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Köszöntjük az Olvasót!

E gyházkerületünk életét bemutatni nem egyszerû fela-
dat, hiszen az eltelt esztendõkben sok olyan figyelemre
méltó folyamat zajlott, amelyek hatásáról és értékérõl

hosszasan lehetne beszélni. Ebben a füzetben arra vállalkoz-
tunk, hogy szerteágazó tevékenységeink közül csak néhányat
tárjunk az Olvasó elé, és a teljesség igénye nélkül szóljunk az
eredményekrõl: a kitartó pályázgatás gyümölcsérõl, a gyü-
lekezetekben zajló felújításokról; a misszióról és a diakóniá-
ról; a határon túli kapcsolatépítésrõl, az egyházi médiáról és
egyebekrõl. 

Némelykor a munka eredményét teljesen magától értetõ-
dõnek tartjuk, és fölöslegesnek tartjuk, hogy beszámoljunk
arról, hogy mennyi tervezés, igyekezet és imádság kísérte a
megvalósítást. Pedig miközben szerényen hallgatunk a sike-
rekrõl, hallgatásunkat közömbösségnek gondolhatja a világ,
vagy épp olyan híreket hallhat, amelyek elfedik a jót, de
aránytalanul kinagyítják a rosszat. Ezért kell szólnunk, a
képek és szavak erejével, hiszen nem dicsekedni akarunk, és
tudjuk, hogy egyedül a Gondviselõ Atyának tartozunk
hálával mindezekért.

Adja az Úr, hogy sokat munkálkodhassanak mindazok,
akik Egyházunk javára fáradoznak! A zsoltárossal együtt
kérjük az Istent, hogy kezeinknek munkáját tegye állandóvá!

WAGNER  ERIK  elõadótanácsos

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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A kitartó pályázgatás eredménye 

A z elmúlt idõszakban a hegyközszáldobágyi templom
felújítása halaszthatatlanná vált, egyrészt a felgyor-
sult vizesedés, másrészt a templomhajó és a torony

falának a repedezései miatt. Ez ügyben kerestem meg legelõ-
ször Emõdi Tamás mûszaki elõadó urat. A vele való kapcsolat-
tartás mellett igyekeztem informálódni a felújítás lehetõségérõl,
pontosabban annak anyagi támogatásáról. Az Igazgatótanácsi
Hivatalban Farkas Zsolt elõadótanácsos úr elé tártam ügyünket
és helyzetünket, aki nemcsak megértéssel volt irántunk, hanem
segítséget is ígért a támogatások elnyeréséhez.

Elsõ alkalommal 2011-ben a Gustav Adolf Werk  szerve-
zethez benyújtandó pályázathoz kaptunk segítséget a pályázat
anyagának összeállításához. Miután pályázatunk kedvezõ
elbírálásban részesült, a megígért támogatás elégséges
fedezetnek bizonyult ahhoz, hogy elvégeztessük a geológiai
tanulmányt, és a vizes vakolatokat kívül-belül eltávolítva a
templom körül elvégezzük a drénezést.

Ugyancsak Farkas Zsolt elõadótanácsos bíztatott, hogy
adjunk be pályázatot a Román Kormány támogatására is.
Segítségével összeállítottuk a pályázat anyagát a templom-
torony sisakkal együtt történõ felújítására. A Vallásügyi
Államtitkárság így 30.000 lejjel támogatta a munkánkat.

2012-ben nyílt lehetõség a Megyei Tanács támogatására
pályázatot benyújtani. Ebben is támogatást kaptunk az
egyházkerülettõl, hathatós segítséggel elkészült a pályázat.
15.000 RON támogatást ítéltek a javunkra, ami közel elégséges
volt a templomhajó külsõ felújítására.

Istennek adunk hálát az eredményekért!

KELEMEN  ISTVÁN lelkipásztor

Gyülekezeteink
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A felújított hegyközszáldobágyi templom
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Lakóházból templom épült Csillagvároson
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Templomépítés Csillagvároson

A Nagyvárad-Csillagvárosi Református Egyházközség
az utóbbi évtizedekben egy lakóházból átalakított
imaházban végezte tevékenységét. Egyetlen helysé-

get használhatott a gyülekezet istentiszteleti helyül, gyermek-
programok, játszóházak, szeretetvendégségek és egyéb gyüle-
kezeti alkalmak tartásánál. Az utóbbi évek gyarapodó szolgálati
lehetõségei következtében, a meglévõ gyülekezeti ház szûkös-
nek bizonyult. Emellett a közel száz éves épület generális javí-
tásra szorult. A kisebb javítások nem segíthettek az épület rossz
állapotán.

Egy átfogó fejlesztési tervet készítettünk, melynek célja
többfunkciós gyülekezeti központ építése, mely teljes mérték-
ben megfelel a mai kor követelményeinek. Terveink között
szerepelt a kibõvített templom, gyülekezeti terem, irodahelyi-
ségek, vendégszobák megépítése, valamint az udvar rehabili-
tálása. 2011-ben terveinket tett követte és így 2014-re ezeket
az építési munkálatokat nagy részben megvalósítottuk. 

Ezt a sokrétû munkát fõként pályázaton elnyert pénzbõl
tudtuk megvalósítani. Munkánk elvégzését hathatósan
támogatták a Királyhágómelléki Református Egyházkerület
vezetõ munkatársai, akik felismerték, hogy közösségi életünk
egyik fontos bázisát építjük meg ezzel a gyülekezeti központ-
tal. Az „egymás terhét hordozzátok” elvet ültették gyakorlat-
ba, amikor pártfogó módon kísérték figyelemmel egyházköz-
ségünk tevékenységét. Egyházkerületünkben él a krisztusi
egy test fogalma, melyben minden tagnak megvan a maga
helye. A test is akkor él egészséges életet, ha a tagok harmo-
nikusan mûködnek, egyházunk, mint Krisztus teste akkor él
egészséges életet, ha a gyülekezetek jó törekvéseit a vezetõ
testületek ismerik és támogatják. 

VINCZE  ZOLTÁN lelkipásztor



Sikeres felújítás Pettyénben

Pettyén 700 lelkes kis település Szatmár megyében, a
Szamos és Homoród folyók találkozásánál, a Szamos
bal partján, Szatmárnémeti városközpontjától tíz

kilométerre fekszik. Református temploma igényes kivitele-
zésben 1873-ban, felekezeti  iskolája – ami jelenleg  gyü-
lekezeti ház szerepét  tölti be – a XX. század elején épült. A
2009 és 2014 között megújult templomot 1972-ben javították
korábban. Állaga leromlott, a háromszáz fõt számláló gyüle-
kezetnek nem volt anyagi ereje a javításhoz. A gyülekezeti
házzá alakított egykori felekezeti iskolát használatba 2002-
ben, végérvényesen viszont csak 2006-ban kaphatta meg az
Egyházközség. Ezen épületen áldatlan átalakításokat eszkö-
zöltek az elmúlt rendszerben, ezeket a 2006 és 2010 között
zajló általános javítások alkalmával sikerült kijavítani, és Isten
dicséretére alkalmassá tenni az épületet.

Az Egyházközség vezetõségére a reménység fel nem
adása, a bizalom, az adományok gyûjtése és a kitartó pályázás
jellemzõ. A beadott pályázatok a Királyhágómelléki Reformá-
tus Egyházkerület hathatós támogatása nyomán bõ harmad-
részben  nyertek, így nagy támogatásban részesült egyházköz-
ségünk a hazai Vallásügyi Államtitkárság és a németországi
Gustav Adolf Werk részérõl. A megnyert összegeket jelentõs
résszel  megpótolva, a kitûzött célnak megfelelõen a templom
és a gyülekezeti hajlék általános javítására költötte egyház-
községünk, így templomunk immár régi pompájában tün-
dököl, gyülekezeti házunk pedig új funkciójával új köntösbe
öltözve várja a lelkes hívek seregét. 

Egyházközségünk hálás köszönetét fejezi ki a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület jelenlegi vezetõségének az
önzetlen, semmit el nem váró és mégis hatékonyan megmu-
tatkozó szeretetért, hathatós támogatásért!

GENDA  ÁRPÁD  SZABOLCS lelkipásztor  

Gyülekezeteink
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A felújított pettyéni templom szószéke
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A felújított árpádi templom



Épületfelújítások Árpádon 

Á rpád falu már a 13. században egyházas község volt.
A jelenlegi templom 1798-ban épült. A toronyba
1875 májusában villám csapott, de még abban az

évben elkészült a szép díszes bádogtetõ, villámhárítóval ellát-
va. A templomhajót eredetileg zsindelytetõ fedte, és csak
1926-ban fedték be bádoggal.

Az utolsó templomrenoválás óta nagyon sok változáson
ment át a falu. Az egyházközségnek sikerült visszaszereznie az
ingatlanjait. Ezeket nagyon romos, vagy félig összedõlt álla-
potban adta vissza az állam. Három iskolaépületrõl van szó.
Mind a hármat Isten segedelmébõl sikerült felújítani részben
hollandiai, részben az RMDSZ-tõl kapott segítséggel, vala-
mint önerõbõl. A Királyhágómelléki Református Egyházke-
rület támogatásával sikeresen pályáztunk az UKK-nál, a hazai
Vallásügyi Államtitkárságnál, a Gusztáv Adolf Werk-nél.

Az elsõ felújított épületben kapott helyet 2004-ben a falu
kilakoltatott óvodája, ahol jelenleg is kb. 35 gyerek tanul
megfelelõ körülmények között.

2007-2008-ra készült el a következõ épület, amely orvosi
rendelõnek, fogorvosi rendelõnek és imateremnek ad helyet.

A harmadik épületet teljes egészében újjá kellett építeni,
mivel több fala is összeomlott. Ezt a munkálatot 2009-ben kezd-
tük el. Ha Isten segedelmével ez is elkészül, akkor egy diakó-
niai központnak és néhány vendégszobának fog helyet adni.

Jelenleg egyházközségünk 527 lelket számlál, és még
apadó tendenciát mutat, de reméljük hogy hamarosan gyara-
podni fog.

A 2012-es évet a templom belsõ felújításával kezdtük.
Elõször az életveszélyessé vált mennyezetet cseréltük ki, ami
már 214 éves volt, majd ezt követõen a nagyon rossz állapot-
ban lévõ padokat, amelyek egykorúak voltak a templom épü-

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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letével. Mivel a templom belsejében lévõ kövezet is meg-
süllyedt, ez is javításra szorult. Az állagmegóvás érdekében
egy 40 cm-es kavicsággyal töltöttük fel az aljzatot. Ezt a ke-
mény fizikai munkát nagyrészt gyülekezetünk ifjúsága, a
betonozást a falubeli kõmûves mesterek végezték. Isten áldja
meg életüket és segítse további munkájukban!

Az erre szükséges anyagi ráfordítás nagy részét a román
állam, a GAW németországi alapítvány, valamint a helybeli
egyháztagok állták.

2011 nyarán a vihar feltépte a templomtorony báldogza-
tát. Ezt követõen két vállalkozótól is kértünk szakvéleményt,
de egyik sem vállalta a hiba kijavítását, mivel ez a 137 éves
toronytetõ teljes cserére szorult, s 28.000 euróba kerül. Egy
nagyobb vihar a szerkezetet is megbonthatja, ezért mihama-
rabb el kellett kezdeni a munkálatot.

A gyülekezet számára az elõzõ munkálatok is nagy érvá-
gást jelentettek, de újabb terhet vállaltunk. Kértük a Jóistent,
hogy adjon bölcsességet ennek a nagy feladat megoldásához is.

Most is nagyon sokat jelentet a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület segítsége, a  RMDSZ segítsége, az egy-
házközség földjövedelme, valamint az egyháztagok ado-
mányai. A munkálatokat Csapó Ferenc vállalkozó dolgozói
végezték. Isten áldja meg életüket!

Nagyon sok nehézséggel kellett szembenéznie a lelkész-
nek is, valamint a presbitériumnak is. De erõt merítettünk
Isten igéjébõl.

„Vessed az Úrra a te terhedet, õ gondot visel rólad, és
nem engedi, hogy valamikor ingadozzék az igaz.” (Zsolt 55,23)

FILEP  FERENC lelkipásztor
BORSI  JÁNOS  gondnok

Gyülekezeteink
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Cigánymisszió a Királyhágómelléken

A Kolozsvári Diakónia Keresztyén Alapítvány 2011
szeptemberében összefogott a Királyhágómelléki
Református Egyházkerülettel a cigánymisszió

gyermekprogramjának kiszélesítése érdekében.
2011 szeptemberében felkutattuk azokat a gyerekeket,

akik olyan szociálisan hátrányos helyzetû családokban élnek,
ahol nincs módjuk és lehetõségük a tanulásra, nincs anyagi
fedezete a családnak a mindennapi ételre, tanszerekre, ruhákra. 

Októbertõl elkezdõdött az alapítványnál a délutáni
foglalkozás 30 gyerekkel. Amikor vége van a tanításnak, a két
szociális munkás elhozza a gyerekeket az iskolából, ezután
tisztálkodás, imádkozás és az ebéd következik. Ezután hálát
adunk a mindennapi ételért, pár perc szünet után hozzá-
fogunk a házi feladatok elkészítéséhez, s ha azzal is készen
vagyunk, különbözõ tevékenységek következnek: bibliaóra,
kézmûves tevékenységek, tudományokról, tisztálkodásról
tanulunk, énekelünk. Minden hónapban tartunk szülõérte-
kezletet, ahol megbeszéljük a tanulási, viselkedési problémá-
kat. Rendszeresen látogatjuk a családokat, hogy állandóan
figyelemmel tudjuk kísérni a változásokat, számon tudjuk
tartani a problémáikat, illetve segíteni tudjuk õket. A két isko-
lával is jó kapcsolatot ápolunk, ami nagyon fontos a gyerekek
szempontjából, mert így tudunk rendszeresen beszélni az
õket oktató tanítónõkkel, meg tudjuk beszélni az aktuális
problémákat napi szinten, így hatékonyabban tudunk foglal-
kozni a gyerekekkel. Minden alkalmat megragadunk arra,
hogy a gyermekeket szocializáljuk: színházi elõadásokra
járunk velük, kirándulásokra visszük õket, nyári táborba;
különbözõ programokat szervezünk az iskolákkal együtt,
részt veszünk gyermeknapi rendezvényeken stb. Az alapít-

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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ványnál megtartjuk az anyák napját, a Karácsonyt, álarcos
bált. De megtartjuk a gyerekek születésnapját is, ami nagyon
fontos a gyerekek életében, mert nagyrészüknél soha nincs
születésnapi ajándék vagy torta. 

Az egyházkerület biztosítja az ajándékokat a születésnapok-
ra, karácsonyra, támogatnak bennünket a nyári táborra is. 

Míg az elsõ két évben 30, illetve 33 gyerekkel dolgoz-
tunk, 2013 augusztusától már egy új projekt keretén belül,
Bihar megyében Váradon kívül még négy településen
(Diószeg, Székelyhíd, Hegyközszentmiklós és Szentjobb)
indult ilyen délutáni foglakozás rászoruló gyerekeknek.
Immár Váradon 57 gyermekkel dolgozunk, a többi
településeken pedig 24-24 gyerekkel foglalkozunk. Az
alkalmazottak létszáma is jelentõsen megváltozott, minden
településen alkalmaztunk még egy szociális munkást vagy
pedagógust, illetve egy-egy roma származású kisegítõt. Így
mára már Bihar megyében van 153 gyermekünk és 14
alkalmazottunk. 

SZOBOSZLAI  ERZSÉBET megyei koordinátor

Misszió

14



15

Lámpás – workshop

Diakóniai Központ
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A Lámpás Alapítvány

A Lámpás Alapítvány küldetése összefogni az Egy-
házkerület területén lévõ valamennyi alapítványt,
amely diakóniai tevékenységet végez. A Lámpás

Alapítványhoz közel 30 diakóniai tevékenységet végzõ alapít-
vány csatlakozott. Az ernyõszervezetre azért van szükség,
hogy tudjuk és lássuk egyházkerületi szinten is, melyek azok
a gyülekezetek, ahol szervezett, alapítványi formában folyik
diakóniai tevékenység. Egymás kölcsönös erõsítése, egymás
kölcsönös támogatása nagyon fontos. Szakmai napokat szer-
vezünk, ahol a beszámolók, kiscsoportos beszélgetések által
megtanuljuk azt, hogy „nem kiégni kell a szolgálat mezején,
hanem égni azért, amit hivatástudattal vállaltunk”. Továbbá
fontos a társadalomban való jelenlétünk közös erõsítése, és
annak hangsúlyozása, hogy „együtt többek vagyunk”. 

Az Egyházkerület szolgálati skálája a Lámpás Alapítvány
tevékenységi köre által gazdagodott, Isten országának haté-
konyabb munkásai lehetünk a 21. századi társadalomban.

VINCZÉNÉ PÁLFI JUDIT missziói-diakóniai elõadótanácsos

Tevékenységeink
A Lámpás Alapítvány Közösségi Információs és Tanács-

adó Központja 2010-ben kezdte meg prevenciós munkáját.
Fõ tevékenységünk jelenleg a külföldön dolgozni szándéko-
zók, a végzõs diákok tájékoztatása a migrációs veszélyekrõl, a
jogaikról és kötelezettségekrõl a külföldi munkaerõ-piacon.

Egyre több ember gondolja úgy, hogy nálunk kilátásta-
lan az álláskeresés, tanácstalanok a jövõjüket illetõen, és ezért
a bizonytalanba is belemennek. Sokan döntenek úgy, hogy a
közeljövõben külföldi képzésben vesznek részt, vagy megél-

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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hetésüket egy másik országban próbálják meg biztosítani,
gyakran elõzetes informálódás, tájékozódás nélkül, minimális
nyelvtudással vagy akár anélkül, és könnyen áldozatokká
válhatnak. Manapság mindenki hallott már olyan esetekrõl,
amikor becsapják, kihasználják azokat, akik külföldön
szeretnének szerencsét próbálni. Sok esetben nagyon rossz
körülmények között kell hogy dolgozzanak és éljenek, nem
kapnak fizetést, rabszolga-munkára kényszerítik õket, elve-
szik az irataikat, telefonjaikat, így meggátolják, hogy haza-
utazhassanak a családjukhoz. A fiatal lányokkal könnyen elõ-
fordulhat, hogy jól fizetõ modell, pincér vagy ehhez hasonló
munkát ajánlanak nekik, de azután rákényszerítik õket olyan
munka elvégzésére, amit egyáltalán nem akarnak. Célunk,
hogy megelõzzük ezeket a helyzeteket, hogy minden ember
tisztában legyen ezekkel a veszélyekkel, és azzal, hogy ilyen
dolgok megtörténhetnek bárkivel, körültekintõek és nagyon
óvatosak kell hogy legyenek, ha külföldi munkán gondol-
kodnak. Fontos a tájékozottság megszerzése a külföldi
munkavállalás/képzés veszélyeinek megelõzésében. 

Alapítványunknál bárkit szívesen látunk, akinek több
információra van szüksége, együtt leellenõrizhetjük az ügy-
nökséget, amelyik a munkát ajánlotta, vagy magát a munka-
helyet, és nagyon sok hasznos tanáccsal elláthatjuk.  

Ellátogatunk iskolákba és elõadást tartunk a diákoknak
az emberkereskedelem veszélyeirõl és formáiról.  

Egy másik nagyon fontos tevékenységünk, hogy tájékoz-
tatjuk a tanárokat, iskola-pszichológusokat, szociális munká-
sokat ezekrõl a veszélyekrõl, hogy õk is továbbadhassák az
információt azoknak, akikkel együtt dolgoznak. 

Ezeket a tevékenységeket a következõ projektek keretén
belül valósítottuk meg: 

1. „OPEN – Orientation, Perspectives, European Network
for Young Women”.  Tanácsadó és továbbképzõ megelõzési
program kivándorolt, tanuló és munkakeresõ fiatal kelet-
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európai nõknek. Fõ partner: Nemzetközi Ifjúsági Egyesület
(Verein für Internationale Jugendarbeit) Stuttgart, Nürn-
berg, München.

2. TRUTH – Training for Raising Awareness and Under-
standing about the Trafficking of Humans in Europe. (Képzés
a tudatosság növelésérõl az európai emberkereskedem meg-
értésének érdekében.) A projektet a Leonardo Da Vinci –
Transfer of Innovation támogatja. Partnerek: The Sheffield
College, Egyesült Királyág; Inova Consultancy, Egyesült
Királyság; Frontida Zois, Görögország; Regione Emilia-Ro-
magna de la  Bologna, Olaszország. 

3. „A tájékozott személy védett személy” – Jó gyakorlatok
népszerûsítése az emberkereskedelem és a munkaerõ kizsák-
mányolásának megakadályozása érdekében. Partnerek:
AIDRom – Romániai Ökuménikus Egyházak Szövetsége,
Bukarest; Verein für Internationale Jugendarbeit, Stuttgart;
Diakonisches Werk Bremen, Németország.

A jövõre nézve, a legfõbb tervünk, hogy elkezdjük tevé-
kenységeinket a családon belüli erõszak témakörében, a svájci
HEKS Alapítvány támogatásával.

Alapítványunk szeretne segítséget és támogatást nyújtani
a bántalmazott nõknek és azok gyermekeinek, és nélkü-
lözhetetlennek tartja, hogy megértesse az emberekkel, hogy
az erõszak sohasem lehet megoldás a problémára és semmi-
lyen szinten sem elfogadott. A bántalmazott nõknek tudniuk
kell, hogy kaphatnak segítséget, és hogy nem kötelesek elvi-
selni az agressziót. 

A Lámpás Alapítvány munkatársai nagyon fontosnak
tartják ezeket a problémákat és szívvel-lélekkel dolgoznak a
leküzdésük érdekében.  

VURA  OTTILIA projekt koordinátor
RADU  ANITA pszichológus

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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A „Kajántó Mária” Gyermek és
Ifjúsági Otthon

Valamikor 1997 elõtt az élesdi lelkész feleségében,
Kajántó Máriában megfogant a gondolat, hogy építsenek egy
gyermekotthont Élesdre.

1997-ben elkészült az épület, Kajántó Mária akkor már
nem élt, de az otthont az õ nevérõl nevezték el.

Az otthon vezetésével Dr. Sadler Annemariet bízták meg,
aki 17 évig vezette azt.

Az elsõ gyerekek 1997-ben érkeztek. Szüleik a társa-
dalom perifériáján levõ emberek, legtöbben alkoholizmusban
szenvednek. Vannak közöttük, akik elváltak, új kapcsolatot
kezdtek és a gyereknek nem volt helye az új kapcsolatban.
Vannak közöttük, akik félárvák és páran akik árvák. Hamar
nyilvánvalóvá vált, hogy ezek a gyerekek itt fognak felnõni az
otthonban, mert a szülõk helyzete kilátástalan. 

Ekkor Dr. Sadler Annemarie igazgatónõ elõre gondol-
kozott: eltervezte és felépíttette az Ifjúsági Otthont, hogy a
18. életévüket betöltött fiatalok ne kerüljenek az utcára. Az
otthont 2002-ben avatták fel.

Isten kegyelmébõl mindeddig 27 fiatal hagyta el az ott-
hont és kezdett önálló életet. Van, aki családot alapított, van
aki dolgozik. Örömmel fogadjuk õket, amikor visszatérnek
hozzánk látogatóba.

Jelenleg 24 gyermek és 5 fiatal lakik az otthonban. Mind-
eddig tehát 56 gyermeknek nyújtottunk menedéket. Az
otthonnak 13 alkalmazottja van. 

„Mindeddig megsegített minket az Úr” – ez az ige áll a
gyermekotthon falán. 

Misszió

20



És errõl bizonyságot is tudunk tenni, hogy az Úr minden
helyzetben megsegített. Amikor a világ gazdasági válságról
beszél, amikor Romániában egy-két gyermekes családok
állnak a szakadék szélén, minket megsegít az Úr 29 gyermek-
kel, mert Benne bízunk.  Az Isten csodálatos módon felhasz-
nálja az embereket, felhasználja az emberek keresztyén lelkü-
letét, hogy számunkra anyagi támaszt nyújtson, de megerõsít
abban is, hogy ezeknek a gyerekeknek szeretetet tudjunk
adni. Azt a szeretetet, amit a szülõktõl nem kapnak meg, azt
mi nem tudjuk pótolni, de az Isten az, aki be tudja tölteni az
emberek szívében és az a gyerekeink szívében az ûrt, hogy
életük kiteljesedjen, és boldog legyen. Ennek a lehetõségnek
a kihasználására tanítjuk gyermekeinket is.  

DÉNES  ÉVA igazgató

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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A Szociális Napközi szolgálata

K imondani vagy leírni könnyebb, a valóságban nagy
feladat a hétköznapokban fáradtságos munkára
szoktatni a gyermekeket, illetve elérni azt, hogy

megszeressék a tanulást. Ezek a gyerekek hátránnyal indul-
nak az iskolai életbe, ezért szükségük van plusz segítségre,
hogy felzárkózzanak társaikhoz és tartsák a ritmust. A szülõk
ezt nem tudják biztosítani a számukra, hiszen õk is segítségre
szorulnak (tõlünk telhetõen nekik is segítünk), ezért a
gyerekek jövõjét a mi munkánk döntõen befolyásolhatja. A
napközi otthonba folyó minden tevékenység a tanulók testi és
lelki egészségét  szolgálja. A személyi és tárgyi környezet segíti
a pozitív beállítódások, magatartások, szokások kialakulását, a
gyerekek egészségi állapotának javulását. A  kulcskompeten-
ciák fejlesztése során  a személyes szociális jólét igénye,  a pre-
ventív szemléletmód, a valóságnak megfelelõ, reális énkép,
önismeret, a belsõ, személyes harmónia megteremtésének ké-
pessége, a személyes életért való felelõsségvállalás igénye ala-
kul ki, mely a  magabiztossággal és aktivitással párosul.

Céljaink:
l a tanulás tanítása és a képességek fejlesztése
l ismerje az életkorának megfelelõ higiéniás szokásokat
l kövesse az egészséges táplálkozási szokásokat 
l legyen tisztában az egészségnek ártó, egészségre káros

szokásokkal 
l értse meg egészsége értékét, törekedjen ennek megóvására
l alakuljon ki a rendszeres testmozgás igénye, s éljen

ennek lehetõségeivel
l vigyázzon önmaga és társai testi épségére
l az õt körülvevõ környezetet igényesen, az egészségnek

megfelelõen alakítsa, s óvja ennek értékét
l ismerje meg Jézus Krisztust.
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Ezt a tevékenységet iskolaidõben naponta déltõl négy
óráig, illetve vakációban két hetes program keretében igyek-
szünk türelemmel, szeretettel, fegyelmezéssel, jutalmazással,
következetességgel végezni. A programból kikerült gyerekek-
kel klubtevékenység keretében tartjuk a kapcsolatot.

Ez a tevékenységi forma az alapja a peremre szorult em-
berek esélyegyenlõségének javításához. A tanulás, a lelki töl-
tés biztosítása a legfontosabb segítség, hisz általuk képessé
válnak, hogy önmagukon segíteni tudjanak. Ahhoz viszont,
hogy ezt a képességet megszerezzék, nekünk nagyon jó mun-
kát kell hogy végezzünk. Ehhez kérem az önök segítségét is,
és hogy imádkozzanak értünk!

DOMBI  ENIKÕ-ZSUZSANNA  diakónus

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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Szolgálat a szórványban

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület és
Hajdúnánás város vezetõsége 2011-es évben
határozta el, hogy elindítja a Szórvány programot.

A tényleges szolgálat 2012 januárjában indult be.
A Bocskai István Általános és Alapfokú Mûvészeti Iskola

vezetõsége, tanári kara és diákjai vállalták magukra a
program megvalósítását, önkéntes szolgálatban. Vezetõjük, a
program lelkes koordinátora, Csillikné Szólláth Julika.

A tanév ideje alatt, minden hónapban egy szombati
napot töltenek el az anyaországiak a négy partiumi települé-
sen, ahol gyermekekkel foglalkoznak. E négy település: Les,
Poklostelek, Bihardiószeg és Jankafalva.

A lelkes pedagógusok, segítõk és az õket elkísérõ hajdú-
nánási tanulók a „szeretet hídján” érkeztek a programot
befogadó gyülekezetekbe. Szeretetükre szeretettel válaszoltak
a partiumi gyerekek, akik lázas izgalommal várják alkalomról
alkalomra a kedves vendégeket.

Soha nem jöttek üres kézzel. Gyûjtés indult az iskolák-
ban, hogy a négy településen könyvtárszobát alakíthassanak
ki, vagy épp növeljék a már létezõ könyvtár anyagát. Alkalom-
ról alkalomra nõtt így a kikölcsönözhetõ- és ajándékkönyvek,
tankönyvek száma. De hoztak társasjátákokat is, sõt vendége-
ket: hortobágyi csikósokat, vagy hagyományõrzõ íjászokat is.

A legnagyobb kihívást Les okozta a programban mun-
kálkodók számára. A kezdeti nehézségekre a helyi fõgondnok
támogatásával és a lelkipásztorok segítségével született meg a
megoldás. A lelkes kis gyermekcsapat az anyaegyházköz-
ségbe, Nagyvárad-õsibe utazik be, hogy részt vegyen a foglal-
kozásokon. Így mára már a valóságban nem is négy, hanem
öt gyülekezet részesül a program áldásaiban.
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Az élesdi árvaház
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Gyermekek a szociális napköziben
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Aki azt hinné, hogy ez egy afféle hétvégi iskola, az téved.
Nem iskola, de mégis tanulnak itt a résztvevõk. A pedagó-
gusok játékba, dalolásba, mesékbe, regékbe, mondókákba,
kézmûves foglalkozásokba rejtik el az ismereteket. Gazdago-
dik a szókincs, a magyarság történelmének és népszokásainak
ismerete. De megtanulnak odafigyelni egymásra, segíteni és
szeretni a másikat.

Az anyaországiak igyekeznek odafigyelni a programban
résztvevõ gyülekezetek specifikus igényeire, ezért a
programok elõkészítésébe bevonják a lelkipásztorokat is. Így
alakult, hogy a harmadik évében a programnak a lesi
gyerekek írás- és olvasás tanulását, a jankafalviak hangszeres
zenetanulást, a poklostelkiek tekintettel arra, hogy itt a
legkisebbek a gyerekek, a mondókák tanulását választották.

Minden tanévet ünneppel zár a szórvány program. A
Barátság napjának elkeresztelt eseményre már kétszer került
sor Bihardiószegen. Ilyenkor mindenki ott van: a magyaror-
szági, közel ötven fõs csapat és a négy településrõl összese-
reglett közel 100-120 gyermek. Gyermekzsivajjal telik meg a
régi kántorlakás udvara. Jó alkalom ez a nap, hogy a gyere-
kek találkozzanak, ismerkedjenek, megosszák egymással él-
ményeiket. Játékos vetélkedõkön mindenki megmutathatja,
mennyi mindennel gazdagodott a tevékenységek során.

Az elsõ Barátság napján ültették el a Barátság fáját a dió-
szegi templom kertjében, mely most elõször ebben az évben
öltözött virágba. Gyökerei a négy településrõl hozott földbe
kapaszkodnak bele. Onnan táplálkozva nõ majd – reméljük –
nagyra és hirdeti majd a világnak: az emberi szeretetnek nem
szabhatnak gátat a határok.

SZÛCS  ÉVA elõadótanácsos
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Ifjúsági élet a Királyhágómelléken

K eresztyén fiataljaink fogékonyak az ige iránt. Kép-
lékeny lelki világuk sok esetben keres érthetõ és
elfogadható válaszokat az élet nagy kérdéseire. Mi

– az ige munkásai – ezeket a pillanatokat kell megragadnunk,
és megfelelõ válaszokat kell adnunk úgy, hogy az új „ösvényt”
is megmutassuk egyúttal.

A 2003-ban megalakult KRISZ megpróbált olyan tevé-
kenységeket szervezni, amelyek nemcsak kiszolgálják, hanem
értékrendszerükben alakítják is keresztyén fiataljainkat.
Ebben a munkában segítenek a kilenc egyházmegye ifjúsági
szakelõadói (referensei), akik saját régióikban koordinálják
egyházunk ifjúsági életét. 

Az elmúlt három esztendõben is sikerült megszervezni azo-
kat a „hagyományossá” vált programokat, amelyek tematiká-
jukban – akár kötöttebb, akár szabadabb formában – a keresz-
tyéni közösség egységérõl és hitet formáló erejérõl beszéltek. 

Egyik legsikeresebb rendezvényünk a Kerületi Ifjúsági
Tábor, amit minden esztendõben a Réz-hegységben felépített,
és a Somlyói Egyházmegyéhez tartozó Ifjúsági Központban
tartunk meg. A 2012-es esztendõ mottója az ÚJRATERVEZÉS
volt, míg 2013-ban az IDENTITÁS kérdéskörét feszegettük.
Ezen táborokba több száz fiatal érkezett minden esztendõben.

Természetesen ezek mellett minden egyházmegye vala-
milyen módon kapcsolódott ezekhez a témákhoz megyei szin-
ten is úgy, hogy minden régió a saját maga közegében saját
eszközeivel dolgozta ki programját. Öröm  látni azt is, mind
megyei, mind kerületi rendezvényeinken olyan közösségek és
fiatalok is részt vettek, akik eddig passzív szemlélõi voltak
ifjúsági életünknek. A 10 éves fennállás alatt sok programot
tudhatunk a hátunk mögött. A Kerületi Majálist a Nagyká-
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rolyi Egyházmegye szervezi esztendõrõl esztendõre, amely
„szezonnyitó” program a KRISZ éves programjai között. Az
egyházmegyei  táboraink egyere népszerûbbek a fiatalok kö-
rében, amit az is bizonyít, hogy néhány egyházmegyében a
több esztendei kihagyás után sikerült újra megszervezni azo-
kat, nem kis sikerrel. Kerületi Bibliaismereti Vetélkedõnk, az
Érmelléki Egyházmegye büszkesége, hiszen az évrõl-évre
színvonalasabbá váló rendezvény kivétel nélkül minden
egyházmegyét megmozgat, nem is beszélve arról, hogy fiatal-
jaink alig várják már, hogy megmérettessenek  bibliai tudá-
sukban más-más megyék csapataival. Új színfoltot képez az
immár harmadjára megrendezésre kerülõ Kopácsi István
Egyháztörténeti Vetélkedõ, amelyet Erdõdön (Szatmár) szer-
vezünk, és amely egyedi rendezvénysorozatként vonult be a
köztudatba. Itt is minden egyházmegye képviselteti magát. 

A tudás mellett nemcsak a lelket pallérozzuk, hanem a
testi egészséggel is foglalkozunk. A Kerületi Sportnap a Szat-
mári Egyházmegyében ebben ad lehetõséget keresztyén fia-
taljainknak. Az Aradi Egyházmegye történelmi nevezetes he-
lyeit a COOL-Túra nevû rendezvényünk során járjuk be,
ahol a történelmi megemlékezésen kívül, játékos ismerkedés
és kötetlenebb programok hívják fiataljainkat. A Zenés Csen-
desnapok több megyében (Bihar, Somlyó, Zilah) az esztendõ
végén, az adventi idõszakban hívja a célközönséget a kellõ
lelki elcsendesedésre. Ennek egyik kiemelt helyszíne Nagyvá-
rad, advent harmadik vasárnapja. Ez a rendezvényünk a
KIRSZTUSRA HANGOLVA. 

Természetesen ezek csak ízelítõk. A beérkezett statiszti-
kák alapján rendezvényeinkkel csaknem 1200-1300 fiatalt
tudtunk megyékszerete megmozgatni. Persze azt is látnunk
kell, hogy szükség van némi változtatásra is. Igy került be
pluszként programunkba a 2012-es esztendõ végén meghir-
detett KRISZ-faktor is, ahol zenei tehetségeket kerestünk
„keresztyén szemüveggel”. Az állandóan megújuló elvárások
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rendszerében, nekünk is állandóan újulni kell. A megszokottá
vált programok keretén kívül foglalkozunk az ifjúkori kép-
zéssel, illetve a határon túli keresztyén programokba szerve-
sen bekapcsolóldunk (Csillagpont, Válts Irányt). Új terv a
megyei ifjúsági KARAVÁNOK megszervezése, ahol szomszé-
dos gyülekezetek ifjai látogatnák meg egymást. Néhány egy-
házmegyében sikeresen beindult, de ebben az esztendõben
még erõsebben kell koncentrálunk erre is, hiszen fontos,
hogy ifjúsági közösségeink – regionális szinten – jobban meg-
ismerjék egymást. 

KÁNYA  ZSOLT ifjúsági elõadó
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KRISZ-tábor Sólyomkőváron
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Együttmûködés a svájci protestánsokkal

B emutatkozó látogatást tett 2011. március 10-én
Csûry István püspök Antal János elõadótanácsos tár-
saságában a Svájci Református Egyházszövetség ber-

ni székházában. Svájci testvéregyházaink szövetségének hiva-
talba lépõ elnöke, Dr. Gottfried Locher munkatársai körében
fogadta Egyházkerületünk küldöttségét. Az megbeszélésen a
többszáz éves hagyományokra visszatekintõ svájci-erdélyi
protestáns kapcsolatokról, a rendszerváltáskor újrakezdett
közös missziói szolgálat kiértékelésérõl és a további
együttmûködési lehetõségekrõl, illetve a 21. századi európai
református önazonosság kihívásairól esett szó. 

Csûry István püspök segítséget kért a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület szeretetszolgálati és szórványgon-
dozói felelõsségvállalásának kiteljesítéséhez. Gottfried Locher
egyházelnök messzemenõ támogatásáról biztosította egyház-
kerületünk jószolgálati tevékenységét, a svájci protestáns egy-
házak segélyszervezetének szerepvállalásával. 

Egyházkerületünk küldöttsége ezt követõen a svájci se-
gélyszervezet – Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz
(HEKS) – zürichi székhelyére látogatott, ahol Mathias Herren
lelkipásztorral, a globális kitekintésû segélyszervezet kelet-
európai ügyosztályának új vezetõjével találkoztak. Az frissen
kinevezett területi referens kifejtette, hogy a svájci egyházak
megújult alapokra kívánják fektetni a Romániai Magyar
Református Egyházzal való intézményes együttmûködést,
átlátható és kiszámítható módon szeretnének stratégiai segít-
séget nyújtani egyházunknak.    

Az erdélyi és a királyhágómelléki egyházkerületekkel
való folyamatos egyeztetés révén 2013 januárjában véglege-
sült a svájci protestáns egyházak stratégiai terve a romániai
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református egyház 2014-2017 közötti idõszakban történõ
támogatására. A megállapodás értelmében a küszöbön álló,
négy éves idõszakban 1.700.000 svájci frankkal támogatják a
két egyházkerület közös missziói és szórvány-szolgálatát, vala-
mint a lelkipásztorok éves továbbképzését. 

Mûködési szabályzatának értelmében, Románia Európai
Uniós tagsága miatt a HEKS a megelõzõ idõszakhoz képest
egyre csökkenõ mértékben támogathatja a továbbra is nehéz
helyzetben lévõ Romániai Magyar Református Egyházat.
Mindazonáltal reménységünk van arra nézve, hogy svájci
testvéreink megtalálják a módját az intézményesített együtt-
mûködés 2017 utáni folytatásának.  

ANTAL  JÁNOS elõadótanácsos

Külföldi kapcsolatok

34



Csűry István és Gottfried Locher
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Kapcsolatépítés a Moers-i Diakóniával
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Kapcsolatépítés a Moers-i
Diakóniával

E gyházkerületünk 2011-ben vette fel a kapcsolatot a
németországi diakóniai szervezettel (Diakonisches
Werk), amely õszinte és valódi akaratot mutatott arra

nézve, hogy az Egyházkerületben folyó diakóniai tevékeny-
ségeket támogassa.

Küldöttség érkezett hozzánk, és több olyan gyülekezetet
látogattunk meg  Bihar és Szilágy megyében, ahol komoly
diakóniai szolgálat folyik.

A látogatások célja, hogy személyes kapcsolatokat épít-
sünk a Moers-i diakóniával, valamint közbenjárásuk és
segítségnyújtásuk által több hasonló kapcsolat jöjjön létre
németországi gyülekezetek, diakóniai szervezetek és itteni
diakóniák között.

Említésre méltó az a két kapcsolat, amelynek kiszélesíté-
se a jelenben is folyik: az Élesdi Kajántó Mária Gyermek- és
Ifjúsági Otthon valamint a Moers-i Diakónia között, az
Érmelléki Református Diakóniai Alapítvány és Moers között. 

Istennek adunk hálát minden olyan testvéri megke-
resésért, amely meg akarja ismerni azt a munkát, amit
szeretetszolgálat címén azért végzünk, hogy Isten Igéjét
odaéljük a társadalomba az embertársaink közé. Mert Isten
Igéjét az egyháznak nem „csak” hirdetni kell, hanem köte-
lezõen megélni is!

VINCZÉNÉ PÁLFI JUDIT missziói-diakóniai elõadótanácsos

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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Anyaországi támogatások

A 2010. évi magyarországi országgyûlési választások
után egyházkerületünk bizalommal tekintett a
megalakult új kormányra, remélve hogy egyházi

életünk és munkánk lendületet kaphat az új kormány hatá-
ron túlra kiterjedõ nemzetpolitikájának köszönhetõen. Új
lehetõségek nyíltak meg elõttünk, a támogatások mértéke
ugrásszerûen megnõtt. 

A már korábban is folyó projektek között kell megemlí-
teni az úgynevezett kisegyházi segélyt (vagy ahogyan inkább
ismerjük, a „magyar kongruát“). A támogatás lényege az,
hogy olyan kisgyülekezeti lelkipásztorok részesülhetnek
fizetés-kiegészítésben, akiknek a gyülekezete saját alapból
nehezen tudja a javadalmat biztosítani. Egyházkerületünkben
az elmúlt esztendõkben mintegy 130 gyülekezet részesült eb-
ben a támogatásban, személyenként mintegy százezer forint
öszszegben, amely egyes esetekben akár ennek a duplája is
lehetett. 

Ugyancsak a folyamatosan megpályázható lehetõségek
közé tartozik az Egyházi, Nemzetiségi és Társadalmi Kapcso-
latokért Felelõs Államtitkárság évenként megjelenõ pályá-
zata. Nagy elõnye a bukaresti támogatásokkal szemben, hogy
itt minden egyházi tulajdonban lévõ beruházásra be lehet
nyújtani pályázatot, azonban hátránya, hogy a keret elég
kicsi. Kézzelfogható eredmény, hogy évente ebbõl a keretbõl
mintegy húsz-huszonöt millió forint összeget tudtunk lehívni
különbözõ egyházi, gyülekezeti projektek rendjén. Az
eredmény már látszik, sok esetben ez adott esélyt a már meg-
kezdett munka befejezésére. Ugyanakkor az idén megér-
kezett értesítõ értelmében a Szatmári Református Kollégium
felújítására húsz millió forint támogatást lehet lehívni, ami

Anyaországi kapcsolatok
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nagy segítséget nyújt abban, hogy az egyházi oktatást ilyen
téren is erõsíteni lehessen.  

Nagy segítség Egyházkerületünk részére az a normatív
jellegû támogatás, amelyet a Magyar Kormány a Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézet irányába biztosít. Az egyik leg-
nagyobb és legnehezebben kigazdálkodható tétel a kerületi
költségvetésben a teológiai szubvenció volt. A Magyar
Kormány ezen vállalása lehetõvé tette a Teológiai Intézet
részére a kiszámítható tervezést, ugyanakkor Egyházkerü-
letünk részére megadta a lehetõséget, hogy a kifizetéseket
idõben rendezni tudja. Csûry István püspök hatékony
támogatása, teológiai intézetünk irányába felmutatott
ügyszeretete is döntõ volt ebben a kérdésben. Remélhetõleg
folyamatosan tervezhetünk ezzel a finanszírozással. 

FARKAS  ZSOLT elõadótanácsos

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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Egyházkerületi vizitációk

E gyházkerületünk a 2014. esztendõvel kezdõdõen sokkal
nagyobb hangsúlyt kíván fektetni az egyházmegyékkel,
illetve a gyülekezetekkel való kapcsolattartásra és

együttmûködésre. Ismételten a felszínre kerülnek olyan
egyházi gondok, kérdések, amelyek ha idõben megfelelõ
válaszokra találnak, könnyen orvosolhatóak. Természetesen
ehhez szükséges az, hogy az egyházmegyék és a gyülekezetek
bizalommal fordulhassanak az egyházkerület felé és a hivatali
kapcsolódási pontokon túl megerõsödjenek a szolgatársi,
baráti együttmûködések is. Az elmúlt esztendõkben sok
negatív példával szembesülhettünk egyházi életünkben,
amelynek az igazi oka mindig visszavezethetõ addig, hogy a
kellõ idõben nem történt hathatós beavatkozás, illetve
segítségnyújtás a gyülekezetnek, egyházmegyének. Ezek a
gondok egy adott ponton túl szinte kezelhetetlenek, csak
nagy áldozatok árán találnak megoldásra. De miért kellene
eljutni egészen addig?

Egyházkerületünk vezetõ tanácsa az idén elkezdte az
egyházmegyék és ezzel párhuzamosan a gyülekezetek
vizitációját. Egyházmegyei vizitációkra az utóbbi évtizedek-
ben nem került sor, viszont haszna és eredménye, a már meg-
történt vizitációk tükrében nyilvánvaló. Mindegyik egyház-
megyei vizitáció az illetõ megye lelkipásztori karával való
találkozással zárul, ahol szabadon lehet beszélgetni azokról a
kérdésekrõl, amelyek a gyülekezetek mindennapi életében
felmerülnek. Jó tanácsok, sok esetben kritikák, építõ jellegû
észrevételek is megfogalmazódnak, amelyek nagyon hasz-
nosak a jövõkép kialakításában. A vizitáció célja a hivatalok
adminisztrációjának, életének, szolgálatának áttekintésén túl,
hogy megszülessen és idõvel megerõsödhessen az az érzés,

Közigazgatás
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hogy nincs magára hagyva senki ebben a kerületben, akarjuk
érezni és érteni azokat a gondolatokat, amelyek sokszor
akadályként megjelenve a szolgálatok kárára vagy a lelki-
pásztor megkeseredésére vezethet. Idõben akarjuk megelõz-
ni a bajt. Minden gond megoldása elsõsorban annak kibeszé-
lésével kezdõdhet, így ez a kezdeményezés alkalmat ad arra,
hogy problémáinkat együttes erõvel megoldjuk. 2015 végéig
szeretnénk minden egyházmegyébe eljutni, minden esperes-
sel és lelkipásztorral találkozni, egymás hite által erõsödni.
Bízunk abban, hogy Isten megáldja ezt a szolgálatot is. 

FARKAS  ZSOLT elõadótanácsos

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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Felújítás a Lorántffy Zsuzsanna
Református Gimnáziumban 

A Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium az
újrakezdést követõen 2004-ben visszakapta
egykori épületét.

A visszaszolgáltatás után a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület tette lakhatóvá a leromlott, tönkretett
épületet.

Sok javítani való maradt, fõleg az alagsor és az épület
külsõ tatarozása.

Az Egyházkerület önerõbõl ezt már nem tudta felvál-
lalni, de gondoskodó szeretetével teljes mértékben iskolánk
mellé állt, hogy elindulhasson az az Európai Uniós projekt,
mely által iskolánk kívül-belül megújul.

Ennek köszönhetõen felszerelt osztálytermek, szaktan-
termek várják diákjainkat nap mint nap, ami öregbíti
iskolánk hírnevét is. 

Otthonunk ez az iskola, szolgálatunk nem könnyû, de a
felújított,  jól felszerelt iskolában a minõségi munka örömét
élhetjük meg.

Köszönettel tartozunk Királyhágómelléki Református
Egyházkerületnek, amiért lehetõvé tette, megkönnyítette,
hogy ez a felújítás megvalósulhasson.

SZABÓ  ZSUZSANNA igazgató

Oktatás
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Megújult a bentlakás

E gyházkerületünk a rendszerváltás óta nagy erõket
összpontosít az egyházi oktatás fejlesztésére, fenntartá-
sára. Ennek a vállalásnak következménye, hogy oktatási

intézményeinket felújítjuk, korszerûsítjük. 2013 végén a
nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium
bentlakását pályázati forrás bevonásával teljes mértékben
felújítottuk. 

A bentlakás otthont ad harminc vidéki tanulónak,
akiknek vasárnap estétõl egészen péntek délutánig otthona a
bentlakás. Utoljára több mint tíz esztendõvel ezelõtt történt a
bentlakásban érdemleges felújítás, ami azt eredményezte,
hogy az évek során sok minden elhasználódott, tönkrement.
Ahhoz, hogy a diákjaink eredményei megfelelõek legyenek
szükséges a jó feltételek biztosítása, amelyben végre sikerült
segítségükre lenni: megújultak a szobák, a tanulóterem, a
mellékhelységek.

Ezek a diákok a bentlakás mellett található Lorántffy
Zsuzsanna Református Egyházi Központban étkeznek, ahol a
már említett célnak megfelelõen ugyancsak felújítási munká-
kat végeztünk. Megújult a konyha, étkezde valamint a köz-
pont jó mûködése érdekében a szobák, a mellékhelységek a
múzeum terem, így az egyházi központ még inkább alkalmas
a diákok étkeztetésén túl különbözõ egyházi és kulturális
programok szervezésére, vendégek méltó fogadására és
ellátására. Aki ide érkezik, megújult környezetben szervezheti
rendezvényeit, veheti igénybe a konyhai szolgálatot vagy akár
kipihenheti a mindennapi fáradalmait. 

Legyen Istennek hála érte!

SZABÓ  ZSUZSANNA igazgató

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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Zenélõ egyház

2014. február 15-én Albison ülésezett a Zenei Bizottság.
Az elmúlt három év terveinek és megvalósításának kiérté-
kelése, a megoldásra váró feladatok számbavétele után a
2014-es esztendõ zenei eseményeinek idõpontját, helyszíneit
véglegesítették. Orosz Otília elnök bemutatta a Zenei Kalen-
dáriumot, és felkérte a bizottság tagjait, hogy segítsenek az
egyházkerületben terjeszteni, népszerûsíteni a kiadványt,
amely úttörõ munkának számít nemcsak egyházkerületünk-
ben, hanem Erdélyben és Magyarországon is. 

Folyamatban van az egyházkerületi orgonakataszter össze-
állítása, a kerületi kórusok összesített listájának elkészítése,
melyre az anyaországból is határozott kérés érkezett, a Kárpát-
medence magyar kórusainak nyilvántartásba vétele érdekében.

2014-ben a IX. Kántorképzõ Tanfolyam, a IV. Hegyköz-
szentmiklósi Zenetábor, a VI. Kántorkonferencia, a II. Refor-
mátus Énekek Hangverseny a Partiumban készül megren-
dezésre. Folyamatban van az I. Református Énekek nagyvára-
di hangverseny felvételének CD-n való megjelentetése, vala-
mint a 2015-ös Református Zenei Kalendárium szerkesztése.

Egyházkerületi zenei elõadó részt vett a 2013 októbe-
rében Budapesten, valamint a 2014 márciusában Nagykõrö-
sön tartott egyházzenei konferenciákon, utóbbin elõadásra is
felkérték, melyben beszámolt az egyházkerületben zajló zenei
reformról.

Isten segítségét kérjük az egyházkerületben zajló zenei
életre, a kántorok, karvezetõk munkájára, a fiatal generáció-
nak az egyházzenei szolgálatra való felkészülésére.

OROSZ  OTÍLIA  VALÉRIA zenei elõadó

Zene
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Zenei kalendárium
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Egyházkerületünk könyvtermése
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Egyházkerületi média

A z utóbbi években arra törekedtünk, hogy egyház-
kerületünk életérõl, eseményeirõl ne csak az
újságokból értesüljünk, hanem a rádióban, sõt a

televízióban is hallhassunk, az interneten is olvashassunk róla.
Ezeket a szétágazó szálakat igyekeztünk összehangolni és
egyetlen védjegy alatt összevonni. Így ma a Harangszó nem
csupán gyülekezeti lap, de van Harangszó Rádió és több inter-
netes oldal is, így az egyházkerületünk történéseirõl összetetten
és változatosan tudunk tudósítani. 

Mindezek mögé egy olyan lelkes csapat kellett, amelynek
tagjai alaposan ismerik egyházunk életét, a nagy- és a kis-
gyülekezeteket, a nehézségeket és azokat a kihívásokat,
amelyekkel a hívõ emberek nap mint nap szembesülnek. 

Célunk, hogy ne csak egyetlen korosztályt szólítsunk meg,
hanem a fiatalokat, a gyermekeket, de a középkorúakat és az
idõseket is. A Harangszó új arculatának a kialakításánál gon-
doltunk arra is, hogy a média nagyon fontos és hatékony
missziói eszköz is. A Harangszó nem csak a hívõ embereknek
szól, hanem azoknak is, akiknek idegen a vallásos élet, hiszen
róluk sem mondhatunk le. 

Tudjuk, hogy rohanó világban élünk, amelyben akkora
az információáradat, hogy könnyen elvész az egyház szava, ha
a régi paradigmákban, elévült kommunikációs sémákban
gondolkodunk. A mai átlagolvasó nem rágja végig magát
terjengõs újságcikkeken, viszont a rövid, frappáns üzenetek
könnyebben célba találnak. 

Örvendetesnek tartjuk, hogy miután gyülekezeti lapun-
kat a kitûzött célok értelmében átalakítottuk, több év után
elõször fordult elõ, hogy a rendelések száma növekedett. 

Arra törekszünk, hogy minél több embert bevonjunk az egy-
házkerületi médiába, és hangosan, világosan szóljon az Élõ Ige.

WAGNER  ERIK  elõadótanácsos

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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Az Ige mindenképp, mindenhol

M ár több mint két éve, 2011 októberétõl mûködik
a keresztyén református vallási mûsor a szatmári
City Rádió és a nagyváradi Partium Rádió

hullámhosszain, Rácz Ervin és Ghitea-Szabó József Levente
irányításával. 2013-ban az Érhangja rádióban is helyet kapott
a mûsor, ott Orbán László vezetésével készül a mûsor.

Nemcsak egy egyházmegye bizonyos részein hallani a
mûsort, hanem a kerület 9 egyházmegyéjébõl hetet sikerült
lefedni. A Nagyváradi Partium Rádiót a Bihari Egyházmegye
hallgathatja, míg a Szatmárnémeti City Rádió eléri a Szatmári
mellett a Nagykárolyi-, Zilahi-, Szilágysomlyói, Nagybányai
Egyházmegyét is, valamint Magyarország határa mentén is
hallani lehet. Újabban pedig az Érhangja Rádióban az
Érmellék is sajátjának tekinthet egy református rádiómûsort.

A Harangszó Rádió stábja igyekszik interaktiv kapcso-
latot tartani a hallgatóival. Missziói alkalmakon, fõleg ifjúsági
táborokban jelen van, sõt az elindulásának évfordulóin
megszervezi az evangelizációs alkalmakat. 

2012 szeptemberében többszáz ember gyûlt össze a Szat-
márnémeti Református Gimnázium udvarán, a Harangszó
Rádió születésnapján azért, hogy egymás hite által épül-
jenek. A Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztor-
kórusa után Kovács Sándor esperes elõimája és Király Lajos
záróimája között Lukács József egyházkerületi fõjegyzõ
hirdette az Igét. Az Élõ kövek, az Immánuel és Pintér Béla
fiatalokat is megszólító módon tett bizonyságot Istenrõl. Rácz
Ervin fõszervezõ, Ghitea-Szabó József Levente és Ghitea
Szabó-Júlia rádiós munkatársai társaságában köszöntötte az
evangelizációra érkezõket, akik a hideg ellenére szép szám-
ban összegyûltek.

Média
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A Harangszó Rádió kétéves fennálását ünnepelték 2013-ban
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A Harangszó Rádió kétéves évfordulója alkalmából,
2013. szeptemberében is szólt az evangélium lendületes, friss,
modern zenén és hirdetett Igén keresztül a Szatmári
Református Gimnázium udvarán. Kánya Zsolt Attila kerületi
ifjúsági elõadó Csûry István püspök üdvözletét átadva igei
köszöntõvel nyitotta meg az eseményt. Az est elsõ zenei
produkciójaként a nagyváradi Tálentum Együttes a tõle
megszokott egyszerû és mégis színvonalas, igényes módon
tett bizonyságot. Márton Elõd, az Erdélyi Ifjúsági Keresztyén
Egyesület utazótitkára evangelizált a rendezvény igéje
alapján: „Akik szeretnek, legyenek olyanok, mint a kelõ Nap
az õ erejében” (Bírák 5,31).  A kolozsvári Pont Együttes lelkes
és szívbõl jövõ énekei, zsoltárfeldolgozásai arra bátorítottak
mindenkit, hogy legyenek Krisztus jó katonái. Ghitea-Szabó
József Levente, a Harangszó Rádió nagyváradi stúdiójának
vezetõje hálaadó imádsága után a jelenlévõk egymás vállára
helyezték kezüket és így tolmácsolták személyesen egymás-
nak Isten áldását. A Helyes_Beat nevû zenekart várva várta a
hallgatóság. Nincs más Isten! – énekelték dinamikusan, fiata-
losan, lendületesen. Isten közel jött hozzánk, megtette az elsõ
lépést. Ha mi is lépünk, ha elfogadjuk, az meglátszik éle-
tünkön. A két és fél éves Harangszó Rádió is ezt üzeni!

A mûsor célja az, hogy az evangéliumot hirdessük ezen a
csatornán is. S amint a harangszó hív a templomba, úgy mi is
közösségre hívjuk azokat, akik vágynak a jó szóra. Mi nem
áltatni akarunk, hanem azt az örömhírt akarjuk hirdetni,
világgá kürtölni. A rideg világban, a lélek melegségét keresõ
magányosságban, vagy egyszerûen csak egy kis nyugalmas
békére való várakozásunkban az Úr érkezik hozzánk, hogy
megerõsítsen.

RÁCZ  ERVIN fõszerkesztõ

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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refszatmar. eu – Velünk az Isten

A Szatmári Református Egyházmegye honlapja
több, mint három éve közvetíti az örömhírt napi
igemagyarázatokkal, rádiómûsorokkal, televízió-

adásokkal, vagy éppen tudósításokkal, képriportokkal,
versekkel, gondolatokkal és jegyzetekkel.

A több, mint háromezer bejegyzés, napi négyszáz egyéni
látogató ugyan nem vetekszik a világi hírportálok nézettségé-
vel, de általában a szatmári emberek tudatában él az, hogy ha
reformátusokról szeretnének hírt olvasni, vagy éppen napi
igemorzsával akarnak feltöltekezni, a refszatmar.eu-t keresik
fel és tudják, naponta olvashatnak valami újat.

Egyre többen vannak olyanok, akik áhítat elolvasásával
kezdik a napot. Ezúton is köszönet jár azoknak a lelkipász-
toroknak, akik a gyülekezeti teendõk mellett azt is bevállalják,
hogy igemagyarázatokat írnak a bibliaolvasó kalauz által
megjelölt textus alapján. A napi igemagyarázatokat kiadó
harmadik kötet, a Velünk az Isten címû áhítatos könyv hama-
rosan, jó reménységgel még ebben az évben megjelenik.

Három éves fennállása alkalmából új logót is kapott a
honlap. A logópályázatának gyõztese Kovács Zoltán, nagysza-
lontai lakos. A logóterv magyarázata egyszerû: a nyolcágú
csillag szimbóluma, a Kálvin-csillag ismert. A csillag szerepe
nem más, mint az embereket Jézushoz vezetni. Ez a célja hon-
lapunknak is: Krisztushoz vezetni az olvasót.

Az évente megjelenõ új arculat a reformátorok jelszava
mellett, – semper reformari, azaz egyházat mindig reformálni
kell – azt is üzeni, hogy a hit nemcsak egy jó szokás, hanem
élõ, formáló, érdekes, izgalmas, de mégis biztos életforma,
mert ha a forma változik is, a tartalom, a lényeg marad!

Média

52



Sokan ismerik az egyházmegye weboldalát. Egyházi
körökben, fiataloktól kezdve a középkorúakon át az idõsekig
tudnak róla, ismerik és használják. 

A refszatmar.eu az egyházmegye minden gyülekezetérõl
szeretne tudósítani. A fõszerkesztõ Rácz Ervin és Kovács
Mátyás Péter szerkesztõ jó böngészést és tartalmas feltölteke-
zést kíván az olvasóknak a továbbiakban is. Velünk az Isten!

RÁCZ  ERVIN fõszerkesztõ
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Világíts TV - Gyülekezeti õrjáró

É rezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az
ember, aki õbenne bízik.
(Zsolt 34,9)
Isten kegyelme az, hogy a tévé képernyõin keresztül is

lehetõség nyílik az evangélium továbbadására. Havonta egy
alkalommal jelentkezik az ITV csatornáján a Világíts címû
mûsor, a Református Egyház adása, ami fontosabb egyházi
eseményekrõl tudósít, de egyik fõ célkitûzése: minél több
református gyülekezetet bemutatni, hogy így láthatóbbá,
érezhetõbbé váljék Isten gyülekezetekben is megmutatkozó
jósága.

A tévémûsor egy éves születésnapján különleges élmény-
ben volt része a Szatmárnémeti-Németi református temp-
lomot teljesen megtöltõ gyülekezetnek, 2013. szeptember
22-én, a presbiter, Mészáros János Elek koncertjén. Igazi
értékek, Istenrõl hitvallástevõ szavak és szívhez szóló énekek,
nem megfeledkezve a magyar identitásról, mindenféle
közhelyek nélkül – pár szóban talán így jellemezhetnénk azt
az estét. A Világíts TV egy éves születésnapján mintegy nyolc-
száz ember ünnepelt, nemcsak Szatmárnémetibõl, hanem a
környezõ falvakból is sokan érkeztek. Rácz Ervin a mûsor
szerkesztõje köszöntõbeszédében abbéli reményét fejezte ki,
hogy az igazi Csillag miatt telt meg a templom, hiszen Jézus
mindenütt jelen van, ahol az Õ nevében gyûlnek össze és ez
az alkalom is csak Róla szól! Kovács Sándor esperes igeol-
vasása és imádsága bátorított az istentisztelet elején. A Higyed
Gyöngyi egyházmegyei zenei elõadó által vezetett kórusok, a
Szatmári Református Egyházmegye lelkipásztorkórusa és a
Szatmárnémeti Református Gimnázium gyermekkórusa,
valamint Rédai Ádám és Higyed János Bence fiatal mûvészek
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adták meg a zenei alaphangot. Sipos Miklós házigazda lelki-
pásztor mondott köszönetet a percekig tartó vastaps után és
megerõsítette a református presbitert abban, hogy bátran vé-
gezze tovább ezt az áldásos szolgálatot. Igazi lélekmentés volt!

A születésnapi eseményen kívül, a mûsorban bemuta-
tásra került Patóháza, Egri, Erdõd, Szatmár-Láncos, Lele,
Szárazberek és Kismajtény református gyülekezete, valamint
temploma. Tudósítottak a sárközújlaki templomszentelésrõl,
a batizi templomtorony százéves évfordulója apropóján
megrendezett hálaünneprõl, a Kopácsi István Egyháztörté-
neti Vetélkedõrõl, a németi gyülekezeti teremben rendsze-
resen megszervezendõ Hit és gyógyítás egyik alkalmáról, az
egyházmegyei kórustalálkozóról, a Harangszó Rádió kétéves
évfordulójáról, valamint lelkészkórus hagyományos karácso-
nyi koncertjérõl.

A gyülekezeti õrjáratot Isten segítségével tovább
folytatják a szerkesztõk. Rácz Ervin fõszerkesztõ és Varga
Botond riporter ugyan nem médiaszakemberek, de nagy
lelkesedéssel, lendülettel és kíváncsisággal tárják fel Krisztus
gyülekezeteken megmutatkozó fényét, ezzel biztatva min-
denkit: Világíts!

RÁCZ  ERVIN fõszerkesztõ
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Gazdálkodásunk

Egyházkerületünk gazdálkodása lényegesen megváltozott
az elmúlt esztendõkben. Költségvetési szempontból a fõ
célkitûzés az egyházkerületi költségvetés tartós egyen-

súlyi pályára állítása és az egyházkerület pénzügyi önállóságá-
nak megerõsítése volt. Ezt a célkitûzést hagyományos módon
a bevételek növelésével és a kiadások megfelelõ mértékû
csökkentésével értük el, és mivel a bevételek növelése objektív
okok miatt is idõigényesebb feladat, ezért a kiadási tételek
felülvizsgálatával és ezek szükség szerinti átszabásával kezd-
tük a célkitûzés megvalósítását.

Személyi kiadások terén két irányt követtünk az eltelt
idõszakban:  egyrészt az egyházkerület dolgozói létszámának
természetes csökkenése (nyugdíjazások) folytán a feladatokat
a már meglévõ munkaerõ vette át; másrészt a feladatok át-
szervezése folytán eszközöltünk létszámcsökkentést és így a
feladatok újraelosztásával párhuzamosan egy kisebb és
hatékonyabb hivatalt hoztunk létre.

Nyilvánvalóan, nem a mennyiségi csökkenés a célkitûzé-
sünk, mert nem ez a hatékonyság feltétlen mutatója, hanem
mindig az egyházkerület feladatvállalásaihoz fogjuk az opti-
mális munkaerõt biztosítani akár létszámnövekedés, új mun-
kahelyteremtés útján is.

Jelenleg a 29 alkalmazottból 19 az igazgatótanácsnál, 10
pedig az egyházkerület szociális, diakóniai intézményeiben
látja el feladatkörét.

A dologi kiadások valamint a szolgáltatások tekintetében
csökkentettük a gépkocsik számát és összehangolt útszervezés-
sel csökkenteni tudtuk a szükséges üzemanyag mennyiséget;
drasztikusan csökkentettük a telefonvonalak számát és kedvez-
ményes szerzõdéseket kötöttünk a szolgáltatókkal, így hozzá-
vetõlegesen egy harmadára tudtuk csökkenteni ezt a kiadást.

Gazdálkodás
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Az irodák átszervezésével és több irodahelyiség felmondá-
sával vagy bérbeadásával csökkentettük a rezsikiadásokat, éssze-
rûsítettük az egyházkerületi nyomda mûködését és a kolozs-
vári egyházi nyomdával való szerzõdésünk nyomán a nyomdai
szolgáltatási költségeinket 30%-kal tudtuk csökkenteni.

A Protestáns Teológiai Intézet fenntartási költségeinek
tekintetében folyamatos kérelmekkel és indoklással, a többi
egyháztesttel együtt elértük, hogy a Magyar Kormány átvál-
lalta az intézet fenntartási költségeinek 70%-át, így hozzáve-
tõlegesen 200.000 lejjel tudtuk tehermentesíteni az egyház-
kerületi költségvetést.

Minimálisra csökkentettük a banki kiadásainkat az elekt-
ronikus utalási rendszer bevezetésével.

A bevételek növelésére 2 fõ irányvonalat követtünk: saját
forrásokból származó bevételek növelése és ezen belül a
meglévõ egyházkerületi vagyon (ingatlanok) jobb hasz-
nosítása, illetve az egyházi kiadványokból származó bevételek
növelése, a kintlévõségeink, követeléseink idõben történõ
bevételezése.

Továbbá a külsõ forrásokból származó bevételek növe-
lése és ezen belül a pályázati forrásokból származó összegek
növelése, az Uniós pályázatok lehívása, fõleg a fejlesztések
tekintetében, valamint bekapcsolódás a nyugati alapítványok
pénzügyi körforgásába.

Az ingatlanok jobb hasznosítása terén sikerült több, addig
nem üzleti célra használt ingatlanunkat bérbe adni, vagy a
már meglévõ bérlõk helyett jobb bérlõket keresni, így éves
szinten az ezekhez kapcsolódó rezsikiadásokkal együtt hozzá-
vetõlegesen 100.000 lejjel tudtuk ezt a bevételt növelni.

A szokványos egyházi kiadványaink, fõleg a falinaptár
díjszabásának emelésével sikerült évi 70.000 lej többletforrást
teremteni.

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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A külsõ források tekintetében a pályázati munkának
köszönhetõen sikerült forrásainkat nagy mértékben növelni,
valamint sikerült az olyan nyugati alapítványok, mint a
HEKS, Moersi Diakónia, stb. pénzügyi körforgásába visszake-
rülni, ami fõleg az egyházkerület missziói, diakóniai tevé-
kenységének vált hasznára.

A fentiek eredményeképpen jelenleg az egyházkerület
költségvetése a mûködés szempontjából stabil egyensúlyt
követõ, ésszerû gazdálkodáson alapuló, jelentõs missziói kia-
dásokat felvállaló költségvetés. A 2013-as év végére sikerült
minden régi tartozásunkat kiegyenlíteni, és így a 2014-es évet
teljesen tiszta lappal kezdeni.

Szemléltetésképpen az egyházkerület évente saját költ-
ségvetési forrásokból több mint 200.000 lejt fordított missziói
diakóniai kiadásokra a következõk szerint:
– szórványegyházmegyék mûködési támogatására 46.000 lejt
– református rádióadás támogatására 15.000 lejt
– élesdi gyermekotthon mûködési támogatására 30.000 lejt
– szociális napközi étkeztetési támogatására 26.000 lejt
– öregotthon mûködési támogatására 30.000 lejt
– nõszövetségi programok támogatására 5.000 lejt
– ifjúsági programok támogatására 5.000 lejt
– presbiteri szövetség támogatására 5.000 lejt
– lelkészgyerekek iskolába utaztatásának támogatására 15.000 
– egyházközségeknek kiírt sürgõsségi pályázati alapra 15.000 lejt
– diakóniai alapítvány támogatására 15.000 lejt
– micskei gyermekotthon részére 5.000 lejt
– más közéleti vagy segélyszervezetek támogatására 6.000 lejt

Ezen túl az elmúlt 4 évben sikerült, fõleg pályázati források-
ból több ingatlanunkat teljesen vagy részlegesen felújítani:

– a Kolozsvári út 63 szám alatti ingatlanunkon teljes
belsõ felújítást eszközöltünk és korszerûsítettük az épület
fûtését, helyet biztosítva így a Lámpás valamint a Diakónia

Gazdálkodás
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Alapítvány adminisztrációs központjának, és a cigánymisszió
mûködésének

– az Arany János utcai lakásunkon is teljes belsõ felújítást
végeztünk

– a Bukarest téren lévõ tömbházlakást teljesen felújítottuk
– a Lorántffy Zsuzsanna egyházi központ konyháját és

ebédlõterét felújítottuk, valamint a vendégszobákat felújí-
tottuk és korszerûsítettük

– az igazgatótanács épületén teljes tetõcserét végeztünk
– a Lorántffy Zsuzsanna Gimnázium kollégiumát

teljesen felújítottuk (külsõ-belsõ felújítás)
– a Kossuth utcai (központi bérház) ingatlanunkon utca-

fronti felújítást és részleges tetõcserét eszközöltünk
– támogattuk az egyházkerületi székház dísztermének

felújítását
– folyamatban van uniós pályázati forrásból 4 Szatmár

megyei középkori mûemléktemplom teljes felújítása.

Költségvetési szempontból a jövõt illetõ célkitûzés min-
denképpen a jelenlegi stabil egyensúlyi állapot megõrzése.

Fejlesztések szempontjából prioritást élvez az új egyház-
kerületi székház megépítése, valamint a meglévõ ingatlana-
ink hatékonyabb gazdasági hasznosítása – és itt egyrészt a
Kossuth utcai központi bérházunk felújításának folytatása,
valamint a hegyközszentmiklósi fürdõ egyházkerületi részé-
nek fejlesztése és üzleti hasznosítása a két középtávú cél-
kitûzés, de gondolkodunk az egyházkerületi nyomda fejlesz-
tésérõl, valamint üzleti célú ingatlan befektetéseken is.

SALÁNKI  LÓRÁNT  elõadótanácsos

Kezeinknek munkáját tedd állandóvá!
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Egyházkerületi segítség

E gyházkerületünk az utóbbi három évben megkereste
azokat a lehetõségeket, amelyeken keresztül a gyüleke-
zetek, illetve a lelkipásztorok terheit enyhítheti. A

legégetõbb problémák mindig anyagi téren jelentkeznek,
ezért három olyan programot indítottunk, amelyek ezekben
tudnak segíteni. 

Az elsõ a lelkipásztor gyermekeinek tanulmányi utaztatá-
sához való hozzájárulás. A falvak elöregedése, a gyermek-
létszám csökkenése, illetve az iskolai rendszer meggyengülése
következtében a lelkipásztorok sokszor több tíz kilométeres
távolságba kényszerülnek utaztatni gyermekeiket az iskolába.
Ha autóval, vagy a tömegközlekezdési járatokkal történik ez
az utaztatás, nagyon megterheli a lelkipásztor-családok
kasszáját. Az Egyházkerület által indított projekt lényege,
hogy évente egy alkalommal a megfelelõ formanyomtatvány
kitöltése után, hétszáz lejes támogatásban részesül a
lelkészcsalád. Ennek a programnak az éves kerete 15.000 lej,
ami azt jelenti, hogy több mint húsz családon tud segíteni.

A második projekt már inkább a gyülekezeti szolgálatra
tekint, olyan lehetõséget kínálva, amely a sürgõsségi fela-
datok elvégzéséhez járul hozzá. Többször megtörténik, hogy
akár a parókia, akár az istentiszteleti szolgálatban álló épüle-
tek, egy elõre nem látott esemény folytán olyan helyzetbe
kerülnek, amit rövid idõn belül orvosolni kell. A pályázatok
világában tudjuk, hogy a folyamatok nagyon hosszasak, ezért
legtöbbször nincs idõ és lehetõség arra, hogy a szükséges
forrásokat sürgõsen megszerezzük. Ez az alap azonban
segítséget nyújthat, és az adódó vészhelyzetet orvosolni lehet.
Ilyen támogatásban részesült az Arad megyei Kispereg, ahol
a templom tetõszerkezetének süllyedése miatt rövid idõn
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belül el kellett készíttetni a javításához szükséges dokumentá-
ciót, vagy a Nagyvárad-Rogériuszi gyülekezet, ahol az új épít-
kezés leállása miatt az eddigi munkák állagának megõrzé-
séhez járult hozzá a projekt. Ennek éves kerete 20.000 lej,
amit – ha a következõ esztendõk költségvetése megengedi –
növelni kívánunk.

A harmadik projekt ösztöndíj program, amelyet egy
hollandiai támogató bevonásával folytatunk. Ezen támogatás
segítséget nyújt a cigánymissziós központ mûködésében, a
szociális napközibe járó hátrányos helyzetû gyermekek
étkeztetésében, illetve négy gimnazista és egy nehéz anyagi
körülmények között élõ egyetemista tanulmányainak
folytatásában. Ennek a programnak a kerete évi 19.000 lej.

A három projekt persze nem elégítheti ki az összes szük-
ségletet, azonban jó irányt mutat, ezt lehet fejleszteni, tovább-
gondolni, felkutatva az újabb lehetõségeket, ahol egyházke-
rületünk hathatós támogatásokat juttathat célba, ezzel is hoz-
zájárulva a szolgálatok, illetve az ifjúság elõmenetelének fejlõ-
désében.

FARKAS  ZSOLT elõadótanácsos
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A „Középkori templomok útja”

K özépkori templomok útja címmel 2012 januárjában
közös projektet nyújtott be az uniós finanszírozású
Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együtt-

mûködési program 2007-2013 kiírására a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerület, mint vezetõ partner, a Szabolcs-Szat-
már-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálko-
dási Ügynökség Nonprofit Kft., valamint romániai részrõl a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület, mint projekt
partner.

Maga a „Középkori templomok útja” nagyszabású vallás-
és örökség turisztikai program 2009-ben jött létre a Szabolcs-
Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat és Szatmár Megyei
Tanács kezdeményezésére, az általa elképzelt útvonal fejlesz-
tése, mûködtetése és népszerûsítése a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügy-
nökség Nonprofit Kft. gondozásában zajlik immár öt éve.

A projekt több ütemben valósul meg és kifejezetten a
térség középkori egyházi értékeire építve fejleszti a
határtérség turizmusát. A két említett partner közremûkö-
désével 2009-2011. évfolyamán, a projekt elsõ ütemeként jött
létre a „Középkori templomok útja Szabolcs-Szatmár-Bereg
és Szatmár megyékben” címû turizmusfejlesztési program,
amely létrehozta a tematikus útvonalat. 

A program 2012-ben indított második üteme során, a
tematikus útvonalat kiterjesztették a Magyar-Ukrán határ-
térségre, bekapcsolva ezzel a történelmi Szatmár után a törté-
nelmi Bereget és a felsõ-szabolcsi térséget is. 

A program harmadik és egyben jelenlegi fejlesztési üte-
me képezte tárgyát a két református egyházkerület által be-
nyújtott pályázatnak. Errõl 2012 augusztusában született po-
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A megújult berei templom
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zitív döntés és ennek eredményeképpen a Középkori templo-
mok útja történelmi szatmári szakaszának több pontján, a
tematikus útvonalhoz kapcsolódó fejlesztés történik meg,
úgynevezett látogatóbarát templomok kialakításával. Ez a tér-
ség egyik legnagyobb volumenû vallásturisztikai beruházása.

A projekt közvetlenül 11 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei
és 7 Szatmár megyei templomot érint, ezek egy részének
megtörténik a mûemléki helyreállítása, valamint látogató-
barát fejlesztése. A romániai oldalon a Nagykárolyhoz közel
fekvõ szórványgyülekezet, Bere és a vele összenõtt Csomaköz,
továbbá Krasznacégény Árpád-kori templomainál átfogó
mûemléki helyreállítás vette kezdetét 2013 tavaszán. 

Mindhárom értékes mûemlék templom igen rossz
mûszaki állapotban volt, elsõsorban az õket fenntartó gyüle-
kezetek csekély anyagi lehetõségei miatt. A restaurálásokat
megelõzõen régészeti feltárásokat és építészettörténeti kuta-
tásokat végeztek, melyek során számos, korábban nem
ismert, vagy elfalazott középkori épületelem bukkant elõ,
továbbá a ma álló épületeket megelõzõ románkori templo-
mok alapjai. A berei templomban található Szatmár megye
eddig egyetlen azonosított középkori falképe, ami jelentõsen
növeli mûvészettörténeti és turisztikai értékét.

Mindhárom templomban jelentõs szerkezeti meg-
erõsítéseket végeztek, részleges vagy teljes fedélszék- és héja-
zatcserét, teljes külsõ és belsõ vakolat cserét, továbbá új pad-
lókat, kazettás mennyezeteket, villámhárító rendszereket és
világítástechnikát szereltek be.

A cél mindegyik objektumnál a mûemléki és egyháztör-
téneti értékeknek a lehetõségekhez mért legátfogóbb
bemutatása volt. Ezt egészítené ki a továbbiakban egy
turistabarát infrastruktúra elhelyezése: pannók, infopultok,
projektorok formájában. Utóbbiakból nem csak a három
említett templomba, hanem további három középkori
eredetû mûemlékbe is kerülnének, ezek a vetési, egri és
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sárközújlaki templomok. A hetedik objektum a jelenleg is
jelentõs turista-forgalmat bonyolító ákosi Árpád-kori
monostortemplom mellett álló 19. századi magtár, melyben
kiállító-teremmel egybekötött turisztikai információs pontot
alakítanak ki.

A helyreállítási munkák teljes befejezésére elõrelátha-
tóan 2014 júniusában kerül sor.

EMÕDI  TAMÁS  mûszaki elõadó
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Öregotthont, székházat tervezünk

A Romániai Református Nyugdíjpénztár megalaku-
lása óta nemcsak az egyházi alkalmazottak által
befizetett járulékok gyûjtésében foglalatos, hanem

különbözõ befektetéseket eszközölve, biztos alapokat állít,
hogy akár évtizedek múlva se legyen fennakadás a nyugdíjak
kifizetésében. Ezeket a befektetéseket az teszi lehetõvé, hogy
sokkal több a befizetõ, mint a nyugdíjas, ami egy adott idõ
után megváltozik, ezért már most gondolni kell a késõbbi
források elõteremtésére. Ilyen befektetési szándékkal vásárol-
ta meg a Nyugdíjpénztár 2008. esztendõben Nagyvárad köz-
pontjában azt négyezer négyzetméteres telket, ahol korábban
bútorgyár mûködött. A telek azonban kihasználatlanul állt,
de az idén hasznosítani szeretnénk. A telek nagyobb részén
helyet kapna egy negyven személy befogadására képes
református öregotthon, illetve nyugdíjas lelkészlakások, ahol
azok a visszavonult lelkipásztorok lakhatnának, akik ezt
idõben igénylik. Bár több öregotthon is épült az elmúlt
években, a református öregotthon elõnye verhetetlen, hiszen
a város központjában megépülve sokkal több lehetõséget
kínál, mint a vidéki öregotthonok. Természetesen a gondozás
minõsége elsõdleges feladat, éppen ezért a már nagy
tapasztalattal rendelkezõ Diakónia Keresztyén Alapítvány
mûködtetné a szolgálatot.

A telek egy kisebb, mintegy hétszáz négyzetméternyi
részén megépülne a Királyhágómellki Református Egyház-
kerület adminisztrációs központja. Jelen pillanatban a Nagy-
várad-Újvárosi Egyházközségtõl bérelt ingatlanban mûködik
az Igazgatótanács, ami egy kényszerû állapot, hiszen nem áll
rendelkezésre egy megfelelõ ingatlan, ahova át lehetne köl-
tözni. Mivel ez lakásnak készült, nem nyújtja azokat a felté-
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teleket, amelyek szükségesek a zökkenõmentes munkához.
Az elmúlt években pályázati források felhasználásával sikerült
különbözõ javítási munkálatokat végezni ezen az ingatlanon,
azonban ez csak a feltételek romlását elõzte meg, semmikép-
pen nem szolgálta a fejlesztést. A tapasztalat azt mutatja, hogy
ingatlanba befektetni hosszútávon megtérülõ elgondolás, eh-
hez még hozzájárul a szükség is, így ésszerû, hogy ilyen fej-
lesztési projektekbe fogjunk. Az adminisztrációs központ ma-
gába foglalna több irodát, tanácstermet, ugyanakkor külsõ
megjelenésében is méltóképpen képviselné Református Egy-
házunkat a világ elõtt. A befektetés értéke, a telek megvásár-
lásával illetve az ingatlan megépítésével mintegy négyszáz-
ezer euró, amit a Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázi-
um kisebb épületének eladásából származó összeg egy részé-
bõl kívánunk megvalósítani. A beruházás gyakorlati haszna
tehát a munkafeltételek biztosítása egy gazdaságosan és mégis
megfelelõképpen mûködõ ingatlanban, amely az elkövetkezõ
évtizedekben jól szolgálhatja egyházunk kormányzását. 

FARKAS  ZSOLT elõadótanácsos
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Ilyen volt (fent), ilyen lett (lent) a Kossuth utcai ingatlan



Épített örökségünk – Kossuth utca 3

A Nagyvárad központjában, a Kossuth utca 3. szám
alatt álló épület valamikor a 19. század 70-es évei
elõtt épült, 1872-ben költözött falai közé a Bihar

Megyei Takarékpénztár. Késõbb ugyanitt kapott helyet
Laszky Ármin könyvnyomdája és kiadóhivatala, valamint a
Szabadság címû napilap szerkesztõsége, illetve székházat
rendezett be az Adria Biztosító Társulat is.

1909-1910 között utcai homlokzatát Mende Valér, buda-
pesti építész tervei alapján átalakították szecessziós stílusban,
ma ez határozza meg jellegét.

Az épület az államosítás elõtt a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerületé volt és az egyházi tulajdonú ingatlanok
visszaszolgáltatási bizottságának 2004. június 24-én kelt
rendelete, valamint a Semmitõszék és Legfelsõbb Bíróság
határozata alapján nyerte vissza tulajdonát. 

A kétemeletes, zárt belsõ udvart körülölelõ épület az
elmúlt évtizedek alatt igen rossz mûszaki állapotba került,
tartószerkezetének bizonyos elemei, a héjazat valamint a
homlokzati vakolatok állapota sürgõs beavatkozást igényelt.
Mindeközben 2012-tõl a Nagyváradi Polgármesteri Hivatal
az egyházaknak évente megítélt normatív támogatás folyó-
sítását a városközpontban levõ, elhanyagolt állapotú egyházi
tulajdonú ingatlanok rehabilitációjához kötötte, aminek
eredményeképp a Királyhágómelléki Református Egyház-
kerület ezen ingatlanának homlokzata megújult. Ehhez a
finanszírozási tételhez járult késõbb a Magyar Kormány Egy-
házügyi Államtitkárságának, valamint az Emberi Erõforrások
Minisztériumának támogatása.

2012 õszén kezdõdtek el a helyreállítási munkálatok,
melyek során elkészült az utcai homlokzat teljes rehabilitáció-
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ja, héjazat- és csatornacsere történt, megerõsítették, illetve
pótolták a fedélszék károsodott elemeit, valamint néhány nyí-
lászárót is kicseréltek.

Ezzel párhuzamosan a homlokzat díszvilágítást is kapott,
és jelen állapotában mûemléki értékeihez méltó homlokzattal
büszkélkedhet. Ugyanakkor az Egyházkerület elnyert pályá-
zatainak köszönhetõen a tetõszerkezet nagyobb része is meg-
újult, megállítva ezzel az épület állagának további romlását.
Ezen javítási munkálatok a megszerezhetõ források függvé-
nyében folytatódnak, remélve, hogy a közeljövõben az épület
visszanyerheti korábbi pompáját, illetve a hasznosítása is ez
által bõségesebb lehetõségeket kínál.

EMÕDI  TAMÁS  mûszaki elõadó
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A Kölcsey Ferenc emlék- és zarándokhely 

A szõdemeteri Kölcsey Ferenc emlék- és zarándok-
hely Szõdemeteren, Kölcsey Ferenc szülõfalujában,
a település központjában fekszik. A Szõdemeterre

érkezõk és Kölcsey Ferenc emlékét tisztelõk itt róhatják le
tiszteletüket Kölcsey Ferenc, a Magyar Himnusz költõje elõtt,
illetve ismerkedhetnek meg Kölcsey életének Szõdemeterhez
szorosan köthetõ vonatkozásaival.

Az emlék- és zarándokhely magába foglal három olyan
helyszínt, melyeket a településre érkezõ látogatók minden
alkalommal felkeresnek. Ezek a következõk:

1. A református templom, melyben megkeresztelték a
Himnusz szerzõjét és amelyben található a Kölcsey család
templomi ülõpadja.

2. Kölcsey Ferenc egészalakos szobra, melyhez a tisztelet
és emlékezés virágait, koszorúit helyezik el a látogatók és
zarándokok.

3. Vályogból épült egyszobás parasztház, egykori haran-
gozói lak, amelyben egy szerény kiállítás emlékezik meg
Kölcsey Ferencrõl és munkásságáról. 

A három megjelölt látogatható helyszínnel kapcsolatosan
elmondhatjuk azt, hogy szükség lenne a már meglévõ temp-
lom és szerény módon mûködõ emlékház mellett egy olyan
központnak és emlékháznak a megépítésére, amely méltó
módon tudná ápolni Szõdemeteren Kölcsey Ferenc szellemi
és nemzeti hagyatékát. Ennek szellemében a Királyhágómel-
léki Református Egyházkerület és az Szõdemeteri Reformá-
tus Leányegyházközség elhatározta, hogy méltó központot
épít, amely hirdetheti a Himnusz szerzõjének mai korra is
érvényes üzenetét. Magyarország Külügyminisztériuma által
kiírt pályázati lehetõséggel élve sikerült olyan tervet
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készíttetni és engedélyeztetni, amely hitünk szerint az emlí-
tett célnak megfelel. 

Az elkészülendõ épületnek magába kell foglalnia minden
olyan új lehetõséget és adottságot, melyekkel eddig a
szõdemeteri Kölcsey Ferenc emlék- és zarándokhely nem
rendelkezett, és amely rendkívül fontos hiánypótlás lenne.
Szükség van nagyobb és bõvebb kiállítási anyag befogadására
lehetõséget adó kiállító termekre, továbbá a helyszínre láto-
gatók számára elkészíthetõ szerény szálláshelyekre is, hiszen
az ideérkezõ látogatók többször jelezték szálláskérési szándé-
kukat, melyet sajnos nem tudtunk kielégíteni. A Kölcsey
Emlékház szükségességét rendkívül fontosnak tartjuk azért
is, mert évrõl évre egyre nagyobb számban érkeznek látoga-
tók, akiket jelenleg a meglévõ épületeink és eszközeink birto-
kában nem tudunk Kölcsey szellemi hagyatékához méltóan
fogadni. A Kölcsey emlékházról jelenleg elkészült kiviteli terv
megvalósításához várjuk a megfelelõ kormányhivatalok tá-
mogatását, illetve azon pályázati kiírásokat, amelyek által a
látványterv valósággá válhat.

PAKULÁR  ISTVÁN  MIHÁLY lelkipásztor 
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