Igazgatótanácsi
gyûlésünkön határozat született a lelkipásztori
fizetések alsó és felsõ határárainak módosí-
tásáról. 

A határozat csupán a lelkészi fizetések
alapkategóriáit érinti, hiszen a 2009. januári
kormányhatározat a négy alapkategóriát (DEB,
DEF, II, I) megduplázta azzal, hogy bevezetés-
re került a középiskolai tanárok fizetését
alapul vevõ 65%-os, illetve 80%-os felosztás.
Az így létrejött 8 kategóriát, az említett kor-
mányhatározat ismételten 11 korhatáros kate-
góriára osztotta. Ezzel a 280 szolgáló lelki-
pásztort 88 fizetési kategóriába sorolták be.

A rendszert tovább bonyolítja az a tény,
hogy a bukaresti költségvetés nem veszi figye-
lembe, hogy az egyes kategóriákon belül hány
kongruára van szükség, hanem eleve meghatá-

rozza azok számát, és így megesik az, hogy az
azonos szolgálati idõvel rendelkezõ lelkipász-
torok eltérõ kongrua kategóriákban szerepelnek
(rendes, nagyobb, alacsonyabb), attól függõen,
hogy mely kategóriában maradt szabad hely. 

Igazgatótanács javaslata, illetve határozata
a 2014. esztendõre kibõvítette a lelkipásztori
sávok rendszerét, így az eddigi hét helyett
kilenc sávba sorolta azt, figyelembe véve a
szolgáló lelkész régiségét.

A hétrõl kilencre bõvített alapkategória alsó
és felsõ határán belüli fizetés minden esetben az
Egyházmegyei Tanács elfogadó határozatával
válik véglegessé. A kategórián belüli fizetést a
gyülekezet presbitériuma határozza meg. 

A lelkészi fizetések határai minden esetben
alapfizetést jelentenek, amire rászámolandó a
kórpótlék, illetve esetlegesen az ételjegy.

Isten áldását kérve életükre, maradok
tisztelettel:

Nagyvárad, 2014. április 7.

FARKAS ZSOLT
elõadótanácsos

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI 
REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET 
IGAZGATÓTANÁCSI HIVATALA

ÁTVILÁGÍTÓ BIZOTTSÁG

KÁDÁR György lelkipásztor 

C.N.S.A.S. I 263679. 
(Erededeti megnevezés: 

Mapa de verificare Nr. 865/ 1988.04.07, majd
Dosar de urmarire informativa 

Nr. 1197/ 1988.11.16.- 1991.07.01.) 
számú dosszié ügyében hozott

6/2013. számú 
HATÁROZAT

A Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület Igazgatótanácsának 28/ 2009. számú
határozata értelmében létrejött, a kommunista
titkosszolgálattal való együttmûködést vizsgáló
Átvilágító Bizottság, a mai napon a rendelke-
zésére bocsátott, a C.N.S.A.S. I 263679 (eredeti
megnevezés: Mapa de verificare Nr. 865/
1988.04.07, majd Dosar de urmarire informati-
va Nr. 1197/ 1988.11.16.- 1991.07.01.) számú

dosszié alapján tanulmányozta a megfigyelés
folyamatát és körülményeit. 

Átvilágító Bizottság megállapítja: 

Kádár György rátoni lelkipásztor beszer-
vezési kísérletét Ficut Iosif, a krasznai milícia
törzsõrmestere kezdeményezi, az e célból
keltezett kérvény tanúsága szerint 1982. április
2-án. A kérvényre késõbb ceruzával ráírták:
visszautasítva. Ivan Ioan alezredes és fenti
õrmester 1984. szeptember 6-án kelt jelentésé-
ben javaslatot tesz a Szilágy megyei Securita-
tenak, hogy a lelkipásztort vonják felügyelet
alá. Ennek oka: „az NSZK-beli Quelle céggel,
amelytõl anyagi támogatásban részesül, vala-
mint nacionalista nézeteket valló személyekkel
fenntartott kapcsolata.” A javaslatot Butiri
Valeriu ezredes a Securitate fõnöke jóvá-
hagyja. 1988. november 16.-án kelt jelentésben
Ivan Ioan és Ghitea Vasile alezredesek már a
nyomozati megfigyelésre tesznek javaslatot,
amelyet a parancsnok elrendel. Az alaposan
kidolgozott intézkedési tervben a korábbi
hivatkozásokat megerõsítik más külföldi
személyekkel, és Dobri János, kolozsvári lelki-
pásztorral fenntartott rendszeres kapcsolattar-
tása is. Rámutatnak arra is, hogy a gyüleke-
zetben rendszeresen szervez a gyermekek és
fiatalok számára tevékenységeket. A vizsgálat
célja továbbá a megyében fellelhetõ „betánista

csoport” megismerése, amihez õ maga is tarto-
zik. Valamint az is, hogy a krasznai mûemlék
templomot külföldiek látogatják. A dossziéban
fellelhetõ jelentések kézzel, és írógéppel
íródtak, némelyek tartalmazzák a fedõnevek
szignóját is. A megfigyelési fedõnév: „REFOR-
MATUL”, illetve „KADAR”. A közvetlen meg-
figyelést „SONY”/ „SANYI”, „HERMAN”,
„VINATORUL”, „DOBRESCU”, „TIBI”,
„SOMU” informátorok végzik, közülük néhá-
nyan lelkipásztorok. A számottevõ jelentés-
tevõk közül megemlítjük: „POPESCU”, „BI-
RO”, „BOJESCU”, „GIMI”, „ANTON”, „ADI”,
„CALIN”, „AGRONOMUL”, „RODICA”,
„FLOARE”, „DAROLTI”, „SAMY”, „SECRE-
TARUL”, „MARGARETA”, „CULIC”, „PET-
RESCU”, „RONDON”, „STANCIU”, „PAT-
CAS IOAN/ PETCHES IOAN”, „GABY”,
„IANOS” informátorokat. A jelentéseket ellen-
jegyzõ és a megfigyeléssel megbízott irányító
tiszt Tarau Simion kapitány, valamint a krasz-
nai milícia altisztjei: Gavrilut Ioan, Negrea
Traian fõtörzsõrmesterek, Ciulean Mircea,
Roman Nicolae törzsõrmesterek.

A Kádár György olvasható kézjeggyel el-
látott kötelezvény felelhetõ a vizsgált iratcso-
móban. Azonban ez sem fedõnevet, sem együtt-
mûködési nyilatkozatot nem foglal magába.    

A személyes meghallgatás során Kádár
György lelkipásztor elmondta a következõket:
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KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS
EGYHÁZKERÜLET 
IGAZGATÓTANÁCSI HIVATALA

ÁTVILÁGÍTÓ BIZOTTSÁG

SZÛCS András Ottó lelkipásztor 

C.N.S.A.S. I 85525. 
(Eredeti megnevezés: 
Mapa de verificare 

Nr. 6846/ 1988.11.30.- 1987.05.31.)
számú dosszié ügyében hozott

5/2013. számú
HATÁROZAT

A Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület Igazgatótanácsának 28/ 2009. számú
határozata értelmében létrejött, a kommunista
titkosszolgálattal való együttmûködést vizsgá-
ló Átvilágító Bizottság, a mai napon a rendel-
kezésére bocsátott, a C.N.S.A.S. I 85525
(eredeti megnevezés Mapa de verificare Nr.
6846/ 1988.11.30.- 1987.05.31.) számú dosszié
alapján tanulmányozta a megfigyelés folya-
matát és körülményeit. 

Átvilágító Bizottság megállapítja: 

Szûcs András Ottó IV. éves teológus
ellenõrzését Ungvari Iosif alezredes javasla-
tára a Kolozs megyei Securitate rendeli el.
Célja: „Deák Ottó budapesti református lelki-
pásztorral fenntartott kapcsolat megisme-
rése”, és az „egyházi égisz alatt zajló magyar
nacionalista cselekmények megelõzése.” A
megfigyelési fedõneve: „ANDRAS”. Az
intézkedési terv szerint „SOMESAN”,
„IOAN”, „VICTOR”, „BARTA”, „KIS” és
„BIBLIOTECARUL” informátorokat rende-

lik a teológus megfigyelésére. Az ellenõrzési
dosszié a tanárok jellemezését, valamint
„MIKLOS”, „OLIMPIA”, „EMILIAN” fedõ-
nevû informátorok jelentéseit tartalmazza.
Fenti írásokban több helyen védett szöveg-
részt található. 1989. május 5-én kelt beszá-
molójában Ungvári alezredes javaslatot tesz
Szûcs András Ottó fegyelmi megfenyítésére a
Rektori Hivatal bevonásával. Az 1989. május
22-én kelt következõ beszámolójában javasla-
tot tesz az ellenõrzési folyamat lezárására,
azzal az indoklással, hogy a május 18-i rektori
figyelmeztetés elérte célját.   

A személyes meghallgatás során Szûcs
András Ottó lelkipásztor elmondta a követke-
zõket: 

Szûcs András Ottó elmondja, hogy õt az
állambiztonsági szervek soha nem keresték
meg. Csupán sejtették a kollégáival, hogy
esetleg megfigyelik õket. Õ azért nem kérte ki
a dossziéját, mert félt attól, hogy megtudja,
legjobb barátai közül valaki besúgta. Az õ
lelkiismerete tiszta, Ungvárit csak látásból
ismerte, de õt soha nem próbálták beszer-
vezni. Elmond egy esetet 1986-ból: egyik
kollégája egy magyarországi kirándulást
szervezett, azonban õ nem kapott útlevelet.
Kérdésére, hogy miért nem juthat útlevélhez,
azt a feleletet kapta, hogy erre csak a
szekuritáte tud választ adni. Egyik lelkész
tanácsa ellenére mégis elment érdeklõdni.
Nem értette pontosan az összefüggéseket, de
végül is valószínûleg éppen annak a
lelkésznek a közbenjárására megkapta az
útlevelet 10 napra. A dossziéja kivetítésekor
elõtárt, egy magyarországi ismerõsnek írt
levél román fordításával kapcsolatban el-
mondja, hogy nem emlékszik a levélre és a
benne foglaltakra. Arra sem emlékszik, hogy
valaha is kapott volna megrovást a tanári kar
részérõl, amint az egyik jelentésbõl kitûnik.
Arra a kérdésre, hogy 1990 után keresték-e, a
válasza: igen. 2007-ben felhívta egy Mureºan

nevû kapitány, aki Temesváron szerette volna
meghívni egy kávéra. Rögtön szólt az espe-
resnek. Két-három hét múlva ismét kereste
telefonon, ekkor beleegyezett a találkozásba.
A tiszt megkérdezte, mi a véleménye a transz-
szilvanizmusról. Õ elmondta ezzel kapcso-
latos véleményét. Érdeklõdött a püspök-
választásról is. Mindez a beszélgetés magyar
nyelven zajlott le. Egy év múlva is megkereste
telefonon, de akkor már visszautasította a
meghívást.

A fentiek alapján 
Átvilágító Bizottság megállapítja:

SZÛCS András Ottó
lelkipásztor

semmilyen formában nem mûködött együtt 
a kommunista titkosszolgálattal, 

annak ügynöke/ informátora nem volt. 

Nagyvárad, 2013. július 2.

PÜSÖK SÁNDOR CSABA
elnök

BARACSI LEVENTE ZOLTÁN 
jegyzõ

GELLÉN SÁNDOR
bizottsági tag

ZÁRADÉK.

A Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület Igazgatótanácsa elfogadja, a kommu-
nista titkosszolgálattal való együttmûködést
vizsgáló Átvilágító Bizottság 5/2013. számú
HATÁROZATÁT, nevezett lelkipásztor átvi-
lágítása tárgyában. 

Ugyanakkor elrendeli az átvilágítási Ha-
tározat érvénytelenítését, és az ügy újratár-
gyalását, amennyiben újabb adatok, bizo-
nyítékok kerülnek elõ. 

Teológiai tanulmányainak évei alatt tudo-
mása szerint nem figyelték meg és beszervezé-
sével sem próbálkoztak. Rátoni lelkészi szolgá-
lata idején próbálkoztak beszervezésével, de õ
visszautasította. Írattak vele egy nyilatkozatot,
melyet õ úgy fogalmazott meg, hogy csakis az
egyházi hatóságokon keresztül hajlandó az
együttmûködésre. Ezt az állambiztonsági szer-
vek felháborodással vették tudomásul. A hely-
béli rendõr is megpróbálta beszervezni, mond-
ván, hogy szükségük van egy emberre, de õ ak-
kor is visszautasította. Okot adhatott a megfi-
gyelésre, hiszen voltak magyarországi, hollan-
diai kapcsolatai (szebeni teológiai tanulmányai
idejébõl), de környezetébõl nem tud senkit
megnevezni, akire gyanakodna. Nyugodt lelki-
ismerettel kijelenti, hogy soha senkirõl nem írt
jelentést és ellenállt a legnagyobb beszervezési

kísérletnek is. Krasznai megválasztásakor sem a
püspök, sem az esperes nem támogatta, pártvo-
nalon sem támogatták odakerülését. Egyik ak-
kori presbitere jóindulatúan ajánlotta, inkább
írja alá a beszervezési nyilatkozatot, ha ettõl függ
a megválasztása, aztán úgysem kell jelentenie.
De õ nem vállalta, mondván, hogy akkor nem
tudna tiszta lelkiismerettel felmenni a szószékre. 

A fentiek alapján Átvilágító Bizottság
megállapítja:

KÁDÁR György
lelkipásztor

semmilyen formában nem mûködött együtt 
a kommunista titkosszolgálattal, 

annak ügynöke/ informátora nem volt. 

Nagyvárad, 2013. július 2.

PÜSÖK SÁNDOR CSABA elnök

BARACSI LEVENTE ZOLTÁN jegyzõ

GELLÉN SÁNDOR bizottsági tag

ZÁRADÉK.

A Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület Igazgatótanácsa elfogadja, a kommu-
nista titkosszolgálattal való együttmûködést
vizsgáló Átvilágító Bizottság 6/2013. számú
HATÁROZATÁT, nevezett lelkipásztor átvilá-
gítása tárgyában. 

Ugyanakkor elrendeli az átvilágítási Hatá-
rozat érvénytelenítését, és az ügy újratárgyalá-
sát, amennyiben újabb adatok, bizonyítékok
kerülnek elõ. 

5/b. számú melléklet 
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Címünk: RO-410210 ORADEA
str. Jean Calvin nr. 1, jud. Bihor
Telefon/Fax: (+40)259/416-067

E-mail: partiumikozlony@yahoo.com
Honlap: www.kiralyhagomellek.ro

A szerkesztõbizottság elnöke:
CSÛRY ISTVÁN

Felelõs szerkesztõ:
WAGNER ERIK

Tördelõszerkesztõ: PETRIKÓ ILDIKÓ
Készült a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület

Szenczi Kertész Ábrahám Nyomdájában
Felelõs vezetõ: WAGNER ERIK

A Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület lelkésztovábbképzõt szervez, A lelki-
pásztor mint… címmel, a lelkipásztori egzisz-
tencia néhány kérdéskörét érintõ témában. 

A lelkipásztorról alkotott kép mind a tár-
sadalom egészében, mind az egyházban na-
gyon széles skálán mozog. A hetente egyszer
prédikáló, majd semmit sem tevõtõl, a szün-
telenül munkálkodó szellemi-lelki munkásig,
a tudóstól a gazdálkodóig, a talán mindenre
képes és mindent tudó lelkipásztor képe él a
köztudatban. Sajátságos problematika a lelki-
pásztori egzisztencia, amely olykor megértett,
máskor félreértett, pedig a lelkipásztor is
ember, méghozzá értõ, érzõ, gondolkodó,
alkotó és munkálkodó. A köz mellett van ma-
gánélete is. Lelkipásztor-továbbképzõ progra-
munkon a lelkipásztori lét néhány kérdését
járjuk körül hiteles szakemberekkel, nyilván
nem a teljesség igényével. Konkrét témákra
fókuszálunk, elõadásokkal, kiscsoportos meg-
beszélésekkel, azonnali visszajelzésekkel,
lehetõleg interaktív módon. 

Órakeret: 20 óra 
Idõpont: 2014. szeptember 22-24. 
50 fõ részvételével* 

Megjegyzés: 
A lelkésztovábbképzõ akkor ér véget, ami-

kor minden résztvevõ tagja két héten belül
visszaküldi személyes reflexióit, három-öt
oldalban. Beküldésük a kreditpontok meg-
szerzésének feltétele. A továbbképzõ javasolt
kreditértéke 20 pont. 

Egyházkerületi felelõs: Lukács József
fõjegyzõ, az OLTT alelnöke 

Farkas Zsolt elõadótanácsos, KRE
Közigazgatási Ügyosztály. Bejelentkezés:
+40762638210, zsolif@yahoo.com 

Szakmai felelõs: Dr. Pálfi József. Elérhetõ-
sége: +40743180363, palfijozsef67@gmail.com 

Jelentkezési határidõ: 2014. augusztus 31. 
A tanfolyam helyszíne: Nagyvárad, Partiu-

mi Keresztény Egyetem 

1. NAP / 2014. SZEPTEMBER 22. 

09.00-10.00 Érkezés, regisztráció 
10.00-10.25 Félóra csendesség – 

Ft. Csûry István, a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület püspöke 

10.30-11.15 Közösség a közös ég alatt –
Szakács Gergely lelkipásztor, Pápa
(parókia.hu portál) 

11.30-12.50 A korszerû lelkipásztor-tovább-
képzésrõl – Dr. Fazakas Sándor teológiai
professzor, Debrecen              

13.00-14.00 Ebéd (Arany János Kollégium) 
14.00-14.50 Szieszta 
15.00-18.10 A lelkipásztor lelke – Dr. Balogh

Klára pásztorálpszichológus, Debrecen
18.20-19.00 Vacsora 
19.10-21.00 Film és annak megbeszélése,

szabadprogram 

2. NAP / 2014. SZEPTEMBER 23. 

08.00-08.50 Reggeli 
09.00-09.25 Félóra csendesség 
09.30-12.45 A lelkipásztor mint menedzser(?)

– Dr. Fruttus István Levente pszichológus,
egyetemi docens, Nagykõrös

13.00-14.50 Ebéd, szieszta 
15.00-18.30 A pénz uralja a világot, de ki

uralja a pénzt? – Teológiai és világi
pénzmodellek Jézustól, Kálvinon át
napjainkig – Dr. Békefy Lajos teológus,
író, szerkesztõ – Magyarország 
A lelkipásztor mint pénz-ügyes –
Ballai Zoltán lelkipásztor, Kolozsvár 
A lelkipásztor mint vállalkozó –
Filep Ferenc lelkipásztor, Árpád 

18.30-19.30 Vacsora 
19.45-…  A lelkipásztor mint homo (párt)

politicus. – Pódium beszélgetés Batta
István felvidéki lelkipásztorral

3. NAP / 2014. SZEPTEMBER 24. 

08.00-08.50 Reggeli 
09.00-09.25 Félóra csendesség – Lukács

József fõjegyzõ, az OLTT alelnöke 
10.00-11.15 A lelkipásztor mint tudós ember

– Dr. Gaál Botond teológiai professzor,
akadémikus, Debrecen 

11.15-11.30 Szünet 
11.30-12.45 A lelkipásztor mint korszerû

igehirdetõ – Dr. Kiss Jenõ teológiai
professzor, Kolozsvár 

12.45-13.30 Zárszó, egyebek 
14.00-15.00 Ebéd, eltávozás 

* (Szerk. megj.: lapzártáig a meghirdetett
helyek beteltek)

Közlemény

Csûry István püspök volt az Írországi
Presbiteriánus Egyház éves közgyûlésének
díszvendége. Testvéregyházunk június 2-5
között tartotta közgyûlését az Észak-íror-
szági Belfastban. Antal János elõadótaná-
csos kísérte el jószolgálati útjára egyház-
kerületünk elöljáróját. 

Egyházkerületünk püspökét érte az a
megtisztelõ felkérés, hogy meghívott
európai, amerikai és afrikai egyházi elöl-
járók nevében köszöntse a mintegy ezer-
tagú küldöttgyûlést az ünnepélyes meg-
nyitón. Igei köszöntõjében Csûry István
püspök köszönetet mondott az írországi
presbiteriánus egyház határokon átívelõ,
világot átkaroló külmissziós szolgálatáért.

A közgyûlés második napján Michael
Barry megválasztott moderátor fogadta a
királyhágómelléki püspököt, melynek
rendjén a további testvéri együtt-
mûködésrõl váltottak szót. A stratégiai
együttmûködés részleteirõl küldöttsé-
günk a Külmissziós Bizottság vezetõjével,
Uel Marrs lelkipásztorral és fõmunka-
társaival egyeztetett, különös tekintettel
az ifjúsági munkára, illetve a belmisszió
egyéb területeire. A látogatás rendkívüli
alkalom volt egyházaink kapcsolatának
szolgálatban kiteljesedõ megújhodására.    

„Egyházkerületünk a trianoni béke-
diktátum gyásznapján a máig eleven sebet
enyhítendõ, missziói szolgálatot vállal a
nemzeti egység, valamint a nemzetközi
kapcsolatok terén. Pünkösd elõestéjén a
megközelítõen hasonló történelmi drámá-
kat átvészelõ Észak-Írországból buzdítjuk
Testvéreinket a többletszolgálat vállalá-
sára, mert erre egyértelmû igei bíztatás
érkezett: Bizony, bizony, mondom nék-
tek: aki hisz énbennem, azokat a csele-
kedeteket, amelyeket én teszek, szintén
megteszi, sõt ezeknél nagyobbakat is tesz.
(Jn. 14,12)” – üzente Csûry István
püspök. 

Belfast, 2014. június 5. 

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI
REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET

TÁJÉKOZTATÁSI 
SZOLGÁLATA

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 

Lelkésztovábbképzõ Programja


