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JEGYZÕKÖNYV,
mely felvétetett 2015. április 24-én Nagyváradon, 

az Egyházkerületi Székház Bartók termében,
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Igazgatótanácsának ülésén

Jelen vannak: Csûry István püspök, dr.
Varga Attila fõgondnok, Lukács József fõjegyzõ,
Fazakas Sándor lelkészi aljegyzõ, Tatár Miklós
presbiteri aljegyzõ, Dénes István generális
direktor, Dénes József, Pakulár István, Szatmári
G. Elemér, Baracsi Levente, Czapp István,
Püsök Sándor Csaba, Székely Zsolt, Kovács
Gyula, Lucza István lelkészi tagok, Simon Attila
lelkészi póttag, Halász György, Geréb Miklós,
Lakatos Bálint, Pataki Károly, Torkos János,
Oláh József, Kincses Imre presbiteri tagok,
Fazakas Csaba, az Esperesek Kollégiumának
elnöke. Tanácskozási joggal jelen van: Farkas
Zsolt, Salánki Lóránt, Antal János, Szûcs Éva,
Forró László, Wagner Erik elõadótanácsosok,
Fenesi Tibor jogtanácsos, Orosz Otília zenei
elõadó, Kánya Zsolt Attila ifjúsági elõadó,
László Kálmán PSZ-elnök, Pásztori-Kupán
István a PTI képviselõje, Gál Sándor lelkészér-
tekezleti elnök, Venter Miklós, a Gondnokok
Kollégiumának elnöke. 

Hiányzik: Tolnay István presbiteri fõjegy-
zõ (igazoltan), Képíró Gyula (igazoltan), Bara
László, ifj. Tolnay István, Hajdú Sándor, Dara-
bont Sándor, Demjén Attila, Bara Lajos, Besse-
nyei Károly, Vinczéné Pálfi Judit (igazoltan),
Szilágyi Zoltán. 

Igazgatótanács ülése az épülõ Egyházke-
rületi Központ immár lefedett dísztermében
kezdõdik, Forró László elõadótanácsos áhítatá-
val. Ezt követõen Csûry István püspök köszönti
a megjelenteket, emlékeztetve arra, hogy a köz-
pont építése épp hat hónapja kezdõdött, ami-
kor a megelõzõ igazgatótanácsi ülésen letették
az épület alapkövét (2014. okt. 24). Ennek a
helynek szent hellyé kell válnia, ehhez azon-
ban az szükséges, hogy igyekezzünk Isten aka-
ratát követni. Józsué vezetésével azért kelhetett
át a nép száraz lábbal a Jordánon, mert min-
denben követték Isten utasításait. Biztonság-
ban járni és a kijelölt célhoz megérkezni csak
Istenre figyelõ szívvel lehet. Püspök köszöne-
tet mond a kivitelezõknek és azoknak a munka-

társaknak, akik lelkesen dolgoztak, hogy az
álomból terv, majd a tervbõl valóság legyen.

Igazgatótanács az Egyházkerületi Székház
Bartók-termében folytatja munkálatait. 

Szám: 1/2015

Tárgy: Igazgatótanács megnyitása – dr.
Varga Attila fõgondnok

Fõgondnok köszönti a megjelenteket,
méltatva az építkezés jelentõségét, de beszélve
a lelki építkezés fontosságáról is. Jó munkát
kívánva megnyitja az ülést. 

– Tudomásul szolgál – 

Szám: 2/2015

Tárgy: Számbavétel, hitelesítõk kijelölése
– Lukács József fõjegyzõ

Megállapítást nyer, hogy jelen vannak 24-
en az Igazgatótanács tagjai közül, hiányoznak
kilencen. A tanácskozási jogú tagok közül 13-
an jelen vannak, kettõ hiányzik. Az ülés a
307/2015 számú meghívóval szabályszerûen
hívatott össze és határozatképes. A jegyzõ-
könyv hitelesítésére felkérik Baracsi Leventét
és Pataki Károlyt. 

– Tudomásul szolgál – 

Szám: 3/2015

Tárgy: Napirend elfogadása – Csûry István
püspök

Püspök kéri a napirend kiegészítéséhez a
javaslatokat. 

Salánki Lóránt rövid pénzügyi beszámo-
lóját kéri napirendre tûzni. 

Püspök Sándor Csaba az Átvilágító Bizott-
ság határozatainak a megerõsítését kéri. 

KÖRLEVÉL
A Királyhágómelléki

Református Egyházkerület
Gyülekezetei részére

Nagytiszteletû Lelkipásztor testvérek!
Szeretett Gyülekezetek!

Európa válságos idõket él, hiszen óriá-
si menekülthullámmal és az ezzel együtt já-
ró nehézségekkel kell szembenéznie. A há-
ború átka elõl menekülnek sokan, velük szem-
ben nem maradhatunk közömbösek, azon-
ban az is tény, hogy vannak, akik kihasznál-
va mások nyomorúságát, megpróbálnak a
szörnyûségekbõl hasznot húzni. Válságos
idõben pedig a nemzeteket vezetõ kormányok
felelõssége is nagyobb. Magyar nemzetünk
kormánya felelõsségét érezve, a lelkiismeret
és Európa törvényeinek megfelelve, próbál
helyesen cselekedni. Sajnos, emiatt nemte-
len támadások érik. Az Egyháznak ebben a
helyzetben meg kell tennie azt, ami kül-
detésébõl fakadóan is feladata, vagyis, hogy
imádkozzon és imádságra buzdítson.

Erre a szolgálatra kérjük Egyházkerüle-
tünk minden tagját, Krisztus lelkülete sze-
rint, imaláncot indítva a vasárnapi isten-
tiszteletek alkalmával.

Imádkozzunk együtt nemzetünkért,
nemzetünk kormányáért, a bölcs és felelõs
kormányzásért ebben a nehéz helyzetben,
harcban. Imádkozzunk a józanság és ébre-
dés lelkéért, hogy nemzetünk a keresztyén-
ség megvallója legyen. Imádkozzunk azért,
hogy népünk minden tagja a Kárpát-me-
dencén belül és kívül ismerje meg azt a
Krisztust, Aki békességet hozhat az erõsza-
kos világba, szeretetettel töltheti meg a gyû-
lölettel teli szíveket. Imádkozzunk a keresz-
tyén világért, Európa keresztyén gyöke-
reinek a felvállalásáért, de legfõképpen azo-
kért, akik az elõállt helyzetet nem tétlen
szemlélõként nézik, hanem keresztyéni kül-
detésüknek megfelelve a valódi rászoruló-
kon segítenek, ugyanakkor felelõsségük tu-
datában fáradhatatlanul teszik azt, amivel a
Nemzet megbízta õket, védik Európa határait.

Nagyvárad, 2015. szeptember 29.

A békesség kötelékében,

CSÛRY ISTVÁN FORRÓ LÁSZLÓ
püspök fõjegyzõ
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László Kálmán a Presbiteri Szövetség részé-
rõl szeretne egy rövid, örömteli bejelentést tenni. 

Pásztori-Kupán István a Kolozsvári Pro-
testáns Teológia helyzetérõl szeretne szólni a
tanügyi kérdések rendjén. 

Igazgatótanács a kiegészítésekkel együtt
egyhangúlag elfogadja a napirendet. 

Szám: 4/2015

Tárgy: Elõzõ jegyzõkönyv határozatainak
hitelesítése – Lukács József fõjegyzõ

Lukács József fõjegyzõ felolvassa a meg-
elõzõ igazgatótanácsi ülés (2014. okt. 24) hatá-
rozatait. 

Venter Miklós tisztázni szeretné, hogy õ
nem a Presbiteri Szövetség képviseletében van
jelen, hanem a gondnokok kollégiumának kép-
viseletében, így a PSZ határozatnak nem õ volt
a kezdeményezõje. 

Ezt követõen Igazgatótanács egyhangú-
lag elfogadja az elõzõ ülés jegyzõköny-
vét. 

Szám: 5/2015

Tárgy: Püspöki bejelentések – Csûry
István püspök

Püspök mindenekelõtt hálát ad az Isten-
nek, hogy a székház építése gyorsan és akadá-
lyok nélkül haladt az elmúlt idõszakban.
Szeretné, ha a megépülõ székházzal új fejezet
nyílna, és a benne folyó munkán is tükrözõdne
majd az, hogy a jobbra törekszünk, és mindezt
egyházunk érdekében tesszük. Köszöni azok-
nak, akik imádságaikban hordozzák ezt az
ügyet, de újra köszönetet mond a kivitelezõk-
nek és a munkatársaknak is. 

a. Lukács József fõjegyzõ nyugdíjazása
Bejelenti, hogy Lukács József fõjegyzõ f.

év május 1-jétõl nyugdíjba vonul. Nyugdíjazá-
sával megürül a fõjegyzõi tisztség, ezért el kel-
lett az EVB-nek kezdenie a jelölési és választási
procedúrát, hogy a soron következõ közgyû-
lésen új fõjegyzõt válasszanak. Felkéri Lukács
Józsefet, hogy mint leköszönõ fõjegyzõ, hirdes-
se az Igét a soron következõ közgyûlésen, és
megköszöni az elvégzett munkát, hozzátéve,
hogy Lukács József mindenben derekasan
helyt állt, és Vörösmarty szavaival szólva, ez
„férfi munka volt”. Ezt a köszönetet nem csak
a maga nevében fogalmazza meg, hanem a
munkatársak, és reméli az egész Igazgató-
tanács nevében. 

b. Gyermekmisszió 
Egyházkerületünk új alapokra helyezi

gyermekmissziós programját, megköszönve a
hollandiai KOEN alapítvány eddigi munkáját,
amely eddig ebben a szolgálatban segítségére
volt. Most új fejezetet kell nyitni ebben is, meg-

erõsítve és kiterjesztve a gyermekmissziót.
Annál is inkább illetékesnek érzi magát arra,
hogy élére álljon ennek a megújulási folyamat-
nak, mivel annak idején épp az õ gyüleke-
zetében indult el ez a munka az akkori missziói
elõadó kérésére. Késõbb a hollandok által
kidolgozott programot átvette több gyülekezet
is, így lett két évtized alatt közismert az
egyházkerületben KOEN. Az alapítvánnyal
kialakult kapcsolatunkat azonban fölül kell
vizsgálnunk, ugyanis kiderült, hogy egyházke-
rületünk részérõl senki nem tagja semmilyen
minõségben a kuratóriumnak, munkájuk hit-
vallási, illetve finanszírozási hátterébe nem
láthatunk bele. Kérte, hogy láthassa az alapít-
vány könyvelését és alapító dokumentumát,
mert csak így lehet érdemben tárgyalni a
további közös munkáról, erre azonban nem
került sor, sõt, a hollandiai vezetõ azzal fenye-
getõzött, hogy nem hajlandó tovább együtt
munkálkodni. 

Ezek után nem volt mit tenni, mint saját
lábunkra állni. A gyermekmissziót a tanügyi és
katekétikai ügyosztály veszi át, szakszerû anya-
got készítenek, és a munka vonatkozásában
minden ugyanúgy fog tovább folyni, mint
ahogy eddig is történt ez a szolgálat, csupán
nem a KOEN alapítvány vezetésével és támo-
gatásával, hanem saját forrásból, és saját lelki-
pásztoraink, illetve gyakorló vallástanáraink
vezetésével. 

Sértõnek érzi, hogy némelyek ennek egy-
házpolitikai felhangokat adtak, és egybõl az
egyházkerületet támadták meg, mintha valami
rossz dolog történt volna. Pedig nem történt
más, mint újabb feladatvállalás, annak ellené-
re, hogy az egyházkerületnél így is minden ve-
zetõ munkatárs több feladatkört is ellát, hiszen
az állásokat és a munkaköröket évekkel ezelõtt
összevonták, és az apparátus gyakorlatilag a fe-
lére csökkent. Ugyanakkor ettõl a munkától
senki nem gazdagodott meg, mert a rosszindu-
latú pletykákkal ellentétben, az egyházke-
rületnél senkinek nincs óriási fizetése: egysze-
rû parókiákon élünk, másodkézbõl vásárolt
gépkocsikkal közlekedünk, nem dõzsölünk.

Senkit nem fog zavarni, ha lesznek lelki-
pásztorok, akik inkább a KOEN által készített
anyagot fogják választani. Az se baj, ha valaki
mind a két anyagot felhasználja: minden héten
lehet egy bibliahetet tartani. De senki ne vonja
kétségbe, hogy munkatársaink rendelkeznek
azzal a szakmai felkészültséggel, hogy olyan
minõségben készítsék el a missziós anyagot,
hogy az felveszi a versenyt azzal, amit eddig
használtak. 

Püsök Sándor Csaba a hozzászólások rend-
jén megkérdezi, hogy kell-e egyáltalán Igazga-
tótanácsnak ezzel foglalkoznia, hiszen ha an-
nak idején nem volt testületi döntés arra nézve,
hogy ez a munka beinduljon, most nem szüksé-
ges testületi döntés arra sem, hogy átalakuljon
vagy megszûnjön. A lényeg az, hogy a gyüleke-
zetekben megtartsák a bibliahetet. 

Székely Zsolt megkérdezi, mivel indokolta
a hollandiai vezetõ, hogy az egyházkerület nem
tagja az alapítványnak?

Csûry István püspök elmondja, hogy sem-
mivel nem indokolta. Egyébként Kató Béla
püspök meglepõdve állapította meg, hogy az
Erdélyi Református Egyházkerület részérõl
sem tagja senki. De nem is ez a legfõbb problé-
ma. Világosan ki kell mondani, hogy ezt a tevé-
kenységet ezentúl a saját igényeink szerint
akarjuk végezni. Ezért határozati javaslata,
hogy egyházkerületünk a következõ hangsú-
lyokkal erõsítse a gyermekmissziót: reformá-
tus, nemzeti és történelmi örökségünk okta-
tása, magyar zenekultúránk gyöngyszemeinek
felmutatása. Köszönetet mondunk eddigi tevé-
kenységéért a hollandiai KOEN alapítvány-
nak, de a továbbiakban a Tanügyi és Katekéti-
kai, illetve a Missziói Ügyosztályt bízzuk meg a
vakációs bibliahét anyagának elkészítésével és
a munka koordinálásával. 

Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja
Csûry István püspök javaslatát, misze-
rint a gyermekmissziós bibliahét meg-
szervezésével megbízza a Tanügyi és
Katekétikai, valamint a Missziói Ügy-
osztályt.

c. Máthé Edith jogtanácsos elbocsátása 
Amint az sokaknak tudomására jutott,

Máthé Edith jogtanácsos munkaszerzõdését az
elnökség felbontotta. Ennek kapcsán némelyek
megkérdõjelezték, hogy jogosan járt-e el az el-
nökség, hogy ki illetékes abban, hogy elbocsás-
son egy munkatársat az egyházkerület, vagy ki
nem illetékes. Természetesen, az elnökség nem
járt el jogtalanul, mint ahogy a lelkipásztor
sem jár el jogtalanul, ha nyomós ok miatt fel-
bontja az egyházközség valamely alkalmazott-
jának a munkaszerzõdését. 

Az okokra itt különösebben nem akar ki-
térni, elég annyit hangsúlyozni, hogy ez a lé-
pés nem ok nélkül történt. Nem kívánja a múlt-
beli hibákat elemezgetni, inkább köszönetet
mond minden jóért, amit jogtanácsos megtett.
Sok minden elvégzetlenül maradt, de ha azon
kezdünk el civakodni, hogy ki, hol, mit és
mennyit tévedett, csak az idõ telik, a gondok
pedig megmaradnak. A Jogi Ügyosztály
ugyanakkor természetesen nem szûnt meg, és a
munka sem fog elakadni.

Kéri a hozzászólásokat ehhez a beszámo-
lóhoz. 

Püsök Sándor Csaba elmondja, hogy az
Igazgatótanács a javaslatok alapján választja
meg a tanácsosokat. Az viszont elvárható lenne,
hogy a közgyûlési beszámolók rendjén az adott
ügyosztályok vezetõi õszintén számoljanak be
munkájukról, legyen komoly számadás. Elég
különös az, amikor egy elõadó éveken keresz-
tül csak a pozitívumokat mutatja fel, a sikerek-
rõl beszél, aztán kiderül, hogy sok mindent el-
hibázott. 

– Tudomásul szolgál – 

Lukács József leköszönõ fõjegyzõ szót kér,
hogy néhány gondolatot osszon meg az Igazga-
tótanáccsal. Nem saját szolgálatát akarja érté-
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kelni, hiszen csak a szolgálatban próbálta meg-
mutatni magát. Nem látszani akart, hanem só
akart lenni, hogy legyen íze a szolgálatnak.
1989 decemberében behívták abba a csapatba,
amely a rendszerváltás után felvállalta, hogy a
munka élére álljon. Ebbõl a csapatból õ az
egyedüli még, akinek tisztsége van. Menetköz-
ben többször is meg akartak szabadulni tõle, de
ez nem sikerült. Hiába próbálták meg lejáratni,
bemocskolni: „nem pöröltem… letöröltem”
(Arany János). 

Soha nem ajánlkozott tisztségre, csak szol-
gálatra, azért nem is ígért senkinek semmit.
Csak sajnálni tudja azokat is, akik úgy képzelik
el, hogy mások tetszését azzal lehet elnyerni,
hogy gyönyörû programot írnak. Az egyházhoz
ugyanis nem illik a kampány, és az egyháznak,
mint intézménynek már van programja, nem
kell újat írni. Egy szolgatársától hallotta ezt
temetési beszédben: „okos ember volt, mert
megmaradt a kaptafánál”. Ez valóban fontos:
szerényen szolgálni, és szem elõtt tartani, hogy
az ügy, amiért dolgozunk, az Isten ügye és a
köz ügye. Ha ezt az ember nem felejti, akkor
meglátja, hogy az Isten az anyagiakat is
kirendeli a lelkiek mellé. Így tudott sok
mindent megvalósítani pályája során. 

Igyekezett nem visszaélni a bizalommal.
Túl lehet élni diktatúrákat is, de vigyázni kell
a demokráciára, hogy a szó lelki értelmében a
javunkra váljon. 

Szám: 6/2015

Tárgy: Iratmisszió – Wagner Erik elõadó-
tanácsos

Elõadótanácsos elmondja, hogy mindnyá-
junknak volt már olyan élménye, hogy a ke-
zünkbe nyomtak egy könyvet vagy egy újságot,
és bár nem volt rá szükségünk, elvittük haza.
Bár nem akartuk elolvasni, beleolvastunk. Bár
nem értettünk egyet a tartalmával, bizonyos
gondolatok megragadtak bennünk. Ez az írott
szónak az ereje és a hatalma. Írással sok ember
lehet megszólítani és alaposabban, ponto-
sabban lehet kommunikálni, mint szóban. 

Ha Istenrõl és a Szentírás tanításáról
írunk, akkor írásunkkal missziót végzünk. Ha
bibliát, énekeskönyvet, imakönyvet, prédikációs-
kötetet, de akár református kalendáriumot
vagy folyóiratot adunk ajándékba, bíznunk kell
abban, hogy az nem marad csak nyomdafesték
a papíron, hanem az olvasók szívében gondola-
tokká érik, és lehet hitépítõ erõ. 

Ez a célja az egyházkerületi könyvkiadás-
nak és az egyházi sajtónak. Van, amit viszony-
lag sikeresen terjesztünk. Ilyen például a
könyvnaptár, a Református Kalendárium,
amelybõl 7500 darabot adtunk el az idén, és az
elmúlt öt esztendõben ez az arány nem válto-
zott. Nagyon sok református ház falán van
református falinaptár, 47.000 fogyott a tavaly.
Biztosan hiányzik egy pár keresztnév, de a lé-
nyeg mindig rajta van, ha nem is mindig tûnik
fel: mert ott van az Isten Igéje. És az igék és az
igei gondolatok ott vannak a Harangszóban is,

amibõl tízszer kevesebb fogy, 4700 darab.
Ennek csak egy része megvásárolt példány,
majdnem ezer megy missziós célokra, azaz el-
ajándékozzák a kollégák a kórházban fekvõk-
nek, a foglyoknak a börtönben. 

Ez is dicséretes, mert olyan korban élünk,
amikor a papírra nyomott újság egyre jobban
elveszíti súlyát és a súlytalan internetre költö-
zik. Neves napilapok szûntek meg, kiadók
mentek tönkre. Ez a nyomtatott sajtó és a
nyomtatott könyv hanyatlásának kezdete né-
melyek szerint. De ne gondolja senki, hogy év-
tizedek múlva nem lesz nyomtatott újság vagy
könyv, még ha kevesebb is lesz rá az igény.

A kérdés az, hogy mi a kevés? Ha egy ezer
lelkes gyülekezetbõl százan járnak templomba
és vesznek öt Harangszót, az sok-e vagy kevés?
Ha egy lelkipásztor úgy látja jónak, hogy csak
egyetlen darab Harangszót rendeljen a gyüle-
kezetének, az sok-e vagy kevés? A magyarázatot
ismerjük: nem veszik az emberek. De akkor hogy
van az, hogy egy lelkészváltást követõen kide-
rül, hogy igény van húsz-harminc darabra?
Mert erre lehet példákat mondani. És a választ
is tudjuk, hogy ez miért van és miért rossz ez
így, csak soha nem próbálunk meg változtatni
ezen a helyzeten, csak tudomásul vesszük. 

A Bihari Egyházmegyében az idén százzal
nõtt a Harangszó-rendelések száma. Ez örven-
detes. A szomszédos Érmelléki Egyházmegyé-
ben százzal csökkent. Már azt hinnénk, hogy
valamiféle népvándorlás történik, amelynek
során a Harangszó-olvasók átköltöznek a Bi-
hari Egyházmegyébe. Aztán szomorúan látjuk,
hogy nagy múltú és szépreményû egyházköz-
ségek alig pár darabot rendelnek. 

Nyilván nem tudjuk kötelezõvé tenni,
hogy ki mit és mennyit olvasson, ez nem is
szándékunk és nincs is értelme. Mindig rossz
az íze annak, ami kötelezõ. Ahogy az is furcsa,
amikor azon akarunk spórolni, hogy nem ren-
delünk újságot, vagy nem veszünk könyvet.
Könnyû utánaszámolni, hogy ha egy gyüleke-
zet tíz Harangszót rendelt egy évre, 360 lejt
költött rá. Bizonyára ez is nézõpont kérdése,
hogy sok-e vagy kevés.

Örömmel tölti el, hogy a Presbiteri Szövet-
ség külön lapot hozott létre. Reméli, hogy
megéri az is a huszonöt évet, mint a Harang-
szó, mert ahhoz, hogy egy újság fennmaradjon,
rengeteget kell írni és dolgozni. 

Pozitívumként még elmondható, hogy
megnõtt az igény áhítatos könyvekre és
imakönyvekre, az idén már a harmadik prédi-
kációskötet nyomtatjuk és ismét nyomtattunk a
nõi lelkipásztorok által összeállított imakönyv-
bõl. Nyomdánk teljes kapacitáson mûködött az
elmúlt egy-másfél évben, a lassan muzeális
értékké avanzsáló nyomdagépünk teljesítõké-
pessége határán mûködött. 

Ezért kéri Igazgatótanácsot, hogy 
a) támogassa a nyomdafejlesztést, hiszen

lassan új gépekre lesz szükség és az elkövet-
kezõ években biztos, hogy szükségünk lesz a
gépekre, továbbá 

b) kéri, hogy az iratmisszió vonatkozásá-
ban határozzon meg Igazgatótanács egy mini-

mális példányszámot, különös tekintettel a
Harangszóra.

Hozzászólások: 
Székely Zsolt megjegyzi, hogy a Harangszó

népszerûsége nagymértékben függ attól, hogy
milyen a terjesztés. Ha egy lapszám késve
érkezik meg a gyülekezetekhez, akkor sokkal
nehezebb eladni. Legutóbb a húsvéti szám
érkezett meg késve. 

Wagner Erik válaszában elmondja, hogy
elõfordultak logisztikai hibák az elmúlt idõ-
szakban, de ezeket nem minden esetben lehet
elkerülni, hiszen a gépkocsivezetõ, aki a pos-
tázást végzi, egyúttal az egyetlen sofõr az egy-
házkerületnél, és ha hosszabb hivatali útra
megy, egy-két nappal eltolódhat a postázás.
Ettõl függetlenül, mind a szerkesztõbizottság,
mind pedig a nyomda idõben elvégezte a fela-
datát. Természetesen az is elõfordult olykor,
hogy az egyházmegyéknek elpostázott Harang-
szó visszajött, mert nem vette ki senki a csoma-
got. Így a postaköltség is kárba vész, és nyil-
ván, ezekért a hibákért is az egyházkerület irat-
terjesztését tartják felelõsnek. Jobb megoldást
egyelõre nem találtunk a terjesztésre. 

Fazakas Csaba szerint jó lenne, ha a Ki-
adói- és Sajtó Ügyosztály megszervezné az író-
olvasó találkozókat, illetve a szerkesztõbizott-
ság meglátogatná az egyházmegyei gyûléseket
is, hogy a kérdéseket, javaslatokat meg lehes-
sen beszélni. Errõl szó esett az Esperesek Kol-
légiumának ülésén is. 

László Kálmán köszöni, hogy a Presbiteri
Szövetség lapjának pozitív a fogadtatása. Ez lett
volna örömteli bejelentésnek tárgya is, de így
eltekint a javasolt napirendi ponttól. 

Püsök Csaba kifogásolja, hogy a falinap-
tárból hiányoznak olykor elterjedt keresztne-
vek is, tudakolja, hogy ennek mi az oka. 

Wagner Erik szerint többnyire egyszerû
nyomdatechnikai malõr, nem volt célja soha a
szerkesztõknek, hogy kevesebb nevet tegyenek
a naptárra, sõt a visszajelzések függvényében
igyekeztek mindig kiegészíteni azt. 

Püsök Csaba szerint nem világos, hogy mi
is az elõterjesztõ kérése, miért kéri, hogy Igaz-
gatótanács támogassa a nyomdafejlesztést. 

Elõadótanácsos elmondja, hogy amikor az
Egyházkerületi Székház építésének gondolata
felmerült, akkor azt kifogásolták némelyek,
hogy miért nem kértek elõzetesen engedélyt
arra, hogy elkészítsék a látványtervet, illetve
hogy egyáltalán foglalkozzanak az ötlettel.
Ezért hozta ezt a kérdést az igazgatótanács elé,
hogy ha zöld utat kap, akkor kezdjék el az új
nyomdagép beszerzésének a folyamatát. Követ-
kezõ alkalommal kész tervet hoznak az Igazga-
tótanács elé, de ehhez tudni kell azt, hogy
akarják-e egyáltalán ezt a fejlesztést? A máso-
dik kérés vonatkozásában, szeretné, ha lenne
egy meghatározott minimum, mert így nem
fordulhat elõ, hogy egy lelkész lemondja a
gyülekezet Harangszó-megrendeléseit, amint
az már elõfordult. 

Baracsi Levente javasolja, hogy legyen a
gyülekezet létszámának az 1%-a a meg-
határozott minimum a Harangszó-megren-
delések tekintetében. 
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Igazgatótanács egyhangúlag szükséges-
nek látja és támogatja az egyházkerületi
nyomda fejlesztését és a nyomdagép
lecserélését egy korszerû és a tevékeny-
ségnek megfelelõ gépre. 
Továbbá elrendeli, hogy a következõ
közigazgatási esztendõtõl a gyülekezete-
ink által megrendelt Harangszó pél-
dányszáma nem lehet kevesebb, mint a
gyülekezet létszámának 1%-a. 

Szám: 7/2015

Közigazgatási és pályázati ügyek – Farkas
Zsolt elõadótanácsos

a. Fõjegyzõválasztás
Farkas Zsolt elõadótanácsos ismerteti a

választási ütemtervet. Mivel a jelölés procedú-
rája június hónap végéig lezajlik, javasolja,
hogy július 4-én, szombaton kerüljön sor a
választói közgyûlésre.  

Igazgatótanács egy tartózkodással elfo-
gadja a 2015-ös idõközi fõjegyzõ-válasz-
tás ütemtervét. 

b. Gyakornok lelkipásztorok
Elõadótanácsos ismerteti, hogy hat teoló-

giai hallgató végez az idén Kolozsvári
Protestáns Teológiai Intézetben. Ketten
kérelmezték, hogy külföldi tanulmányútra
mehessenek. A jelenleg végzett és szolgálatba
álló gyakornok lelkészek száma összhangban
van az igényekkel. 

– Tudomásul szolgál – 

c. Egyházkerületi székház építése
Röviden beszámol a székház építésének

elõrehaladásáról. Az ütemtervet sikerült
tartani, Isten segedelmével minden jól halad,
és ha továbbra is így lesz, az idén elkészülhet
az épület. 

– Tudomásul szolgál – 

d. Államsegélyek
A számvevõszék ellenõrzést végzett a

vallásügyi államtitkárságon. Egyházkerületünk
viszonylatában mindent rendben talált a
kongruák körül, semmilyen szabálytalanságot
nem követtünk el. Szigorúbbá válik azonban a
szabályozás a beteg-, illetve szülési szabadsá-
gok esetében. 

– Tudomásul szolgál – 

e. Szakács Otília és Emõdi András alkal-
mazása

Mivel a közigazgatási ügyosztályon nagyon
összegyûltek az elvégzendõ feladatok, az ügy-
osztály alkalmazásába került Szakács Otília
lelkipásztor február 1-jétõl. Munkájával Farkas
Zsolt elõadótanácsost segíti. 

Alkalmaztuk Emõdi Andrást az egyház-
kerületi levéltárba. Emõdi András a Tiszántúli
Református Egyházkerülettel megkötött együtt-
mûködési megállapodás értelmében, pályázati
támogatással végiglátogatta gyülekezeteinket,

és a meglévõ gyülekezeti levéltárakat feltérké-
pezte és digitalizálta. A meglévõ egyházke-
rületi levéltári anyag sokkal értékesebb, mint
azt gondoltuk. Sajnos, a gyülekezeti levéltárak-
nak nem megfelelõek a tárolási körülményei,
ezért ezeket a terv szerint az egyházkerület
fogja tárolni. A levéltáros a jelenlegi székház
alagsorában lévõ levéltárat is rendszerezte és
elõkészítette a költözését. Bérezése tekinteté-
ben minimálbért kap munkájáért, a kategó-
riának megfelelõ bérkülönbözetet pedig a
Tiszántúli Egyházkerület állja. 

– Tudomásul szolgál – 

f. Bukaresti pályázatok
Hamarosan el kell számolni a Bukarestbõl

kapott támogatásokkal. Tekintettel a számvevõ-
szék ellenõrzésére, külön felhívja a figyelmet
arra, hogy precíz, alapos elszámolásokat ké-
szítsen mindenki. Ezeket nagyon komolyan
veszik, és számon kérik a hiányosságokat.
Nagy figyelmet fordítson mindenki arra, hogy
az elszámolási határidõ elõtt küldje be a teljes
dokumentációt. 

– Tudomásul szolgál – 

g. Missziói támogatások, pályázatok
A Bethlen Gábor Alapnál pályázott az

egyházkerület a soron következõ kántorképzõ
támogatására; erre július 17 – augusztus 15.
között kerül sor. 

A HEKS svájci segélyszervezettel sokat
javult az együttmûködés, öt éves támogatási
szerzõdést kötöttek az egyházkerülettel, õk
elsõsorban a szórványokban folyó munkát
támogatják. 

Az egyházkerület Lámpás Alapítványa
konferenciát szervez több szervezettel együtt-
mûködve, céljuk a tanácsadás és felvilágosítás
azok számára, akik külföldre távozva abba a
veszélybe sodródnak, hogy emberkereskedõk
vagy kizsákmányolók áldozataivá válnak.
Ebben a hosszú ideje folyó munkában a
Lámpás vezetõ partnerré lépett elõ. 

– Tudomásul szolgál – 

f. A Zilahi Református Egyházmegye bead-
ványa

A Zilahi EME a Vallásügyi Államtitkárság
által kért adószám lecserélése ügyében kéri öt
gyülekezet név és bejegyzési cím változtatásai-
nak jóváhagyását Igazgatótanácstól a 79/2015
számú felterjesztés szerint. A jóváhagyásra a
helyi Adóhivatalnak van szüksége. 

Igazgatótanács egyhangúlag jóváhagyja
a Zilahi Református Egyházmegye
79/20154-ös számú elõterjesztését a
következõ gyülekezetek román megne-
vezése, illetve bejegyzési címe megvál-
tozásának tekintetében: Zalãu-Bradet,
Salatig, Benesat, Doba Mare, Zalãu. 

Hozzászólások, kérdések
Szatmári G. Elemér kéri, hogy minél elõbb

kapják meg a lelkipásztorok a lelkésztovább-
képzõkön való részvételt igazoló iratot. 

Farkas Zsolt tájékoztatja, hogy hamarosan
mindenki megkapja az igazolást. 

Dénes József kérdezi, hogy visszakaphat-
ják-e az egyházközségek az állam által elkob-
zott egyházi levéltárakat?

Farkas Zsolt válaszában elmondja, hogy
Emõdi Andráshoz kell fordulni ebben az ügy-
ben, mert van mód arra, hogy az iratokat
visszaigényeljük, és a levéltáros már járatos
ebben. 

Szám: 8/2015

Tárgy: Tanügyi kérdések – Szûcs Éva
elõadótanácsos, Pásztori Kupán István tanár

1. Protokoll – iskolai vallásoktatás, fele-
kezeti iskolák és felsõfokú oktatásban való
együttmûködés szabályozására

Elõadótanácsos elmondja, hogy 2014.
május 29-én Bukarestben együttmûködési
nyilatkozatot írt alá az Ortodox Egyház, a
Tanügyminisztérium és a Vallásügyi Államtit-
kárság. Az aláírás tényét közölte a közmédia,
magát az együttmûködési nyilatkozatot csak
június hónap elején tették publikussá, azt is
azért, mert hatalmas visszhangot kapott az ügy
a médiában. A média több ízben is megkereste
a Romániában elismert egyházak képviselõit,
hogy fejtsék ki véleményüket ezzel kapcsola-
tosan. Érezhetõen arra számítottak, hogy
segítségükre leszünk egy országra szóló bot-
rány kialakításában. Nem lettünk. Sokkal
inkább reményünket fejeztük ki, hogy egy
ilyen jellegû egyezményt hamarosan velünk is
aláírnak. Ezen reményünket erõsítette meg az
akkori tanügyminiszter sajtóban megjelent
nyilatkozata, melyben így fogalmazott: követ-
kezik, hogy a többi felekezettel is hasonló
dokumentumot írjunk alá.

Idõszerû és szükséges is volt ekkorra már
egy új protokollum, hisz a 90-es évek elején
aláírt együttmûködési szerzõdések, megálla-
podások elévültek. Sõt azok a törvények is rég
megváltoztak amelyek lehetõvé tették ezen
dokumentumok keletkezését. Azen elévülés
következménye volt, hogy két közigazgatási
megyében is akádolyokba ütközött az egyházi
ajánlólevelek érvényesítése.

A titkosított protokollum nyilvánosságra
hozatala után, együttmûködve az Erdélyi
Egyházkerület tanügyi tanácsosával, azonnal
megkezdtük annak tanulmányozását, majd
elkészítettük a saját szövegtervezetünket. A
dokumentum végigjárta az egyházi elõírások-
nak megfelelõ hivatalos utakat (Zsinati
Elnökség – Zsinati Nevelésügyi Bizottság).
Elnyerte a jóváhagyást és tavaly augusztusban
elõterjesztettük mindkét partnerintézmény
felé, kérve, hogy vizsgálják meg az anyagot,
kezdõdjenek meg ezzel kapcsolatosan az egyez-
tetések, vagy jelöljék ki az áláírás dátumát.

Folyamatos érdeklõdésünk ellenére sem
kaptunk semmilyen választ az intézményektõl.

Ez év februárjában Szabó Ödön képviselõ
úr vette kezébe az ügyet és személyesen egyez-
tetett az intézmények képviselõivel. Ennek a
közbenjárásnak köszönhetõen március 18-án



5. OLDALPARTIUMI  KÖZLÖNY 

került sor az aláírásra, ahol a Romániai
Református Egyház képviseletében Ft. Csûry
István püspök úr írta alá a protokollumot.

Az alapvetés és a jogi keret bemutatása
után a dokumentum három fejezetben tárgyalja
az aláíró intézmények együttmûködését: iskolai
vallásoktatás, felekezeti iskolák és felsõoktatás.

2. Iskolai vallásoktatás
2014. november12-én az Alkotmánybí-

róság alkotmányellenesnek minõsítette az
iskolai vallásórákról való felmentés kérelme-
zését. Ezzel ellenkezõleg azt javasolta, hogy a
törzsanyagban megmaradó vallás tantárgyat
azok kérvényezzék, akik részesülni kívánnak
benne.

Köszöni a gyülekezeteknek, lelkipászto-
roknak, gyülekezeteink vezetõségének, hogy
február végén, március elején kiálltak a
vallásoktatás mellett, közös ügyünk mellet,
hogy ezen a tantárgyon keresztül is hirdetni
tudjuk az Evangéliumot.

Kéri, hogy továbbra is hordozzák imáikban
a tantárgy ügyét, hisz még folyamatban van a
tanügyi törvény módosítása. Most is vannak
olyanok, aki kivennék a tanrendbõl a vallás-
órákat, vagy lecserélnék azt etikára.

Egyházunk a testvéregyházakkal együtt
állásfoglalást juttatott el az illetékes hatóságok-
hoz, melyben közösen nyilatkoztak arról, hogy
nem értenek egyet a tantárgy eltávolításával és
kiállnak mellette a jövõben is. Külön is eljut-
tatták állásfoglalásunkat a Vallásügyi Állam-
titkársághoz, aki hivatalos úton maga kereste
fel egyházkerületünket ebben a témában.

– Tudomásul szolgál – 

Pásztori-Kupán István teológiai tanár el-
mondja, hogy a Kolozsvári Protestáns Teoló-
giai Intézet elkészítette az akkreditációs dosszi-
ét, készen állnak arra, hogy megmérettessenek.
Június-október folyamán érkezik meg hozzájuk
az ARACIS bizottság, és reméli, hogy mindent
rendben találnak, és õsszel már a jó hírt tudja
közölni. 

Fõgondnok megjegyzi, hogy nem kell tar-
tani a Remus Cernea-féle javaslattól, az a tény,
hogy a parlament hallgatólagosan elfogadta,
csupán azt jelzi, hogy nem érdekelt senkit a ja-
vaslat. Érdemes viszont elemezni az alkot-
mánybíróság döntését, mert ez nem olyan dön-
tés, amely az egyházak ellen irányul, és ha az
lesz az eredménye, hogy tudatosítja a szü-
lõkben a vallásoktatás fontosságát, akkor akár
még építõvé is válhat. 

– Tudomásul szolgál – 

Szám: 9/2015

Tárgy: Pénzügyi-gazdasági beszámoló –
Salánki Lóránt elõadótanácsos

a. Adománygyûjtés Kárpátalja megsegítésére
Az orosz-ukrán konfliktus nyomán közis-

mert az a helyzet, ami Ukrajnában, így az otta-
ni magyarlakta területeken is kialakult. Egy-

házkerületünk csatlakozott a kárpátaljai ma-
gyarok javára szervezett gyûjtéshez. A begyûlt
összegeket egyes egyházmegyék saját maguk
vitték el az általuk kiválasztott helyekre, más
egyházmegyék az egyházkerület számlájára
utalják a begyûjtött összeget. Eredetileg egy-
házkerületünk a Magyar Református Szeret-
etszolgálaton keresztül szerette volna Kárpá-
aljára juttatni a segélyt, de Gellén Sándor
nagybányai esperes tájékoztatása nyomán, mi-
szerint az Ugocsai járás 30 református gyü-
lekezetének nem jutott az eddig a túlnyomóan
Beregszászra és környékére irányított segé-
lyekbõl, azzal az ajánlással fordulunk Igazgató-
tanács felé, hogy az egyházkerülethez begyûlt
összeget a Nagybányai Egyházmegye közvetíté-
sével Ugocsa körzetébe juttassuk el. 

Igazgatótanács egyhangúlag elhatároz-
za, hogy a kárpátaljai magyarok javára
az egyházkerülethez begyûlt segélyt a
Nagybányai Egyházmegye közvetítésé-
vel az ugocsai körzet református gyü-
lekezetei kapják meg. 

b. Fenntartói járulékok
Három évvel ezelõtt Igazgatótanács azt az

ajánlást fogalmazta meg a fenntartói járulékok
tekintetében, hogy ennek minimális mértéke a
mindenkori éves minimálbér 1%-a vagy ehhez
közelítõ összeg legyen. Azért fogalmaztuk meg
ajánlásként a járulék mértékét, hogy legalább
tudatosítsuk híveinkben, mekkora összegre
lenne szükség ahhoz, hogy egy közepes gyüle-
kezet önfenntartó legyen és az is tudjon ma-
radni. 

Az ajánlott összeget a kisebb gyülekezetek
hívei mindenképpen meg kellene, hogy fizes-
sék ahhoz, hogy a gyülekezetet fenntartsák. A
nagyobb gyülekezetekben nem annyira égetõ
ennek az összegnek a kivetése, mert a sok
kicsibõl is összejön a szükséges összeg. 

Van ennek a történetnek egy pszichológiai
vonatkozása is, miszerint sokszor érvényes az,
hogy a kevesebb néha több, ugyanis az a ta-
pasztalat is érvényes, hogy a kisebb összeg ki-
szabása arra indítja a híveket, hogy többet
fizessenek. 

Összegezve a fentieket, az esperesek kollé-
giumán az az álláspont alakult ki, hogy az Igaz-
gatótanács erõsítse meg ezt az ajánlását, fel-
hívva az egyházfenntartó hívek figyelmét arra,
hogy az elvárható járulék az országos éves
minimálbér 1%-a, de legalább ezt megközelítõ
összeg, amely jelenleg 100-120 lej között hatá-
rozható meg. 

Hozzászólások: 
Fazakas Csaba, az Esperesek Kollégiumá-

nak elnöke elmondja, hogy 8 egyházmegyében
elemezték az egyházfenntartói járulékok
helyzetét, és arra a következtetésre jutottak,
hogy a kis egyházközségek sínylik meg az ala-
csony fenntartói járulékokat, míg a nagyok
nem érzékelik ezt a gondot. Ha azonban egy
nagy gyülekezet életbe tudná léptetni az
említett 1%-os küszöböt, akkor tudna segíteni a
kisebbeken is a többletbõl. Teljesen fel kellene

számolni azt a gyakorlatot, hogy az egyház-
fenntartó annyit fizet, amennyit akar. Szorgal-
mazza az egyházfenntartói járulék mértékét
pontosan megszabó ajánlás életbe léptetését.
Ha nem tesszük meg, akkor nem élünk a saját
erõforrásainkkal. 

Szatmári G. Elemér szerint a nagy gyüle-
kezetek képviselõit is meg kellene kérdezni
errõl. 

Kovács Gyula annak a véleményének ad
hangot, hogy már most is van, ahol 60-70 lej a
fenntartói járulék, de ha ez duplájára nõ, akkor
lesznek olyanok, akik egyszerûen nem tudják
majd kifizetni. 

Farkas Zsolt megjegyzi, hogy sokszor a kis
gyülekezetekben magasabb az egyházfenntar-
tói járulék, mint a nagyokban. 

Ezt követõen Igazgatótanács kézfelemelés-
sel szavaz. 

Igazgatótanács 4 tartózkodással meg-
erõsíti azt az ajánlását, miszerint az egy-
házfenntartó hívek lelkére helyezi azt,
hogy az elvárható egyházfenntartói
járulék mértéke a mindenkori országos
éves minimálbér 1%-a, de legalábbis ezt
megközelítõ összeg legyen, amely
jelenleg 100-120 lej között határozható
meg. 

3. Az épülõ egyházkerületi székház 
Az egyházkerületi székház építése

ütemterv szerint halad mind az építkezés,
mind a pénzügyi tervezés tekintetében. A
március 30-ig elvégzett munkálatok összesen
630.000 lejbe kerültek: ez magába foglalja a
tervezést, az engedélyeztetést, a telken lévõ
épület bontását és magát a tulajdonképpeni
építkezést, ami a 630.000 lejbõl 530.000 lejt
tesz ki. Tehát a 320.000 eurós építési
szerzõdésbõl 120.000 eurót fordítottunk eddig
tényleges építkezésre. Az elmúlt idõszakban
sikerült véglegesíteni a telek megvásárlásához
szükséges iratokat, május folyamán a telket is
meg fogjuk vásárolni 175.000 euróért a
Református Nyugdíjpénztártól. 

– Tudomásul szolgál – 

4. Egyházkerületi Kölcsönalap
Fazakas Csabának, az Esperesek Kollégiu-

ma elnökének indítványa szerint szükséges és
áldásos lenne, ha az egyházkerület a meglévõ
fejlesztési alapból kölcsönalapot hozna létre
abból a célból, hogy gyors kölcsönöket tudjon
folyósítani azoknak a gyülekezeteknek, ame-
lyek egy munkálat során pénzforgalmi
hiánnyal szembesülnek, de amúgy hosszabb
távon ki tudják gazdálkodni a munkálat össze-
gét. A kölcsönalap létrehozása egy bizonyos
összeg, például 100.000 euró elkülönítését
jelentené erre a célra. Ezt követõen ki kell
dolgozni a kölcsön folyósításának feltételeit,
mint például a maximálisan adható összeg, a
pénznem, a kamat, a visszafizetési képesség
megítélése, a visszafizetési ütemterv és határ-
idõ, a garanciális háttér biztosítása. Ezek után
kerülhet sora kölcsönalap mûködtetésére. 
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Arra kérem Igazgatótanácsot, hogy vélemé-
nyezze az indítványt, és amennyiben jónak
tartja, bízza meg az egyházkerület gazdasági
ügyosztályát, hogy dolgozza ki ennek feltételeit. 

Hozzászólások: 
Fazakas Csaba szerint szükséges létrehozni

a kölcsönalapot, mert az egyházközségek csak
magas kamatlábbal kapnak a bankoktól köl-
csönt, és ez megnehezíti a váratlanul közbejött
munkálatok kivitelezését. Az idõtartamra, az
odaítélhetõségre stb. nézve majd pontos sza-
bályzatot kell kidolgozni, hogy a mûködtetése
biztonságos körülmények között történjen.
Nagyon nagy elõrelépés lenne, ha meg tud-
nánk valósítani, hogy ily módon juthassanak az
egyházközségek gyorssegélyhez. 

Szatmári G. Elemér kiemeli, hogy min-
denki tudja, hogy az egyházkerületnek van pén-
ze, tehát jó lenne azt „mozgósítani”, ha szükség
van rá. Õ jó ötletnek tartja a kölcsönalapot. 

Fazakas Csaba pontosít: ez nem kölcsön-
bank lenne, hanem azok kapnának pénzt, akik
bajba jutnak és elakadnak a munkálatok során.

Igazgatótanács 1 ellenszavazattal elren-
deli, hogy az Egyházkerület Gazdasági
Ügyosztálya dolgozza ki a létrehozandó
egyházkerületi kölcsönalap mûködésé-
nek feltételeit. 

5. Az egyházkerület pénzügyi helyzete
Tudatja Igazgatótanáccsal, hogy az egyház-

megyei befizetések megvalósulási aránya
nagyon jó, mintegy 80 %-os, ami az egyházkerü-
leti járulékot és a kiadványokból eredõ tartozá-
sokat illeti. A fennmaradt tartozás bevételezése,
az egyházkerület jelenlegi folyószámla-egyen-
lege valamint az államsegély és a bérjövedelmek
folyamatos bevételezése biztosítja év végéig az
eltervezett költségvetés megvalósulását. 

– Tudomásul szolgál – 

f. Hegyközszentmiklósi gyógyfürdõ fejlesztése
A Partiumi Keresztény Egyetemnek (PKE)

eladott ingatlan árából egyrészt új székházat
építünk, kölcsönalapot hozunk létre, másrészt
egy bizonyos összeget profitorientált tevékeny-
ségre kívánunk fordítani. Véleményünk sze-
rint a hegyközszentmiklósi gyógyfürdõ bõvíté-
se a fürdõ mellett megvásárolt egyházkerületi
telken alkalmas erre a célra. A 2015-ös költség-
vetésben elkülönítettünk egy összeget a fürdõ-
bõvítést elõkészítõ munkálatra. 

A fejlesztés célja a profitorientáltság mel-
lett hiánypótlás is: szükség van olyan helyre,
ahol ifjúsági táborokat, gyülekezeti kirándulá-
sokat, konferenciákat, továbbképzõket lehet
megszervezni. 

A közelmúltban tartottunk két egyeztetést
szakemberekkel, mérnökökkel, tervezõkkel, és
ennek nyomán elkészült a topográfiai felmérés
és egy látványterv, amelynek alapján leadtuk a
városépítészeti igazoláshoz a kérelmet a szé-
kelyhídi polgármesteri hivatalban. Ez majd elõ
fogja írni a megvalósításhoz és engedélyezte-
téshez szükséges feltételeket. Ezek után el-
készülhet a megvalósíthatósági tanulmány, ami
a megtérülési idõt is ki fogja mutatni. 

A mostani elképzelés szakaszos megvalósí-
tásról szól. 

1. ütem: 2 kisebb meleg vizes és egy nagyobb
hideg vizes medence kiépítése a szükséges
mellékhelyiségekkel, valamint kemping-hely. 

2. ütem: elõre gyártott faházak felállítása a
60 férõhely biztosítására, valamint sportpálya
létesítése. 

3. ütem: Konferenciaterem és ellátó egy-
ség építése. 

Kéri Igazgatótanácsot, hogy támogassa a
felvázolt elképzelést. 

Igazgatótanács 1 tartózkodással elfo-
gadja a Hegyközszentmiklósi gyógy-
fürdõre vonatkozó fejlesztési javaslatot
és az elõkészítõ munkálatok folytatását. 

Hozzászólások: 
Venter Miklós kérdezi, hogyan áll a refor-

mátus kórház ügye.
Csûry István püspök elmondja, hogy na-

gyon közel áll az egyházkerület ahhoz, hogy
megkapja a Magyar Kormánytól az anyagi
támogatást a kórház megépítésére. A kórházról
nem mondtunk le, továbbra is kilincselünk
annak érdekében, hogy valósággá váljon a terv,
viszont arra is emlékeztet, hogy a régebbi
határozat leszögezte, az egyházkerület nem for-
díthatja saját anyagi forrásait a megépítésre,
hanem külsõ támogatással kell megépülnie a
kórháznak. A Magyar Kormány illetékesei
azonban nagyon is tisztában vannak ennek az
egészségügyi létesítménynek a nemzetstra-
tégiai fontosságával. Részletekbe nem kíván
bocsátkozni, de a terv megvalósításához még az
idén nekifoghatnak Isten segedelmével. 

Szám: 10/2015

Tárgy: Átvilágítás – Püsök Sándor Csaba
ÁB elnök

a. ÁB-határozatok 
Átvilágító Bizottság (ÁB) az eltelt idõszak-

ban négy lelkipásztort világított át: Pakulár
István, Dénes József, Higyed István Levente és
Képíró Gyula. Felolvassa az ÁB határozatait, és
kéri, hogy Igazgatótanács erõsítse meg azokat. 

Pakulár István a hozzászólások rendjén el-
mondja, hogy nem hitte volna, hogy a Secu-
ritate hamisít is iratokat a teljesítési kényszer
alatt, azaz nem csak aláíratnak, hanem ha kell,
írnak is valaki helyett. Szerinte kihasználták az
õ jóhiszemûségét is.  

Igazgatótanács egyhangúlag elfogadja és
megerõsíti a Pakulár István, Dénes
József, Higyed István Levente és Képíró
Gyula ügyében hozott ÁB határozatokat. 

b. Az ÁB tagságának kiegészítése
Elnök elmondja, hogy Rákosi Jenõ esperes

lemondott ÁB tagságáról. Mivel elõzõleg szó
volt arról, hogy a lelkészértekezlet az elnöke
révén képviseltetve legyen a bizottságban,

javasolja, hogy helyére Gál Sándor lelkész-
értekezleti elnököt válassza Igazgatótanács. 

Csûry István püspök megköszöni az ÁB
eddig elvégzett munkáját, külön köszöni
Rákosi Jenõ eddigi tevékenységét, és kéri Gál
Sándort, hogy fogadja el ezt a megbízatást. 

Igazgatótanács egyhangúlag Gál Sándor
lelkészértekezleti elnököt választja
Rákosi Jenõ lemondással megüresedett
helyére az Átvilágító Bizottságba. 

Több tárgy nem lévén, püspök áldással
zárja az ülést. 

K. m. f.

CSÛRY ISTVÁN VARGA ATTILA
püspök fõgondnok

BARACSI LEVENTE PATAKI KÁROLY
lelkészi tag presbiteri tag

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS
EGYHÁZKERÜLET 
IGAZGATÓTANÁCSI HIVATALA
Szám: 307/2015.
A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület Igazgatótanácsi Tagjainak

Lak- és Székhelyükön

MEGHÍVÓ

Ezennel tisztelettel meghívjuk az Igazga-
tótanács ülésére, melyre 2015. április 24-én,
10 órai kezdettel, Nagyváradon, a Királyhá-
gómelléki Református Egyházkerület szék-
házának Bartók termében kerül sor.

Napirenden szerepelnek a következõk:
1. Igehirdetés – Forró László elõadótanácsos
2. Igazgatótanács ülésének megnyitása –

Varga Attila fõgondnok 
3. Püspöki bejelentések – Csûry István

püspök
4. Iratmisszió – Wagner Erik elõadótanácsos
5. Közigazgatási és pályázati ügyek – Farkas

Zsolt elõadótanácsos 
6. Tanügyi kérdések – Szûcs Éva katekétikai

elõadó
7. 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, 2015. március 11.

CSÛRY ISTVÁN DR. VARGA ATTILA
püspök fõgondnok

1. számú melléklet
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JEGYZÕKÖNYV,
mely felvétetett 2015. július 4-én, a Királyhágómelléki Református Egyházkerület

Közgyûlésén Nagyváradon, az Egyházkerületi Székház dísztermében

Jelen vannak: Csûry István püspök,
Tolnay István presbiteri fõjegyzõ, Fazakas
Sándor aljegyzõ, Tatár Miklós presbiteri
aljegyzõ, Dénes István generális direktor,
Gellén Sándor, Nagy Sándor, Rákosi Jenõ,
Mikló Ferenc, Módi József, Fazakas Csaba,
Szõnyi Levente esperesek, Csûry Miklós,
Geréb Miklós, dr. Kürti László, Bõdi Kálmán,
Venter Miklós, ifj. Patki Károly fõgondnokok,
Király Lajos, ifj. Tolnay István, Bara László,
Boros István, Czégé Imre (Baracsi Levente
helyett), Czapp István, Lucza István lelkészi
fõjegyzõk, Sziszik József aljegyzõ, Halász
György, Oláh József, Szilágyi Péter, Jank
Ferenc (Bíró Zoltán helyett), Gergely István,
Tóth András, László Kálmán presbiteri
fõjegyzõk, valamint Székely Zsolt, Ecsedi
Árpád, Képíró Gyula, Máthé Róbert, Higyed
János, Korda Zoltán, Simon Attila, Pakulár
István, Pakulár Julianna, Gál Sándor, Székely
István, Kovács Gyula, Balázs János Dénes,
Csernák Béla, Szatmári G. Elemér, Földesy
Márta, Herdeán Gyöngyi (Filep Attila helyett),
Mikló István Boldizsár, Szigeti Ferenc,
Gavrucza Nagy Emese, Kovácsné Papp Ibolya,
Mike Zoltán, Kiss Miklós, Püsök Sándor
Csaba, Nagy Mihály, Szilágyi Zoltán lelkészi
küldöttek, Pozán Edit, Tar András, Gyapai
Sándor, Hajdú Sándor, Bûcs Attila, Bessenyei
Károly, Balogh Sándor, Borsi Attila, Lakatos
Bálint, Czaholi Tibor, Darabont Sándor, Török
Ferenc, Nagy Gy. István, Bõdi Irma (Barabás
Imre helyett), Garnai Sándor, Dani Éva,
Hurguj György, Somogyi Berta, Rummel
József, Kincses Imre, Torkos János, Csapó
Ernõ (Vízaknai Zoltán helyett), Bara Lajos,
Fekete Károly, Vincze János presbiteri kül-
döttek. 

Tanácskozási joggal jelen vannak: Szilágyi
Zoltán katekétikai elõadó, Orosz Ottilia zenei
elõadó, Bara Lajos István iskolaigazgató,
Farkas Zsolt, Salánki Lóránt, Vinczéné Pálfi
Judit, Antal János, Wagner Erik, Szûcs Éva,
Forró László elõadótanácsosok, Veres Emõke
ifjúsági képviselõ (PTI), Bogya Kis Mária
nõszövetségi elnök, Kerekes József, a Fegyelmi
Bizottság elnöke, Emõdi András levéltáros,
valamint Kurta Szabolcs, az Egyházkerületi
Választási Bizottság elnöke. 

1/2015

Tárgy: Igehirdetés – Módi József esperes

Módi József esperes  az 1Kir 19,1-15 alap-
ján hirdeti Isten igéjét. A bibliai történet sze-
rint Illés életének mélypontján van. Megtapasz-
talta a siker érzését, de azután meg kell tudnia,
hogy milyen az, amikor az életére törnek. Úgy
érzi, hogy hiábavaló volt minden küzdelme. 

A mai ember, a mai igehirdetõ is gyakran
érzi a megfáradást és a kudarcot a sikerélmény
helyett. Sokan vannak, akik szembefordulnak
Isten igéjével, és mindig kevesen, akiknek
fontos Isten akarata. Hogyan lehet az ember-
nek ereje megállni ilyenkor? Csak úgy, hogy
onnan fentrõl jön az erõ az erõnk feletti utak-
hoz. Ezen az úton a cél a Hóreb, az Istennel
való találkozás helye. 

Illéshez halk és szelíd hang szól. Vissza
kell térnie ugyanazon az úton, a pusztán át.
Azon az úton, amelyrõl érezte, hogy megha-
ladja erejét, de amelyen – Isten lelkébõl erõt
nyerve – megújult lélekkel folytathatja  útját.
Ezzel az erõvel járhatjuk meg mi is a leg-
nehezebb utakat is – ha Isten ad hozzá erõt. 

Közgyûlés a 433. énekkel felel az Igére. 

– Tudomásul szolgál –

2/2015

Tárgy: Közgyûlés megnyitása – Csûry
István püspök, Tolnay István fõjegyzõ

Püspök köszönti a megjelenteket, és meg-
köszöni az igehirdetõ Módi József szolgálatát.
A napirend szerint Lukács József nyugalmazott
fõjegyzõnek kellett volna hirdetnie az igét, de
õ ma nem tudott eljönni. Egyházkerület
készíttetett számára egy fafaragványt, amelyen
az egyházkerületi címer látható, megköszönve
eddigi szolgálatát. Püspök bemutatja a farag-
ványt a közgyûlésnek. 

Varga Attila fõgondnok sem lehet jelen,
mert a Kárpát-medencei fõgondnokok ülésén
vesz részt, és ott nagy szükség van a munká-
jára, mert õ az egyetlen képzett alkotmány-
jogász közöttük. Helyette Tolnay István pres-
biteri fõjegyzõt kéri meg a közgyûlés megnyi-
tására. 

Tolnay István fõjegyzõ a Gal 6,7-9-et idézi:
„amit vet az ember, azt aratandja is…”, be-
szélve a vetés és az aratás jelentõségérõl, amely
nem csak a bibliai kor emberének volt a fõ
tevékenysége, hanem ma is lényegében a vetés
és az aratás között zajlik az élet. Átvitt
értelemben gondolhatunk az egyházi lélek-
építõ munkára is, különösen azért, mert új
„aratót” választunk ma, hiszen „az aratnivaló
sok, de a munkás kevés” (Mt 9, 37).

A jelentésekbõl ma ki fog derülni, hogy
valóban sok aratnivaló volt, és arattunk is
becsülettel, de tekintsünk a jövõre is, mert
ennek a munkálkodásnak meglesz az eredmé-
nye. Ezekkel a gondolatokkal kéri Isten gazdag
áldását a Közgyûlésre, és megnyitja az ülést.

– Tudomásul szolgál –

3/2015

Tárgy: Számbavétel, hitelesítõk kijelölése
– Farkas Zsolt elõadótanácsos

Csûry István püspök Fazakas Sándor
helyettes fõjegyzõt és Wagner Erik püspöki
titkárt bízza meg a jegyzõkönyv vezetésével,
majd felszólítja Farkas Zsolt elõadótanácsost,
hogy ejtse meg a számbavételt. 

Megállapítást nyer, hogy a 105 választó-
jogosult közgyûlési tag közül jelen van 84,
valamint 15 tag tanácskozási joggal. Az ülés a
676/2015 számú meghívóval (1. számú mellék-
let) szabályszerûen hívatott össze és határozat-
képes. A jegyzõkönyv hitelesítésére Szilágyi
Zoltán és Fekete Károly közgyûlési tagokat
jelölik ki. 

– Tudomásul szolgál –

4/2015

Tárgy: Napirend elfogadása – Csûry
István püspök

Püspök kéri a kiegészítéseket a napi-
rendhez. 

Farkas Zsolt kéri, hogy a 18-ik napirendi
pontot hozzák az 5-ik napirendi pont elé, hogy
Gál Sándor, akit az Átvilágító Bizottság tagjává
választottak, tehesse le az esküt. 

Közgyûlés a javasolt változtatással együtt
egyhangúlag elfogadja a napirendet. 

5/2015

Tárgy: Elõzõ ülés jegyzõkönyvének hite-
lesítése – Fazakas Sándor h. fõjegyzõ

Fazakas Sándor felolvassa az elõzõ ülés
jegyzõkönyvének határozatait.

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja az
elõzõ ülés jegyzõkönyvének határozatait.

6/2015

Tárgy: Egyházkerületi fõjegyzõ választása
– Kurta Szabolcs EVB elnök

Közgyûlés 5 tagú szavazatszámláló
bizottságot választ: Szõnyi Levente,
Pataki Károly, Kovács Gyula, Képíró
Gyula, Mikló István-Boldizsár. 

Ezt követõen Kurta Szabolcs ismerteti a vá-
lasztás menetét. A három jelölt Forró László,
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Kerekes József és Fazakas Csaba. Folyó év
június 20-ig volt lehetõség óvásra, de
határidõig egyik jelölt ellen sem érkezett be
óvás. Népszerûsítésük a szabályzat értelmében
megtörtént. 

Felolvassa a választási szabályzat vonat-
kozó részeit, majd kiosztják a szavazólapokat. 

Elsõ körben 84 szavazólapot osztanak ki. A
szavazatszámláló bizottság közli az eredményt:

Érvényes szavazat 78, érvénytelen 6. Forró
László 41, Kerekes József 28, Fazakas Csaba
pedig 9 szavazatot kapott. Mivel egyik jelölt
sem kapott 50+1%-ot, újabb fordulóra van
szükség a két legtöbb szavazatot nyert jelölt
között. 

A második körben 83 szavazólapot oszta-
nak ki, mivel egy közgyûlési tag elhagyta a ter-
met. Érvényesen szavaznak 81-en, ebbõl Forró
Lászlóra 50-en, Kerekes Józsefre pedig 31-en.
A közgyûlés tehát Forró Lászlót választja fõ-
jegyzõnek. A választás július 19-én, a felleb-
bezési határidõ végén válik jogerõssé,
amennyiben nem érkezik be fellebbezés. 

Forró László megköszöni a bizalmat, és kö-
szöni a szavazatokat, akár javára voltak, akár ellene. 

– Tudomásul szolgál –

7/2015

Tárgy: Püspöki jelentés – Csûry István
püspök

Püspök mindenekelõtt az eltelt idõszakban
elhunyt lelkipásztorokról emlékezik meg:
Kádár Miklós, Bálint István, Varga Sándor,
Szatmári István és dr. Higyed István lelkipász-
torokról. Közgyûlés egy perc néma csendet
áldozik emlékükre. 

Ezt követõen a nyugdíjba vonult lelkipász-
torokat sorolja fel: Lukács József egyházke-
rületi fõjegyzõ, Varga Károly és Gellért Gyula
esperesek, Fodor Lajos, Katona János, Paniti
Eszter, Kádár György és Csillag Péter lelki-
pásztorok. 

Amikor visszatekintünk az elmúlt idõ-
szakra, akkor ki kell emelnünk azokat a fontos
eseményeket, amelyek meghatározóak a jö-
võnkre nézve. Az egyik ilyen jelentõs esemény
volt az EP-választás, amelyben az egyház-
kerület derekasan kivette részét, hiszen
fontosnak tartjuk képviseletünket. Az európai
parlamentben ülõ erdélyi képviselõkkel szoros
kapcsolatban állunk, konzultálunk, rajtuk
keresztül hallatjuk szavunkat Brüsszelben.
Ennek kapcsán nem feledkezhetünk meg arról
sem, hogy az egyházkerület támogatása nélkül
nem jutott volna be független jelöltünk sem
2007-ben. Ezt azért is érdemes kihangsúlyozni,
mert az akkori sikernek utólag sok gazdája
akadt, és közben az egyházkerület szerepérõl
teljesen elfeledkeznek némelyek, lebecsülve
egyházkerületünk közéleti erejét. 

Szintén jelentõs esemény volt a Reformá-
tus Egység Fesztivál Debrecenben, amelyen
sokan részt vettek egyházkerületünkbõl. 

Püspök részt vett az Írországi Presbi-
teriánus Egyház meghívására a moderátor
megválasztásánál. Jó kapcsolat alakult ki az
ifjúsági csoportok vezetõivel, ez még jobban el
fog mélyülni a következõ idõben. 

A Skót Egyházzal is sikerült jó kapcsolatot
kialakítani, ott is jelen volt Antal János
elõadótanácsos társaságában a moderátor
megválasztásán. Ez a régió elkezdett közelíteni
egyházkerületünk felé. 

A tavalyi évbõl a következõ eseményeket
emeli ki: 

Június 8-án Értarcsán hirdette az igét a
gyülekezeti ház felavatása alkalmából. 

Június 10-én az ötven éve lebontásra ítélt
Szent László templomnál emlékeztek Nagy-
váradon.

Székesfehérváron kitüntetést vett át a
doberdói csata emlékére felállított emlékmûre
való adománygyûjtés megszervezéséért. 

Június 16-án Pettyénben hirdette az igét a
felújított templomért tartott hálaadó istentisz-
teleten. 

Június 29-én a biharfélegyházi iskola volt
tanulóinak találkozóján vett részt. 

Június 30-án Nagytarnán ifjúsági köz-
pontot avattak. 

Július 10-én folytatódott Sepsiszentgyör-
gyön az Egység Fesztivál. 

Ezt követõen Piskolton harangszentelésre
került sor. 

Augusztus 31-én Hajdúnánáson avatták fel
Hegedûs Lóránt püspök szobrát, akinek élet-
mûvét mutatta be. 

Kolozsváron részt vett a presbiteri kon-
ferencián, majd Zsobokra látogatott (szeptem-
ber 8), a Bethesda Gyermekotthon és Szór-
ványközpont húsz éves évfordulóján.

Szeptember 20-án Nagyecseden került sor
a történelmi Szatmári Vármegye találkozójára. 

Nagyvárad-Velencén gyülekezeti házat
avattak. Szatmárnémetiben a református kór-
ház jelentõségérõl szólt a Hit és gyógyítás
keretében. 

Szeptember 27-én a CE konferencián vett
részt Diósadon. Itt el kell mondani, hogy õ az
integráció embere, mindent integrálni akar,
nem pedig ellenségeket keresni. Ha bárki
szélesíteni tudja az egyház tevékenységi körét,
azt értékelni lehet. A CE Szövetséggel nagyon
elmérgesedett a viszony az elõzõ ciklusban,
muszáj a békesség útjára terelni ezt a helyzetet. 

Október 1-jén a kolozsvári szakiskola át-
adásán vett részt.

Október 24-én ünnepélyes keretek között
letettük az Egyházkerületi Adminisztrációs
Központ alapkövét. 

Október 31-én a Diakónia Keresztyén Ala-
pítvány konferenciáját készítették elõ. 

November 22-én Komádiban Sulyok
István püspök emléktábláját avatták fel. 

November 29-én rendkívüli közgyûlésen
vett részt az Erdélyi Egyházkerületben a Mikó
kollégium visszaállamosítása miatt. 

December 5-én Temesváron került sor a
közgyûlésre, amelyen a 25 évvel ezelõtti for-
radalomra is emlékeztünk. 

December 6-án a Bihari Hegyköz c. kötetet
mutatták be. 

December 14-én ugyancsak a 89-es forra-
dalomra emlékeztek Temesváron. 

Egyházkerületünkben nagy port kevert a
hegyközújlaki botrányos eset. Püspök minde-
nekelõtt megpróbált segíteni az egyházköz-
ségen, hogy amit lehet, mentsenek meg. Így
szerezte vissza a templom és a kert tulajdon-
jogát. Mivel hallotta, hogy ennek a valóságtar-
talmát megkérdõjelezték, most elhozta a doku-
mentációt, amit szünetben bárki megnézhet. 

Különösen kellemetlenül érintette Orbán
Mihály cikke, amiben annak ellenére beszél az
egyházkerület felelõsségérõl, hogy közben
nagyon jól kell tudnia, hogy a püspök mindent
megtett, amit törvényesen megtehetett az ügy
rendezése érdekében. Ha viszont nincs is ezzel
tisztában, akkor is furcsák a megnyilvánulásai,
hiszen az egyházkerületi fegyelmi bizottság
póttagjaként nem lett volna szabad nyilatkoz-
nia folyamatban lévõ ügyrõl. Tudja, hogy
Orbán Mihály levelei miatt bírósági perek is
indultak, ez a folyamat azonban nem fog itt el-
akadni, ezért a Közgyûlés segítségét kéri: védje
meg a rágalmak ellen! Az ellenkezéstõl és a
más véleménytõl nem fél: ellenkezzünk, de ne
hazudjunk! És ne feledjük: az Úr elõtt kell
majd számot adnunk cselekedeteinkrõl. 

– Tudomásul szolgál – 

Hozzászólások:
Nagy Sándor esperes az érintettség jogán

szólni kíván. Elfogadhatatlannak tartja, hogy
egy református ember, aki ráadásul presbiter
is, a sajtóban pocskondiázza az egyházát. 

Szatmári G. Elemér szerint jogi útra kell
terelni az ügyet, de nem a püspök vállára kell
ezt tenni, hanem igazgatótanácsi határozattal
kell pert indítani a rágalmazóval szemben. 

Fazakas Csaba, az Esperesek Kollégiu-
mának elnöke szerint a Közgyûlésnek még na-
gyobb a tekintélye és a súlya, mint az Igazgató-
tanácsnak. Az Esperesek Kollégiuma már
javasolta a jogi lépéseket az ügy kapcsán. 

Csûry István püspök köszöni a Közgyûlés
támogatását, és kéri, hogy szavazzanak arról:
egyházkerületünk a sajtóban megjelent rágal-
mazásokat határozottan elutasítja. 

A Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület Közgyûlése elutasítja Orbán
Mihály sajtóban közzétett rágalmazó
írásait. Közgyûlés megdöbbenéssel
szembesült azzal, hogy Orbán Mihály a
Fegyelmi Szabályzat elõírásait, kivizs-
gálási, fellebbezési tételeit figyelmen
kívül hagyva, türelmetlenül és erõsza-
kosan elégtételt követelt egyházkerüle-
tünk és a bihari egyházmegye vezetõi-
tõl. Rágalmazása során megvádolt olya-
nokat, mint Nagy Sándor nagykárolyi
esperes, akinek közvetlenül nem is volt
kapcsolata Orbán Mihály ügyével. Köz-
gyûlés két tartózkodással elhatározza,
hogy bíróságon kell jogorvoslatot ke-
resni az egyházkerületünket ért rágal-
mazásokkal szemben.
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8/2015

Tárgy: Átvilágítási Bizottság jelentése és
eskütétel – Püsök Sándor Csaba ÁB elnök

a. Püsök Sándor Csaba négy határozatról
tájékoztatja a közgyûlést, amelyeket Pakulár
István, Dénes József, Higyed István és Képíró
Gyula lelkipásztorok ügyében hozott az ÁB.
A határozatokat a szabályzat értelmében elfo-
gadta az Igazgatótanács, most kéri a Közgyûlés
jóváhagyását is. 

Közgyûlés egyhangúlag jóváhagyja a
Pakulár István, Dénes József, Higyed
István és Képíró Gyula lelkipásztorok
ügyében hozott ÁB-határozatokat.

b. Elnök megköszöni Rákosi Jenõ esperes
szolgálatát, aki idõközben lemondott tisztségé-
rõl. Helyette Igazgatótanács Gál Sándort jelöl-
te, annak a javaslatnak az értelmében, hogy a
mindenkori lelkészértekezleti elnök lehessen
tagja az ÁB-nak. A szabályzat értelmében kér-
nie kell átvilágítását, ami korára való tekintettel
tárgytalan, valamint esküt kell tennie a Közgyû-
lés elõtt. Erre az eskütételre kerül most sor. 

Csûry István püspök igét olvas, rövid ige-
hirdetés után imádkozik, majd a rendtartás
szerint beveszi az esküt Gál Sándortól. 

– Tudomásul szolgál –

9/2015

Tárgy: Közigazgatási jelentés – Farkas
Zsolt elõadótanácsos (2. számú melléklet)

Farkas Zsolt kiemeli jelentésébõl javasla-
tát, hogy Közgyûlés hozzon létre missziói lelki-
pásztori állásokat azoknak az egyházköz-
ségeknek a területén, ahol az utóbbi idõkben
nagy volt a fogyatkozás. Ehhez egyelõre elvi
beleegyezést kér, hogy a missziói ügyosztály
dolgozza ki a missziói lelkész státuszára és
feladatkörére vonatkozó javaslatot, amit ké-
sõbb megtárgyalhat és elfogadhat a közgyûlés.

Vinczéné Pálfi Judit hangsúlyozza annak a
fontosságát, hogy diakónusokat alkalmazzanak
ott, ahol lehetõség van rá. 

Kerekes József szerint meg kell kérdezni a
megfogyatkozott nagy gyülekezetek lelkészeit
is, hogy mi indokolta a lélekszám leírását. 

Farkas Zsolt jelzi, hogy a nagy gyüleke-
zetek javára akarják létrehozni ezt a státuszt, és
nem akarják a konzultációt sem megspórolni. 

Vincze János szerint meg kellene nézni,
hogy végeztek-e családlátogatást azokban a
gyülekezetekben, amelyek olyan látványosan
leépültek. 

Közgyûlés egy tartózkodással elfogadja
a közigazgatási jelentést, valamint el-
rendeli, hogy a Közigazgatási, a Gaz-
dasági és a Missziói Ügyosztály dol-
gozza ki a missziói lelkipásztorok státu-
szára vonatkozó javaslatot.  

10/2015

Tárgy: Közigazgatási Ellenõrzõ Bizottság
jelentése – Módi József 

Módi József elmondja, hogy az ellenõrzés
során mindent rendben találtak. Az iktatás
elektronikusan és hagyományos módon is
történik. 

Szatmári G. Elemér kérdezi, hogy vannak-e
titkos iratok az egyházkerületnél?

Farkas Zsolt kifejti, hogy vannak iratok,
amelyeket bizalmasan kezelnek.

Szatmári G. Elemér elmondja, hogy az
elektronikus postán kapott jegyzõkönyvet el-
veszítette, és hiába kérte e-mailen, nem kapta
meg. Amikor azonban írásban kérte az egy-
házkerület titkárságán, rögtön a rendelkezé-
sére bocsátották. 

Farkas Zsolt nem érti, hogy mi ezzel a gond. 
Arra vonatkozóan, hogy ki dönti el, mely

iratokat kezelnek bizalmasan, és melyek titko-
sak, az egyházkerületi elnökség rendelkezik. 

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a Köz-
igazgatási Ellenõrzõ Bizottság jelentését. 

11/2015

Tárgy: Gazdasági jelentés – Salánki Lóránt
elõadótanácsos (3. számú melléklet)

Salánki Lóránt elmondja, hogy aki átnézte
a jelentését, tiszta képet kaphatott az egyházke-
rület anyagi állapotáról, hiszen a számok ön-
magukért beszélnek. Látható az is, hogy az
Adminisztrációs Központ tetõ alatt van, már a
nyílászárókat szerelik be. 

Darabont Sándor azt kérdezi, hogy az egy-
házmegyéktõl befolyó összeg miért kevesebb a
tervezettnél. 

Elõadótanácsos tisztázza, hogy a külön-
bözõ befizetéseket (kiadványok ára, központi
járulék) január-február táján intézik az egyház-
megyék, ezért a tavalyi számadásban, amely
december 31-ével zárul, nem jelenik meg az
összeg. Azóta a megyék befizették a pénzt a ter-
vezet szerint.

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a
Gazdasági Ügyosztály jelentését.

12/2015

Tárgy: Gazdasági Ellenõrzõ Bizottság
jelentése – Varga Imre elnök

Varga Imre kiemeli, hogy az ellenõrzések
során is látszik, hogy évrõl-évre stabilizálódik
az egyházkerület pénzügyi helyzete, egyre
jobban áll anyagilag. 

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a Gaz-
dasági Ellenõrzõ Bizottság jelentését.

13/2015

Tárgy: Missziói és diakóniai jelentés – Dénes
István és Vinczéné Pálfi Judit (4. számú melléklet)

Tolnay István hozzászólásában elmondja,
hogy a Partiumi Keresztény Egyetem is fontos-
nak tartja a diakóniát, ezért indították a diakó-
nia szakot a tavalyi esztendõben.

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a Misz-
sziói és Diakóniai Ügyosztály jelentését.

14/2015

Tárgy: Nõszövetségi jelentés – Bogya Kis
Mária elnök (5. számú melléklet)

Bogya Kis Mária elnök a Krasznán július
18-án sorra kerülõ nõszövetségi konferencia
programját ismerteti.

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a
Nõszövetség jelentését.

15/2015

Tárgy: Ifjúsági jelentés – Kánya Zsolt
Attila elõadótanácsos (6. számú melléklet)

Mikló István Boldizsár javasolja, hogy
Közgyûlés majd a missziói lelkipásztori státusz
mintájára hozzon létre ifjúsági missziós
lelkipásztori állást is, akinek csak az ifjúsági
munka megszervezése legyen a feladata.

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja az
ifjúsági elõadó jelentését.

16/2015

Tárgy: Katekétikai jelentés – Szilágyi
Zoltán elõadótanácsos (7. számú melléklet)

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a
Katekétikai Ügyosztály jelentését.

17/2015

Tárgy: Tanügyi jelentés – Szûcs Éva
elõadótanácsos (8. számú melléklet)

Pakulárné Bú Julianna örömének ad han-
got, hogy az Egyházkerület a gyermek-biblia-
hetek megszervezésében saját lábára állt és ön-
álló anyagot dolgozott ki. Gratulál a munka ered-
ményéhez, átlátható és jó program született.

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a
Tanügyi Ügyosztály jelentését.

18/2015

Tárgy: Kiadói- és Sajtóosztály jelentése –
Wagner Erik elõadótanácsos (9. számú
melléklet)

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a
Kiadói- és Sajtóosztály jelentését.
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19/2015

Tárgy: Református kórház – Forró László
elõadótanácsos (10. számú melléklet)

Forró László elmondja, hogy a kórház épí-
tésének megkezdésével csak arra várnak, hogy
szülessen meg a Magyar Kormány erre vonat-
kozó határozata. Amikor ez megszületik, már
neki is foghatnak az építésnek a bemutatott
tervek szerint, de azt kéri, hogy Közgyûlés adja
elvi beleegyezését, hogy akkor rögtön el is
kezdõdhessen a munka, ne kelljen megvárni a
következõ ülést, hogy ebben a tárgyban hatá-
rozzanak.

Vincze János gratulál Forró László taná-
csosnak, és azt kérdezi, hogy ha a megválasz-
tása jogerõre emelkedik, ki viszi tovább a refor-
mátus kórház ügyét?

Csûry István szerint nincs értelme gondol-
kodni ezen, amíg a fellebbezési határidõ le
nem jár és Forró László jogszerûen nem veszi
át a fõjegyzõi tisztséget. 

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a
református kórházról szóló jelentését és
elrendeli, hogy a bemutatott tervek
szerint épüljön meg a református
kórház.

20/2015

Tárgy: Jogi ügyosztály jelentése – Petrucz
Izabella referens (11. számú melléklet)

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja az
egyházkerületi jogtanácsos jelentését.

21/2015

Tárgy: Külügyi és Ökumenikus ügyosztály
jelentése – Antal János elõadótanácsos (12.
számú melléklet)

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a
Külügyi és Ökumenikus Ügyosztály
jelentését.

22/2015

Tárgy: Mûszaki jelentés – Emõdi Tamás
mûszaki elõadó (13. számú melléklet)

Szatmári G. Elemér szerint az egyházke-
rület nem kommunikálja helyesen az épülõ ad-
minisztrációs központ árát, aztán majd nem
fogják érteni az emberek, hogy miért nem
maradt pénz a tervezett kölcsönalapra.

Farkas Zsolt tisztázza, hogy a telket is meg
kellett vásárolni, de erre vonatkozóan is volt
közgyûlési határozat.

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a
mûszaki elõadó jelentését.

23/2015

Tárgy: Zenei jelentés – Orosz Ottilia zenei
elõadó (14. számú melléklet)

Zenei elõadó kéri, hogy megalakulhasson
az Egyházkerületi Kántorszövetség. A szövet-
ség alapszabályzata a RORLÉSZ
alapszabályzatának mintájára készült.

Szilágyi Péter kérdezi, hogy sok gyüle-
kezet van kántor nélkül? Elõadó válaszában
kifejti, hogy vannak gyülekezetek, ahol való-
ban nincs kántor, vagy a lelkipásztor látja el a
kántori feladatkört.

Higyed István sérelmezi, hogy az egyházi
kórusokban éneklõ lelkipásztorok nem kapnak
a továbbképzéseknél érvényes pontokat tevé-
kenységükért, javaslatukat az OLTT visszauta-
sította.

Farkas Zsolt szerint módosítani kell az
alapszabályzatot, jelenleg ugyanis ezért nem
járhat pontszám.

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a
zenei elõadó jelentését, valamint elren-
deli az Egyházkerületi Kántorszövetség
megalakulását az elõterjesztés szerint.

24/2015

Tárgy: Presbiteri Szövetség jelentése –
László Kálmán elnök (15. számú melléklet)

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a
Presbiteri Szövetség jelentését.

25/2015

Tárgy: Lelkészértekezleti jelentés – Gál
Sándor (16. számú melléklet)

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja a
lelkészértekezleti elnök jelentését.

26/2015

Tárgy: Levéltáros jelentése – Emõdi
András levéltáros (17. számú melléklet)

Közgyûlés egyhangúlag elfogadja az
egyházkerületi levéltáros jelentését.

27/2015

Tárgy: Beérkezett kérések, indítványok,
javaslatok – Farkas Zsolt elõadótanácsos

a. Dobai Református Egyházközség kérése
A Dobai Református Egyházközség 1.89 ha

földterületet adna el a 6/2014-es presbitériumi
határozata értelmében, hogy az ebbõl befolyó
összeget ingatlanba fektesse.

Közgyûlés 1 tartózkodással jóváhagyja,
hogy a Dobai Református Egyházközség

eladja 1.89 ha földterületét a 26/2015.
számú felterjesztés szerint.

b. Érkörtvélyesi Református Egyházközség
Az Érkörtvélyesi Református Egyházköz-

ség eladná a templom háta mögött lévõ lerom-
lott állagú ingatlant 75.000 lejért, hogy termõ-
földet vásároljanak az árából.

Közgyûlés egyhangúlag jóváhagyja,
hogy az Érkörtvélyesi Református
Egyházközség eladja a templom mögött
lévõ romos állapotú ingatlant. 

c. Krasznamihályfalvi Református Egyház-
község

A Krasznamihályfalvi Református Egyház-
község 17 ár földterületet adna el, mivel a
terület állandó konfliktus forrásává vált. Az
összegbõl más helyen vásárolna földet. 

Közgyûlés 1 nem és 1 tartózkodás mel-
lett jóváhagyja, hogy a Krasznamihály-
falvi Református Egyházközség elad-
hassa 17 ár földterületét a 140/2015 sz.
felterjesztés szerint.

d. Nagyvárad-Velencei Református Egy-
házközség

Nagyvárad-Velencei Református Egyház-
község eladná egy gondozott után örökölt la-
kását, hogy az eltartási többletköltségeket
fedezhessék. 

Közgyûlés 1 tartózkodással jóváhagyja,
hogy a Nagyvárad-Velencei Református
Egyházközség eladja a 45/2015 sz.
felterjesztés szerint az örökölt lakást,
hogy az árából biztosíthassa az Agnulli
Dei gondozottjának eltartását.

e. Nagyvárad-Csillagvárosi Református
Egyházközség

A Nagyvárad-Csillagvárosi Református
Egyházközség eladna egy gyülekezeti tulajdon-
ban lévõ tömbházlakást. 

Közgyûlés 1 tartózkodással jóváhagyja,
hogy a Nagyvárad-Csillagvárosi Refor-
mátus Egyházközség eladja a 19/2015
sz. felterjesztés szerint a gyülekezeti
tulajdonban lévõ lakást.

f. Nagyvárad-Biharpüspöki Református
Egyházközség

A Nagyvárad-Biharpüspöki Református
Egyházközség a kántorlakot adná el, hogy árá-
ból tömbházban vásároljanak lakást érték-
mentés céljából, ehhez kérik Közgyûlés
jóváhagyását.

Közgyûlés 2 tartózkodással jóváhagyja,
hogy a Nagyvárad-Biharpüspöki Refor-
mátus Egyházközség eladja a kántorla-
kást, és árából más ingatlanban vásárol-
janak lakást. 
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g. Köröskisjenõi Református Egyházközség
A Köröskisjenõi Református Egyházközség

50 ár földterületet adna el, mivel a bérlõ rá-
épített. 

Közgyûlés 3 nem és 5 tartózkodás mel-
lett jóváhagyja, hogy a Köröskisjenõi
Református Egyházközség eladja 50 ár
telkét a felterjesztés szerint. 

h. Pelbárthida Református Egyházközség
A Pelbárthida Református Egyházközség

1700 m2 ingatlant vásárolna (ház és hozzá tar-
tozó telek). 

Közgyûlés egyhangúlag jóváhagyja,
hogy Pelbárthida Református Egyház-
község 1700 m2 ingatlant vásároljon a
40/2014 sz. felterjesztés szerint. 

i. Hegyközszentimrei Református Egyház-
község

A Hegyközszentimrei Református Egyház-
község 49 évre használatba adná az önkor-
mányzatnak 33 ár alapterületû, 475-ös és 476-os
helyrajzi számú telkét, hogy megépülhessen a
faluban a víz minõségét szabályozó telep. 

Közgyûlés 1 nem szavazat mellett jóvá-
hagyja, hogy a Hegyközszentimrei Re-
formátus Egyházközség 49 évre haszná-
latba adja az önkormányzatnak 33 ár
alapterületû, 475-ös és 476-os helyrajzi
számú telkét.

j. Zsombolyai Református Egyházközség
A zsombolyai református imaházat a

Temesvár-Belvárosi Református Egyházközség
nevére telekkönyvezték. Közgyûlés jóváhagyá-
sát kérik, hogy az imaházat átírathassák a
Zsombolyai Református Egyházközség nevére. 

Közgyûlés egyhangúlag jóváhagyja,
hogy a Temesvár-Belvárosi Református
Egyházközség a zsombolyai imaházat a
Zsombolyai Református Egyházközség
nevére írassa ajándékozási szerzõdés
formájában. 

k. Resicabányai Református Egyházközség
A Resicabányai Református Egyházközség

pályázati úton nyert támogatást ingatlan-
vásárlásra Resicabányán és Újmoldován. A pá-
lyázati támogatás megérkezéséig a Végvári és
Lugosi Református Egyházközségtõl kérne köl-
csön 18.000 eurót. 

Közgyûlés egyhangúlag jóváhagyja,
hogy a Resicabányai Református Egy-
házközség ingatlant vásároljon Resica-
bányán és Újmoldován, és ehhez 18.000
euró kölcsönt vegyen fel a Végvári és
Lugosi Református Egyházközségektõl
a pályázati támogatás beérkezéséig. 

l. Ippi Református Egyházközség
Az Ippi Református Egyházközség 5 ár

földterületet ajándékozna a helyi önkormány-
zatnak, hogy megépíthesse a ravatalozót.

Közgyûlés 1 nem szavazat és egy tartóz-
kodás mellett jóváhagyja, hogy az Ippi
Református Egyházközség 5 ár föld-
területet ajándékozzon az önkormány-
zatnak ravatalozó építése céljából. 

m. Pettyéni Református Egyházközség
A Pettyéni Református Egyházközség

presbitériuma 0,11 hektár földterület eladásá-
ról döntött, ehhez kérik Közgyûlés jóvá-
hagyását. 

Közgyûlés 4 tartózkodás mellett jóvá-
hagyja, hogy a Pettyéni Református
Egyházközség eladja 0, 11 hektár föld-
területét a 238/2015 számú felterjesztés
szerint. 

n. Sylveszter Réka lelkipásztor kérése
Sylvester Réka volt atyai lelkipásztor kéri

lelkészi jellegének hatályban tartását. A jövõ-
ben az Erdélyi Református Egyházkerületben
szeretne szolgálatot végezni. 

Közgyûlés egyhangúlag jóváhagyja
Sylvester Réka lelkipásztor lelkészi
jellegének megtartását. 

o. Egyházkerületi tömbház-lakások cseréje
Farkas Zsolt elõadótanácsos 3 egyházke-

rületi tulajdonú blokklakás eladására kéri Köz-
gyûlés jóváhagyását, hogy az árukból magán-
házakat vásárolhassanak az egyházkerület szá-
mára. Ez értéknövelõ befektetés, mivel a blokk-
lakások értéke nem nõ. 

Közgyûlés egyhangúlag jóváhagyja,
hogy az egyházkerület értékesítse vagy
magánházra cserélje három blokklaká-
sát értékmegõrzés céljából. 

p. A Közigazgatási Ellenõrzõ Bizottság
kiegészítése

A Közigazgatási Ellenõrzõ Bizottság kiegé-
szítésére két új tagra van szükség. Elõadótaná-
csos ehhez kér javaslatokat. Szatmári G. Ele-
mért és Király Lajost javasolják. 

A két jelöltet Közgyûlés egyhangúlag
elfogadja.

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

K .  m .  f .

CSÛRY ISTVÁN TOLNAY ISTVÁN 
püspök fõjegyzõ

Hitelesítõk: 
SZILÁGYI ZOLTÁN FEKETE KÁROLY

KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁTUS
EGYHÁZKERÜLET 
IGAZGATÓTANÁCSI HIVATALA
Szám: 676/2015.
A Királyhágómelléki Református
Egyházkerület Közgyûlési Tagjainak!
Szék- és Lakóhelyükön

MEGHÍVÓ

Tisztelettel értesítjük, hogy a Királyhágó-
melléki Református Egyházkerület rendes
közgyûlésére 2015. július 4-én, szombaton dél-
elõtt 10 órai kezdettel kerül sor az Egyházkerü-
leti Székház dísztermében.

Napirenden szerepelnek:
1. Igehirdetés – Lukács József ny. fõjegyzõ 
2. A közgyûlés megnyitása – Varga Attila fõ-

gondnok 
3. Egyházkerületi lelkészi fõjegyzõ választása
4. Püspöki jelentés – Csûry István püspök
5. Közigazgatási jelentés – Farkas Zsolt elõadó-

tanácsos
• A Közigazgatási Ellenõrzõ Bizottság jelenté-

se – Varga Attila fõgondnok-elnök
6. Gazdasági jelentés – Salánki Lóránt elõadó-

tanácsos
• A Gazdasági Ellenõrzõ Bizottság jelentése –

Varga Imre elnök
7. Missziói jelentés – Dénes István Lukács

generális direktor és Vinczéné Pálfi Judit
elõadótanácsos

• Nõszövetségi jelentés – Bogya Kis Mária elnök
• Ifjúsági jelentés – Kánya Zsolt Attila

szakelõadó 
8. Katekétikai jelentés – Szilágyi Zoltán kateké-

tikai elõadó
9. Tanügyi és Katekétikai Ügyosztály jelentése

– Szûcs Éva szakelõadó 
10. A Kiadói- és Sajtóosztály jelentése – Wagner

Erik elõadótanácsos
11. Református kórházról szóló jelentés – Forró

László elõadótanácsos
12. A Külügyi és Ökumenikus Osztály jelentése

– Antal János elõadótanácsos
13. A jogi jelentés – Fenesi Tibor egyházkerü-

leti jogtanácsos és Petrucz Izabella referens
14. A mûszaki elõadó j elentése – Emõdi Tamás

mûszaki elõadó 
15. A zenei elõadó jelentése – Orosz Otilia

zenei elõadó
16. A Presbiteri Szövetség jelentése – László

Kálmán elnök 
17. Lelkészértekezleti jelentés – Gál Sándor elnök
18. Átvilágítási jelentés – Püsök Sándor Csaba

elnök
19. Egyházkerületi levéltáros jelentése –

Emõdi András levéltáros 
20. Beérkezett kérések, indítványok, javaslatok.

Ebédszünet
Külön is felhívjuk az esperesek figyelmét,

hogy amennyiben szükséges, feltétlenül gon-
doskodjanak a póttagok behívásáról.

Isten áldását kérve életükre, szeretettel
küldjük üdvözletünket.

Nagyvárad, 2015. május 28.

CSÛRY ISTVÁN VARGA ATTILA
püspök fõgondnok

1. számú melléklet
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KÖZIGAZGATÁSI JELENTÉS2. számú melléklet

Fõtiszteletû Közgyûlés!
Egyházkerületünk többször feldolgozott

problémája a szórványosodás. A lélekszám
csökkenése, fõleg a már amúgy is kicsi gyüle-
kezetekben tagadhatatlanul megköveteli, hogy
ezen problémára a megfelelõ megoldásokat
elõkészítsük. Jelentésemet ezzel a kérdéskörrel
kezdem, ugyanis jó megoldásnak tûnik a már
részben megvalósított, illetve megvalósulás
alatt lévõ szórványkörzetek megerõsítése. Nem
gyülekezetek megszüntetésérõl van szó, sokkal
inkább szórványkörök megerõsítésérõl, ahol
már másként nem lenne lelkészi szolgálat. A
HEKS támogatásával sikerült tavaly két ilyen
szórványkört kialakítani, az egyiket Gencsen (a
hozzá tartozó falvak: Érkávás, Érmindszent,
Krasznaszentmiklós), a másikat Zsombolyán.
Mind a két szórványkörben olyan fejlesztések
történtek, amelyek lehetõvé teszik a körzet
gondozását, a szolgálatok megtartását illetve
kiterjesztését. Az idén két másik pályázaton
keresztül Kispereg és Sarmaság-Bányatelep
fejlesztése van folyamatban, ami reményt ad
arra, hogy hasonló konstrukcióban a többi
ilyen jellegû gyülekezeti probléma is megold-
hatóvá válik. Ugyanakkor a magyarországi
fizetéskiegészítés elosztása is azt a célt szol-
gálja, hogy az életképes, ámde kicsi gyüleke-
zetek költségeinek térítéséhez hozzájárulhas-
sunk. Amennyiben ezek a támogatások növek-
szenek, úgy – a már említett célnak alárendel-
ve – a legjobb módon kívánjuk elosztani.

Az elmúlt néhány esztendõben közigaz-
gatási jelentésemben sajnos mindig helyet
kapott Egyházkerületünk összlélekszámának
csökkenése. Már a meglepetés érzése nélkül
vesszük tudomásul, hogy minden évben hozzá-
vetõlegesen két-háromezer lélekkel vagyunk
kevesebben. Ebbõl az ún. természetes apadás
általában a teljes fogyás fele. A hitehagyók,
kiköltözöttek vagy az egyszerûen leírtak száma
tehát megegyezik a természetes fogyás számá-
val. Az is jellemzõ az  elmúlt évek számadatait
tekintve, hogy a jelentõs fogyás a nagy gyüle-
kezetekben érzékelhetõ, a kisebb közössé-
gekben ez elenyészõ. Az okok egyértelmûek,
ezekre is kitértem már több jelentésben. A
megoldás azonban bonyolultabb. A nagy gyü-
lekezetekben sok a munka, de több a segítõ
munkatárs is. Mégis a számadatok azt mutat-
ják, hogy a legtöbben a nagy és fõleg a városi
gyülekezeteknek fordítanak hátat, nem vállal-
ják az egyház fenntartásának teherviselését.
Ennek oka a városi névtelenség, passzivitás,
elrejtõzés. Egyértelmû, hogy ott, ahol több száz
családról beszélünk, ezeknek meglátogatása,
gondozása egy lelkigondozó által szinte
lehetetlen. Presbitereink a legtöbb helyen nem
vállalják ezt a szolgálatot, egyértelmû tehát,
hogy az adott keretek között ezek az emberek
lelki szempontból lemondanak önmagukról, az
egyház pedig ezt a lemondást tolerálja, vagyis
leírja õket. Megoldásra vár ez a kérdés, amely
hiszem, hogy csak elszánás és szeretet kérdése.
A kánon által elõírt másod- és harmadlelkészi
állás betöltésére vonatkozó kötelezettség véle-

ményem szerint meghaladott, hiszen emögött
csak a sok lélekkel járó lelkészi minimum telje-
sítésének kényszere van (esketések, keresz-
telések, temetések, istentiszteletek stb.). Az
igény azonban – a jövõ egyházát tekintve – en-
nél sokkal nagyobb. Emellett a világ is megvál-
tozott, sokkal több feladattal kell szembenéznie
a lelkipásztornak, ezért legtöbbször a gyüleke-
zetet megtartó odafigyelésre nincs elég idõ,
energia, akarat. A megoldás tehát a nagy gyü-
lekezetek több lelkipásztor által való gondo-
zása, a feladatok ésszerû felosztása. Persze ez
anyagi terhet is jelent, belsõ versengést is
okozhat, viszont hosszútávon kifizetõdõ, hiszen
a lelkiismeretes gyülekezeti tagok a tehervise-
lésbõl is kiveszik részüket. A tulajdonképpeni
kérdés tehát az, hogy elnézi-e az egyház az
évenkénti ezer-kétezer lelkes fogyást, vagy
pedig lehetõségeihez mérten mindent megtesz
ennek ellensúlyozására, ami véleményem sze-
rint megfelelõ odafigyelést és személyes kap-
csolatot jelent.

Jelentésem elején tárgyalom ezt a kérdést,
mert minden egyéb mellett ennek a mihama-
rabbi orvoslását tartom a legfontosabbnak. Ha-
tározati javaslatom ebben a tekintetben az, hogy
a nagy lélekszámleírást elszenvedett települé-
seken úgynevezett missziói lelkipásztorok állja-
nak szolgálatba, akik közgyûlési felhatalmazás-
sal végiglátogatják reformátusainkat, lelkigon-
dozói beszélgetések és szeretet által beépítik az
elidegenedetteket a gyülekezetekbe.

Ehhez a ponthoz kapcsolódva számolok be
a lelkipásztorok továbbképzésének kérdésköré-
rõl, hiszen jó gyülekezetgondozás csak az ál-
landó önképzés által érhetõ el. Svájci támo-
gatással 2014-ben úgy a Királyhágómelléki
Református Egyházkerület, mint az Erdélyi
Református Egyházkerület területén több
továbbképzésre is sor került, amelyek nagy
népszerûségnek örvendtek a lelkészi körökben.
Hetvenöt lelkész vett részt összesen ezeken a
képzéseket, amelyek az idén folytatódnak. Az
elõzetes számítások szerint évente legalább
ötven lelkipásztorra számítottunk, amely cél
teljesedni látszik.

Az elmúlt idõszakban az Igazgatótanácsi
Hivatal külsõ és belsõ átalakítása is elkezdõdött.

A belsõ átalakítás a munka mennyiségének
illetve minõségének függvényében történt, ami
azt jelentette, hogy esetenként munkakörök
szûntek meg illetve alakultak át. Megszûnt a
fizetett jogtanácsos állás úgy, hogy az Egyház-
kerületi Közgyûlés által megválasztott jog-
tanácsos a jogi referenssel közösen végzi el a
jogi feladatokat. Hatékonysága ennek a válto-
zásnak már most látszik, hiszen több olyan ügy,
amely megakadt, vagy nehezen rendezõdött,
megoldásra talált.

Rendeztük Nagyváradon az iskolalelkészi
státuszt is. Sajnos mind a három iskolánkban
igaz volt az, hogy nem teljes állásban, hanem
egy gyülekezeti szolgálat mellett került sor az
iskolalelkészi feladatok végzésére. Nem jó ez a
megoldás, hiszen a jövõ egyházának tagjai nagy
részben az iskoláinkból kikerülõ diákok lesznek,

ennek ellenére éppen itt nincs teljes állású lel-
kész, így a szolgálatra fordított idõ illetve a lehe-
tõségek nem megfelelõek. Nagyváradon a Lo-
rántffy Zsuzsanna Református Gimnáziumban a
bihari és érmelléki egyházmegye anyagi hozzá-
járulásával, illetve az egyházkerület támogatásá-
val idén februártól teljes állású lelkipásztor vé-
gezheti a szolgálatokat. Ettõl a missziós terü-
lettõl nem szabad sem a pénzt, sem a fáradságot
sajnálni, ezért a másik két iskolánk fenntartó
egyházmegyéinek is a szívére helyezzük egy ha-
sonló megoldás kidolgozását. Egyházkerület
támogatja ezen elhatározásokat.

A belsõ átalakítás alkalmával említem meg,
hogy gyülekezeteink egyre bátrabban fordul-
nak akár hazai, akár külföldi pályázatok
kezelésével a közigazgatási ügyosztályhoz, ez-
zel is költséget és idõt takarítva meg a gyüleke-
zeti munka számára. A bizalom helyreállásá-
nak példája, hogy egymás terhét hordozzuk.

Következõ átalakítás a Kerület levéltárát
érintette. Hosszú évek óta megoldásra várt ez a
probléma is, amit több az ügyben érintett, illet-
ve hozzáértõ lelkipásztor és esperes is javasolt.
Meggyõzõdésünk szerint ennek megoldására a
lehetõ legjobb lépést tettük, amikor Emõdi
András személyében alkalmazásra került egy
hozzáértõ és lelkiismeretes munkatárs. A fejlõ-
dés irányát mutatja, hogy a Tiszántúli Refor-
mátus Egyházkerülettel együtt digitalizálásra
kerültek a gyülekezetek birtokában lévõ levél-
tári anyagok, ugyanakkor a nagyváradi levéltár
felszerelést és támogatást kapott Debrecenbõl a
minõségi levéltár kialakítására.

A következõ változás a közigazgatási ügy-
osztály érintette. Mivel ez az ügyosztály nem-
csak a közigazgatási, hanem a projektfejlesztõi
illetve pályázati feladatköröket is végzi, szüksé-
gessé vált egy segítõ munkatárs alkalmazása,
mivel az adminisztrációs munka mennyisége
ezt megkövetelte. Alkalmazásra került Szakács
Ottilia, aki február 1-i hatállyal ennek az ügy-
osztálynak a referense. Az eltelt idõszakban a
munka sokkal gördülékenyebben folyik, így
kellõ idõ és energia jut egyéb fejlesztések és
megvalósítások véghezvitelére.

A külsõ átalakítások témakörében megem-
líteném az Egyházkerületi Székház építésének
ügyét. 2014 októberében kaptuk meg az építke-
zési engedélyt, amikor a tényleges munkálatok
el is kezdõdtek. Hála legyen az Istennek, na-
gyon jól lehetett haladni, így mára már tetõ
alatt van az épület, sõt már a belsõ munkála-
toknak is nekikezdhettünk. A kifizetések terve-
zetét sikerült tartani, így a leszerzõdött munka
az elõzetes számítások szerint akár már az idén
is befejezõdhet.

Mindezek után a már szokásos statisztikai
adatok következnek.

A Királyhágómelléki Református Egyház-
kerületben összesen 279 lelkipásztor szolgál.
Összesen 264 lelkészi államsegéllyel rendelke-
zik a Kerület, a világi kongruák száma 338. A
saját alapból fizetett lelkészek száma 15.

Az Egyházkerületben 284 egyházközség,
123 leányegyházközség és szórvány van.
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KIMUTATÁS
az egyházkerület lélekszámáról

egyházmegyékre lebontva

2014.

Egyházmegye                       Lélekszám 

Nagybányai  . . . . . . . . . . . . . 15.504

Szatmári  . . . . . . . . . . . . . . . . 20.879

Nagykárolyi  . . . . . . . . . . . . . 16.228

Érmelléki  . . . . . . . . . . . . . . . 20.904

Bihari . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.619

Aradi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.609

Temesvári  . . . . . . . . . . . . . . . 6.091

Szilágysomlyói . . . . . . . . . . . 18.471

Zilahi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.084

Összesen  . . . . . . . . . . . . . . 153.389

LÉLEKSZÁMRA VONATKOZÓ ADATOK EGYHÁZMEGYÉKRE LEBONTVA
Egyház-
megye

Gyüle-
kezetek
száma

Leány-
egy-

házköz-
ségek
száma

Lelkészek
száma

Segéd-
lel-

készek
száma

500-nál
kevesebb
lélekszá-

mú gyüle-
kezetek

500-2500
közötti

lélekszá-
mú gyüle-

kezetek 

2500-nál
több lélek-
kel rendel-
kezõ gyüle-

kezetek

Lelkész
nélküli
gyüle-
kezetek

Nagybányai 21 13 20 2 8 12 1 1

Szatmári 45 8 41+1 (kór-
házlelkész) 2 34 10 1 7

Nagy-
károlyi 35 14 28+2 (kór-

házlelkész) 1 24 11 - 8

Érmelléki 37 3 37+1
(tanulm. szab.) - 23 13 1 -

Bihari 60 6 59+2 (kór-
házlelkész) 4 37 22 1 2

Aradi 19 13 16 - 15 4 - 3
Temesvári 16 7 12 1 13 3 - 4
Szilágy-
somlyói 22 - 20+1 (kór-

házlelkész) 1 10 11 1 3

Zilahi 29 4 26 2 18 9 2 4
Összesen 284 68 266 13 182 95 7 32

KIMUTATÁS AZ EGYHÁZKERÜLET LÉLEKSZÁMÁNAK ALAKULÁSÁRÓL egybevetve az elõzõ esztendõk egyházmegyei adataival

Egyházmegye Lélekszám
2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Nagybányai 18.894 18.429 17.947 17.670 17.601 17.020 16.890 16.681 16.432 16.174 15.504
Szatmári 25.240 24.716 24.181 23.621 23.206 23.402 22.579 22.104 20.654 20.419 20.879
Nagykárolyi 18.656 18.373 18.087 17.746 17.643 17.457 17.113 17.169 16.783 16.517 16.228
Érmelléki 23.875 22.664 22.525 22.121 21.480 21.336 23.173 21.548 21.259 21.223 20.904
Bihari 40.117 38.346 38.445 37.119 36.204 34.416 33.341 33.096 31.582 30.723 29.619
Aradi 6.858 6.754 6.492 6.350 6.369 6.023 6.118 5.895 5.820 5.746 5.609
Temesvári 6.914 6.310 6.603 6.494 6.273 6.306 6.245 6.063 6.232 6.240 6.091
Szilágysomlyói 21.049 20.738 20.425 20.358 20.211 19.856 19.298 19.032 18.859 18.658 18.471
Zilahi 22.229 22.138 21.963 21.660 21.630 21.336 21.160 20.694 20.506 20.242 20.084
Összesen 183.832 178.468 176.668 173.139 170.617 167.152 165.917 162.282 158.127 155.942 153.389

KIMUTATÁS
az egyházkerület lélekszámának alakulásáról
egybevetve az elõzõ esztendei egyházmegyei

adatokkal

Egyházmegye Lélekszám
2013.

Lélekszám
2014. 

Külön-
bözet

Nagybányai 16.174 15.504 -670

Szatmári 20.419 20.879 460

Nagykárolyi 16.517 16.228 -289

Érmelléki 21.223 20.904 -319

Bihari 30.723 29.619 -1.104

Aradi 5.746 5.609 -137

Temesvári 6.240 6.091 -149

Szilágysomlyói 18.658 18.471 -187

Zilahi 20.242 20.084 -158

Összesen 155.942 153.389 -2.553

HÁZASSÁGKÖTÉSEK SZÁMA

Egyházmegye
Egyezõ Vegyes

Összesen
vallású pár

Nagybányai 32 55 87
Szatmári 79 93 172
Nagykárolyi 43 51 94
Érmelléki 71 38 109
Bihari 124 72 196
Aradi 16 11 27
Temesvári 7 25 32
Szilágysomlyói 90 26 116
Zilahi 74 58 132
Összesen 536 429 965

Egyházmegye
Házasságkötés Külön-

bözet2013. 2014.
Nagybányai 94 87 -7
Szatmári 160 172 12
Nagykárolyi 96 94 -2
Érmelléki 111 109 -2
Bihari 180 196 16
Aradi 32 27 -5
Temesvári 26 32 6
Szilágysomlyói 125 116 -9
Zilahi 114 132 18
Összesen 938 965 27

KIMUTATÁS
az egyházkerület 

természetes szaporulat/apadásáról

Egyházmegye Keresz-
telés

Teme-
tés

Termé-
szetes

szap./ap.

Nagybányai 116 274 -158

Szatmári 289 462 -173

Nagykárolyi 143 309 -166

Érmelléki 252 468 -216

Bihari 385 866 -481

Aradi 70 205 -135

Temesvári 52 184 -132

Szilágysomlyói 192 321 -129

Zilahi 164 246 -82

Összesen 1.663 3.335 -1.672
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A következõkben kivonatosan az esperesi
jelentések egyházmegyékre és gyülekezeteikre
vonatkozó megállapításait foglalom össze.

ÉRMELLÉK – Rákosi Jenõ

Pozitívumok:
- Esperesi hivatal építése halad
- sok egyházmegyei rendezvény volt az el-

múlt évben (konferenciák, ifjúsági találkozók,
kórustalákozók, bibliaismereti vetélkedõk,
zenetábor)

- építkezések, javítások, felújítások a követ-
kezõ gyülekezetekben voltak: Apátkeresztúr,
Berettyószéplek, Bihardiószeg, Csokaly, Ér-
ábrány, Érkeserû, érköbölkút, Érkörtvélyes,
Érmihályfalva, Érolaszi, Érselind, Érsemjén,
Értarcsa, Hegyközszentmiklós, Jankafalva,
Kiskereki, Margitta, Micske, Monospetri,
Ottomány, Papfalva, Poklostelek, Szolnokháza,
Szalacs, Székelyhíd, Vedresábrány

Gondok:
- lélekszámcsökkenés (319)
- egyre nehezebb anyagi helyzet
- érdektelenség
- széthúzás a presbitériumokban
- akadozó fizetésfelvétel
- szórványosodás, elrománosodás
Változások:
- Gellért Gyula nyugdíjba vonult
- Bara László Diószeg új lelkésze
- Bán Alpárt Nagykágyára választották meg
- Fábián Tibort Szentjobbra hívták meg
- Czondi István nyugdíjba vonult

ZILAH – Bogdán Zsolt

Pozitívumok:
- több egyházmegyei szintû rendezvény:

Nõszövetségnek, Presbiteri Szövetségnek,
KRISZ-nek, Lelkészértekezleti Szövetségnek,
vallásórásoknak, vasárnapi iskolásoknak,
konfirmálóknak

- Családok Hete
- Kárpát-medencei Lelkészek Focikupája

- volt egyházmegyei kórustalálkozó, ifjúsá-
gi- és gyermekkórusok, zenekarok találkozója

- egyházmegyei kiadványok készültek
- Hidalmási Ifjúsági Központ fejlesztése
Gondok:
- lélekszámcsökkenés(82 lélek)
- Völcsökben feszültség van
Változások:
- Csillag Péter nyugdíjba vonult
- új lelkész érkezett a megyébe Barabás

Attila személyében
- elment a megyébõl Lovász István
- Panity Teleki Zoltánt megválasztották

Menyõbe

SZILÁGYSOMLYÓ – Szõnyi Levente

Pozitívumok:
- sokan járnak templomba
- a gyülekezetekben diakóniai csoportok

mûködnek
- rendezvények: Regionális Tavaszi Konfe-

rencák, Õszi Konferencia, Nyári Konferencia,
Egyházkerületi Konferencia (Nagykároly),
Zenekarok Találkozója, Bibliaismereti vetél-
kedõ, Adventi ifjúsági nap, kirándulások

- 21 gyülekezetben jelentõs építkezés, javí-
tás, beruházás folyt

- TEMPLOM-album kiadása
- gyûjtés szervezése kisgyülekezeteknek
Gondok:
- lélekszámcsökkenés(197 lélek)
- anyagi gondok a kicsi gyülekezetekben
Változások:
- Pocsveiler Istvánt megválasztotta a lecs-

méri egyházközség
- Bogdán Szabolcs lelkipásztort a krasznai

egyházközség választotta meg
- Uri Imre a szilágyborzási gyülekezet lel-

késze lett

ARAD – Módi József
Pozitívumok:
- templomok, gyülekezeti házak felújítása,

javítása

- rendezvények: Békés-Bánáti Református
egyházmegyéhez tartozó gyülekezetek II. Ta-
lálkozója, presbiteri-, nõszövetségi-, ifjúsági
találkozók, egyházkerületi ifjúsági találkozó az
Arad-Mosóczi gyülekezetben, kladovai tábor-
központban szervezett táborok, mozgássé-
rülteknek szervezett tábor Arad-Gájon

- Arad-Belvárosban jól mûködõ diakóniai
szolgálat

Gondok:
- kisgyülekezetek anyagi gondjai
- lélekszámcsökkenés (111 lélek)
Változások:
- Szentleányfalva új lelkésze Vékony Zsolt

József
- Feketegyarmat megválasztott új lelkésze

Nemes Emil

TEMESVÁR – Fazakas Csaba

Pozitívumok:
- rendezvények: II. Békés-Bánáti Történel-

mi Egyházmegye Talákozója, Egyházmegyei
Presbiteri Konferencia, Magyar Hagyományok
Napja, Nemzeti össztertozás Napja, II. Végvári
Egyházmegyei Kézmûves Tábor, Kisiratosi
Mûvészeti Tábor, Temesvári nemzetiségek
hagyományõrzõ és kulináris napja, Temesvári
Mise õsbemutatója

- Temesvár-Új Ezredév gyülekezete EU-s
pályázatot nyert (500.000 Euró)

- Bartók Béla Líceum hátrányos helyzetû
tanulóinak étkeztetését a megye vállalja és
végzi

- javítási, építkezési munkálatok zajlottak a
következõ gyülekezetekben: Temesvár-Új
Ezredév, Temesvár-Újkissoda, Szapáryfalva,
Nagybodófalva, Zsombolya

Változások:
- Csizmadia Ferenc Nagybodófalva új

lelkésze( Szapáryfalvára is beszolgál)
- meghalt Bálint István nagybodófalvi

lelkipásztor

KIMUTATÁS az egyházkerület  természetes szaporulat/apadásáról

Egyházmegye
Természetes szaporulat/apadás

2010. 2011. 2012. 2013. 2014.

Nagybányai -203 -166 -160 -173 -158

Szatmári -244 -146 -216 -217 -173

Nagykárolyi -162 -144 -181 -176 -166

Érmelléki -197 -276 -289 -247 -216

Bihari -509 -424 -475 -513 -481

Aradi -122 -143 -133 -147 -135

Temesvári -175 -161 -150 -118 -132

Szilágysomlyói -139 -97 -130 -112 -129

Zilahi -144 -130 -80 -153 -82

Összesen -1895 -1.687 -1.814 -1.856 -1.672

AZ EGYHÁZKERÜLET ELHUNYT LELKIPÁSZTORAI

Nagybányai - Kádár Miklós ny. - Nagybánya-Óváros
Szatmári - Varga Sándor - Kispeleske
Bihari - Szatmári István ny. - Magyarremete

Temesvári - Bálint István - Nagybodófalva 
- dr. Higyed István ny. - Lugos 

AZ EGYHÁZKERÜLET NYUGALMAZOTT LELKIPÁSZTORAI

Nagybányai - Varga Károly esperes - Koltó-Katalin
Szatmári - Fodor Lajos - Halmi
Érmelléki - Gellért Gyula - Bihardiószeg
Bihari - Katona János - Hegyközpályi

Szilágysomlyói - Paniti Eszter - Kémer 
- Kádár György - Kraszna 
- Lukács József esperes - Szilágynagyfalu 

Zilahi - Csillag Péter - Ördögkút-Cigányi
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BIHAR – Mikló Ferenc
Pozitívumok:
- a megye szinte minden gyülekezetében

folytak építkezési, javítási, felújítási munká-
latok

Gondok:
- lélekszámcsökkenés (554)
- érdektelenség, visszaélések, viszályok,

lelkészválasztások körüli gondok, visszásságok

SZATMÁR – Kovács Sándor
Pozitívumok:
- javítási, felújítási, építkezési munkálatok

a következõ gyülekezetekben voltak: Apa, Atya,

Dabolc, Egri, Halmi, Hirip, Kisbábony,
Kispeleske, Nagykolcs, Ombod, Sándor-
homok, Szamosdara, Szamoskrassó, Szatmár-
Németi, Szatmárgörbed, Szatmárpálfalva,
Szatmárudvari, Túrterebes, Szamoskóród

- rendezvények (a fontosabbakat említem
csak): Keresztkérdések sorozat (Amac), szavaló-
verseny (Batiz, Szatmárhegy), énekverseny
(Batiz), KRISZ karaván(Batiz), egyháztörténeti
vetélkedõ (Erdõd), idõsek világnapja (Kis-
kolcs), orgona és nagybõgõ koncert (Pettyén),
Carmina Renascentia koncert (Pettyén),
Hagyományõrzõ Hét (Sándorhomok), Jubileu-
mi lelkészértekezlet)

- vegyeskórus megalakulása Patóházán

- nagytarnai „Szeretet és természet ifjúsági
otthon” megnyitása 2014. június 27-én

Gondok:
- lélekszámcsökkenés (173 lélek)
Változások:
- Nagy Róbertet Szigetlankára választották

meg lelkipásztornak
- elment a megyébõl Pocsveiler István
- Kala Noémi tölti be a Láncos templom

segédlelkészi állását.

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását.

FARKAS ZSOLT
közigazgatási elõadótanácsos

GAZDASÁGI JELENTÉS
3. számú melléklet

1. „A NEMZETKÖZI HELYZET FOKOZÓDIK”

Nemrég ünnepelték Oroszországban a
Krím félsziget bekebelezésének, elcsatolásának
egyéves évfordulóját. Az erõszakos elcsatolás
elindította az orosz-ukrán összetûzéseket, ame-
lyek a donecki medencében folytatódnak a mai
napig, bekapcsolva a kárpátaljai magyarságot is
ebbe a konfliktusba, melynek következményei
a kárpátaljai magyarságra nézve ismertek.

Az Iszlám Állam elõretörése teljes káoszt
idéz elõ a közel-keleten, a Boko Haram terror-
szervezet pedig Afrikában, elindítva Európa
felé egy olyan menekültáradatot, amelyet már
a modernkori népvándorlásnak neveznek.

Világossá válik, hogy befejezõdött egy
1990-ben elkezdõdött 25 évig tartó viszonyla-
gos békekorszak, és a világnak ez a része lega-
lábbis, egy új történelmi korszakba lépett, és
teljesen új kihívások elõtt áll mind demográ-
fiai, mind gazdasági, vagy akár vallási szem-
pontból is.    

Van-e valami tennivalója ebben a helyzet-
ben az egyházfenntartó református embernek?

Én legalábbis két fontos tennivalót emel-
nék ki. Egyrészt segítsünk a bajba került
nemzettársainkon és ennek a feladatnak már
részben eleget tettünk a kárpátaljai gyûjtéseink
alkalmával, de ez a feladat folyamatos. 

Másrészt fel kell készülnünk az önvéde-
lemre. Egyelõre nem fegyverrel, hanem lélek-
ben és cselekedettel. Az önvédelem részben
egyházunk védelme is, mert egyházunk védel-
me által önmagunkat védjük. Ezt pillanat-
nyilag elég egyszerûen megtehetjük úgy, hogy
egyházunkat fenntartjuk és erõsítjük, tehát
áldozunk rá. 

Ezen gondolatokkal szeretném felvezetni
az Egyházkerület 2014 évi eredményeirõl szóló
számadási fejezeteket.  

2. EGYHÁZKERÜLETI FEJLESZTÉSEK

A 2014-es esztendõben az egyházkerületi fej-
lesztések két nagyobb cél mentén valósultak meg.

Az elsõ a Szatmár megyei mûemléktemplo-
mokra nézõ uniós pályázatunk, amelyet sikere-
sen lezártunk, megtörtént az utolsó ellenõrzé-
sünk is és ennek nyomán megkaptuk a végsõ

pályázati összegek lehívásához szükséges jóvá-
hagyást az uniós ellenõrzési szervektõl.

A második célkitûzés az új egyházkerületi
székház tervezésére, a telek vásárlására, az en-
gedélyeztetésre, a telken lévõ ingatlan bontá-
sára, valamint az építkezés megkezdésére nézõ
feladatokat jelentették. A folyamat idõben el-
tolódott egy kicsit, de mára már látható módon
a megvalósulás elõrehaladott fázisában van.

Amit még hozzátettünk az eredeti elképze-
léshez, az a tetõtér teljes beépítésének megva-
lósítási terve, amely az oda tervezett 8 vendég-
szobával teljesen alkalmassá teszi ezt az épüle-
tet szinte bármilyen konferencia megtartására
és így komoly bevételi forrást biztosítva
egyúttal az egyházkerületnek. Tulajdonképpen
arra számítunk, hogy ezáltal maga az épület
úgymond önfenntartó lesz, a generált bevéte-
lek mindenképpen fedezni tudják majd az
épület rezsi- és más kiadásait.

A fejlesztés pénzügyi folyamata a 2014-es
évben a következõ volt:

A 2013-as évet közel 3.000.000 lejes lekö-
téssel (tartalékkal) zártuk, ehez hozzájött 2014
márciusában 1.100.000 lej a “kis-Lorántffy” el-
adásának utolsó részlete, ezzel a tartalék közel
4.100.000 lejre egészült ki. A székházra fordí-
tott munkálatok 2014 dec. 31-ig 400.000 lejbe
kerültek, így a tartalékunk az év végén
3.700.000 lejt tett ki.

A 2015-ös évben fejlesztési tervünk egy-
részt a székház befejezésére, valamint két új
fejlesztés elindítására fókuszálnak.

Az új fejlesztések közül az elsõ a hegyköz-
szentmiklósi fürdõ fejlesztése, a második pedig
a Jámbor Katalin ügyvédnõ elhalálozásával az
egyházkerület végleges tulajdonába került in-
gatlan (a volt Jámbor féle öregotthon) teljes fel-
újítása és manzárdolása.

Mindkét célkitûzést részben uniós forrá-
sokból kívánjuk megvalósítani, erre nézve már
megtörténtek az elsõ lépések.

A hegyközszentmiklósi gyógyfürdõ fejlesz-
tésével kapcsolatosan az Igazgatótanácson már
felvázoltam, hogy a fürdõ bõvítése a megvásá-
rolt egyházkerületi telken, alkalmas arra a cél-
ra, hogy tartalékaink egy részét profitorientált
tevékenységre fordítsuk. Ezen túl hiánypótlás-

ról is beszélhetünk, ugyanis szükség van egy
olyan helyre, ahol ifjúsági táborokat, gyüleke-
zeti kirándulásokat, konferenciákat, tovább-
képzõket lehet megszervezni.

Az év folyamán szakemberekkel egyeztet-
tünk, ennek nyomán elkészült egy topográfiai
felmérés és egy látványterv, amelyek alapján
igényeltük és megkaptuk a városépítészeti iga-
zolást (certificat de urbanism) a székelyhídi
polgármesteri hivataltól. Ez tartalmazza a meg-
valósításhoz és engedélyeztetéshez szükséges
feltételeket. Az újdonság ebben a témakörben
az, hogy valószínûleg sikerülni fog a tervet
részben (70%) uniós projektbõl finanszírozni.

A volt öregotthon felújításával az egyház-
kerület diakóniai szolgálatát kívánjuk meg-
erõsíteni. Itt fog majd új helyet kapni az Egy-
házkerület diakóniai szolgálata, úgy a Dia-
kóniai Alapítvány, mint a Lámpás Alapítvány,
valamint az idõsgondozás különbözõ formájá-
nak kívánunk itt helyet biztosítani. Ezt a beru-
házást 98%-ban uniós forrásból szeretnénk
biztosítani.

3. A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI
REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET
2014. ÉVI SZÁMADÁSA

Az Egyházkerület tavalyi számadásában
úgy jellemeztem a 2013-as évet mint a rendezé-
sek évét abból a szempontból, hogy hátunk mö-
gött hagytuk mindennemû történelmi tartozá-
sunkat (nyugdíjpénztár, teológia, konvent) és
a 2014-es évet teljesen tiszta lappal kezdhettük.
Örömmel és megelégedéssel jelenthetem,
hogy a 2014-es évben a tiszta lapot meg tudtuk
tartani, mondhatnám, hogy meg tudtuk be-
csülni ezt az elég újszerû és eddig szokatlan
helyzetet. A megelõzõ években voltak olyan
fontosabb események, amelyek a rendes egy-
házi mûveleteken túl meghatározó mértékben
alakították az Egyházkerület pénzügyi életét,
ami nem volt annyira jellemzõ a 2014.es évre.
A 2014-es év fõ jellemzõje költségvetési és
pénzügyi szempontból a zökkenõmentes és jól
bejáratott mûködés volt.

Amit mégis kiemelnék, az a missziói és
gyülekezetépítõi, valamint egyházi rendez-
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vénytámogatói többlet-szerepvállalás, amit az
Egyházkerületnek sikerült teljesíteni a jó pá-
lyázati munkának is köszönhetõen. Így a
tervezetten túl támogatni tudtuk a micskei
református gyermekotthont 14.000 lejjel, a
Diakónia Alapítványt 10.000 lejjel, a Tenkei
öregotthont 5.000 lejjel, a Szatmári Gimná-
zium tetõcseréjét 5.000 lejjel. A történelmi Bé-
kés-Bánáti egyházmegye II. találkozóját 5.000
lejjel, Pro Partium, Pro Ecclesia és M. Nagy
Ottó díjak 10.000 lejes finanszírozási keretét, a
Debreceni Református Fesztivál utazási
kiadásainak térítését 8.600 lejjel, hogy csak a
nagyobbakat említsem, az egyházközségeknek
kiírt 20.000 lejes sürgõsségi alapból pedig
három gyülekezetnek is tudtunk gyors segélyt
biztosítani az egyházi ingatlanok állagmegóvá-
sa céljából.

A mûködési bevételek tekintetében a ter-
vezett 2.397.080 lej helyett 2.768.467 lejt si-
került bevételezni, tehát egy 371.387 lejes be-
vétel növekedést tudtunk megvalósítani és ez
nagy részben a tervezett pályázati összeg nö-
vekményének valamint a lekötésékért kapott
nagyobb banki kamatbevételeknek köszönhetõ.
Ebbõl a bevételnövekménybõl tudtuk finanszí-
rozni a tervezettnél nagyobb missziói valamint
gyülekezeti és intézményi támogatásainkat, a
teológiai intézet pótköltségvetésének a fedezé-
sét és igénybevett szolgáltatásaink és anyagi
kiadásaink növekedését.

Lényegében a megszerzett pluszforrások
túlnyomó részét különbözõ, a már fenn em-
lített támogatásokra használtunk vagy olyan
szolgáltatásokra fordítottuk amelyek a szõde-
meteri Kölcsey központ megtervezéséhez, a
kántorképzõ, a lelkésztovábbképzõ és a kántor-
konferencia finanszírozásához vagy különbözõ

egyházkerületi ingatlanaink felújításához köt-
hetõk.

A 2014. év költségvetési megvalósításai az
egyes költségvetési sorok mentén a lenti
táblázatból kiolvashatók.

Az egyházkerület fõbb pénzügyi mutatószá-
mai 2014. december 31-én a következõk voltak:
Pozitív eredmény  . . . . . . . . . . . . . .15.972  lej   
Pénztáregyenleg . . . . . . . . . . . . . . . .12.265 lej 
Pénztáregyenleg deviza  . . . . . . . . . .13.722 lej
Banki egyenleg  . . . . . . . . . . . . . .4.788.002 lej
amibõl lekötések  . . . . . . . . . . . . .3.700.000 lej
Tartozások . . . . . . . . . . . . . . . . . .1.880.819 lej
amibõl: 
- bérjárulék  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .57.062 lej
- szállítók felé  . . . . . . . . . . . . . . . . .93.601 lej
- hitelezõk felé 
(Tiszántúli Egyházkerület)  . . . . .1.730.156 lej
HU-RO projekt elõfinanszírozása) 
Követelések  . . . . . . . . . . . . . . . . .1.884.667 lej
amibõl: 

- bérlõktõl  . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.659 lej
- egyházmegyéktõl  . . . . . . . . . .748.008 lej
- uniós pályázati összegek  . . .1.082.000 lej 

Ami az Egyházkerület vagyoni helyzetét
illeti a mûködésen és fejlesztésen túl az Egy-
házkerület 2 ingatlannal gazdagodott, ugyanis
tényleges tulajdonába került az Egyházkerület
által eltartott két személy elhalálozásával, a
Kogalniceanu 30 alatt lévõ ingatlan valamit
egy 2 szobás tömbházlakás, amelyek hasznosí-
tásáról gondoskodtunk. 

Kérem Ft. Közgyûlést jelentésem elfogadására.
Nagyvárad, 2015. június 29. 

SALÁNKI LÓRÁNT
gazdasági elõadótanácsos 

BEVÉTELEK Tervezet Megvalósítás

1 Egyházkerületi fenntartói járulék 641.000 561.924
2 Gyülekezetek gazdasági bevételének 1%-a 32.000 22.982
3 Kiadványok bevételei 431.160 485.544
4 Ingatlanok bérbevétele 213.880 220.652
5 Államsegély 494.040 470.712
6 Térítések 170.000 194.871
7 Pályázatok, adományok 345.000 666.828
8 Pénzügyi jövedelmek 70.000 144.954

Összesen mûködési bevétel 2.397.080 2.768.467

KIADÁSOK
1 Személyi jellegû kifizetések 1.069.320 1.073.010
2 Anyagi kiadások 140.000 151.786
3 Szolgáltatások 542.700 733.820
4 Ingatlan adó 15.000 9.171
5 Teológiai intézet szubvenció 65.000 93.045
6 Missziói kiadások, támogatások 453.000 524.227
7 Könyvkiadási alap 10.000 10.000
8 Egyházkerületi rendezvények 20.000 16.460
9 Banki terhek, más pénzügyi költségek 10.000 46.810
10 Külföldi tagdíjak 10.000 0
11 Konvent költségvetéséhez való hozzájárulás 36.500 37.658
12 Fizetett házbérek 17.500 18.480
13 Amortizáció, értékcsökkenés 0 38.028

Összesen mûködési kiadás 2.389.020 2.752.495
Eredmény 8.060 15.972

Fõtiszteletû Közgyûlés!
Kedves Szolga- és Munkatársak!
Keresztyén Testvéreink!

„Missziózunk vagy meghalunk”, kezdõdött
néhány éve a missziói jelentés. Halálos ko-
molysággal történt akkor ez a kijelentés és nem
véletlen, hogy most újra megismételjük. Sajnos
sokan nem vették és ma sem veszik „elég”
komolyan a missziót, a lélekmentést, a szolgá-
latot. Majd csak lesz valahogy; valahogy csak
túléljük, a nyugdíjig kihúzom… valahogy…
halljuk sokszor.

„Missziózunk vagy meghalunk”. Kiveszem
a részem, érdekel a téma? Egyáltalán foglalko-
zok vele? 

Foglalkozzunk vele? Írjunk jelentéseket?
Elolvassa valaki? Hány közgyûlési tag olvassa?
Hány lelkipásztor olvassa? Hány misszióban
érdekelt olvassa, tesz érte? Történt egy gyûlésen,
ahol a misszióban tevékenykedõ szolgatársak
voltak hivatalosak, hogy az egyik résztvevõ ja-
vasolt valamit, a másik egy véleményt fogalma-
zott meg, amit jó lenne végre leírni. Elmondtam,
hogy benne volt az elõzõ év missziói jelen-
tésében, és feltettem a kérdést a megjelenteknek:
ki olvasta? 18-ból egy jelentkezett.

A közgyûlési tapasztalat azt mutatja, hogy
a gazdasági jelentéshez szólnak hozzá a legtöb-
ben. Ez arra enged következtetni, hogy azt ol-
vassák el a legtöbben, az érdekli a legtöbb em-
bert. Kétségtelen, az anyagi kérdés is nagyon
fontos, de emlékeztetni szeretnék, hogy a ki-
fogott hal szájában ott volt a pénz, amivel a
„templomadót” ki lehetett fizetni. 

A misszióval az anyagi kérdések is meg-
oldódnának. Hiszed-é ezt?

Fõtiszteletû Közgyûlés!
Jézus a tanítványainak, a közösségnek, a

gyülekezetnek az egyháznak, NEKÜNK ezt
mondja: „Ti vagytok a földnek savai; ha pedig
a só megízetlenül, mivel sózzák meg? nem jó
azután semmire, hanem hogy kidobják és
eltapossák az emberek. „Ti vagytok a világ
világossága. Nem rejtethetik el a hegyen épí-
tett város.” (Mt 5,13-14)

Két nagy igazságot fogalmaz meg szá-
munkra: mennyire fontos a só és a világosság
és mennyire fontos, hogy azok legyünk. Azok
vagyunk?

TI VAGYTOK!
Jézus ezzel küldetést ad a tanítványoknak,

az egyháznak. A küldetésünk, hogy megmutas-
suk a világnak a Világ Világosságát, hogy to-
vábbragyogjuk, továbbvigyük Krisztus fényét.
Hogy ízt adjunk. Az okleveleink, képzéseink, a
nyugati minta vagy stratégia nem ér semmit,
ha nem Krisztus van a legfõbb helyen. Ha az
életünk nem bizonyságtétel. Nem kell utakat
keresni, hiszen Õ az Út, Vele kell járni. Keres-
ni az Õ országát – a többi megadatik számunkra.

MISSZIÓI
JELENTÉS

4. számú melléklet
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Fontos az önvizsgálat is. Mit miért te-
szünk? Mi az indíték? Kinek a javát a dicsõsé-
gét az elõrehaladását akarjuk szolgálni? Kinek
akarunk tetszeni? 

A missziói jelentésekbõl kiderül, hogy
nem csak bennünk, hanem másokban is megfo-
galmazódott ez a kérdés. Egyik jelentéstevõ így
fogalmaz: „Lehet, hogy én nem látom jól, lehet,
hogy én vagyok elfogult, de vannak esetek,
amikor a lelkipásztor, a gyülekezet, inkább a
világi programok szervezésében jeleskedik,
mint mondjuk egy evangélizáció megszervezé-
sében. El kell gondolkodni azon, hogy mi az
egyház, mi a küldetése, mint Krisztus testének,
melynek a feje maga Krisztus. Én hiszem és
vallom, hogy a gyülekezet a tovább élõ és szol-
gáló Jézus a földön.” 

Álljon elõttünk egy másik vélemény is:
„Mindaddig, amíg az újjászületés, a közösség-
építés, a családlátogatás és a rendszeres csa-
ládlátogatás, tehát az Egyház elsõdleges, sõt
egyetlen feladata, a LÉLEKMENTÉS nem az
elsõ helyen van értékrendünkben, tevékenysé-
günkben, keresztyén életfolytatásunkban –
nincs hogyan misszióról beszélni a valóságban,
legfeljebb misszió utáni sóvárgásig juthatunk
el – és az sem kevés.”

Nem szabad a világhoz hasonulni; a só nem
veszi át annak a tulajdonságát, amivel érint-
kezik, hanem átalakítja azt. Egy másik megyei
jelentésben ezt olvashatjuk. „Templomaink –
emléktáblákkal vagy anélkül – ma csak az em-
lékét õrzik elõdeink életét átformáló nagy ta-
lálkozásainak, a nemzeti/vagy nemzetközi kul-
turális örökség részeiként, ahol a lelkipásztor
egy múltidézõ idegenvezetõ, vagy ha a vasár-
napi turistaként betérõ unatkozó hívek úgy
óhajtják, egyszemélyes diszkzsoké módjára
vezeti le a szórakoztatónak szánt szózsonglõr-
mutatványát, a hívek távozásakor a templom-
ajtóban pedig a persely mellett állva félénken
megkérdezi, – jól érezték magukat, mert ha
nem, a következõ alkalommal gitárt is hoz, meg
dob is lesz, bibliát de énekeskönyvet sem kell
hozni, mert mindent kivetítünk. Mi lesz a
gyülekezeteinkbõl, templomainkból? Egyházi
turizmus, idegenforgalom, vagy az élõ hittel
elmondott bizonyságtételek, igaz szóra éhezõ
bûnbánó lelkek otthonra találása, élõ hittel
elmondott bizonyságtételek lehetõsége mely a
misszióra odaszánt életet formálhatja. A for-
galom idõszakosan megnövekedhet nagy örö-
münkre, a kavarodás is nagy lehet gyülekeze-
teinkben és rendezvényeinken, fõleg ha sztár-
vendégek a különleges meghívottak, de vigyáz-
zunk: a Bethesda tavánál a tömegek csak a víz-
kavarodástól várták a gyógyulást, miközben
Jézus jelen volt és a Reá figyelõtõl azt kérdezte:
akarsz-e meggyógyulni?” 

Reá figyeljünk, aki sóként és világosság-
ként akar látni és láttatni bennünket. Példaként
állhat elõttünk egyik megyei elõadónk javaslata
is: „Az Egyház küldetése, hogy kinyújtott kéz
legyen. Felsegítse az elesetteket, új értelmet ad-
jon a reményvesztetteknek, mutassa a célt azok-
nak, akik eltévedtek, életkedvet, életértelmet
mutasson azoknak, akik elhitték önmagukról,
hogy hiábavaló az életük, otthont biztosítson
azoknak a gyermekeknek, akik a mennyei Atya
miatt testvéreknek vallják magukat.” 

Más megyei jelentéstevõ így vélekedik:
„Az elsõ keresztyén gyülekezet épült, az Úr fé-
lelmében járt, a Szentlélek segítségével szám-
ban is gyarapodott. Nem fordítva. A misszió si-
kere nem emberi eredmény, Szentlélek segítsé-
gével történik. A mi feladatunk, hogy beszél-
jünk Róla, kihasználva alkalmas és alkalmatlan
idõket, hogy bizonyságot tegyünk az életünket
Megváltó Istenrõl, hogy az életünk is istentisz-
telet legyen, s így válunk hitelessé. A gyüleke-
zeti életben nagyon fontos, hogy figyeljünk
egymásra, hogy keressük egymást, gondoskod-
junk egymásról. Nem önmagáért van az egy-
ház, gyülekezet.”

A probléma okát sok esetben a fogyásban,
a kevés emberben, a passzivitásban látjuk.
Önsajnálatunkból felrázhat Jézus példája, aki
12 emberrel „kezdte”. Akik között volt áruló,
tagadó, félénk (stb.) tanítvány. Panaszkodá-
sainkat elnémíthatja annak a tudata, hogy egy
gyertya fénye is messzire világít – HA meg van
gyújtva, azaz ha odaszánjuk magunkat, ha
engedjük, hogy a Világ Világossága világítson
bennünk és általunk. 

Fõtiszteletû Közgyûlés!
Kedves Szolga és Munkatársak!
Keresztyén Testvéreink!

Isten mindenkit használni tud, aki oda-
szánja magát. Nem a végzettség, a pozíció a be-
töltött funkció a lényeg, hanem, annak az alá-
zatos felismerése, hogy nem az izzó, hanem a
fény a fontos. Ha ennek a tudatában végeztük
eddig is missziónkat, akkor haladjunk tovább,
ha nem akkor igazítsuk magunkat a Krisztusi
mércéhez.

Köszönetet mondunk az egyházmegyei
elõadóknak a beküldött jelentésekért. Különö-
sen köszönjük azoknak, akik komolyan vették a
kéréseinket és statisztikai szempontból is
értékelhetõ adatokat küldtek.

Vegyük sorra az egyházmegyéket, néhány
jellemzõt kiemelve a jelentésekbõl.

NAGYBÁNYAI EGYHÁZMEGYE
Az istentiszteleti, úrvacsorai, gyülekezeti

alkalmak részvételében csökkenés vehetõ
észre. A közönséges vasárnap délelõtti alkalom
látogatottsága 15,85%, míg a délutáni alkalmak
látogatottsága 4,43%. Az egyházmegyei misszi-
ós jelentés arról tanúskodik, hogy a lelkipász-
torok minden gyülekezeti alkalmat rendszere-
sen megtartottak.

Javaslatként olvashatjuk a jelentésben. „A
2015-ös évre nézve jó volna minél több alkal-
mat megragadni, hogy a templomi istentiszte-
leteken való részvétel növekedhessen. Minden
innen, az Igére való figyelésbõl indul ki.
Emellett a bibliaórákon való aktív jelenléten is
van mit javítani! Célszerûnek találnám évi 1-2
alkalommal az egymáshoz területileg közel esõ
presbitériumok felé akár a területi presbiteri
bibliaórák tartását. Ugyanez az ifjúságra és a
nõszövetségre is kiterjeszthetõ lenne!

Az eddig elindításra még nem került egy-
házmegyei internetes oldal megszerkesztése és
rendszeres frissítése is lehet egy komoly
missziói célkitûzés. Leszakadozó híveinket, a
külföldön vendégmunkásokként dolgozó egy-
háztagokat ezúton is elérhetnénk.

SZATMÁRI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye lélekszáma növekedett

460 fõvel. Sajnos errõl az egyházmegyérõl is
elmondható, hogy csökken a templomlátoga-
tottság aránya.

Nõtt a házasságkötések száma, de csak 5
gyülekezetben kötöttek 10-nél több házasságot.
Az imaheti alkalmak látogatottsága megközelíti
az ünnepi istentiszteletek lélekszámát. A
családlátogatások után sem járnak többen
templomba.

Az egyházmegyében kórház és börtön-
misszió is mûködik.

A kórházmissziós jelentésbõl kitûnik, hogy
az elmúlt esztendõben annyi telefonhívás érke-
zett a kórházlelkészhez, mint az elmúlt 10 év-
ben együttvéve.

A szatmárnémeti börtönben minden máso-
dik héten van református szolgálat. A börtönt
meglátogatta 31 tanuló a Szatmárnémeti Refor-
mátus Gimnáziumból a börtönlelkész vezetésé-
vel. A börtönben imahét is volt.

Az egyházmegyében rádión és a televízió
képernyõjén keresztül is elérik a híveket.

NAGYKÁROLYI EGYHÁZMEGYE
2013-hoz képest növekedést mutat a ke-

resztelések száma, de ha az elmúlt öt év sta-
tisztikai adatait nézzük, akkor sajnos csökkenés
állapítható meg. Ha ugyanezeket az eszten-
dõket a temetések viszonyából nézzük, akkor
„kevés” temetés volt 2014-ben. Ha a két adatot
összevetjük, és hozzáadjuk a kiköltözöttek szá-
mát is, akkor sajnos elmondható, hogy egy kis
gyülekezet lélekszámával (290) apadt az egy-
házmegye.

A megkötött házasságok 54% vegyes fele-
kezetû házasságkötés volt.

Az istentiszteletek látogatottsága az eme
gyülekezeteiben 9-45% között mozog. A me-
gyei átlag 17,5%.

Az egyházmegyében kórházlelkész is végzi
a missziós tevékenységet.

ÉRMELLÉKI EGYHÁZMEGYE
Az egyházmegye sok „erõsséget” hordoz.

Itt említhetjük meg a tömbben élõ református
magyarságot. Sajnos „a peremvidék asszimi-
lációja” is érezhetõ. Az átlagos templomlá-
togatottság 30% körül van, de sok gyülekezet-
ben csak 1 istentiszteletet tartanak vasárna-
ponként.

Javaslatként hangzik el, hogy fontos lenne
kilépnünk az ún. „megszokott templomi kom-
fortzónánkból.”

Az egyházmegyében kórházmisszió is
mûködik.

BIHARI EGYHÁZMEGYE
„A 2014 kegyelmi év nem jelent különö-

sebb eseményt Egyházunk belsõ missziójának
életében. Nem történt semmi tragikus de
áttörés se a lelki élet terén.” A következõ meg-
állapítás valószínû nemcsak a Bihari Egyház-
megyére jellemzõ: „A pontosan és hûségesen
elvégzett istentiszteletek és az alkalmilag tör-
ténõ családlátogatások mellett a gyülekeze-
teinkben szolgáló kórusok, ifjúsági és felnõtt –
sok helyen nõszövetségi, vagy presbiteri – bib-
liaórák, a diakóniai tevékenység egyes gyüle-
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kezetben, a gyülekezeti ünnepi mûsorok,
szeretetvendégségek/egyes helyeken/, kevésbé
jellemzõ módon a gyülekezeti kirándulások,
vagy réteg-irányú köri tevékenység nem tették
különösebben vonzóvá Református Egyhá-
zunkat a megkeresztelt, esetleg lekonfirmált,
vagy egyik áldásban sem részesült egyháztagok
felé, akik tömegesen, tüntetõlegesen nem
kérnek közösségünkbõl, szertartásainkból,
életformánkból.”

Az egyházmegyében 2 városban is mûkö-
dik kórházmisszió.

A nagyváradi börtönben 2014-ben 27 alka-
lommal volt református istentisztelet átlagosan
14 fogvatartott részvételével. 

2011. december 10-étõl a Partiumi Rádió-
ban 175-ször volt református adás. 2008.
adventjétõl református mûsor van hetente
3x30 percben a Mária Rádióban. 

ARADI EGYHÁZMEGYE
Egyházkerületünk legkisebb egyházme-

gyéje is Isten megtartó kegyelmét érezhette a
2014-es esztendõben is.

A vasárnap de. és du. alkalmakon az egy-
házmegyében 21,6%-os a részvétel. Az egy-
házmegyében elvégzett összes szolgálat száma:
3258. Imahetet csak 13, míg bibliaórát csak 14
gyülekezetben tartottak. 

A missziói jelentés kihangsúlyozza az ige-
hirdetés fontosságát, „mely kincset õrizni kell.”

TEMESVÁRI EGYHÁZMEGYE
Szórványegyházmegyénk a mindennapok

szintjén küzd a megmaradásért. 2014-ben 145
lélekkel apadt az egyházmegye. Ez a szám, az
egyházmegye négy gyülekezetének lélekszá-
mánál nagyobb. De, örömmel tudósíthatunk
arról, hogy hosszú idõ óta az egyházmegye
minden gyülekezetében volt keresztelés. Az
asszimiláció nagyságát jelzi, hogy a 32
esküvõbõl 18 románajkúval köttetett. A 17
gyülekezetbõl csak 5-ben tartanak délután is
istentiszteletet.

A jelentésben olvashatunk a nehézségek-
rõl, mint az asszimiláció, a román nyelvû szol-
gálatok, érdektelenség, a motiváció hiánya.

Javaslatként hangzik el, hogy jó lenne
létrehozni egy önsegélyzõt, alacsony kamattal
a gyülekezetek számára.

Az egyházmegyei kórházmissziós jelentés-
bõl kiderül, hogy mennyi áldást hordoz magá-
ban ez a missziós tevékenység. 

SZILÁGYSOMLYÓI EGYHÁZMEGYE
A Szilágysomlyói Egyházmegye 21 gyüle-

kezetében a vasárnap de. templomlátogatottság
49-7,5% között, míg a vasárnap du. 0,6-36%
között mozog. A megyei átlag a de. alkalmakon
21,51% míg a du. 10,13%. Csak egy gyülekezet
van az egyházmegyében, ahol nem tartottak
bibliaórát 2015-ben. A jelentés szerint olyan
gyülekezet is van, ahol hetente átlagosan 2,7
ifjúsági bibliaóra volt. (?) Az egyházmegye tag-
jai százalékban kifejezve átlagosan 5-24% kö-
zött élnek úrvacsorával.

ZILAHI EGYHÁZMEGYE
Más egyházmegyéhez hasonlóan ebben az

egyházmegyében is „az egyházi élet közép-

pontjában ma is a templomi istentiszteleti al-
kalmak állnak. Híveink itt várják a tiszta és
világos igehirdetést.” A jelentés szerint a va-
sárnapi és más alkalmi istentiszteletek szép
rendben meg vannak tartva. Néhány gyüleke-
zetben gyermek istentiszteletek is vannak.

A bûnbánati alkalmak nem minden gyüle-
kezetben kezdõdnek hétfõn. Az úrvacsorai
részvétel csökken. Pozitív hatása van az ún. kö-
tetlen gyülekezeti alkalmaknak: kórustalál-
kozók, ifi tábor, gyermekalkalmak, ifi hetek.
Több gyülekezetben hiányosság tapasztalható
a családlátogatás, beteglátogatás területén.

Az egyházmegyei kórházmissziós jelenté-
sébõl kiderül, hogy a „pár perces villámbeszél-
getések, gesztusok is milyen nagy értékkel bír-
nak”. Jó lenne ezt egyházi életünk minden
területén megbecsülni. 

Fõtiszteletû Közgyûlés!
Az egyházmegyei jelentések alapján el-

mondhatjuk, hogy egyházkerületünk gyüle-
kezeteiben a „megszokottak” szerint folyik az
élet. A gyülekezeti tevékenységek inkább
missziói-pásztorolásról szólnak. Nagyon kevés
helyen olvasunk arról, hogy evangélizációk,
vagy más módszerek által új tagokat vonnánk
be az egyház kebelébe, vagy az ott szunnyadó-
kat ráznánk fel. Pedig erre lenne a legnagyobb
szükség.

Nagyon áldottak tudnak lenni a hitmélyítõ
alkalmak: csendesnapok, hetek vagy pl. a
Missziói Ügyosztály által kiadott Emmaus
kurzus használata. Az ilyen és ehhez hasonló
tevékenységek által laikusok képzõdnek,
munkatársak születnek (újjá), szolgáló cso-
portok alakulhatnak. Ne felejtsük el, mennyire
fontos a tanítás, mely a vasárnapi prédikáció-
kon túlmenõen is meg kell / kellene valósuljon.

Keresztyén Testvéreim! Merjük Jézust be-
engedni a hajónkba, merjünk más módszerek-
kel is halászni, melyeket Õ mutat számunkra.
Lehet, hogy a módszerek újak, másik oldalt kell
kivetni a hálót, nappal kell halászni stb. A leg-
fontosabb, hogy mindig Vele és Szerinte való
módon történjen Isten dicsõségére és ember-
társaink javára. Akkor áldásban lesz részünk.

Fõtiszteletû Közgyûlés! 
Egyházkerületünk a külmisszióban szerve-

zett formában nem vesz részt. De vannak olyan
gyülekezetek, akik a külmissziót is felkarolták:
Tenke, Hosszúmezõ, Érszöllõs, Ákos, Biharszent-
jános, Biharvajda, Fugyivásárhely, Szatmár-
Szamosnegyed, Élesd. Bár a megyei missziós
jelentésekbõl ez nem derül ki, Egyházkerüle-
tünkbõl (ennyirõl van tudomásunk) ezek a gyü-
lekezetek elkötelezett módon évi rendszeres-
séggel támogatja Sz. A. és Sz. Cs. misszionárius
házaspárt, akik Nepálban tevékenykednek. Re-
méljük az elkövetkezendõben még többen
leszünk.

Tisztelettel kérjük a jelentésünk elfogadását.

DÉNES ISTVÁN LUKÁCS
generális direktor

VINCZÉNÉ PÁLFI JUDIT
missziói elõadó

Az alábbiakban tekintsük át a Missziói
Ügyosztályhoz tartozó szociális-diakóniai szol-
gálatok jelentéseit.

Lámpás Alapítvány - 2014
A Királyhágómelléki
Református Egyházkerület
Diakóniai Alapítványa

Alapítványunk a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület égisze alatt mûködik, és
fõ célja, hogy keresztyén hitben cselekedve,
különbözõ programok és szociális szolgálta-
tások szervezése által, információt, tanács-
adást, támogatást nyújtson a családon belüli
erõszak áldozatainak, illetve felkészítse a
kivándorolni készülõ vagy tervezõ személyeket
a lehetséges veszélyekre, és megakadályozza,
hogy emberkereskedelem vagy kizsákmányo-
lás áldozataivá váljanak. 

A Közösségi információs és tanácsadó
központ fõ célja, hogy tájékoztatást, segítséget
és támogatást nyújtson az európai mobilitás,
munkajogok és migrációs veszélyek témájával
kapcsolatban, illetve felhívja a figyelmet a
családon belüli erõszak problémájára és
támogassa az áldozatokat. Ezeket a céljainkat
különbözõ projektek és tevékenységek keretén
belül valósítjuk meg. 

Tevékenységi területeink:

1. A CSALÁDON BELÜLI ERÕSZAK
MEGELÕZÉSE ÉS LEKÜZDÉSE 

Céljaink: 
· Felhívni a közvélemény figyelmét a csa-

ládon belüli erõszak súlyosságára, következ-
ményeire és a vészhelyzet esetén szükséges lé-
pésekre- figyelemfelkeltõ kampányok, iskolai
elõadások által;

· Információs anyagok terjesztése (szó-
rólapok, plakátok); 

· A potenciális áldozatok megvédése, a
családon belüli erõszak okainak, formáinak és
figyelmeztetõ jeleinek feltárása által; 

· Az állami intézmények és a nonprofit
szervezetek együttmûködésének elõsegítése, a
családon belüli erõszak megelõzése és
leküzdése érdekében;

· Az családon belüli erõszak áldozatainak
támogatása és továbbítása olyan szervezetek
vagy személyek felé, akik további segítséget
nyújthatnak nekik (rendõrség, ügyvéd, orvos,
más szervezetek).

2. AZ EMBERKERESKEDELEM
MEGELÕZÉSE 

Céljaink: 
· A potenciális áldozatok tájékoztatása az

emberkereskedelemrõl, a szexuális és munka-
beli kizsákmányolásról, illetve ezek rejtett for-
máiról;

· Aktívan közremûködni egy helyi intéz-
ményhálózat kialakításában (állami intézmé-
nyek, civil szféra, egyházak bevonásával) és így
megerõsíteni az emberkereskedelem prob-
lémájával foglalkozó szervezeteket;
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· A közvélemény, szociális szervezetek és a
média figyelmének felkeltése erre a jelenségre. 

3. MOBILITÁS ÉS MUNKAJOGOK 
Céljaink: 
· Az egyének (diákok, alkalmazottak, mun-

kanélküliek) informálása az uniós állampol-
gárok jogairól, az illegális munka kocká-
zatairól illetve a munkabeli kizsákmányolásról;

· Támogatjuk a Romániába visszatért sze-
mélyek reintegrációját;

· Hozzájárulunk hazai és nemzetközi háló-
zatok kialakításához azokkal az intézmények-
kel, amelyek érintettek a munkabeli kizsák-
mányolás témájában.

TEVÉKENYSÉGEINK 2014-ben: 

– Tájékoztató elõadások és oktatási foglal-
kozásokat tartottunk középiskolákban és szak-
iskolákban, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét
az emberkereskedelem problémájára, az illegá-
lis munka veszélyeire és hogy hogyan lehet
megelõzni ezeket a veszélyes helyzeteket. 

– Prevenciós elõadásokat tartottunk közép-
iskolákban, hogy felhívjuk a tanulók figyelmét
a családon belüli erõszakra, illetve, hogy mi a
teendõ, ha õk vagy ismerõseik, családtagjaik
ilyen helyzetbe kerülnek.

– Tanácsadás és tájékoztatás diákoknak, al-
kalmazottaknak és munkanélkülieknek a meg-
felelõ munkakörülményekrõl, a jogaikról és
kötelezettségeikrõl a munkaerõ-piacon, nemze-
ti és nemzetközi jogszabályokról és az alkalma-
zás jogi útjáról.

– Közvetítés olyan tanácsadói központok
felé, amelyek további információkat és támoga-
tást nyújthatnak.

– Segítettünk megtalálni az ideális munkát
vagy tanfolyamot, valamint közvetítettük õket
olyan szervezetekhez, ahol további támogatást
tudtak nekik nyújtani. 

– 2014 januárjár 16-17 között, a Lámpás
Alapítvány tagjai részt vettek az OPEN pályá-
zat keretén belül megrendezett mûhelymun-
kán és csapatépítõ trainingen, Stuttgartban,
Németországban.

– 2014 január 29-én megrendezésre került
A „TRUTH: Training for Raising Awareness
and Understanding about the Trafficking of
Humans in Europe – Képzés a tudatosság nö-
velésérõl az európai emberkereskedem megér-
tésének érdekében” projekt keretén belül meg-
rendezett úgynevezett „Focus Group” és
kerekasztal beszélgetés. A találkozó célja a
különbözõ cilvil szervezetek és a közigazgatási
intézmények képviselõi közti tapasztalatcsere,
illetve tanulási igényeik elemzése. Egy másik
célunk, hogy elemezzük a jelenlegi képzési
kezdeményezéseket és képzési módszereket az
emberkereskedelem témakörében. A találko-
zón részt vett több helyi közigazgatási intéz-
mény és civilszervezet képviselõje: 

– ANITP – Emberkereskedelem Ellen
Küzdõ Országos Ügynökség nagyváradi regio-
nális központja

– AJOFM – Bihar megyei Munkaerõ Fog-
lalkoztatási Ügynökség

– People to People Alapítvány, Nagyvárad
– DGASPC – Bihar Megyei Gyermek-

védelmi és Szociális Fõigazgatóság, 
– Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság

Bûnmegelõzési illetve Elemzõ Értékelõ Osz-
tálya

– Nagyváradi Diakónia. 

– 2014 februárjában, a TRUTH pályáza-
tunk keretén belül felmérést készítettünk a
fent említett találkozó és különbözõ kérdõívek
kiértékelése által, a szociális területen dolgo-
zók képzési igényeit illetõen. 

– 2014 február 4-5 között a Lámpás Ala-
pítvány tagjai részt vettek a Brot für Die Welt
által rendezett „Outcome and Impact Orienta-
tion” címû mûhelymunkán és képzésen.

– 2014 áprilisában, a Lámpás Alapítvány
tagjai részt vettek a Peter Paul Daferner által
megtartott „Quality Manadgemant in Social
Organizations” címû képzésen, Kolozsváron. 

– 2014 május 19-20 között a Lámpás
Alapítvány tagjai, részt vettek a Romániai
Szociális Non-profit Szervezeteinek hálózata 4.
Hálózati Konferenciáján, és ennek keretén
belül Forrásteremtés illetve POSDRU képzé-
seken is. 

– A Lámpás Alapítvány tagjai megírták a
„A családon belüli erõszak áldozatainak támo-
gatása és a tudatosság növelése” projekt aján-
latot, amit a svájci Heks alapítvány elfogadott,
így 2014 júliusában megkezdõdött a pályázat.
A projekt kezdeti szakaszában kialakítottunk
egy együttmûködõ hálózatot, különbözõ nagy-
váradi szervezetek, állami és civil intézmények
közremûködésével. Különbözõ találkozók
alkalmával értesítettük partnereinket az új
programunkról és pályázatunkról, együttmû-
ködéseket alapoztunk meg. Különbözõ iskolák-
ban prevenciós és információs elõadásokat tar-
tottunk, immáron a családon belüli erõszak
témakörében is. 

– 2014 júniusában, a Lámpás Alapítvány
tagjai részt vettek a 2. Partner találkozón, a
TRUTH pályázat keretén belül, Bolognában,
Olaszországban, ahol felkészítést kaptak a
képzés lebonyolításához illetve megbeszélték a
projekt következõ lépéseit.  

– 2014 júliusában, prevenciós és infor-
mációs elõadást tartottunk Sólyomkõváron, a
Református Ifjúsági Tábor keretén belül, 160
fiatal számára.

– 2014 júliusában Vura Ottila, a Lámpás
Alapítvány projekt-koordinátora elõadást
tartott az emberkereskedelem megelõzésérõl
illetve a családon belüli erõszak megelõzésérõl
és leküzdésérõl, a 15. Nõszövetségi Konferen-
cián, Nagykárolyban. A konferencián megkö-
zelítõleg 1700 személy vett részt. 

– 2014 júliusában, Vura Ottila, a Lámpás
Alapítvány projekt-koordinátora elõadást
tartott az emberkereskedelem megelõzésérõl
illetve a családon belüli erõszak megelõzésérõl
és leküzdésérõl, Székelyhídon, a Nõszövetségi
találkozó alkalmából. 70 személy vett részt az
elõadáson. 

– 2014 júliusa és augusztusa között a Lám-
pás Alapítvány tagjai kifejlesztették az ország-

specifikus fejezeteit a TRUTH pályázat kere-
tén belül megrendezésre kerülõ „Leleplezett
Emberkereskedelem” címû online képzésnek. 

– 2014 szeptemberében megkezdtük a
TRUTH pályázatunk keretén belüli „Lelep-
lezett emberkereskedelem” címû képzés, elsõ
fázisához toborozni a résztvevõket, különbözõ
szociális területen dolgozókat (tanárok, rend-
õrök, iskolapszichológusok, szociális mun-
kások). A toborzás októberben ért véget, 32 ta-
nulóval. 

– 2014 októberében, a Lámpás Alapítvány
kidolgozott egy project-ajánlást, a Bihar
Megyei Tanács- Projektek fejlesztése és végre-
hajtása igazgatóság számára, amely elfogadásra
került. 

– 2014 októberében a Lámpás Alapítvány
kidolgozta a családon belüli erõszak megelõ-
zése és leküzdése céljából folytatott projekt
információs anyagait (szórólapok, plakátok). 

– 2014 októberében a Lámpás Alapítvány
tagjai tanulmányi látogatást tettek a brassói
Reménység háza csapatánál, hogy tapasztalatot
cseréljenek és gyakorlati tanácsokat kaphassa-
nak, a családon belüli erõszak témakörében
jártas ott dolgozóktól. A látogatás során részt
vettek egy hálózati találkozón is, amelyre
Ghimbavon került sor. 

– 2014 novemberében elkezdtük a TRUTH
pályázatunk keretén belül lezajló „Leleplezett
Emberkereskedelem” címû képzés elsõ fázisát.
A képzésen 32 személy vett részt. 

– 2014 november 13-án megtartottuk a
TRUTH pályázatunk keretén belül lezajló
„Leleplezett Emberkereskedelem” címû kép-
zés elsõ találkozóját, az úgynevezett Bevezetõ
szemináriumot. Ezen a szemináriumon 18
szakember vett részt, különbözõ nagyváradi
szervezetektõl és intézményektõl: különbözõ
nagyváradi iskolák tanárai, DGASPC-Bihar
Megyei Gyermekvédelmi és Szociális Fõigaz-
gatóság, Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság-
Bûnmegelõzési illetve Elemzõ Értékelõ Osztá-
lya, Nagyváradi Diakónia, ANITP- Ember-
kereskedelem Ellen Küzdõ Országos Ügy-
nökség nagyváradi regionális központja,
AJOFM – Bihar megyei Munkaerõ Foglal-
koztatási Ügynökség.  Ezen a találkozón, meg-
ismerkedtünk a résztvevõkkel, bemutattuk a
pályázatot és képzést, illetve gyakorlati taná-
csokkal láttuk el õket a képzésre való belépés-
hez.  A bevezetõ szeminárium után kezdetét
vette az online képzés, illetve 2015 januárjában
sor került 2 személyes találkozóra a tanfolyam
keretén belül.

Projektjeink: 
1. „OPEN, Orientation, Perspectives,

European Network for Young Women” 
A Nemzetközi Ifjúsági Munkáért Egye-

sület (VIJ) és a Baden-Württembergi Szövetség
az emberkereskedelem és kényszerprostitúció
ellen egy közös nemzetközi programot hozott
létre: kényszerprostitúció és kizsákmányolás
elleni tanácsadó és továbbképzõ megelõzési
program kivándorolt, tanuló és munkakeresõ
fiatal kelet-európai nõknek. A projektben a VIJ
szövetségi, valamint bajorországi és württem-
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bergi tartományi egyesülete is részt vesz és
külföldi tanácsadó irodákkal (Szentpéterváron,
Kalinyingrádban, Odesszában, Charkivban és
Nagyváradon) való szoros együttmûködésében
valósul meg. 

A megvalósítás idõtartama: 2011. június –
jelen.

A cél a 18-30 év közötti kelet-európai nõk
tanácsadása, támogatása és továbbképzése
kivándorlásuk elõtt, ez idõ alatt és hazatéré-
süket követõen, annak érdekében, hogy
megbízható információk birtokában tájékozód-
hassanak. A támogatás önsegélyzõcsoportok,
munkavállalási tanácsadás, munkakeresési
segédlet és az önálló vállalkozások létrehoz-
ásához szükséges támogatások megadása
formájában is megnyilvánul. 

További információ a következõ honlapon
található: www.open-for-young-women.org/ro/

2. TRUTH: „Training for Raising Aware-
ness and Understanding about the Trafficking
of Humans in Europe – Képzés a tudatosság
növelésérõl az európai emberkereskedem
megértésének érdekében”

A projektet a Leonardo Da Vinci, Transfer
of Innovation, támogatja. 

Megvalósítási periódusa: 2013. október-
2015. szeptember. 

A szóban lévõ projekt magába foglalja a
„Human Traffic Uncovered VET” európai
online kurzus adaptálását és megvalósítását,
amit a Sheffield College fejlesztett ki, az
Egyesült Királyságban. Tartalmaz egy beveze-
tést az emberkereskedelem témakörébe, bemu-
tatja különbözõ módszereket a potenciális
áldozatok és/vagy elkövetõk azonosítására, és
kiemeli e jelenség okait és következményeit. 

3. „A családon belüli erõszak áldozatainak
támogatása és a tudatosság növelése”

A projektet svájci Heks alapítvány támo-
gatja. 

A projekt megvalósítási idõszaka: 2014
július–2016 december.

A projekt 2014 júliusában vette kezdetét. A
kezdeti periódusára, a fõ cél, a partnerek és
együttmûködõ szervezetek felkutatása, a koo-
perálás kialakítása, illetve a közvélemény fi-
gyelmének felkeltése erre a problémára, kam-
pányok, információs anyagok terjesztése és
prevenciós elõadások szervezése által. A kez-
deti szakasz után, a projekt másik fõ célja, az
áldozatok támogatása, pszichológiai, jogi és
szociális tanácsadás által, illetve az áldozat köz-
vetítése és olyan szervezetek vagy intézmények
felé, ahol további segítséget kaphatnak (rend-
õrség, bíróság, menhely). 

LÁMPÁS ALAPÍTVÁNY
Kolozsvári Út 63.
RO-410060- Nagyvárad 
Mobil: +4(0) 764 043 989
E-mail: office.lampas@gmail.com
www.lampas.ro
Projekt- koordinátor: Vura Ottila
Pszichológus: Radu Anita 

Kajántó Mária Gyermek és
Ifjúsági Otthon – Élesd

TEVÉKENYSÉGI BESZÁMOLÓ

Tizenhetedik évét tölti a „Kajántó Mária”
Gyermek és Ifjúsági Otthon 2015-ben.

2014 januárjában 27 gyermekrõl, ill.
fiatalról gondoskodtunk. Az év folyamán 2
fiatal hagyta el az otthon. Egy 24 éves, aki az
évek során összespórolt pénzébõl egy lakást
vásárolt, és elköltözött, és egy 18 éves lány, aki
a családjához költözött. Új gyereket nem
fogadtunk 2014 folyamán.

A 2014-es év eleji terveink nagy részét
sikerült megvalósítani.

Májusban elindítottuk a „16+” programot.
8 fiatal az új épületszárnyban kapott elhelye-
zést. 2 új munkatárssal bõvült a csapat, illetve
egy részmunkaidõs munkatársat egész munka-
idõre alkalmaztunk. 

A „16+” program hozzásegíti a fiatalokat
az önállósodáshoz, valamint figyelembe veszi
életkori sajátosságaikat és programjaikat ezek-
hez igazítja. 

Több idõ jut így egy-egy gyermekre, fiatal-
ra. Nagyobb hangsúlyt kap és több, minõségi
idõt tudunk fordítani gyermekeink és ifjaink
lelki életére.  Az esti közös áhítatok, beszél-
getések alkalmat adnak a lelki fejlõdésre.

A tervezett nyaralás-felújítás is nagy siker-
rel valósult meg. 19 gyermek egy hétig a Sar-
maság-Bányatelepi gyülekezet családjainak
vendégszeretetét élvezhette, amíg itthon az
épület tetõzetének a javítása volt folyamatban.
A családoknál eltöltött idõszakban a gyerme-
kek bekapcsolódtak a gyülekezeti életben,
megismerkedtek fiatalokkal és új barátságok
szövõdtek, amelyek a nyaraláson túl is folyta-
tódtak, megérezvén mindkét fél részérõl, hogy
összetartozunk, mert Isten szeretete összehoz
minket s munkálja bennünk a felebaráti sze-
retetet. A Sarmasági nyaralás után egy hét Er-
kedi vakáció következett, ahol ismét keresztyén
református testvéreink vendégszeretetét élvez-
hették gyermekeink. Itt már 4 nevelõnõ is kap-
csolódott a programhoz és együtt a vendég és a
gyülekezeti gyermekek számára megtartották a
vakációs bibliahetet. Ezután sem mentek fele-
désbe, a megkötött barátságok. Az Erkedi
Református Gyülekezet ifjai és nagyjai is azóta
is többször voltak a Gyermekotthon lakóit
meglátogatni, adományaikkal pedig hozzásegí-
tettek az intézmény mûködéséhez. Ez idõ alatt
sikerült a tetõjavítás olyan munkálatait befejez-
ni, ami veszélyes lett volna az itt lakó kisebb
gyerekek jelenlétében elvégezni. Megjegyzen-
dõ, hogy az itthon maradt fiatalok aktívan részt
vettek a munkálatokban.

A „Magyar tenger határok nélkül” elneve-
zésû programon belül a Magyarországi Pro-
Sanitatis Egyesület jóvoltából 10 fiatallal 7 na-
pot töltöttünk a Balatonon. A program nem
csak kikapcsolódási lehetõséget nyújtott, ha-
nem csapatépítõ jellege is volt. 

Az Élesdi Református Gyülekezettel pedig
4 fiatal töltött 10 napot a hollandiai testvér-
gyülekezetben.

Egy fiatal tett érettségi vizsgát, augusz-
tusban sajnos õ nem nyert felvételt az általa
kiválasztott egyetemre, ezért munkanélküli
segélybe részesült, aktívan részt vesz az otthon
munkájában, az induló biciklijavító mûhely
egyik oszlopos tagja. Ott végez jelenleg
önkéntes munkát. 

Egy VIII-ik osztályt végzett diák pedig
autószerelõ szakiskolába nyert felvételt.

Két fiatal tett bizonyságot hitérõl, gyüleke-
zetünkben. 

Istennek legyen hála gondviseléséért és
vezetéséért, hogy az elmúlt esztendõben is
helyt tudtunk állni abban a szolgálatban, amire
elhívott bennünket.

DÉNES ÉVA
intézményvezetõ

Szociális Napközi
Beszámoló a 2014-2015 iskolaévrõl

A Szociális Napközi a Lorántffy Zsuzsanna
Gimnázium alagsorában mûködik.

A Napközi kedvezményezettei 20 gyerek,
melybõl négy gyermek a munkatársak gyere-
kei, a többiek pedig szociálisan hátrányos
helyzetû családok gyerekei (1 elõkészítõ osztá-
lyos, 3 elsõ osztályos, 9 másod osztályos, 3 har-
mad osztályos és 4 negyedikes). Az integrált
foglalkoztatás a szociálisan hátrányos helyzetû
gyerekek javát szolgálja, hisz a pozitív kortárs
minta gyorsabb fejlõdést idéz elõ, mi által a
gyerekek könnyebben hozzák be lemaradá-
sukat a tanulásban és pszicho-szociális illetve
szociális szinten.

A lemaradásokat napi megfeszített munká-
val igyekszünk leküzdeni, melyet a jutalmazás
módszerével sikerül megvalósítani. Egy másik
fontos fegyverünk a hétköznapok küzdelmei-
ben a napi lelki töltõdés. A gyerekekkel
hetente megtanulunk egy aranymondást és
naponta együtt imádkozunk tanulásuk ered-
ményességéért, családjukért illetve más szá-
mukra fontos dolgokért, személyekért. Ezt a
napi lelki táplálkozást ebéd elõtt szoktuk
gyakorolni, mikor mindenki együtt van és a
délelõtti terhek hordásához szüksége van egy
kis támogatásra, erõsítésre, hogy a reá bízott
munkát teljesíteni tudja. Ebédelni a Lorántffy
Zsuzsanna Egyházi Központban szoktunk, ahol
a gyerekek egy év alatt hozzászoktak a fõtt
ételhez és elsajátították az étkezési szokások
alapjait. A gyerekek tanulmányi eredményé-
nek javításához segítségünkre voltak a
Partiumi Keresztény Egyetem diákjai, melyért
ez úton is köszönetet mondunk nekik. 

Év végi búcsúigénk ,,Az ember azt nézi,
ami a szeme elõtt van, de az Úr azt nézi, ami a
szívben van” (1Sám 16,7b). Isten adjon nekünk
bölcsességet, hogy ne csak azt lássuk, ami a
szemünk elõtt van.

Köszönjük, hogy imáikkal támogatnak
bennünket.

Tisztelettel, 
DOMBI ENIKÕ

intézményvezetõ vallástanár-
szociális munkás
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Tevékenységi beszámoló – 2014 

„És monda nékik Jézus: Kövessetek engem, és
én azt mívelem, hogy embereket halásszatok.”
(Márk 1,17)

Otthoni szociális gondozás – a 2014-es
évben 1535 látogatás alkalmával 8135 szolgál-
tatást végeztünk, ebbõl 6206 közösségi, 1892
alapgondozás és 37 orvosi ellátás. 28 gondo-
zottunk volt az elsõ félévben (két idõszakos be-
tegellátást igénylõ és 26 állandó gondozott),
december 31-én 24 idõsünk volt. Sajnos fõleg
az év második felében többen is elhunytak. A
statisztikai adatok grafikus ábrázolása a nar-
ratív beszámoló végén található. 

Megkaptuk az akkreditációt az új törvény-
kezés szerint az alapítványra, a szolgáltatá-
sokra szóló licensz megszerzésére a minõségi
elõírásokat leszögezõ törvénytervezet elfoga-
dása után kerül sor, valószínûleg 2015-ben.

2015-re kaptunk szubvenciót, 15048 lejt.
11 gondozottra 114 lejt fejenként. Igazolni kell
az önrészt, mely egyenlõ vagy nagyobb kell le-
gyen a szubvenciónál, és csak bizonyos költsé-
gekre számolnak el szubvenciót, ezért tudtunk
csak 11 fõre kérni. 4 alkalmazottunk van, plusz
a püspökség által fizetett szociális munkás, va-
lamint egy önkéntes.

Az ASCO-tól kaptunk 1000 lejt karácsonyi
csomag vásárlására. 25 idõsunk kapott ennek
köszönhetõen karácsonyi csomagot.

Folyamatosan jelentéseket kért tõlünk a
DGASPC, az ASCO és az AJPIS, ezeket elkészí-
tettük és leadtuk. Az Ascohoz leadtam egy
partnerségi kérvényt, mely szerint kimegyünk
és segítünk olyan szociális eseteknél, ahol õk
nem tudnak terepen beavatkozni. Még nem ér-
kezett válasz.

Orvosi szolgálat – júniusban vettünk fel
egy nõvért, félnormával. Engedélyeket megsze-
reztük, a szükséges felszerelésünk is megvan.
Promováltuk a tevékenységet újságban, gyüle-
kezetekben, háziorvosoknál, patikákban szóró-
lappal. Sajnos nem hozta a várt eredményt.
Nagyon kevés orvosi esetet láttunk el. A nõvér
a gondozásban vesz részt fõképp. Terveink
szerint januárban kezd õ is és a programvezetõ
is egy gondozói kurzust (ingyenes), hogy a
fizetésük jövõ évtõl, 2016-tól leírható legyen a

szubvencióból. A promoválást folytatjuk.
Kórházlelkésszel fogok járni kórházlátogatásra
és új csatornákat is keresünk, hogy gyûljenek
az orvosi esetek. A Református Könyvnaptár-
ban jelent meg tudósítás a Váradi Diakóniáról.
Júniusban Váradi Diakónia programvezetõ-
ként elõadást tartottam egy, a Váradi Közös-
ségi Alapítvány által szervezett eseményen. Az
itt kiépített kapcsolatoknak köszönhetõen,
lehetõségünk nyílt egy idõsgondozói kurzus
ingyenes elvégzésére, mely a tervek szerint
2015 januárban indul, sõt együttmûködési
szerzõdést kötöttünk a képzõ szervezettel, hogy
az ott tanulók a mi alapítványunknál végezzék
a gyakorlati munkát.

Segédeszköz kölcsönzés – adományként
kaptunk néhány segédeszközt, ezeket is bérbe-
adásra kínáljuk. Ebbõl befolyt összeg 2014-ben
140 lej. Decemberben több érdeklõdõ is volt,
várhatóan januárban jönnek az eszközökért.
Egy svájci kapcsolathoz küldtem kérést segéd-
eszközökre, remélhetõleg a következõ szállít-
mánnyal nekünk is hoznak valamit.

Látogatást tettünk gyülekezetekben és
orvosoknál, hogy népszerûsítsük a tevékenysé-
günket. Január 30-án Csillagvároson, március
12-én az Olaszi gyülekezetben voltunk az
egészséges életmódot népszerûsítõ bemutatko-
zónkkal. Voltunk továbbá  a tavasz folyamán a
hegyaljai gyülekezetben majd Szentjobbon egy
intézményeknek tartott találkozón, ahol meg-
ismerkedhettünk más intézmények tevékeny-
ségével és munkatársaikkal. Õsszel Élesden
voltunk szakmai találkozón a Lámpás Alapít-
vány szervezésében, az Élesdi gyülekezet meg-
hívására, az elõzõ találkozó folytatására.

Február 21-én rendezték meg a  Zsuzsanna
bált, melynek kedvezményezettje a Diakónia
Alapítvány Váradi Fiókja volt, az innen befolyt
összeget, 5000 lejt, az orvosi eszközök beszer-
zésére fordítottuk. A bál elõtt két riport is ké-
szült a Váradi Diakóniáról, a Duna Tv Térkép,
illetve Kárpát Expressz címû mûsoraiba. 

Március 7-én Parajdon volt az évértékelõ
nagykuratóriumi gyûlés, április 4-én pedig
Kolozsváron az idéntõl érvénybe lépõ HEKS
szerzõdés ismertetõjén vettem részt. 

Március 21-én ASCO találkozóra került
sor, próbáltak utakat keresni, mivel könnyít-

hetnék a szociális szférában tevékenykedõ
alapítványok, egyesületek munkáját. Ered-
ményre nem jutottunk, viszont létrehozták a
városháza oldalán a szociális szervezetek
listáját, melyen mi is szerepelünk.

Május 12-én Matthias Herren látogatott
meg bennünket, egyrészt bepillantani a
program mûködésébe (látogatást tettünk idõ-
seknél), másrészt eljött vele egy svájci szociális
munkás hölgy. A tervek szerint, az õ gyüleke-
zetükbõl fog egy konfirmandusokból álló cso-
port önkéntes munkára jönni 2015 tavaszán a
Váradi Diakóniához.

Május 20. és 22. között a Duna Régió prog-
ram keretén belül konferenciát tartottak Nagy-
váradon, ezen mi is részt vettünk.

Május 30-án pedig Mérai Napokra hívtak,
ez alkalommal mélyíthettem a kapcsolatainkat
a Kolozsvári kollégákkal és megtekinthettük a
Mérán már mûködõ, valamint az épülõ, új
idõsotthont.

November 21-22 Kolozsvári Bethlen Kata
Napok – Elsõ nap elõadásokon vehettünk részt
és sor került minden fiók esetében az év mun-
katársa díj kiosztására. Ezt a Váradi Fiók ese-
tében Mihut Károly kapta. Kaptunk továbbá
egy másolatot a diplomáról és az emlékplakett-
rõl, melyet a Romániai Diakónia Alapítvány a
Külhoni Magyarságért díjjal kapott az eddig
folytatott tevékenységéért.

November 25-én elnöknõnkkel látogatást
tettünk a leendõ nagyfalui munkaponton és
tárgyaltunk a lelkész úrral, valamint a polgár-
mesteri hivatal szociális képviselõjével. 

Tevékenységi tervezet 2015

– A szociális program továbbfejlesztése, a
licensz megszerzése a házigondozói szolgá-
latra. 

– Orvosi szolgálat fejlesztése
– A teljes szolgálat népszerûsítése gyüleke-

zetekben, orvosoknál.
– Segédeszközök beszerzése és promová-

lása 
– Szubvenció kezelése, elszámolása
– Fogyatékkal élõk programjának tervezé-

se és megalakítása, licensz megszerzése

LÕRINCZ ANDREA
ügyvezetõ igazgató 

NÕSZÖVETSÉGI JELENTÉS
5. számú melléklet

„És mi megismertük és elhittük az Istennek
irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet, és aki a
szeretetben marad, az Istenben marad, és az Isten
is õbenne.” (1 Jn 4,16)

Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!

A Református Nõszövetség újjáalakulá-
sának 25. esztendejében hálát adunk Istennek,
a történelmi lehetõségért, hogy a nõszövetségi
szolgálat, mint belmissziói tevékenység bein-

dulhatott és kiterjedhetett egész egyházkerüle-
tünkre.

A 2014-es nyári konferencia-füzetünkben
közzé tett adatok szerint egyházkerületünkben
közel 4000 nõtestvérünk állt be a nõszövetségi
munkába, mintegy 207 gyülekezetben. Egyház-
kerületünk teljes taglétszámához képest ez a
lélekszám kevésnek tûnik, de ha arra gondo-
lunk, hogy ezek az asszonyok biztosítják a gyü-
lekezetekben folyó szeretetszolgálat eszenciá-
ját, legjavát, akkor ez a lélekszám kiemelkedõ-
en szép és elismerésre méltó. A gyülekezetek

Mártái és Máriái, Tábitái és Priszcillái, Loiszok
és Eunikák, anyák, nagymamák és ifjú asszo-
nyok, akik azokkal a kegyelmi ajándékokkal
szolgálnak önként, ingyen szeretetbõl, amivel
megáldotta õket küldõ Uruk. 

Templomi közösségben és asztalok körül,
felnõttek és gyermekek között, betegeknek és
szegényeknek, alkalmas és alkalmatlan idõben,
az Ige szavával és cselekedeteikkel, adakozás-
sal, önzetlen szeretettel teszik a dolgukat. Érté-
keljük és becsüljük õket, mert szolgálatukat az
Úr Jézus dicsõségére végzik. 
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A 207 gyülekezetben 125 zászlóval rendel-
kezõ nõszövetség van. Amikor 1600-1700
asszony elindul egy konferencia alkalmával
hosszú, rendezett sorokban Isten háza felé gyö-
nyörû zászlóival, valóban szívet-lelket megren-
dítõ látványt nyújt. Ez a vonulás Krisztus
Urunk népének diadalmas menete olyan, mint
egy bizonyságtétel. A zászlókra hímzett bibliai
igék azt üzenik, hogy az Õ egyházának szol-
gálatában állunk, minden Õérette van és nem
senki ellen! 

2014. július 19-én Egyházkerületünk nõ-
szövetségi konferenciáján Nagykárolyban,
Károli Gáspár, a nagy Biblia-fordító szülõváro-
sában, mintegy 1700-an vettünk részt. A Bel-
városi templomban a gyülekezetnek csak a fele
kapott helyet, a másik fele a templomkert
hûvös fái alatt hallgatta az Igét, az elõadásokat,
és a nap végén hálaadással úrvacsorázott.
Három püspöki pár tisztelte meg jelenlétével
és szolgálatával konferenciánkat: Ft. Csûry
István és felesége - Királyhágómellékérõl, Ft.
Csomós József és felesége- Tiszáninnerõl,
valamint Ft. Márkus Mihály és felesége-
Dunántúl képviseletében. Ezen a napon
mutattuk be egyházkerületünk nõszövetsége
által kiadott Református nõk imakönyvét,
amelyben mintegy száz lelkipásztornõ és
lelkészfeleség, vallástanárnõ és bibliakörös
imádkozó asszony imádságát jelentettük meg.
Az ötezer példányszámban megjelent ima-
könyvnek nagy sikere van az egész Kárpát-me-
dencében. Címe: Tégy, Uram engem áldássá!
Köszönettel tartozunk azon Testvéreinknek,
akik az imakönyv megírásában és kiadásában
segítettek.

Szeretettel megköszönjük nõszövetségeink
2014 évi szolgálatát, adományát, kétkezi mun-
káját, amellyel gyülekezeteinket támogatták.
Külön köszönetet mondunk a kiemelt esemé-
nyeknek helyet adó gyülekezeteknek és nõszö-
vetségeknek: 

– Nagykárolyi Református Egyházmegyé-
nek, Nagykárolyi-Belvárosi gyülekezetnek és a

Nagykároly-Kertvárosi gyülekezetnek és a
Polgármesteri Hivatalnak a tavaszi vezetõségi
találkozó és a nyári nagykonferencia megszer-
vezéséért.

– a Szilágysomlyói Református Egyházköz-
ségnek az õszi vezetõségi találkozó megszerve-
zéséért.

– Köszönetet mondunk Egyházkerületünk
évenkénti anyagi támogatásáért, amellyel nõ-
szövetségünk munkáját támogatta.

– valamint a Lámpás-alapítvány imakönyv
kiadására nyújtott támogatásáért, egyházme-
gyei nõszövetségek adományaiért.

– Egyházkerületünk Nõszövetsége a 2014-
es esztendõben 1500 lejjel támogatta az Erdélyi
Református Nõszövetség programját a Bethlen
kastély felújítására. 

– A közelmúltban a kárpátaljai református
nõszövetségeket 300 lejjel támogatta az eladott
imakönyvek árából. 

– A Kárpát-medencei imanapi persely-
pénzt: - 2424 lejt - eljuttattuk a Szlovákiai
Nõszövetségnek (a Szatmári Eme 500 lej,
Nagybányai Eme 124 lej, Somylói Eme: 200
lej, Érmelléki Eme 250 lej, Zilahi Eme 150 lej,
a Nagykárolyi Eme 150 lej, Temesvári Eme:
100 lej, Aradi Eme 250 lej, Bihari Eme 700 lej).

Az idei egyházkerületi nõszövetség konfe-
renciáját Krasznán tartjuk 2015. július 18-án.
A konferencia témája: Szeresd az Urat!

Az alábbiakban felsorolom a 2014-es
esztendõ nõszövetségi eseményeit, rendez-
vényeit, majd ezt követõen ismertetem a krasz-
nai konferencia programját, amelyre szeretet-
tel hívjuk az Egyházkerületi Közgyûlés tagjait
is Isten áldásával.

Szeretettel és tisztelettel, 

Szatmárnémeti, 2015 júniusa

BOGYA-KIS MÁRIA
nõszövetségi elnök

A KREK NÕSZÖVETSÉG ELNÖKÉNEK
SZOLGÁLATAIRÓL 2014-BEN:

Január 23. Érkeserû - imaheti szolgálat
Február 13. Szatmárhegy - imaheti szolgálat
Március 7. Szatmárnémeti Szamos-negyed

Ökumenikus Nõi Imanap – (Egyiptomi asszo-
nyok által elõkészített program)

Március 22. Nagykároly – Tavaszi elnök-
ségi találkozó, a nyári nagykonferencia elõ-
készítése

Április 3-4. Berekfürdõ – Tiszántúli Ref.
Egyházkerület Nõszövetségi csendesnapok

Április 6. Húsvéti csendesnap
Május 2. Hadad – A Nagykárolyi Ref. Egy-

házmegye nõszövetségi csendesnapja. Elõadás
címe: Templomépítõ nõszövetség szolgálata

Június 12-17. Salzburg – Ausztria – Öku-
menikus Nõi Világimanapi konferencia euró-
pai bemutatója. A 2015. márciusi imanap
bemutatója

Június 27. Debrecen – Tiszántúli Refor-
mátus Nõszövetség nagykonferenciája

Július 5. Vámfalu – Müller Klára Nõszö-
vetség zászlóavatója.

Július 19. Nagykároly – Királyhágómelléki
Nõszövetség nyári konferenciája, több mint
1700 résztvevõvel, megjelent Egyházkerüle-
tünk Nõszövetségének imakönyve: Tégy Uram
engem áldássá! – címmel. 

Július 27. Piskolt – Anna nevû harang fel-
szentelése, Nt. Balogh Anna emlékére

Szeptember 25-28. Deregnyõ – Szlovákia –
Kárpát-medencei imanap elõkészítõ konferencia

November 8. Pápa – A Dunántúli Refor-
mátus Nõszövetség húsz éves jubileuma

November 14-16. Berekfürdõ – Tiszántúli
Református Nõszövetség továbbképzõje

November 21. Szilágysomlyó – KREK
Nõszövetség õszi vezetõségi találkozója

December 7. KREK – Kárpátmedencei
Imanap Egyházkerületünkben és a Kárpát-
medencében, a Szlovákiai Református Egyház-
kerületért.

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Missziós Ügyosztályához Tartozó

Ifjúsági Szakosztály 
jelentése a 2014-es esztendõrõl

6. számú melléklet

„Az ifjakat ugyanígy intsd, hogy legyenek
józanok mindenben, te magad légy példaképük a
jócselekedetekben, mutass nekik a tanításban
romolhatatlanságot és komolyságot” (Tit 2,6-7).

Intés, józanság, példakép mutatása, ko-
molyság – olyan szavak ezek, amelyeket amikor
párosítanunk kell az emberi élettel, nem
biztos, hogy a fiatal nemzedék jut eszünkbe,
sõt, inkább ellentétes példaként emlegetjük fel
õket. 

A bibliai felszólítás viszont õket célozza
meg úgy, hogy külsõ emberi példákon ke-
resztül kell eljuttatni õket a célba. Egyházi éle-
tünk egyik nagy kihívása, hogy példaadásunk-
kal példás nemzedéket neveljünk ki az utókor
számára. Nem lehetetlen, sõt kihívás a keresz-
tyén közösség számára ennek a megnevezett
célnak az elérése.

A KIRÁLYHÁGÓMELLÉKI REFORMÁ-
TUS EGYHÁZKERÜLET IFJÚSÁGI SZÖ-
VETSÉGE a bibliai célkitûzések zászlaja alatt

próbálta megvalósítani azon rendezvényeit és
koordinálni azon ifjúsági kezdeményezéseket,
amelyekrõl hisszük, hogy nem csupán egyhá-
zunkat, hanem elsõsorban Istent is szolgálta. A
célok a szervezet megalakulása óta nem
változtak, legfennebb az eszközök voltak azok,
amelyek az új kihívások szellemében új
megfogalmazást nyertek.

Szervezeti életünk törvényes kereteiben
egyszerû módosításokat eszközöltünk, ahol a
könnyebb átláthatóság mellett, az egyszerûbb
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ügyintézés volt az elsõszámú kritérium. Ennek
érdekében ügyintézõ elnöke van a szervezet-
nek, aki az alapító elnökségi tagok jóváhagyá-
sával eljárhat hivatalos dolgokban, és aláírási
joggal rendelkezik. Az ügyvédi procedúrákon
átalvitt, és ezáltal hivatalossá vált módosítás a
mindenkori, kerületi közgyûlés által megvá-
lasztott ifjúsági referenst (elõadót) nevezi meg
a szövetség ügyvezetõjeként. 

Az egyházmegyék ifjúsági szakelõadóit
tekintve javaslat született arra nézve is, hogy az
egyházmegyék által megválasztott egyházme-
gyei referensek, közösen egy olyan belsõ rend-
szabályzatot hozzanak létre, ahol akár megerõ-
síthetjük az egyházmegyéken belüli jogkörüket
illetve a számonkérés pozitív eszközével is
élhetünk irányukba. A véleményezés idõszaká-
ban vagyunk jelenleg, s reméljük, hogy a
konstruktív javaslatok megszülik majd a min-
denkire érvényes szabályzatot. Itt szeretném
megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem
minden egyházmegyei munkásnak a befekte-
tett energiát és azokat a kézzel fogható megva-
lósításokat, amelyek szolgálták a Krisztus egy-
házának egységét és gyümölcstermését is. 

Nagy érdeklõdéssel és fokozott figyelem-
mel olvastam az egyházmegyei ifjúsági munká-
ról szóló jelentéseket, már csak azért is, mert
sok esetben olyan visszhangok is napvilágra
kerülnek – hiszem: építõ jelleggel – amelyek
ellaposodott és megrekedt ifjúsági éltrõl be-
szélnek. A jelentések – hála Istennek – más
útról beszélnek. Örömmel olvasom, hogy szin-
te minden egyházmegyében inkább bõvültek a
helyi kezdeményezésbõl induló programok,
mintsem csökkent volna azoknak száma. Ifjúsá-
gi szövetségünk egyházkerületünkkel közösen
ezeknek a helyi kezdeményezéseknek örül,
ahol nem az „irányítóközpont” határozza meg
minden esetben a helyszínt, a tartalmat és a
programminõséget, hanem a helyi csoport va-
lósítja meg azt, és az irányítástól kér anyagi
vagy másnemû segítséget. 

Az egyházmegyékben mûködõ gyülekezeti
ifjúsági csoportok nagy általánosságban jól tel-
jesítenek, ami azt jelenti, hogy ott ahol eddig
mûködtek, ott a mûködés mai napig is akadály-
mentes, sõt vannak egyházmegyék (nagybányai
egyházmegye), ahol a csoportok létszáma a 4-5
éves visszatekintésben inkább nõttek, mintsem
csökkentek volna. A probléma azokban a gyü-
lekezetekben a legnagyobb, ahol eddig sem
voltak ifjúsági csoportok és a mai napig sem
alakultak meg. A probléma nyilván összetett,
hiszen nemcsak a lelkipásztor, a gyülekezet
csökkenõ létszáma, vagy a városközeli helyzet
teszi lehetetlenné a csoportok megalakulását és
életképességét, hanem sok esetben ezek együt-
tes jelenléte bénítja meg a változáshoz megtett
lépéseket. Nyilvánvaló, hogy itt az egyházme-
gye vezetése kell segítséget nyújtson és lehetõ-
séget teremtsen, hogy a változás létrejöjjön.
Egy gyülekezet életében nagy érvágás az, ha
pillanatnyilag nincs lelkipásztora, vagy nincs
rendszeres istentisztelete, de ugyanolyan nagy
probléma egy keresztyén ifjúsági közösség hiá-
nya is, mert a biztos holnapot kérdõjelezzük
meg ezzel. Ezekben az áldatlan helyzetekben

hiszem, hogy a lelkipásztori közösség, a szom-
szédos gyülekezet lelkipásztorai tudnak segíte-
ni és önmaguk ifjúságát felhasználva lehetõsé-
get teremthetnek egy új kezdéshez. Jó példája
ennek a Szatmári egyházmegye és még azok az
egyházmegyék, ahol a KARAVÁNOK mûköd-
nek, s ahol adott esetben nemcsak az élõ, ha-
nem a segítségre szoruló gyülekezeteket is meg
tudják látogatni.

Az egyházmegyei táborok, az egyre divato-
sabban csengõ csendesnapok, adventi ifjúsági
délutánok, megyei ifjúsági istentiszteletek, ze-
nei ifjúsági találkozók, imaéjjelek, olyan színes
palettáról árulkodnak, amelyek ébren tartják
nemcsak ifjainkat, hanem református közössé-
geinket is. Kívánom, hogy ezzel a munkával to-
vábbra is halászhálóként tudjunk jelen lenni
gyülekezeteink életében, és ne szétszélesszük,
hanem inkább összetartsuk gyengülõ és erõ-
södõ református közösségeinket. 

Kerületi rendezvényeink a megszokott
mederben folytak. A lelkesedés és a lendület a
mérhetõségi skálán jól mérhetõ. Vannak
sikeres rendezvények, és vannak amelyeknek
keretein és szabályain változtatni kell, mert
közben az igények és az elvárások is változtak.
Köszönöm azon egyházmegyéknek és esperesi
hivataloknak a szervezést, akik alakalomról
alkalomra vállalták a házigazda szerepet és az
azzal járó anyagi terheket is. A teljesebb kép
érdekében a megszokott táblázatban jelöljük
meg azokat a rendezvényeket és helyszíneket,
amelyek az elmúlt esztendõben kerültek
megvalósításra.

A számbeli adatok és a helyszínek mellett,
hiszem hogy ezeken az rendezvényeken érez-
hetõ volt az Isteni jelenlét is. Természetesen
ezek mellett szoros kapcsolatot tartunk fenn a
határon innen és túl levõ ifjúsági testvérszer-
vezetekkel is, és az általuk éltetett kiemelt ren-
dezvényeken is megpróbálunk jelen lenni. 

Ifjúsági szervezetünk anyagi életét meg-
említve elmondhatjuk, hogy kiszámítható és
biztos lábakon állunk. Az egyházkerület biztos
anyagi támogatása és a pályázatokból befolyt

összegek elegendõek voltak arra, hogy a
pénzösszeg 100%-át a megyei és kerületi
rendezvényekre fordítsuk. Minden kerületi
rendezvény 700 lejes támogatásban részesült,
sõt voltak olyan fiatalokat érintõ megyei és
gyülekezeti kezdeményezések, ahol kisebb
összeggel támogatást tudtunk biztosítani. Re-
méljük, hogy a mostani támogatási feltételeket
a továbbiakban is biztosítani tudjuk. Az anyagi
élet terén, nagy örömömre szolgált látni azt,
hogy az egyházmegyéken belül, a sok és már-
már kínosan terhes gyûjtések ellenére gyüle-
kezeteink ifjúsági célokra is adományokat
gyûjtenek (nagybányai és szatmári egyházme-
gye), amelyeket kiemelt rendezvények szerve-
zésére fordítanak. 

Terveink eddig is voltak és ezután is lesz-
nek. Arra kell csak vigyáznunk, hogy a tervezés
fázisában ne csak az emberi faktort, hanem az
Isteni akaratot és az Õt dicsõítõ tényezõket is
figyelembe vegyük. Végezetül egy ifjúsági
szakelõadó által megírt idézettel zárnám jelen-
tésem sorait, aki az ifjúsággal való foglalkozás-
ról így ír:

„Ifjaink között sok intelligens, jól képzett
és érdeklõdõ fiatal van, Erre a korosztályra jel-
lemzõ a kezdeményezõkészség, leleményesség,
a meghökkentõ ötletek... Az egyházban õk a
felelõsek a lendületért és a frissességért.
Feladatuk, hogy szolgálatukkal, jelenlétükkel
reménységet sugározzanak közösségeikben.
Szolgálataink között a legtöbb elégtételt,
örömet az ifjak között végzett szolgálat ad.”

Isten segítségét kérve további munkánkra
és szolgálatunkra, kérem a Ft. Közgyûlés tag-
jait, hogy fogadják el jelentésemet. 

Isten gazdag áldását kívánva életükre,
atyafiságos tisztelettel,

Nagyvárad, 2015 június

KÁNYA ZSOLT-ATTILA
lelkipásztor-referens

Egyházkerületi szintû
ifjúsági rendezvények 2014-ben

PROGRAM MEGNEVEZÉSE HELYSZÍN IDÕPONT-résztvevõk sz.

KRISZ MAJÁLIS Hadad Május 1 (180 személy)

Kerületi Egyháztörténeti Vetélkedõ elõdöntõje Megyei szinten Április

Kerületi Egyháztörténeti Vetélkedõ Döntõje
+ Ifj. Evangélizációs Nap Erdõd Május 9 (140 személy)

Kerületi Ifjúsági Tábor Sólyomkõvár Jul.28-Aug.2 (180 személy)

Kerületi Ifjúsági Sportnap Szatmárnémeti Szept. 12 (140 személy)

Kerületi Bibliaismereti Vetélkedõ elõdöntõje Megyei szinten November 

Kerületi Bibliaismereti Vetélkedõ döntõje Magyarkéc November 22 (8 csapat)

Krisztusra Hangolva – Adventi Zenei Nap Nagyvárad December 13 (250 személy)
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KATEKÉTIKAI JELENTÉS A 2014. ESZTENDÕRÕL
7. számú melléklet

Gyülekezeti és iskolai vallásoktatás

Egyház-
megye

Vallásórás
korú
gyerekek
száma

Hányan
járnak
gyülekezeti
vallásórára?

Ki végzi a gyülekezeti
vallásoktatást?

Milyen terv szerint
folyik a
gyülekezeti
vallásoktatás?

Hányan járnak
iskolai
vallásórára?

Ki végzi az
iskolai
vallásoktatást?

Vakációs bibliahét 
(napi átlag)

Nagybányai 839 434 (51,73%) lelkipásztorok,
vallástanárok

változatos, külön-
bözõ vallásoktatási
tervek, vallástan-

könyvek, Örömhír,
iskolai tananyag

714 12 vallástanár 15 gyülekezetben a 20-ból

Szatmári 1534 862 (56,19%)

városi és nagyobb
vidéki gyülekezetben

vallástanár, kisebb
gyülekezetekben a

lelkipásztor

600, de nem
pontos adat, mert

31 gyülekezeti
jelentésbõl
hiányzik

vallástanár,
lelkipásztor 37 gyülekezetben a 45-bõl

Nagy-
károlyi

1142    (17-
tel

kevesebb,
mint 

2013-ban)

599 (52,45%, 
68 gyerekkel

kevesebb, 
mint 2013)

túlnyomó részt
lelkipásztorok, több

gyülekezetben a
lelkipásztor felesége,
vallástanár, kántor,

segédlelkész

365 Bibliai
történet, Tegez L:
„Tanítsátok meg

fiaitoknak”, iskolai
tanterv, saját
készítésû terv

vallástanárok, 8
gyülekezetben a

lelkipásztor
34 gyülekezetben a 37-bõl

Érmelléki

Bihari 2603 828 2027 gyerek vett részt a
bibliaheti tevékenységeken

Aradi a legtöbb gyülekezetben, ahol van vallásóráskorú gyerek, folyik a vallásos nevelés, lelkipásztorok és vallástanárok által

Temesvári

271 
(28-al

kevesebb,
mint 2013-

ban)

155

lelkipásztorok,
lelkészfeleségek,

hitoktatók,
vallástanárok,

tanítónõk

317 lelkipásztorok,
vallástanárok

5 gyülekezetben volt a 15
gyülekezetbõl, igaz ezek
között 5 olyan gyül.van,
ahol 10-nél kevesebb a

gyerek, s 2, ahol egyáltalán
nincs gyerek

Szilágy-
somlyói 1407 643 (45,70%)

lelkipásztor,
vallástanár, kántor,
KRISZ-tagok, slp.,
lelkipásztorfeleség 

vallástanárok, a
tanítónõk 3 kicsi
gyülekezetben 

20 gyülekezetben a 21-bõl,
a 21.-ben egyetlen

vallásóráskorú gyerek van,
napi átlag 1214 gyerek

(86,28%)
Zilahi

Nagytiszteletû Közgyûlés!

Megállapítások az egyházmegyei jelenté-
sek alapján:

- a gyülekezeti vallásoktatást veszélyezteti
a gyermekek hiánya, csökkenõ száma; sajnála-
tos módon ez minden egyházmegyére igaz;

- erõsebb román hatás alatt élõ gyüleke-
zetekben és a szórványban, illetve a vegyes csa-
ládokból származó gyermekek esetében  egyre
nagyobb nehézséget okoz a magyar nyelv
ismeretének hiánya;

- átlagban heti egy gyülekezeti vallásóra
van, de vannak olyan gyülekezetek is, amelyek-
ben több csoportban (Szilágycseh – 2, három
nagykárolyi egyházközség, ) vagy heti több
alkalommal tartanak gyülekezeti vallásórát
(Batíz – 2, Szatmárgörbed – 2, );

- jóval nagyobb arányban vesznek részt a
gyermekek a Vakációs Bibliaheti tevékenysé-
geken, mint a rendszeres gyülekezeti vallás-
órákon, természetes jelenség, jellemzi a VBH
gyermekevangelizációs lehetõségét; szintén a
gyülekezeti katekézisbe való bekapcsolódás

lehetõségét rejtik magukban a gyülekezeti és
egyházmegyei gyereknapok;

- általános jelenség a konfirmációra jelent-
kezõ gyereke számának csökkenése;

- az iskolai vallásoktatást veszélyeztetõ té-
nyezõ az, hogy a szülõ vagy a nagykoró tanuló
döntésétõl függ, hogy akarja-e vagy nem;
általában nincsenek nagyobb problémák, – a
jelentések alapján – néhány esetben az iskolai
vallástanár iránti ellenszenv eredményezett
negatív hozzáállást a szülõk részérõl; 

- folytatódnak az egyházmegyei gyerek-
táborok, rendszeressé válnak, illetve a gyere-
kek számára szervezett „Biblia-vetélkedõk”
(Nagykárolyi eme, Zilahi eme) és a konfir-
mandusok számára szervezett nyári táborok a
zilahi, bihari egyházmegyékben.

ÖSSZEGZÉS
„E tudatlanságnak az idejét azért elnézvén az

Isten, mostan parancsolja az embereknek,
mindenkinek mindenütt, hogy megtérjenek ...
Mikor pedig a halottak feltámadásáról hallottak,
némelyek gúnyolódtak; mások pedig mondának:

Majd még meghallgatunk téged e felõl. ...Némely
férfiak azonban csatlakozván õhozzá, hivének...”
(ApCsel 17,30.32.34)

A feladat: hirdetni, hogy Isten mostan
parancsolja az embereknek mindenütt, hogy
megtérjenek. A „tanítvánnyá”-tétel missziói
parancsa mellett ennek a parancsnak a
jegyében folyik a gyülekezeti katekézis. Folyik
- általában mindenhol, legtöbb helyen
lelkiismeretesen. Egyre csökkenõ létszámú
gyülekezetek egyre csökkenõ számú gyerekei
között. Egy olyan világi környezetben, amely-
ben a mi evangéliumhirdetésünk is legfeljebb
egy lehet az érdekességek közül: mint ott,
Athénban, Pál idejében. Ahol egyre jobban
erõsödik az a mentalitás, hogy majd én eldön-
töm, miben hiszek, mit fogadok el – magamnak
és gyermekemnek. Ahol sokszor a mi lelkünk
is háborog látva, hogy „a város bálványokkal
van tele” és „mindnyájan ... semmi mással
nem valának foglaltosak, mint valami újságnak
beszélésében és hallgatásában”, s ha figyelmet
találunk, gyakran csak ennyit: „Mit akarhat ez
a csacsogó mondani?”
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Konfirmációi elõkészítõ és konfirmáció

Egyházmegye I. év II.
év

Konfirmálta
k száma

Konfirmálta
k átlag

életkora

Felnõtt
konfir-
máció

Ki végzi a konfirmációi
elõkészítést? Megjegyzés

Nagybányai 133 142 140 
(70f, 70l) 14 10

lelkipásztorok, helyenként
vallástanár és kántor
segítségével

- 2 gyülekezetben nem volt konfirmáció
(Magyarlápos, Misztótfalu)

Szatmári 293 279 308 17

- a 45 gyülekezetbõl 35-ben volt konfirmáció;
- 1 éves a konfirmációi elõkészítõ:
Kakszentmárton, Lázári, Szatmárpálfalva és
Túrterebes gyülekezetében;

Nagykárolyi 139 162
168 (19-el
több, mint
2013-ban)

14, de 10
gyülekezetbe

n 13 éve
korban, s 1-
ben 12 éves

korban

9
lelkipásztorok a kántor,
vallástanár, segédlelkész
segítségével

- egyre nõ azon gyülekezetek száma, ahol nincs
konfirmálás;
- több gyülekezetben jelenik meg a felnõtt
konfirmáció;

Érmelléki

Bihari 353 434 486

Aradi
az egyházmegye java

részében folyik a
konfirmációi oktatás

nagy része
13 évesen
konfirmál

van többnyire lelkipásztorok és
két szakképzett vallásoktató

Temesvári 26 36 31 
(15f, 16l) 14 nem volt

2014-ben

Szilágysomlyói 198 191 218 6 lelkipásztor, kántor 1 gyülekezetben nem volt konfirmáció 2014-ben,
2015-ben már 3-ban nem lesz

Zilahi

A feladat: mondani „zsinagógáinkban” és
a „tereken”, amik reánk bízatott, amit „mos-
tan” parancsol Isten. Pál példája jól mutatja,
hogy benn a templom, a gyülekezet falain
belül, és kinn, új helyeken, új módszerekkel –
kitartóan, õszintén, érthetõen. S a hallgatóság
nyelvén. A gyerek nyelvén, de nem gyereke-
sen, a serdülõ nyelvén, de nem az õ szleng-
jével. Hiszem, hogy a legtöbben a lelkipász-
torok, gyülekezeti munkások, szolgatársak kö-
zül ezt teszik. Lehet, hogy eredményként csak
ennyit látunk: „némelyek”. Fõként, ha a gyü-
lekezeti katekézis munkájának eredményét
azon mérjük: hányan maradnak meg a konfir-
máció után az ifjúsági csoportban, a gyülekezet
közelében. De itt két dologban tévedünk: az
egyik a gyülekezeti katekézis végét tekintve, a
másik a „kikonfirmálás” hangzatos jelszavával.
Mert tovább kell tanítani a tanítványt is. Ha a
jó pap holtig tanul, miért ne lenne érvényes ez
a jó gyülekezeti tagra is. Igenis, nevelni kell
minden egyes gyülekezeti tagunkat, presbite-
reinket, nõszövetségi tagjainkat arra, hogy a
felnövekvõ nemzedék hitre és hitben nevelése
az õ feladatuk és felelõsségük is. Idõseink sok-
szor visszasírják, hogy  bezzeg az õ fiatalkoruk-
ban mennyien voltak a templomban, csak azt
felejtik el, hogy akkor õk is sokszor nem meg-

gyõzõdésbõl mentek, hanem azért, mert vasár-
nap menni kellett az istentiszteletre. Vallásórás
gyermekeink sem azért fognak vallásórára
járni, mert ennél érdekesebb elfoglaltságot
nem találnak magunknak, hanem azért mert
van mögöttük egy közösség (szülõi, családi,
gyülekezeti), amelyik tudja, hogy most ennek
van a rendelt ideje. Erre pedig tudatosan és
rendszeresen nevelni kell a gyülekezetet.

Csalóka a kudarcról beszélni a konfirmá-
ciós oktatásunkkal kapcsolatban, akkor, ami-
kor gyülekezeteink tagjainak is csak 10%-a, ha,
gyülekezetközeli. Ez az arány azért megmarad
a konfirmáltak közül is. S Isten Szentlelkének
csodálatos munkája nyomán vannak még
olyanok is sokan, akik késõbb térnek vissza a
gyülekezethez. Kikonfirmálunk? A vallásórás
gyerekek közül egy-egy korosztályban csak egy
töredék az, aki részt vesz a gyülekezeti vallás-
órákon. Így a konfirmáció sokak számára csak
kényszerû bevonása a gyülekezeti életbe egy-
két rövid évre. Mert tényleg szomorú tény az,
hogy konfirmációi gyakorlatunk sokak számá-
ra csak formalitás. De akkor is vallom, hogy
nem engedhetünk abból a „kényszerbõl”, hogy
a serdülõkorú ifjainkat bekpcsoljuk a konfir-
mációba, mert ez egy olyan lehetõség, hogy ott
vannak a „téren”, hallják a hívó Szót, s hátha

lesznek „némelyek”, akik csatlakoznak és hisz-
nek. Az meg a mi feladatunk, hogy ne úgy érez-
zék: „valami idegen dolgokat beszélsz a mi fü-
leinknek”, vagy ha igen, segítsük õket meg-
érteni.

Nem vagyok megelégedve, s nem dõlök
hátra kényelmesen. Csak az a véleményem,
hogy nem a siránkozásnak van az ideje, hanem
a kitartó, lelkiismeretes, ötletgazdag és válto-
zatos munkának. A többi pedig a könyörülõ
Istené. Mert emberé a munka és Istené az ál-
dás. S annak, hogy hittel kérjük, Isten eleve-
nítse meg a lelkeket: azokét, akik a magot vetik
és azokét, ahogy a bizonyságtétel magva hull.

Sok példán látjuk, ahol így szolgálnak a
szolgálattevõk a gyülekezetben, hogy van ered-
mény és van öröm a munkában. Legyünk ezért
hálásak Istennek, s a Káté szavaival élve: jó
reménységünk legyen afelõl, hogy református
egyházunkat semmi sem szakíthatja el az õ
könyörülõ és gondviselõ kegyelmétõl.

A minden kegyelemnek Istene áldja meg
minden gyerekek között szolgáló lelkipásztor,
vallástanár és munkatárs életét!

Tisztelettel,
SZILÁGYI ZOLTÁN
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Tanügyi- és Katekétikai Ügyosztály jelentése a 2014-es közigazgatási esztendõre
8. számú melléklet

Fõtiszteletû Püspök úr!
Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!

„Neveld a gyermeket a neki megfelelõ módon,
még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.”
(Példabeszédek 22,6)

Az idézett részbõl most kiemelem a követ-
kezõ részt: „megfelelõ módon”. Azt hiszem ez
az, amivel most is – és talán nem tévedek
nagyot, ha azt is leírom, hogy ezzel kell min-
denkoron – megküzdenie annak, aki a gyer-
mekek nevelésére kötelezi el magát.

Kiérzõdik ez a küzdelem a katekétikai elõ-
adók jelentéseibõl is. De nem csupán a gyer-
mekek nevelésében kell módszeresnek len-
nünk, hanem az egymással való munkatársi
viszonyban is. Fájdalmas, hogy annyi átbeszélt
gyûlés, megbeszélés és találkozó után is, ezt
olvashatjuk a beszámolók némelyikében, hogy
nincs párbeszéd a vallástanárok és lelkipász-
torok között.

Milyen módszerrel lehet kommunikációra
bírni két felet (legyenek azok munkatársak,
vagy nevelõ és nevelt viszonyban)? Azt hiszem
mindkettõre nagyon igaz és mindkét esetben a
megoldás alapját képezi a szeretettel való
odafordulás és õszinte érdeklõdés.

„A pedagógia alapelve a szeretet legyen” –
mondta dr. Eiben Ottó humánbiológus
professzor.

Szeretni kell tehát a gyermekeket, akiket
reánk bízott Isten. Szeretni kell egymást. A
szolgálatunkban is ennek a szeretetnek kell
megmutatkoznia. Ez a szeretet, ha megvan,
akkor megtaláljuk a módot, amivel egymáshoz
és gyermekeinkhez, ifjainkhoz közeledhetünk.

Isten segítsen bennünket, hogy így legyen!

Most pedig kérem, hallgassák meg az el-
múlt esztendõ legfontosabb tanügyi jellegû
eseményeirõl szóló beszámolómat.

Február 12-én a Tanügyminisztériumban
Kisebbségi Oktatásért Felelõs Fõosztályának
munkatársai fogadtak: Szûcs Domokos vezér-
igazgató, Nagy Éva - Király András államtitkár
kabinetjének igazgatója, Borsos László – az
államtitkári kabinet tanácsosa. A rövid szakmai
megbeszélésen a vallásórákról, a felekezeti
iskolákról és az ún. Ökumenikus Olimpia
szervezésérõl volt szó.

Február 13-14-én Berekfürdõn vettem
részt a Kárpát-medencei oktatási referensek
találkozóján, melyre egy intézményvezetõi és
fenntartói konferencia keretében került sor.

Április 7-10 között Szatmáron került meg-
rendezésre az Ökumenikus Vallás Olimpia
Országos szakasza.

Ballagási ünnepségek, ahol részt vettem:
– Május 28. – Nagyváradi Lorántffy Zsu-

zsanna Református Gimnázium
– Május 31. – Szatmárnémeti Református

Gimnázium

Tanévzárók, ahol megjelentem:
– Június 20. – Nagyváradi Lorántffy

Zsuzsanna Református Gimnázium
– Június 22. – Érmihályfalvi Zelk Zoltán

Iskola Bernáth József iskolaépületében tanulók
– Június 29. – Kolozsvári Protestáns

Teológiai Intézet

Június 21-én a III. Barátságnapon vettem
részt, Diószegen, ahol a Hajdúnánási Önkor-
mányzat által támogatott szórvány-program
tartotta évzáró ünnepségét.

Augusztus 25-30 között a missziói ügyosz-
tállyal együttmûködve szerveztünk élmény-
pedagógiai képzést. A Surányi Zoltán és
Rákosi Réka Renáta oktatók által elkészített
tanfolyam leginkább azoknak a pedagógusok-
nak szólt, akik az 5-10 évesekkel foglalkoznak.

Szeretném tájékoztatni a Fõtiszteletû
Közgyûlést arról, hogy a tavaly május 29-én, az
Ortodox Egyház, a Tanügyminisztérium és a
Vallásügyi Államtitkárság közötti együttmû-
ködési megállapodás aláírása után, az Erdélyi
Egyházkerület tanügyi tanácsosával együttmû-
ködve, valamint a magyar történelmi egyházak
tanügyi tanácsosaival is konzultálva, azon
dolgoztunk, hogy a lehetõ legrövidebb idõ alatt
velük együtt, vagy külön egy hasonló jellegû
dokumentumot tudjunk felmutatni.

Az említett állami szervek legutóbb a
kilencvenes évek elején kötöttek hasonló jel-
legû megállapodást. A törvények megváltozása
miatt ezek mind elavultak, így bizonyos
esetekben ezek hiánya meggátolta, hogy
tanintézményeinkben a tanári állásokat csak
egyházi ajánlással rendelkezõ pedagógus
tölthessen be.

Sorozatos támadásnak volt kitéve a vallás
tantárgy is. A kialakult bizonytalan helyzetben
reméltük, hogy egy ilyen megállapodás lesz a
megoldás.

A májusban titokban elõkészített és aláírt
dokumentum, melyet júniusban a sorozatos
média-támadások miatt kénytelen volt a
minisztérium publikussá tenni, három pont-
ban rögzítették, illetve megerõsítették azokat az
együttmûködési lehetõségeket, melyek a vallás
tantárgy tanításában, a felekezeti iskolák
mûködésében, valamint a felsõoktatási képzés-
ben törvények szerint adottak a felek számára.

A Romániai Református Egyház augusztus
hónap végén terjesztette fel a két intézményhez

a protokoll szövegtervezetét, melyet a Zsinat
Nevelésügyi Bizottsága tanulmányozott és
elfogadott, és a Zsinat Elnöksége ajánlott a két
intézmény szíves figyelmébe.

Folyamatos érdeklõdéseink ellenére sem
kaptunk hivatalos választ. Végül Szabó Ödön
parlamenti képviselõ úr közbenjárásával, az
idei évben, március 18-án került sor protokol-
lum aláírására.

I. Egyházkerületünk Református Oktatási
Hálózata

I.1. Református tulajdonú ingatlanban mû-
ködõ, egyházközségek által támogatott óvodák:

Óvoda/Csoportok száma/Gyermeklétszám

Csillagocska Zeneóvoda Nagyvárad
(Lorántffy Zsuzsanna Református
Gimnázium, Nagyvárad)

3 88

Mezõtelki Református
Egyházközség óvodája 1 20

Székelyhídi MÉHECSKE
Református Napközi 1 20

Resicabányai Református
Egyházközség Óvodája 1 15

Érmihályfalvi Aranykapu
Református Napközi-Óvoda 2 40

Nagykároly-Kertváros Egyház-
község által támogatott óvoda 2 63

Szatmári Református Gimnázium
24-es óvoda  (Szatmári Református
Gimnázium, Szatmár)

3 82

Árva Bethlen Kata Református
Óvoda– Szatmár-Szamosnegyed
Református Egyházközség

2 27

Szivárvány Református Óvoda–
Szatmár-Kültelek Református
Egyházközség

1 22

Zilah-Liget Egyházközség óvodája
(Zilahi Református Wesselényi
Kollégium, Zilah)

2 42

Zilah-Gyülekezeti Szövetség óvodája
(Belváros, Fenyves, Liget) (Zilahi
Református Wesselényi Kollégium)

1 17

Lugosi Református Egyházközség
óvodája 2 37

Szilágypaniti Református Óvoda 2 47
Gyantai Református Egyházközség
Óvodája 1 10

ÖSSZESEN: 24 530

I.2. Különleges státusú iskolák, osztályok

Iskola
Létszám Oszt. Létszám Oszt.

elemi általános
Szilágypaniti Református Iskola 41 4 40 4
Érmihályfalvi Bernáth József Református Iskolaépületben
mûködõ step by step elemi iskolai osztályok (Zelk Zoltán
Iskolához tartozik)

104 5 ----- ------

Péter Iskola, Szalonta (Arany János Iskolához tartozik) 10 1 30 4
Gyantai Egyházközség Iskolája 4 1 ------ -----
Királyhágómelléki Református Egyházkerület szociális
napközije (Nagyvárad) 20 1 ------ -----

Összesen: 20 oszt. / 249 diák 179 12 70 8
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I.3 Református Középiskolák:

I.3.1 Szatmárnémeti Református Gimnázium

Szilágyi Éva igazgatóasszony beszámolója
igazán szép betekintést nyújt a tanintézet életé-
be. Jólesõ érzés olvasni, hogy az iskola mind
gyermeklétszámban, mind anyagi javakban
gyarapodott. Interaktív táblát, laptopokat, CD-
lejátszókat, a könyvtárnak könyveket tudtak
pályázati és más forrásokból megvásárolni.
Állami alkalmazású könyvtárosa is van már az
iskolának.

Minden harmadik tanuló kap valamilyen
ösztöndíjat, köszönhetõen a nagyon széleskörû
támogatói háttérnek, melyekbõl a teljesség igé-
nye nélkül 17-et sorol fel az intézmény vezetõ-
je. Hogy ez valóban így van, errõl bárki meg-
gyõzõdhet, ha elmegy a tizenkettedik osztályo-
sok ballagási ünnepségére.

Szintén a nagylelkû támogatóknak köszön-
hetõ az is, hogy az iskola tanulói eljuthatnak
különbözõ versenyekre, ahonnan szép ered-
ményekkel térnek haza.

Az érettségi vizsgán elért eredmények
miatt (melyek nem voltak a megszokotthoz ha-
sonlók, de az országos átlagnak szinte meg-
felelt) az iskolában elkezdték a megoldás kere-
sését. Tanárokkal, szülõkkel is beszéltek. A
gyenge eredményeket felmutató szaktanártól
pedig elvették a végzõs osztályokat.

Nagyon szép arányban maradnak az intéz-
ményben a VIII-at végzõ kisdiákok. Mindössze
10%-a megy el ezeknek. Ennek oka, hogy a
Refi profilkínálatában nem fellelhetõ szakon,
vagy szakközép, vagy szakiskolában kívánnak
továbbtanulni.

Az iskola eseménynaptára 55 tevékenység-
rõl tesz említést, melyek között országos tan-
tárgyversenyeket, ünnepségeket, vendégelõ-
adásokat is találunk.

I.3.2 Zilahi Református Wesselényi Gim-
názium

Bara Lajos igazgató úr beszámolója statisz-
tikai adatokkal indul. Megismerjük ezáltal,
hogy hányan tanulnak évfolyamok szintjén az
iskolában, valamint azt is, hogy milyen össze-
tételû a tanszemélyzet.

Méltán kap a beszámolóban kiemelt helyet
az érettségin elért eredménye a tanintézetnek,
hisz a nappali tagozatosok 71%-os, vagy az
érettségire estibõl és a tavaly végzettekbõl be-
iratkozókkal együtt elért 57%-os eredmény
igen jó. Partiumi iskoláink között a legjobb
eredményt tudja felmutatni, a kilenc romániai
református iskola közül pedig a negyedik hely-
re sorolja az iskolát az eredmény.

Fontosnak találják az intézményen belül a
testvériskolai kapcsolatokat. A beszámolóban 5

ilyen iskolát nevez meg az igazgató, egy
ezekbõl hollandiai iskola, ahova reménység
szerint alkalma lesz hamarosan az iskola
küldöttségének viszontlátogatásra elmenni.

Ebben a beszámolóban is olvashatunk ar-
ról, hogy pályázati pénzekbõl, a nagylelkû tá-
mogatók jóvoltából sikerült javítani a munka-
és tanulási feltételeket: multifunkcionális
fénymásolóval, bútorzattal az elõkészítõ osz-
tálynak, díszteremben új székekkel. Két
osztályterem, tanári szoba székeit is lecserél-
ték. Üzemeltetni tudták az iskola mindkét
mikrobuszát. Nemzetközi versenyeken elért
eredményeikért pedig a nyelv és irodalom
katedra új laptoppal, a könyvtár pedig 2000
lejes adománnyal gazdagodott.

Négy nagyszabású rendezvénynek volt
szervezõ házigazdája az iskola.

Tanárai és diákjai 21 különbözõ szintû és
tárgyú (matematika, magyar, helyesírás, szava-
lás, mesemondás, szépolvasás, népdaléneklés,
rajzolás, stb.) versenyeken, vetélkedõkön vet-
tek részt. A jelentésben két oldalon keresztül
olvasható azoknak a diákoknak a nevei, akik
ezeken eredményeket értek el.

Hordozzuk imáinkban a nagymúltú tan-
intézet jövõjét. Látjuk: él és élni akar. De nem
könnyû úgy, hogy fizikai korlátok közé van
szorítva. Nagy szükség lenne a történelmi isko-
laépületre, vagy más megoldást találni, hogy
az iskola fejlõdni, bõvülni tudjon.

III. Statisztikai adatok a középiskolákról

Intézmény
neve Oktatás szintje Osztályok száma Diákok

száma

Összesen
(osztályok
/  diákok)

Oktató személyzet Admin.
Szem.

Lorántffy
Zsuzsanna
Református
Gimnázium,
Nagyvárad

Elõkészítõ 1 28

17 / 376

5 tanítónõ 5 óvonõ 
(4 címzetes és 

1 szakképzett helyettes)

3

Elemi 4 (1., 2., 3., 4.) 78

Általános iskolai 4 (5., 6., 7., 8.) 111
33 tanár 

(20 címzetes és 
13 szakképzett helyettes)Középiskolai 

Matematika – informatika 3 (10., 11., 12.) 46

Teológia 4 (9., 10., 11., 12.) 86

Villamosságtan 1 (9.) 27

Szatmári
Református
Gimnázium

Elõkészítõ 1 30

22 / 539

4 tanítónõ 
6 óvonõ

17

Elemi 3 (1., 2., 3.) 70

Általános iskolai 4 (5., 6., 7., 8.) 123

36 tanár 
(30 címzetes és 

6 szakképzett helyettes)
Középiskolai 

Matematika – informatika 4 (9., 10., 11., 12.) 85

Teológia 4 (9., 10., 11., 12.) 93

Filológia 4 (9., 10., 11., 12.) 104

Líceum utáni oktatás (könyvvitel) 2 34

Zilahi
Református
Wesselényi
Kollégium

Elõkészítõ 1 21

20 / 482

5 tanítónõ 3 óvonõ 
(2 címzetes és 1 szakképzett

helyettes) 1 dada

6+¼

Elemi 4 (1., 2., 3., 4.) 97

Általános iskolai 2 (5., 6.) 41

28 tanár
(16 címzetes és

12 szakképzett helyettes)Középiskolai 

Matematika – informatika 4 (9., 10., 11., 12.) 80

Teológia 4 (9., 10., 11., 12.) 120

Filológia 4 (9., 10., 11., 12.) 96
Matematika – informatika
ESTI 1 27

ÖSSZESEN 59 1.397 59 / 1.397

14 tanítónõ 14 óvónõ 
(12 címzetes 

+ 2 szakképzett helyettes) 
1 dada 97 tanár 
(66 címzetes +

31 szakképzett helyettes)

26+¼
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I.3.3 Nagyváradi Lorántffy Zsuzsanna
Református Gimnázium

Szabó Zsuzsanna igazgatónõ beszámolója
elején az iskolában történt változásról számol
be. A matematika-informatika osztály iránt
már évek óta nincs nagy érdeklõdés. Nem
egyedi jelnség ez, de ennek az iskolának az
esetében, ahol egy ilyen osztály mûködik
évfolyamonként, csak a váltás jelenthetett
megoldást. A városi szinten zajló iskolahálózati
átszervezés rendjén az iskola egy villamosság-
tani kilencedik osztály indulására kapott jóvá-
hagyást, valamint az 563/2014. július 21.-i vá-
rosi tanács rendelettel arra nézve is pozitív
döntés született, hogy a 2015-2016-os tanévtõl
a helyi Traian Vuia Technikai Kollégium ma-
gyar tannyelvû és hasonló szakos osztályait is
átveszi a református iskola.

Igazgatónõ nem tesz arról említést, hogy
az új szakközépiskolai osztály indítása igen sok
kihívás elé állította a tanintézetet és annak tá-
mogatóit. Önerõbõl és adományból sikerült
egy jól felszerelt mechanika mûhelyt kialakí-
tani, igaz, nem az arra legalkalmasabb helyen.
A jövõben megoldásra vár ennek áthelyezése
és egy úgy elektromossági gyakorló mûhely
kialakítása.

Az intézmény vezetõje 16 eseményt nevez
meg az iskola életében. Ezek között vannak
egyházi és nemzeti ünnepekhez kötõdõek, vala-
mint különbözõ tevékenységek. Kiemeli a
Diáktanács tevékenységét, aki társszervezõje,
vagy szervezõje egy-egy rendezvénynek.

Az iskola nem túl magas érettségi eredmé-
nyei mögött (28,57%) az igazgatónõ a motivált-
ság hiányát és az egyéni munka hiányát említi
meg.

A beszámolóból kiderül még, hogy szakkö-
rök is mûködnek az iskolában (rajz, színjátszó,
kémia), ugyanakkor sok iskolán kívüli tevé-
kenység is van, melyek áldásosak, hisz alkal-
mat adnak a közösségépítésre, a diákok jobb
megismerésére.

Az iskola diákjai tagjai a Rákóczi Szövet-
ségnek. Ez is rendkívül sok alkalmat ad, hogy
vendégül lássanak anyaországi iskolákat, vagy
õk is sok alkalmat kapnak arra, hogy utazhas-
sanak, kapcsolatokat építhessenek.

Az iskolának nyújtott támogatásokért kö-
szönetet mond az igazgatónõ a fenntartó Egy-
házmegyéknek, az Egyházkerületnek, Fõtiszte-
letû Csûry István püspök úrnak.

IV. Magyar Református Egyház Generális
Konventjének Oktatási Alapja

Szintén az Oktatási Alap és a Kálvin Kiadó
jóvoltából ebben a tanévben is Bibliát kaptak
ajándékba a kilencedikesek. Összesen 236
darab került kiosztásra, valamint ezekbõl tíz-tíz
darab az intézmények könyvtárába.

V. Romániai Református Pedagógiai Intézet

3-4 osztályos tantervek elõkészítése, me-
lyek elfogadásra is kerültek. Publikálásuk a
minisztérium hivatalos oldalain még nem tör-
téntek meg. Külön kiemelem, hogy a mód-
szertanban sikerült megtalálni azt a kiskaput,
melynek segítségével végre hivatalosan is
lesznek magyar tanterveink.

Február 3-5 között Kolozsváron fõszerve-
zõje voltam egy vallástanároknak meghirdetett
képzésnek. Az elõadó Dr. Jakab-Szászi Andrea,
aki a magyarországi Református Pedagógiai
Intézet munkatársa, helyettes igazgatója.
Aktuális témában tartott nem csupán elméleti,
hanem nagyon hasznos gyakorlati tréninget,
Kompetenciafejlesztõ oktatás a vallás-
tanításban címmel.

Október 18-án szintén Kolozsváron neve-
lésügyi konferenciát szerveztünk. A Jelentés a
veteményeskertbõl címû konferencia apro-
póját az adta, hogy egy kisebb kutatást végzett
Bustya János munkatársam és dr. Brassai László

pszichológus. Ennek a tárgya az volt, hogy mi-
lyen hatást gyakorol a felekezeti iskola a diá-
kok értékrendjére és vágyaira, életcéljaira,
szemben a nem felekezeti iskoláéval. A kutatás
eredményei megjelentek a hasonló címû kiad-
ványban.

Október 20-án fõtiszteletû Csûry István
püspök úr a Romániai Református Egyház
Zsinatának elnöke írta alá a kolozsvári zsinati
székhelyen azt az együttmûködési és támoga-
tási szerzõdést, amelyben a hollandiai OGO
Alapítvány az elkövetkezõ idõben is támogatni
fogja a református oktatásügyet, a RRPI mûkö-
dését és iskoláink projektjeit évi 6000 euróval.
Leginkább azokat, amelyek a református
identitás erõsítését tûzik ki céljukul. A szer-
zõdés a kölcsönös bizalom jegyében meghatá-
rozatlan idõszakra köttetett.

VI. Vallástanáraink névjegyzéke egyház-
megyei lebontásban

NAGYBÁNYAI EGYHÁZMEGYE
1. Pajzos Mónika Avasújváros
2. Sebestyén Anna Máramarossziget
3. Tasnádi Ella Nagybánya Újváros
4. Tóbiás Erika GYES Avasújváros    
5. Tóbiás István-Tamás Szamosardó

SZATMÁRI EGYHÁZMEGYE
1. Bakó Etelka-Anna Szatmár
2. Balvinszky Mária Amac
3. Bodor Angéla-Nóra Sárközújlak
4. Császár Katalin        Szatmár-Németi
5. Fodor Anna Szatmár
6. Gyõrbíró Csilla Szatmár-Németi
7. Hankovszky Éva Szatmár
8. Higyed Gyöngyi Szatmár-Németi
9. Józsa Jázminka Szamoskrassó
10. Kállai Karolina Mikola
11. Kató Heim Emõke Szatmár-Németi
12. Kovács Erika  Szatmár
13. Lázár Judit Eszter Szatmár-Németi

IV.1. A Kárpát-medencei Oktatási Alap számára történt gyûjtés adatai 
a 2014/2015-ös tanévben

Iskola
Gyûjtés

RON HUF

Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium – Nagyvárad 2.339 163.566

Szatmári Református Gimnázium 1.200 83.916

Zilahi Református Wesselényi Kollégium 655 45.804

Érmihályfalvai Református Egyházközség óvodája és iskolája 300 20.979

Összesen: 4.494 314.265

IV.2. Az Oktatási Alapból támogatásban részesülõ gyülekezetek 
és azok tervei a 2014-es évben:

Pályázó Mire pályázik? Elnyert
támogatás

Szatmári
Református
Egyházmegye 

Megmaradási program. Mint a Szatmári Református Gimnázi-
um fenntartója fénymásoló beszerzéséhez kér támogatást. 300.000 ft.

Gyantai
Református
Egyházközség

Megmaradásért program. Az egyházközség tulajdonában lévõ
iskolaépület ereszcsatornájának javításához kérnek támogatást.
Polgármesteri hivatal nem fizet három éve bérleti díjat, így
önerõbõl újították fel az ingatlant.

500.000 ft.

Érmihályfalvai
Református
Egyházközség

Megmaradásért program. Tornaterem befejezéséhez kérnek
támogatást. Partneri együttmûködésben, a város Zelk Zoltán
nevû iskolájának alternatív oktatási programos elemi osztályok
tanulói járnak az egyházközség tulajdonában lévõ ingatlanokba.

1.850.000 ft.

Szatmár-Külteleki
Református
Egyházközség

Megmaradásért program. Szivárvány óvoda mûködik a
gyülekezet projektjeként 11 éve. Igény volna a napközis jellegû
óvodára, ezért az óvodaépület melletti rogyadozó melléképü-
letet szeretnék lebontani és helyébe egy korszerû, a napközis
jellegnek megfelelõ ingatlanberuházást megvalósítani.

1.850.000 ft.

Mezõtelki
Református
Egyházközség

Megmaradás program. Noé Bárkája Óvoda fenntartási –
közköltség – költségeihez, taneszközbeszerzéshez, rászoruló
gyermekek élelmezési támogatásához kérnek támogatást.

500.000 ft.
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14. Molnár Csilla szept.-ig 
nov.-tõl könyvelõ Pusztadaróc 

15. Székely Tünde Szatmár-Németi

NAGYKÁROLYI EGYHÁZMEGYE
1. Csáki Judith Piskolt
2. Csomai Ilona Gencs
3. Fazakas  Erika Nagykároly
4. Jáger Enikõ Tasnád
5. Kovács Mária Börvely
6. Likker Erika Nagykároly
7. Mészáros Erzsébet Hadad

szeptembertõl nyugdíjas
8. Ofrim Mónika Piskolt
9. Rácz Orsolya szept.-tõl Hadad
10. Szabó Ildikó  Iriny
11. Tarsoly Tünde Szilágyszer
12. Tolnai Adrien Nagykároly-

Kertváros

ÉRMELLÉKI EGYHÁZMEGYE
1. Baliga Andrea Érmihályfalva
2. Balla Frigyes Kágya
3. Balogh Ecaterina Érkeserü, Kereki
4. Benke Judit Szalacs
5. Béres Angéla Hegyközszentmiklós
6. Bordás Mária   Margitta
7. Darabont Elisabeta Ottomány
8. Herman Csilla-Aranka Érmihályfalva 

Értarcsa
9. Kecskés  Csilla Érkörtvélyes
10. Kind Klára Renáta Érmihályfalva
11. Molnár Réka Berettyószéplak
12. Nagy Ildikó Székelyhid
13. Nagy Ilona Bihardiószeg
14. Nemes Irma Székelyhíd
15. Oláh Mária Micske
16. Tripó Melinda Tóti

BIHARI EGYHÁZMEGYE
1. Bere Zsuzsanna Nagyvárad
2. Borsi Gyöngyi Nagyvárad

3. Cseke  Sándor Nagyszalonta
4. Csepregi Imola-Eszter Nagyvárad
5. Csordás Ibolya Erika Nagyszalonta
6. Fábián Zsuzsanna Nagyszalonta
7. Gergely Natália Nagyvárad
8. Ghitea Júlia Nagyvárad

GYES májusig
9. Halász Rozália Tárkány
10. Kólya Beáta Nagyvárad
11. Kurucz Éva-Emese Nagyvárad

GYES
12. Márkus Marika Nagyvárad
13. Mészáros Ildikó Nagyvárad
14. Pál Timea    Nagyvárad
15. Pap Anikó Nagyvárad
16. Patócs Csilla Nagyszalonta
17. Pénzes Lajos Nagyvárad

szeptembertõl nyugdijas
18. Szilágyi Judit Nagyvárad
19. Tornai Melinda  Nagyszalonta
20. Vass Gyöngyvér Bors

ARADI EGYHÁZMEGYE
1. Módi Kinga Ágya

TEMESVÁRI EGYHÁZMEGYE
2. Bódis Dóra Végvár
3. Fazakas Enikõ Temesvár

SZILÁGYSOMLYÓI EGYHÁZMEGYE
1. Ardai Mária Szilágysomlyó
2. Boda Ibolya Erzsébet Szilágysomlyó
3. Bogya Tibor Kraszna
4. Dobrai Katalin Sarmaság
5. Fazakas Viola Szilágynagyfalu
6. Fehér Sára Szilágyzovány - Ipp
7. Fehérvári Katalin Selymesilosva
8. Gáll Katalin Szilágybagos
9. Gáspár Ildikó Kraszna
10. Kánya Edith Kémer (Bályok)
11. Szabó Ilona Kémer
12. Szûcs Ildikó Ipp

ZILAHI EGYHÁZMEGYE
1. Bara Erzsébet  Zilah  
2. Beczi Csilla Zilah
3. Boda (Kovács) Annamária Zilah
4. Boda Gyöngyi Zilah
5. Fazakas Tünde Zilah
6. Koszorus Magdolna Szilágyerked
7. Kulcsár Edit Zilah
8. Pályi Kis Emese Szilágycseh
9. Szarvadi Katalin Désháza
10. Tóth Tünde Szilágycseh

A magyarországi Református Pedagógiai
Intézet felajánlásának köszönhetõen minden
vallástanárnak nagyon értékes könyvadományt
tudtunk ajándékozni. A könyvcsomag
magyarországon megjelent tankönyvekbõl,
tanári kézikönyvekbõl és munkafüzetekbõl állt.
Összesen 1558 darab könyvet ajánlottak fel,
ezek kerültek az esperesi hivatalokon keresztül
kiosztásra.

December 5-én Temesváron, az Egyház-
kerület ünnepi Közgyûlésén került átadásra az
M. Nagy Ottó díj. Ezúttal Fodor Anna szatmár-
németi vallástanárnõ vehette át az oklevelet és
plakettet, valamint a díjjal járó pénzjutalmat.

Isten gazdag áldása legyen az oktatási
intézményeinkben tanuló és vallásórás diákok
és szeretteik életén, az intézményeket fenntartó
gyülekezetek fáradozásán. Isten tartsa meg,
tegye áldottá pedagógusaink munkáját,
lelkipásztoraink szolgálatát.

Köszönöm, hogy meghallgatták jelentésemet.
Kérem a Fõtiszteletû Közgyûlést jelen-

tésem elfogadására.

Nagyvárad, 2015. július 5.

SZÛCS ÉVA

Fõtiszteletû Közgyûlés! 

ÉVES KIADVÁNYAINK 
Az idei esztendõ nem hozott változást kiad-

ványaink terén: 47.000 falinaptár készült az
egyházmegyei rendelések alapján, ezt a
mennyiséget évek óta zökkenõmentesen érté-
kesíti az egyházkerület. Az elõjegyzés szerint a
következõ esztendõben (2016) a végvári
református templom képe kerül a falinaptárra,
míg 2017-ben az avasújvárosi templom. A fali-
naptárt Szomor Attila lelkipásztor szerkeszti. 

A 2015-ös Református Kalendáriumból
7500 darab készült Bereczki András szerkesz-
tésében. A falinaptár és a kalendárium a ko-
lozsvári Misztótfalusi Kis Miklós Nyomdában
készül, mivel ekkora példányszám elkészítése
jelenleg meghaladja egyházkerületünk nyom-
dájának kapacitását. Az elkövetkezõ idõben
azonban tervezzük a nyomdánk bõvítését, hogy

a nagy példányszámú kiadványainkat is ma-
gunk készítsük el. 

Minden évben szerkesztünk igés Határidõ-
naplót a lelkipásztorok számára, ebbõl mintegy
300 darab készül. 

Fontosnak tartom kiemelni, hogy az elmúlt
esztendõkben egyházkerületünk Kiadói- és
Sajtóosztálya minden kiadványt idõben meg-
szerkesztett és elkészíttetett, a falinaptárt pél-
dául már kora õsszel el lehetett szállítani rak-
tárunkból. Ha azzal a jelenséggel találkozunk,
hogy kiadványaink nem jutnak el idõben a gyü-
lekezeti tagokhoz, annak többnyire ügyosztá-
lyunktól független okai vannak. (Pl. az augusz-
tusban már elszállítható falinaptárt némelyek
csak a decemberi közgyûlésen vitték el). 

Ugyanitt meg kell említeni, hogy a Ha-
rangszó vonatkozásában is a kijelölt határidõt
mindig betartotta mind a szerkesztõbizottság,
mind pedig a nyomda. 

EGYHÁZI SAJTÓ 
A Harangszó példányszáma nem csökkent,

noha a legtöbb egyházmegye kevesebbet igényelt,
a Bihari Református Egyházmegyében növe-
kedett a rendelések száma. Fontosnak tartjuk,
hogy a Harangszó jelen legyen minden gyü-
lekezetben, jusson el mindenkihez, mert a ren-
deltetése az, hogy a keresztyén tanítást terjessze. 

Az Igazgatótanács döntése értelmében
(6/2015) egyetlen gyülekezet sem rendelhet
kevesebb Harangszót, mint a lélekszámának
1 (egy) százaléka. Részben elgondolkodtató,
hogy ezt határozatban kell rögzíteni, mert ez azt
jelenti, hogy jelenleg vannak olyan gyüleke-
zetek, ahol a Harangszó-rendelések még ezt a
tényleg minimálisnak mondható szintet sem
érik el. Ahol nem rendelnek újságot, ott fölös-
leges is azzal érvelni, hogy a hívek nem veszik
meg, mert természetesen nem vehetik meg azt,
amit gondosan eltitkolnak elõlük. 

A Kiadói- és Sajtóosztály éves jelentése 2014 – 2015
9. számú melléklet
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A következõ idõszakban az egyházmegyék-
tõl érkezõ visszajelzések értelmében meg fog-
juk szervezni megyékként az író-olvasó találko-
zókat. Szívesen látunk bárkit, aki részt szeretne
vállalni az újság szerkesztésében, rovatvezetést
vagy cikkírást vállal. 

A Partiumi Közlönybõl négy szám készült
az eltelt idõszakban, a korábbi egyházkerületi
ülések jegyzõkönyvei, a felolvasott jelentések,
a Pro Partium-, Pro Ecclesia díjazottak laudá-
ciói hiánytalanul megjelentek. 

Kegyelettel emlékezünk e helyen a Partiu-
mi Közlöny korábbi fõszerkesztõjére, Barabás
Zoltánra, aki az idén hosszú betegség után el-
hunyt. A lap 1990-es alapításától kezdve 2007-ig
szerkesztette az egyházkerület hivatalos közlönyét. 

Egyházkerületünkben több egyházmegyei,
gyülekezeti újság is megjelenik. Jó lenne, ha
ezekbõl küldenének tiszteletpéldányokat az
egyházkerület sajtóosztályára is, hogy ismer-
jünk meg minden kiadványt. 

NYOMDAFEJLESZTÉS 
Igazgatótanács a tavaszi ülésén egyhangú-

lag meghozott határozatban mondta ki, hogy
„… szükségesnek látja és támogatja az egyház-
kerületi nyomda fejlesztését és a nyomdagép le-
cserélését egy korszerû és a tevékenységnek meg-
felelõ gépre” (6/2015). Egyházkerületünk nyom-
dájának folyamatosan van dolga, noha csak egy-
házi megrendelésre dolgozunk. A géppark azon-
ban elavult, és tudjuk, hogy korszerû gépekkel
nagy szolgálatot tehetünk a továbbiakban, mert
keresztyén könyvekre és újságokra igény van, és
további igényeket lehet és kell támasztani. 

Elgondolásunk szerint egyházkerületünk
Szenczi Kertész Ábrahám Nyomdája elköltözik
jelenlegi székhelyérõl az épülõ Adminisztrációs

Központ alagsorába, amit már a tervezéskor en-
nek megfelelõen alakítottunk ki. A jelenlegi
gépek, bár rendszeresen javíttattuk és karban-
tartottuk azokat a lehetõségekhez mérten, már
rég megértek a leselejtezésre, hiszen már nem
lehet velük megfelelõ minõséget elõállítani
még a legnagyobb erõfeszítéssel sem. Ez az álla-
pot nem csak az igényesség rovására megy, ha-
nem feleslegesen emészt fel rengeteg energiát. 

Az elmúlt idõszakban ez az elavult felsze-
reléssel rendelkezõ nyomda is képes volt arra,
hogy kinyomtasson minden hónapban két Ha-
rangszót, nyomtasson Közlönyt, elkészítsen
több száz példányban tíz könyvet, nyomjon
egyházi okleveleket és diplomákat, nyugta-
tömböket, szórólapokat, üdvözleteket, könyv-
jelzõket. Reményeink szerint új felszereléssel
nem csak többet tudunk vállalni, hanem kiad-
ványaink minõsége is jelentõsen javulni fog. 

HONLAPUNK
Épp egy esztendeje annak, hogy az egyház-

kerület honlapja alapos ráncfelvarráson esett
át. Az átalakítást követõen az oldal látogatott-
sága jelentõsen megnõtt. Az eltelt idõszakban
az oldal 38.237 látogatást regisztrált; 2014-ben
5564 egyéni látogatót és 16,284 megtekintést,
míg 2015-ben 7668 egyéni látogatót és 21.949
megtekintést. 

Az oldalt látogatók zöme természetesen a
Kárpát-medencébõl böngészi az oldalt, de az
óceánon túlról is vannak olvasóink. 

KÖNYVKIADÁS
Egyházkerületünk kiadásában a következõ

kötetek jelentek meg: 
– Szegeletkõ – szerkesztette Veres-Kovács

Attila – a KRE és a Nagyváradi Lelkészkollégi-
um közös kiadványa 

– Velünk az Isten! (IV. kötet) – szerkesz-
tette Rácz Ervin – áhítatok a Szatmári Egyház-
megye lelkipásztoraitól 

– Egy falu a Szilágyságban – Völcsök
története – Fikker Dénes kézirata alapján
szerkesztette Lovász István lelkipásztor 

– Heidelbergi káté – kétnyelvû (magyar-
román) kiadás (reprint) 

– Harangkehely – Müller Dezsõ ny. lelki-
pásztor összegyûjtött versei (Szerk. Wagner
Erik) 

– Ha farkast kiáltanék – Pataki István költõ
verseskötete 

– Isten szava hozzánk – áhítatos könyv –
rövid igemagyarázatok az év minden napjára.
A könyv szerzõi Bancea Gábor, Képíró Gyula,
Simon Attila és Szatmári Elemér lelkipásztorok. 

– Kérjetek és adatik néktek – imádságos-
könyv (javított újranyomás) 

– Gyermek-bibliahét 2015 – kézikönyv 
– Nagyváradon szól az ige – szerkesztette

Wagner Erik – a nagyváradi lelkipásztorok
igehirdetései 

Elõkészületben: 
– Képes imádságoskönyv gyermekek szá-

mára (kéziratban) 
– Erdõd (monográfia) 
– Váradi apokrif – Barabás Zoltán posztu-

musz verseskötete 

Kérem a Fõtiszteletû Közgyûlést, fogadja
el jelentésemet. 

Nagyvárad, 2015. június 12. 

WAGNER ERIK
elõadótanácsos

A legegyszerûbb megközelítési pont lehet,
az elmúlt idõszakban a magyar sajtót bejáró
hír, miszerint dr. Zombor Gábor államtitkár
bejelentette azt, hogy magyar kórház épülne
Erdélyben. Természetesen a KRE illetékeseit
több ízben is megkérdezték ebben az ügyben,
ellenben hivatalosan még nem hangozhatott el,
hogy a megépítendõ kórház, a nagyváradi
református kórház lenne.

A bejelentés rajtunk kívül mindenkit vá-
ratlanul ért. Mégis azonnal elindult a lobbizás
arra nézve, hogy a kórházat máshol építsék
meg.

A székelyföldi lobbi azonnal arra
hivatkozott, hogy a magyar kórháznak csakis a
tömbmagyarságon belül lehet helye. Eltérõ
érdekek mentén, a kórházat magáénak tudná
két város is: Székelyudvarhely és Csíkszereda.

Erre nézve nem mondhatunk mást, mint
azt, hogy egy magyar kórház székelyföldi
megépítése épp azt nem oldja meg, amiért arra
szükség van. Ugyanis Székelyföldön többség-
ben vannak a magyar orvosok, s így a magyar
kórház megépítésével semmi más nem történ-
ne, mint az, hogy ugyanaz az orvosi gárda,

mely az állami kórházakban dolgozik, vagy fõ-
állásban, vagy bedolgozóként megjelenne a
magyar magánkórházban is.

Megjelent a kórházügyben a maros-
vásárhelyi érdekcsoport is, akik arra hivatkoz-
va vinnék a kórházat Marosvásárhelyre, hogy a
magyar orvosképzést meg kell menteni az évek
óta elhúzodó agóniájából. Az önálló magyar
szak létrehozása és egy magyar kórházként
megépülõ egyetemi kórház összekapcsolása
akár csábító is lehet.

Ez ügyben viszont külön kell választani a
Partium magyarságának kérdését a MOGYE
megmentésének ügyétõl. A két probléma lehet,
hogy hasonlít, de merõben különbözik. A
református kórház partiumi felépítését nem
lehet kiváltani a MOGYE rendezésével. Nem
mellékesen felvetõdik az is, hogy a mi ügyünk
a partiumi magyarság napi életkérdése, a
MOGYE pedig az életkérdésen túl, inkább
magyar presztízs- és politikai kérdés.

Jó hírként viszont el kell mondani azt,
hogy a református kórház terve az egyetlen
olyan terv, amely hosszú ideje vajúdik. Jelen-

leg minden érdekelt közül csak a KRE bír el-
képzeléssel, megvalósíthatósági tanulmánnyal,
látványtervvel és építési telekkel.

A jelenlegi helyzet hátterében a követke-
zõk állnak:

1. Az elképzelések módosítása

Az elmúlt esztendõben világossá vált az,
hogy a pusztán piaci rést kitöltõ elképzelések
nem helyesek. Ezért a piaci elv mentén
kialakított mozgásszervi megbetegedések szak-
kórháza helyett egy általános kórház felépítése
felé indultunk el.

Ennek indoklására akár az az egyszerû
szakvélemény is elég lehetne, hogy egy
szakkórház mûködtetése és mûszerezettsége
olyan speciális igényekkel és költségekkel bír,
amit a KRE nem vállalhat fel. Ugyanakkor a
szakosodás lehetetlenné tenné a magyar
kórház igényének kielégítését, mert nem
magyar betegek jönnének magyar orvoshoz,
hanem kizárólag mozgásszervi problémákkal a
szakorvoshoz.

Jelentés a református kórház ügyérõl
10. számú melléklet
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Fõtiszteletû Egyházkerületi Közgyûlés!

Az elmúlt idõszakra vonatkozóan elmond-
hatjuk, hogy az Egyházkerületünk számára jogi
szempontból egyik legégetõbb probléma az
egyházi ingatlanok természetbeni visszaszol-
gáltatásának- és a pénzbeli kárpótlások folyósí-
tásának ügye. 

A bukaresti Ingatlanvisszaszolgáltató
Bizottság a 2013/165. számú új restituciós jog-
szabály elõírásai értelmében folytatja munkáját
és hozza meg döntéseit. A gyülekezetek érte-
sítést kapnak, ha kiegészítõ iratok csatolására
van szükség a visszaigénylési dossziéjukhoz,
melyeket a 120 napos jogvesztõ határidõn
belül kell letenniük. Amennyiben a gyüleke-
zetek számára a visszaszolgáltatás tárgyát
képezõ ingatlanaikra vonatkozóan, szükséges-
nek bizonyultak igazolások, vagy egyház-
kerületi levéltárban lévõ dokumentumok
másolatai, számíthattak és a továbbiakban is
számíthatnak a jogi ügyosztály, valamint az
egyházkerületi levéltáros segítségére. 

Itt fontos megjegyeznünk a tisztelt érintet-
teknek, hogy a 2013/165. számú visszaszol-
gáltatási ügyek folyamatának a lezárásáról
szóló törvény értelmében az illetékes bizottság
köteles az elébe vitt dossziékról döntést hozni
öt éven belül. 

Az új törvény 41-ik paragrafusának 1-es és
2-es számú bekezdései elõírják, hogy ezen tör-
vény megjelenése elõtt már megítélt kárpótlási
összegek kifizetése 2014. január 1-tõl kezdõ-
dõen 5 éven belül egyenlõ részletekben tör-
ténik, részletenként nem kisebb mint 5000 lej-
nek megfelelõ összegben.

Ily módon a már megítélt kárpótlások kifi-
zetése folytatódott 2015-ben is. Sor került több
gyülekezet részére a pénzösszegre vonatkozó
kifizetési jogcím kiközlésére, majd a pénz

utalására, így a jogosult egyházközségek meg-
kapták a második pénzbeli kárpótlási részletet. 

Ami a kárpótlási döntést illeti, ezeket a bi-
zottság pontszámokban állapítja meg közjegy-
zõi ingatlan felértékelõ táblázat szerint, vagyis
1 pontnak 1 lej felel meg, ezek megszorzásának
az eredménye adja a végösszeget. Amenyiben
az érintettek a megállapított kárpótlási összeg-
gel nem értenek egyet, a bizottság döntése a
Bukaresti Törvényszéken megtámadható a
közléstõl számítandó 30 napon belül. 

Ez év elsõ felében egy fegyelmi üggyel fog-
lalkozott az Egyházkerületi Fegyelmi Bizott-
ság. Másodfokon tárgyalta a Szatmár-Szigetlan-
kai Református Egyházközség presbitériuma
által, a gyülekezet volt lelkipásztora Reha
Endre ellen indított fegyelmi ügyet, melynek
tárgya a gyülekezet vagyonának hanyag keze-
lése, és ezáltal 55.000 euró anyagi kár okozása
volt. Az Egyházkerület Fegyelmi Bizottsága
2015. május 12-én hozott határozatában fenne-
vezett lelkipásztort a lelkipásztori karból ideig-
lenesen kizárta és az istentiszteletek végzésétõl
eltiltotta 6 évre, munkaszerzõdésének felbontá-
sával, a lelkészjelleg ideiglenes felfüggesztésé-
vel ugyancsak 6 éves idõtartamra. Kötelezte
55.000 euró anyagi kár, valamint a fegyelmi
eljárással kapcsolatos 2590 lej megtérítésére.
Egyházkerületünk a Kánon Fegyelmi Szabály-
zatának 5. rész, III. fejezet 44. paragrafusának
értelmében vádhatóságként vett részt az
eljárásban.

A napi jogi tevékenységeinkkel kapcsola-
tosan elmondhatjuk, hogy rendszeresen folya-
modunk a nagyváradi Kataszteri Hivatalhoz,
telekkönyvi kivonatok kikérése, telekkönyvi
módosítások, átalakításokkal kapcsolatos
ügyekben, típus kérvények elkészítésében.

Egyéb jogi teendõinkkel kapcsolatosan meg-
említhetjük Egyházkerületünk adószámának a
módosításához szükséges iratok kitöltése,
leadása a nagyváradi pénzügy- és adóhivatal-
hoz, valamint Egyházkerületünk által létreho-
zott egyesületek, alapítványok adószámának ki-
cseréléséhez szükséges ügyintézése, igény sze-
rint tartottunk jogi tanácsadást, (családon be-
lüli erõszak megelõzésére, következményeinek
az enyhítése végett), az említett alapítványok
igénylésére, meghatalmazások kiállítása,
szociális lakás igényléséhez szükséges iratok
elkészítése és leadása a nagyváradi Polgár-
mesteri Hivatalnál.

A világi perek tekintetében az alábbiakról
kell beszámolnunk.

A még folyamatban levõ, Báthori Gyula
által indított perek reménységünk szerint
lassan lezárulnak. 

A 2015-ös évben még három általa indított
per volt folyamatban, melybõl egy lezárult. Az
Egyházkerület püspöke ellen 2014-ben indított
per fellebbezés következtében a Nagyváradi
Itélõtáblához került, mely április 29-re tûzte
napirendre a tárgyalást. A felperes elhunyta
után, az örökösök visszavonták a fellebbezést,
melynek eredményeként végleges döntés
született. A Szatmári Törvényszék határozata
maradt érvényben, mely kimondta Báthori
Gyula keresetének elutasítását. 

Még folyamatban van két, az egyházkerület
és a gencsi gyülekezet ellen indított Báthori-
per, az egyik a Nagyváradi Táblabíróságon,
melynek következõ terminusa 2015. június 22-
e, és másik a Szatmári Törvényszéken, melyet
majd 2015. június 26-án tárgyalnak. (.......)

Az Egyházkerület Kossuth utca 3 szám
alatti ingatlanában lévõ öt, elidegenített lak-

Az Egyházkerület jogi ügyosztályának jelentése 
(2014/2015)

11. számú melléklet

Az általános kórház a legáltalánosabb
problémákkal küzdõ magyar betegeket kezel-
né. Erre nézve mintául szolgált a kiválóan mû-
ködõ margittai városi kórház. Az elképzeléseket
kidolgozandó, a helyszínen több ízben is fo-
gadtak, sõt minden felvetésünket saját ta-
pasztalataik szerint elbíráltak és korrigáltak. Itt
kell köszönetet mondanunk Cseke Attila kép-
viselõnek és Bradács Alíz kórházigazgatónak.

2. Átalakított tervezés
A kórház tervezését Töreky Balázs tervezõ

vette át. A kifejezetten kórházak tervezésével
foglalkozó cég elkészítette azt a látványtervet,
melyet többnyire már ismerhetnek és ezúton
mellékelek.

Illese köszönet Töreky Balázst és a kivite-
lezéssel foglalkozó Gulyás Zoltánt.

3. Jövendõbeli mûködtetõk bevonása a ter-
vezésbe

A tervezett kórházzal nagyjából azonos mé-
retû gyöngyösi kórház mûködtetését is ellátó
Medical Investments Zrt. képviselõi jelen vol-
tak az elképzelések kidolgozásánál, a tervezés
folyamatában, valamint ellátták ügyünk
folyamatos és esetenként azonnali budapesti
képviseletét. Megköszönöm Kovács Róbert és
Freili Géza ügybuzgalmát.

4. Folyamatos egyeztetés a magyar kor-
mány képviselõivel

Ezen a ponton nem részletezhetek, de
köszönetet mondok Csûry István püspöknek,
aki nélkül a kórházkérdés nem kerülhetett vol-
na Orbán Viktor miniszterelnök elé.

Orbán Viktor miniszterelnök a kórházügy
bonyolítására Potápi Árpád államtitkárt ne-
vezte meg. Államtitkár úr szervezte meg a nem-
zetpolitika fellelõseinek, az egészségügyi ál-
lamtitkárság, a KRE, valamint az esetleges mû-
ködtetõk képviselõinek tanácskozását. Innen

számítható igazán az, hogy folyó év június
elsején Csûry István püspöknek ígéretet tett
dr. Zombor Gábor államtitkár a kórház meg-
építésére. Június 4-én a sajtó elsõ ízben közölte
azt, hogy a magyar kormány Erdélyben kór-
házat építene.

Külön köszönet illesse dr. Velkey Györgyöt,
a Magyar Kórházszövetség elnökét, aki szak-
mai körökben képviselte és népszerûsítette
ügyünket.

Jelen pillanatban folyik a hátmegetti harc,
hogy kié legyen a megépítendõ kórház.
Tekintettel arra, hogy „futásunkat” csak mi vé-
geztük el, jó reménységgel vagyok, hogy Isten
akarata is egybeesik szándékunkkal.

Nagyvárad-Hegyközkovácsi, 2015. június 22.

FORRÓ LÁSZLÓ
elõadótanácsos
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rész jogi helyzete is tisztázódni látszik. Két la-
kást sikerült az Egyházkerületnek betelekköny-
veztetnie a nevére az elmúlt esztendõben, há-
rom lakás jogi státusza viszont bonyolultabb,
mivel idõközben újabb elidegenítések történ-
tek. Az Egyházkerület kénytelen volt jogorvos-
latért a Nagyváradi Bírósághoz fordulni ezen
lakrészek visszaszerzésének érdekében. Ily
módon 2014-ben külön-külön indított pert
mindhárom ingatlan ügyében, melyek még
folyamatban vannak. Sikerként könyvelhetjük
el azt a tényt, hogy ezek közül egyiket meg-
nyertük folyó év április 16-án. Egyházkerü-
letünk elérte, hogy alapfokon olyan bírósági
döntés szülessen, amely elrendeli az alperes
tulajdonjogának a törlését a telekkönyvbõl. 

Egy másik folyamatban levõ két per tárgya
a Barátka-i ingatlan, melyet a Bihari Megyei
Tanács indított az Egyházkerület ellen 2014-
ben az Élesdi Bíróságon, valamint a Nagyvá-

radi Táblabíróságon. A Bihari Megyei Tanács
vitatja a szóban forgó ingatlannak az Egy-
házkerület részére történt visszaszolgáltatás
jogosultságát, de valójában 5873 négyzetméter-
nyi összterület kisajátítása a cél a tanács részé-
rõl. A Nagyváradi Táblabíróság döntést hozott
alapfokon az ügyben az Egyházkerület javára.
A határozat azonban 15 napon belül meg-
fellebbezhetõ. 

A már elõzõleg (2011-ben és 2013-ban) a
Bihari Megyei Tanács által kezdeményezett két
per, melyek tárgya ugyancsak a fennevezett
tulajdonjog vitatása volt, az Egyházkerület ja-
vára dõlt el, noha a bíróságok nem tárgyalták
érdemben az ügyet, csupán különbözõ proce-
durális hiányosságok miatt utasították el a
kereseteket.

Ez utóbbi per során azonban a Nagyváradi
Táblabíróság 2015. május 25-én hozott hatá-
rozata kimondja azt, hogy a kérdéses ingatlan
(földterület) visszaszolgáltatása az akkor ér-

vényben lévõ jogszabályok elõírásai szerint tör-
tént, ebbõl következõen az Egyházkerület tulaj-
donjoga ezen földterületre vonatkozóan nem
kérdõjelezhetõ meg.

Végül, de nem utolsó sorban elmondhat-
juk, hogy az Egyházkerület jogi ügyosztályá-
nak tevékenysége sokrétû, odafigyelést és pon-
tosságot megkövetelõ munka, hiszen a szinte
naponként változó jogszabályok figyelemmel
kísérése és alkalmazása nem könnyû feladat. 

A jelentésben felsorolt jogi ügyekkel, perek-
kel kapcsolatos iratok elõzetes egyeztetés és jo-
gosultság szerint megtekinthetõek az Igazgató-
tanácsi Hivatal jogi ügyosztályának irodájában. 

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását.

Nagyvárad, 2015. június 9.

FENESI TIBOR
egyházkerületi jogtanácsos

Fõtiszteletû Közgyûlés!

2014. június 2–5-e között Csûry István
püspök az Írországi Presbiteriánus Egyház
közgyûlésének vendége volt, az Észak-írországi
Belfastban. Jószolgálati útjára elkísértem egy-
házkerületünk elöljáróját, akit az a megtisztelõ
felkérés ért, hogy meghívott európai, amerikai
és afrikai egyházi elöljárók nevében köszöntse
a mintegy ezertagú küldöttgyûlést az ünne-
pélyes megnyitón. Igei köszöntõjében Csûry
István püspök köszönetet mondott az írországi,
határokon átívelõ presbiteriánus egyház
világot átkaroló külmissziós szolgálatáért.

A közgyûlés második napján Michael
Barry megválasztott moderátor fogadta a
királyhágómelléki püspököt, melynek rendjén
a további, testvéri együttmûködésrõl váltottak
szót. A stratégiai együttmûködés részleteirõl a
Külmissziós Bizottság vezetõjével, Uel Marrs
lelkipásztorral és fõmunkatársaival egyeztetett,
különös tekintettel az ifjúsági munkára. 

A látogatás rendkívüli alkalom volt egyhá-
zaink kapcsolatának szolgálatban kiteljesedõ
megújhodására.

*  *  *

A Szlovákiai Református Keresztyén Egy-
ház és a Királyhágómelléki Református Egy-
házkerület közötti a testvér-egyházi kapcsolat
jegyében igyekszünk megismertetni egymással
gyülekezeteinket, hagyományainkat, megbe-
szélni gondjainkat és megosztani gondolatain-
kat. Tavaly szeptember 13–15-én felvidéki test-
véreink, élükön Fazekas László püspökkel a
Szilágyság gyülekezeteivel, nevezetességeivel
és szépségeivel ismerkedhetnek. Köszönet il-
lesse Lukács József egyházkerületi fõjegyzõt a
testvéri együttlét megszervezéséért. 

Idén a gömöri egyházmegye lesz a testvér-
egyházi találkozó helyszíne, szeptember 4–6-a
között. 

*  *  *

2015. február 19–20-án Belfastban ülése-
zett a Református Egyházak Világközösségének
(REV) európai regionális bizottsága. Egyhá-
zunk képviseletében részt vettem a világszerte
több mint 80 millió református legmagasabb
szintû nemzetközi testületének területi tanács-
kozásán.

Az ülés központi témája a nacionalizmus
volt, a nyugat- és kelet-európai küldöttek a
kontinensünkön újjáéledõ nemzeti érzés
pozitív és negatív vetületeit, valamint az egy-
házak kapcsolatos szerepét vizsgálták. 

A nyugat-európai egyházak által sokáig
tabuként kezelt, és – teológiai alapon – eleve
elutasított nemzeti identitás és nacionalizmus
kérdésének felvetése azt a célt szolgálta, az
eltérõ tapasztalatokból megfogalmazott, nyu-
gat- és kelet-európai álláspontok közeledhes-
senek egymáshoz. 

*  *  *

2015. május 15–20-a között egyházkerüle-
tünk elöljárója a skót nemzeti egyház (Church
of Scotland) edinburghi közgyûlésének dísz-
vendége volt. Püspökünket elkísértem jószol-
gálati útjára. Testvéregyházunk egyhetes köz-
gyûlése évszázados hagyományokat tükrözõ
külsõségek között vette kezdetét az edinburghi
királyi palotában. A közgyûlés május 16-án,
szombaton megválasztotta testvéregyházunk új
moderátorát, Angus Morrison lelkipásztor
személyében, akit a leköszönõ moderátor, John
Chalmers a másnapi ünnepi istentisztelet kere-
tében iktatott be tisztségébe.

Egyházunk elöljárója a leköszönõ és hiva-
talba lépõ moderátorral, valamint George

Whyte lelkészi fõjegyzõvel folytatott megbeszé-
léseket a látogatás idején. Vendéglátóink szak-
mai és anyagi segítségnyújtást ígértek a király-
hágómelléki szeretetszolgálati tevékenység
megerõsítéséhez. A két egyház képviselõi
emellett megállapodtak, hogy ösztönözni fog-
ják a közvetlen testvér-gyülekezeti kapcsolatok
kiépülését. 

*  *  *

Tavaly indult el a svájci protestáns egyhá-
zak stratégiai programja a romániai református
egyház 2014–2017 közötti idõszakban történõ
támogatására, a HEKS segélyszervezeten ke-
resztül. A megállapodás értelmében a küszö-
bön álló, négy éves idõszakban 1.700.000 svájci
frankkal támogatják a két egyházkerület közös
missziói és szórvány-szolgálatát, valamint a
lelkipásztorok éves továbbképzését. Tavaly
novemberben Matthias Herren, a segélyszerve-
zet kelet-európai ügyosztályának vezetõje és
Susanne Loosli sajtóreferens társaságában
ellátogattunk a gencsi gyülekezetbe és annak
leányegyházközségeibe, ahol jó tapasztalatokat
szereztek egyházunk sajátos örömeit és nehéz-
ségeit, valamint célkitûzéseit illetõen. Június
végén Claude Ruey, a HEKS új elnöke látogat
egyházkerületünkbe: június 29-én találkozik a
püspökkel és munkatársaival, illetve felkeresi
a kisperegi gyülekezetet és annak szórvány-
egyházközségeit. Reménységünk van arra
nézve, hogy svájci testvéreink megtalálják a
módját az intézményesített támogatás 2017
utáni folytatásának.

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását.

Nagyvárad, 2015. június 12. 

ANTAL JÁNOS
elõadótanácsos

A Külügyi és Ökumenikus Osztály jelentése (2014/2015)
12. számú melléklet
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Jelentésünkben elsõsorban a kifejezetten
mûemléki jellegû beruházási, helyreállítási
illetve adminisztrációs tevékenységekre reflek-
tálunk, számbavéve az elmúlt egy év megva-
lósításait, támogatási forrásait és problémáit.

Az uniós finanszírozású HU-RO Magyar-
ország-Románia Határon Átnyúló Együttmû-
ködési program 2007-2013-hoz benyújtott
pályázatok közül, miután második körben
nyert a Nagyvárad-újvárosi református temp-
lomé, 2014 nyár elején megnyerték a köz-
beszerzési tendert és a szatmári székhelyû
Euras Kft. õsszel elkezdte a kivitelezést, mely
az északi torony szerkezeti megerõsítését, víz-
szigetelést és a teljes külsõ és belsõ restaurálá-
sát jelentette, ennek mintegy 85%-át teljesítet-
ték. Mivel a rendelkezésre álló összeg nem
fedezte maradéktalanul a felmerülõ költségeket,
ezért egyes részmunkálatokat – a csatorna-
rendszer cseréjét, ajtók restaurálását stb. – az
Egyházközség önerõbõl végeztette el, az ablak-
cserére pedig más pályázati forrásból került sor.
A végleges befejezés 2015 július végén várható.

Ugyanezen program kiírására a Tiszántúli
Református Egyházkerület, mint vezetõ part-
ner, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Terület-
fejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynök-
ség Nonprofit Kft., valamint romániai részrõl a
Királyhágómelléki Református Egyházkerület,
mint projekt partner által, „Középkori templo-
mok útja turisztikai célú attrakciófejlesztése”
címmel benyújtott közös projekt részesült
támogatásban és ennek utolsó fázisai kerültek
befejezésre 2014-ben, megtörtént a helyszínek
végleges átadása. Három Szatmár megyei
Árpád-kori templom (Bere, Csomaköz és
Krasznacégény) átfogó restaurálása történt
meg valamint az ákosi turisztikai info-pont

létrehozása, közel 350.000 eurós költségve-
tésbõl, ezt egészítette ki egy turistabarát infra-
struktúra elhelyezése további három középkori
eredetû mûemlékbe (vetési, egri és sárközúj-
laki templomok). Többszöri egyeztetés során
körvonalazódott, hogy a KRE szeretné a prog-
ramot a továbbiakban kiterjeszteni Bihar és
Szilágy megye felé is, ehhez a források felkuta-
tása folyamatban van.

2014-ben folytatódott a Nyugdíjpénztár
Kossuth (Independentei) utca 3. számú ingat-
lanjának tatarozása a héjazat cseréjével és a
fedélszék részleges megerõsítésével.

Ami a Sulyok István utcai új egyház-
kerületi székház kivitelezési folyamatát illeti,
jó ütemben, a mûszaki terveknek megfelelõ
minõségben halad a kivitelezés.

Az Egyházkerület területén levõ mûemlék-
templomok közül, melyek 2010-ben bekerültek
a Nemzeti Restaurálási Programba, egyetlen
esetben folytatódik a támogatás, ez a kraszna-
horváti templom.

Hadadon többízbeli egyeztetés nyomán a
rendkívüli költségekre és a település területén
folyamatosan észlelt, bizonytalan hatású és
következményû földmozgásokra továbbá a kö-
zeli vízmosás problémájának megoldatlansá-
gára való tekintettel az új templom felépítése
helyett a Degenfeld-kastély helyreállításának
szorgalmazása került elõtérbe, olymódon, hogy
annak díszterme adna helyet – ahogy az jelen-
leg is történik – a felújítás nyomán az istentisz-
teleteknek. Emiatt, illetve az itt folyó egyéb hit-
életi-mûvelõdési tevékenységek/programok
okán prioritásként kezeljük pályázati források
bevonását a kastélyhelyreállításba.

Közben továbbra is sürgõs volna a hadadi
mûemléktemplom feldúcolt fedélszékének mi-

elõbbi elbontása, viszont ennek elõfeltétele egy
tartószerkezeti szakvélemény elkészítése –
amire egyelõre nem akadt tervezõ –, valamint a
kivitelezés összegének elõteremtése.

A szilágynagyfalusi Bánffy kastély restau-
rálására az Egyházközség a Babes-Bolyai
Tudományegyetem keretén belül mûködõ
Kutatóintézettel közösen pályázna.

Kisperegen a fedélszék gerendaszerkezeté-
nek problémái miatt pályázati támogatás és
részben önerõ bevonásával megtörtént a fedél-
szék elbontása, amit szerkezeti megerõsítés és
a boltozat visszaépítése követett.

Nyolc templom (Csatár, Pelbárthida, Bo-
gyoszló, Szilágypér, Magyarberkesz, Szalárd,
Vadász, Érsemjén) helyreállításának elõkészí-
tését, a tervek elkészítését illetve aktualizálását
irányoztuk elõ a 2015-ben kiírandó úniós
Vidékfejlesztési Program keretében, ám a fris-
sen nyílvánosságra került pontozási rendszer
úgy tûnik, hogy gyakorlatilag lehetetlenné te-
szi a sikeres pályázást.

Három további nagyméretû beruházást –
az ákosi, tasnádi és máramarosszigeti temp-
lomok felújítását – szeretnénk a Regionális
Operatív Program keretén belül benyújtani,
ehhez készülnek a mûszaki dokumentációk.

Amennyiben a FEADR vidékfejlesztési
program nem váltja be reményeinket, akkor a
2016-ra várt, kifejezetten mûemlékhelyreállítá-
sokra kiírandó Rómer Flóris-program nyújthat
keretet és megoldást az elõkészített pályázatok
számára.

Nagyvárad, 2015. június 10.

EMÕDI TAMÁS
mûszaki elõadótanácsos

Az Építészeti és Mûemlékügyi Szakbizottság jelentése 
a 2014 májusa és 2015 júniusa közt eltelt idõszakról

13. számú melléklet

„Erõm és énekem az Úr...” (Zolt 118,14)

Az Egyházkerületi  Zenei Bizottság 2014-
ben három alkalommal ülésezett. Február 15-én
Albison tartotta évkezdõ gyûlését, ahol a
választási ciklus elsõ három évének zenei ese-
ményeit értékelték ki, a megvalósításokat vala-
mint a megoldásra váró feledatokat. Kijelölték a
2014-es esztendõ zenei eseményeinek idõpont-
jait (Kántorképzõ Tanfolyam, Hegyközszent-
miklósi Zenetábor, õszi kántorkonferencia). A
Zenei Bizottság foglalkozott néhány kántor
beadványával, akik nehezményezték, hogy
különbözeti vizsgát kell tenniük ahhoz, hogy
megkapják a C kategóriás minõsítést. A bizott-
ság véleményezte a beadványt és megállapította,
hogy a Kánon 32. paragrafusa értelmében az
egyetemet végzett kántoroknak le kell vizsgáz-
niuk a nem zenei tárgyakból. Ennek értelmében
kidolgozásra került a különbözeti vizsga anyaga,

valamint az érintett kántorok meghívót kaptak a
Kántorképzõ Tanfolyamra, ahol levizsgázhat-
nak. 2014 tavaszán megjelent a Refomátus Zenei
Kalendárium, mely az elõzõ év kiemelkedõ
zenei eseményeinek képes beszámolóit, interjú-
kat, konferenciák anyagát, kottaajánlót tartal-
maz, valamint ebbõl az alkalomból összeállt a
KRE kántorainak címtára is.  A Zenei Kalendá-
rium mûfajában és tartalmában, kivitelezésében
is egy minõségi, a határokon túl is elismerést
szerzett kiadvány, mellyel egy úttörõ kezdemé-
nyezés valósult meg, megjelenítve ezáltal az
egész egyházkerületben folyó zenei munkát. A
Zenei Kalendárium bemutatójára március 19-én
került sor a Lorántffy Zsuzsanna Református
Egyházi Központban, ahol Fekete Csaba debre-
ceni lelkész-tanár méltatta a kiadványt.

2014 márciusában egyházkerületi zenei
elõadó részt vett a Nagykõrösön megrendezett
egyházzenei konferencián, melyen elõadásra

kérték fel. Ennek keretén belül bemutatta a
KRE-ben folyó zenei munkát, a kántorképzést
valamint ismertette a kántorok jogairól, köte-
lességeirõl szóló, 2011-ben elfogadott jog-
szabályt. Ennek az elõadásnak az anyaga meg-
jelent a Collegium Doctorum címû szakmai
folyóiratban, Budapesten.

Június 21-én tartott ülésén a Zenei Bizott-
ság a nyári zenei programok részletes kidolgo-
zásával foglalkozott, a kalendárium terjesztését
szervezték meg valamint felmerült a szatmári
lelkészkórus tevékenységének kreditpont sze-
rinti besorolása. Ez utóbbi kérés nem kapott
megfelelõ elbírálást, mivel az OLTT csak szak-
mai továbbképzésnek  ítél kreditpontot.

A Zenei Bizottság dolgozik az egyházkerü-
let orgonáinak és kórusainak pontos kimutatá-
sán. Az orgonák felmérése nemcsak hangszer-
történeti- és mûemléki státusuk szempontjából
fontos, hanem felújításuk érdekében is. Ebben

Zenei jelentés (2014/2015)
14. számú melléklet
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az irányban lépéseket kell tenni, hiszen a mû-
emlék orgonák a gyülekezeti éneklést szolgál-
ják, az elektromos hangszerek csak utánzat lát-
szatát keltik, ez utóbbiak semmiképpen nem he-
lyettesíthetik a történelmi orgonákat. A jöven-
dõre nézve, az anyaországhoz hasonlóan létre
kell hozni egy orgonaalapot, mely a gyülekeze-
teket segíti mûemlék orgonáik helyreállításá-
ban. A kórusok nyilvántartása pedig azért is
fontos, mert nemcsak itthoni, de határon túli
zenei rendezvényekre is kapunk meghívást,
melyeken egyházkerületünk egy, vagy több kó-
rusa is képviseli a Királyhágómelléket (Refor-
mátus Zenei Fesztivál, Református Énekek
Hangverseny, kórustalálkozók).

2014. Július 21-27 között zajlott a IV.
Hegyközszentmiklósi Zenetábor, melyen 65
gyermek tanult furulyán, gitáron és harmóniu-
mon játszani. A tábort idén is megtisztelte
Berkesi Sándor Liszt-díjas karnagy, aki egy na-
pon tanított és elõadásokat tartott a jelenlévõk-
nek. Köszönet illeti Herman Csaba érmelléki
zenei elõadót a szervezésért. 2014. július 28-
augusztus 16. között sor került a IX. Kántor-
képzõ Tanfolyamra, melyen 22 hallgató vett
részt és két hallgató tett záróvizsgát. A kántor-
képzõnek vendégtanára is volt, Marczi Ernõ, a
debreceni Kántus titkárának személyében.

Szeptember 13-án a Zenei Bizottság a
november 6-án megrendezésre került szakmai
napot készítette elõ, összeállította a 2015-ös
Zenei Kalendárium tartalomjegyzékét vala-
mint szorgalmazta az idõs kántorok elismerõ
oklevélben való részesítését. Ezzel a gesztussal
szeretnénk megköszönni a több évtizedet szol-
gált, idõs kántorok munkáját, áldozatvállalását.

2014 októberében Bodnár Lajos lelkipász-
tor, az aradi egyházmegye zenei elõadója kép-
viselte egyházkerületünket a Nagyszebenben
megrendezett EKEK (Európai Keresztény
Egyházzenészek) Konferenciáján.

November 6-án Szatmáron találkoztak a
szatmári egyházmegye lelkipásztorai és az egy-
házkerület kántorai. A szakmai nap délutánján
az egyházzenészek megtartották éves konferen-

ciájukat. Elõadást tartott Fekete Csaba vala-
mint Böszörményi Gergely zenei igazgató. A
konferencia zárásaként a nagykárolyi Carmina
Renascencia régizene együttes hangversenyére
és graduálos esti áhítatra került sor, melyen
szolgált a Kántorok Kórusa. Köszönetet mon-
dunk Higyed Gyöngyi zenei elõadónak a
szervezésért.

Kicsit megkésve, de változatlanul tartal-
mas és igényes kiadásban jelent meg a 2015-ös
Református Zenei Kalendárium. A kiadvány
megjelentetéséhez 18 munkatárs járult hozzá
beszámolókkal, szakmai írásokkal. Önköltségi
áron a bihari Pentaprint Nyomda vállalta a ki-
adását. Mivel a kalendárium anyagának össze-
gyûjtése, szerkesztése, korrektúrázása valamint
közel 15 anyag megírása az egyházkerületi
zenei elõadó munkája, aki nem fõállásban, ha-
nem iskolai és egyházi munkája mellett vállalta
ezt a feladatot, így egyelõre nem kivitelezhetõ
az, hogy a kalendárium hamarabb, még
decemberben megjelenjen. Mindezzel együtt a
kiadvány továbbra is nagy érdeklõdésre és
fogadtatásra talált nemcsak egyházkerületünk-
ben, hanem a határokon túl is. 

Örvendetes, hogy egyre több egyházmegye
kapcsolódik be a kórustalálkozók megszervezé-
sébe. Nagybánya, Szatmár, Érmellék, Nagy-
károly, Szilágysomlyó, Zilah és Bihar egyház-
megyei kórustalálkozói közel kétszáz, eseten-
ként ennél több kórustagot is megmozgat. Ezek
a találkozók áldott alkalmai a közös éneklésnek
is, ugyanakkor a gyülekezeti ének minõségét is
javítani kívánja, tovább bõvítve, frissítve a kó-
rusok repertoárját, elõadásuk színvonalát. Az
érmelléki egyházmegyét követõen már a zilahi
egyházmegyében is megszervezik az ifjúsági
kórusok zenés találkozóját. Több helyen zene-
karok találkozójára is sor került, ezek az alkal-
mak az ifjúsági énekek misszióját szolgálják.

Nagyon értékes és kiemelkedõ esemény a
Batizi Énekverseny, mely a gyülekezeti éne-
keink megismerését, népszerûsítését szolgálja,
egyre nagyobb érdeklõdésre tart számot a fia-
talok körében.

A Zenei Bizottság minden esztendõben
szorgalmazza az egyházmegyei kántortalálko-
zók, szakmai napok megszervezését. Ebben elõl
jár Érmellék, valamint bekapcsolódott a
nagykárolyi egyházmegye is, mely 2015-ben az
OLTT által akkreditált szakmai napokat tart.

Szükség van az alkalmazásban lévõ kánto-
rok folyamatos továbbképzésére, karvezetõi
kurzusok tartására. A 2015-ös, X. Kántor-
képzõ Tanfolyam továbbképzõt szervez C
kategóriás kántorok számára a képzõ második
hetében, ahol lehetõség nyílik minõségi
orgonajáték tanulására Draskóczy László
zeneszerzõ jóvoltából.

A KRE Zenei Bizottsága célul tûzte ki az
Egyházkerületi Kántorszövetség megalakítását.
Ennek a szövetségnek az alapszabályzata a
RORLÉSZ alapszabályzatának mintájára ké-
szült el és benyújtottuk az Igazgatótanácsi
Hivatalhoz, továbbgondolás és jóváhagyás
végett. Ugyanakkor elengedhetetlenül szüksé-
gessé vált egy részletes, a kántori szolgálatot, a
kántorok alkalmazását, képzését és továbbkép-
zését szabályozó kántortörvény kidolgozása,
mivel a kántoroknak nincs semmilyen érdek-
védelmi szervezete olyan kirívó esetek elkerü-
lése végett, mint amilyen a 2015 áprilisában
történt Nagyvárad-rogériuszi kántorváltás és
kántorválasztás volt. Az ilyen esetek sajnos
megkérdõjelezik mind a Kántorképzõ Tanfo-
lyam, mind az Egyházkerületi Zenei Bizottság
létjogosultságát.

Továbbra is szeretettel várjuk a kántor-
képzõre mindazokat, akik szeretnék megta-
nulni a gyülekezeti énekeket és ezek kíséretét.
Isten áldását kérjük az egyházkerületünkben
folyó, minden szintû zenei munkára, hogy
legyen istentiszteleteink zenei szolgálata Isten
dicsõítésére méltó. Ebben segítsen mindnyá-
junkat a mi Urunk.

Nagyvárad, 2015. június 23.

OROSZ OTÍLIA VALÉRIA
egyházkerületi zenei elõadó

Fõtiszteletû Közgyûlés!

Örömmel közlöm, hogy egyházkerületünk
minden megyéjében egyre szervezettebben
nyilvánul meg és szolgál a lelkészértekezleti
szövetség. Minden egyházmegyében megtartat-
tak a negyedévi értekezletek, melyeken igen
nagy létszámban vettek részt a lelkipásztorok.
A nagyobb érdeklõdést az értekezleti gyûlések
iránt az is magyarázza, hogy a megyei értekez-
leteken való részvételért évi négy kredit pontot
kapnak a lelkipásztorok, ha az OLTT által akk-
reditált elõadásokat hallgatnak.

A negyedévi értekezleteken való részvétele-
ken túl, vannak egyházmegyék ahol elindult, a
havonkénti lelkipásztorok bibliaórai közössége.

Van olyan egyházmegye, ahol a lelkészér-
tekezleti szövetség, jelentõs pénzadománnyal
támogatja a megyébe tartozó lelkészek kará-
csonyi megajándékozását.

A legutóbbi egyházkerületi közgyûlésen
elhangzott beszámoló óta Királyhágómelléki
Református Lelkészértekezleti Szövetségben a
következõ események történtek:

1. 2014. szeptember 24-én egyházkerületi
konferencia volt Nagyváradon, kb. 120 lel-
kipásztor jelenlétében. Ezen az értekezleten két
elõadást hallgattak a lelkészek: dr. Gaál
Botond – A lelkipásztor, mint tudós ember  és
Dr. Kiss Jenõ – A lelkipásztor, mint korszerû
igehirdetõ. Ezen az értekezleti találkozón vég-
bement a kerületi szintû értekezleti tisztújítás,
melynek rendjén elnöknek Gál Sándor gencsi
lelkészt, alelnöknek Szász Bálint Róbert
szilágysámsoni lelkészt és pénztárosnak Dobai
Zoltán ákosi lelkészt választották a  ciklusból
hátralevõ 3 esztendõre.

2. 2014. október 14-15-én, Szovátán az
ERLÉSZ konferencián az elnök képviselte a
kerületi lelkészértekezletet.

3. 2014. október 22- én Kolozsváron OLTT
gyûlés volt, ahol az elnök a testület tagjaként
vett részt.

4. 2015. február 13-án, Marosvásárhelyen
RORLÉSZ vezetõségi gyûlés volt, ahol Gál
Sándor  elnök és  Szász Bálint Róbert képvisel-
te a királyhágómelléki értekezleti szövetséget.

5. 2015. március 6-án, Gencsen az egyház-
megyei elnökök találkoztak a kerületi vezetõ-
ség elnöklete alatt és évi beszámolójukat meg-
tartották.

A kerületi lelkészértekezlet jelenleg 16016
lejjel rendelkezik, amibõl 9200 lej a bankban van.

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását.

Nagyvárad/Gencs, 2015. július 4.

GÁL SÁNDOR
lelkészértekezleti elnök

A Királyhágómelléki Református Lelkészértekezleti Szövetség jelentése
16. számú melléklet
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Nagy örömmel kezdtem írni a 2014-es évi
beszámolómat, mivel több éves várakozás után
a kerületünk mind a kilenc egyházmegyéjében
megtartották az egyházmegyei presbiter
szövetségi konferenciát.

Õszi-tavaszi konferenciát három egyház-
megyében tartottak: Szatmár, Zilah, Temes.
Három egyházmegyében presbiteri kis-köri
képzés folyik (Szilágysomlyó, Zilah, Bihar).
Valamelyest növekedett az önálló presbiteri
bibliaórák száma.

Megtartottuk 2014. március 22-én az egy-
házkerületi PSZ közgyûlését a Lorántffy Zsu-
zsanna egyházi központban.

Részt vettünk 2014 július 11-13 között a
XIX. Kárpátmedencei PSZ konferencián mint-
egy 32 fõvel. 

2014. augusztus 29-30 került sor az
EREKPSZ és a KREKPSZ közös konferenciá-
jára Kolozsváron a Diakóniai központban me-
lyen egyházkerületünkbõl 43 presbiter vett
részt. A rendezvénynek a költségeire támoga-
tást kaptunk pályázat útján a Magyarországi
Emberi Erõforrás Minisztériumától, valamint
egyházkerületünktõl.

A KREKPSZ õszi elnökségi ülését október
17-18-án tartottuk Hídalmáson.

A Magyarországi Presbiter Szövetség köz-
gyûlésén Venter Miklós fõtitkár képviselte
szövetségünket.

Elnökként részt vettem a Magyarországi
Presbiter Szövetség õszi elnökségi ülésén.

November 6–8. között Sárospatakon került
sor a Bodrogkeresztúri konvent 280. évfordu-
lójára melynek keretében egy együttmûködési
szerzõdést írt alá a Magyar Presbiteri Szö-
vetség, Erdélyi Presbiteri Szövetség, Kárpátal-
jai Presbiteri Szövetség, Felvidéki Presbiteri
Szövetség és a Királyhágómelléki Presbiteri
Szövetség.

A Magyar Presbiter Szövetségtõl 2015-ben
egy használt számítógépet és egy új
multifunkcionális nyomtatót, fénymásolót
kaptunk használatra 2023-ig.

Köszönetet mondunk minden támogatónk-
nak a támogatásért.

2014-ben támogatást nyújtottunk a Fekete-
erdõi Református templom építésére. 

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a Harangszó
presbiteri oldala 2014 januárjától megszûnt, a

24 számban összesen 9 számban jelent meg 4
oldalt kitevõ cikk vagy cikkecske a szövetsé-
günk életérõl.

TERVEINK 2015-RE

Szeretnénk megtartani tavaszi közgyûlé-
sünket, õszi elnökségi ülésünket melyet
Sólyomkõvárra október 9-10-re tervezünk.

2015. augusztus 28-30 között kerül sor a
KREKPSZ és az EREKPSZ közös konferenciá-
jára Kolozsváron a Diakóniai központban.

2015 õszén szeretnénk részt venni kép-
viseleti alapon a Magyar Református Presbi-
teri Szövetség 25 éves Jubileumi emlék konfe-
renciáján.

Terveink között szerepel egy presbiteri
újság beindítása, kiadása.

Nagy figyelmet fordítunk az õszi presbiter
választásokra, az önálló presbiteri bibliaórák
megtartására.

Nagyvárad, 2015. június 21.

LÁSZLÓ KÁLMÁN
elnök

A Presbiter Szövetség beszámolója (2014/2015)
15. számú melléklet

Az 1990-2014 között eltelt közel két és fél
évtized során sajnálatos módon a KREK-nek
nem volt elképzelése, sem hosszú-, sem rövid-
távú tervezete az egyházkerületi és a parókiális
levéltárak állományainak szakszerû megõrzésé-
rõl, rendezésérõl, feldolgozásáról, kezelésük-
nek mikéntjérõl. Kivételt képez az a néhány
esztendõ (2000/2001-2006) amikor Fazakas
Márta levéltárosságának idején maximálisan
kihasználva az akkori kedvezõ konjunktúrát,
anyaországi pályázatok (NKÖM, NKA) segítsé-
gével megfelelõ polcrendszert és savmentes
levéltári dobozokat beszerezve sikerült a teljes
levéltári állományt „higienizálni”. Bár e rövid
idõszak alatt mindössze csak alapszinten volt
lehetséges a meglévõ hiányosságokat kezelni,
kétségtelen, hogy a kerületi levéltárat a papír-
temetõ kategóriából sikerült átemelni a ren-
dezetlen/részben rendezett levéltár szintjére.
Ugyan Fazakas Márta levéltárosságát megelõ-
zõen és azt követõen is volt papírforma szerinti,
fizetett levéltárosa az egyházkerületnek, tény-
leges levéltári munka ezen idõszakokban
egyáltalán nem folyt, az elmúlt években akár a
meglevõ csekély rend lebontásáról is beszélhet-
nénk. Különösen szembeötlõ és sajnálatos e
tényállás tekintettel arra, hogy 1990 után – er-
délyi és partiumi szinten – a KREK kivételével
történelmi egyházaink összes fõhatósága többé-
kevésbé, sok esetben példásan rendezte/kezelte
levéltárainak problematikáját. A levéltárak zö-
mében már részletes fondjegyzék készítésével
foglalatoskodnak a levéltáros kollégák.

E vázolt helyzetben igen örvendetes tény,
hogy a KREK vezetõségének ezen áldatlan álla-

potokat megváltoztatni kívánó szándéka az el-
múlt esztendõben szerencsésen találkozott a
Tiszántúli Református Egyházkerületi és Kol-
légiumi Levéltár (TREL-Debrecen) segíteni
akarásával. Konkrétan egy hosszútávú együtt-
mûködés küszöbén állunk, melynek során a két
intézmény partneri kapcsolatot kíván létesíte-
ni, akár intézményesíteni a váradi egyház-
kerületi levéltár fióklevéltári státusát. A debre-
ceni anyaintézmény hosszútávon is hajlandó
lenne anyagi, szakmai és technikai segítséget
nyújtani archívumunknak.

ELÕZMÉNYEK ÉS AZ EGYHÁZKERÜLETI
LEVÉLTÁR JELEN ÁLLAPOTA

Az Egyházkerületi Levéltár összességében
mintegy 230 folyóméternyi iratanyaga az aláb-
bi nagyobb alegységekbõl (fondokból) tevõdik
össze:

· A nagyváradi egyházközség történeti
iratállományának egy része (XVIII. század vé-
gétõl), mennyisége: kb. 21 folyóméter (a továb-
biakban fm.)

· A KREK 1923-1943 közötti levéltári állo-
mánya mennyisége: 1,5 fm.

· A Nagyváradi Református Egyházkerület
1945(1948)-1989 közötti iratállománya mennyi-
sége: a gazdasági levéltár kb. 35 fm., az igaz-
gatási iratok kb. 39 fm., a mûszaki osztály iratai
kb. 3 fm. (összességében kb. 64 fm.)

· A Lippa-Radnai Egyházközség iratai
(1890-tõl), mennyisége: 2 fm.

· Feketegyarmat, Hegyközkovácsi, Hegy-
közszentimre, Margitta, Kaplony, Szilágysám-

son parókiális levéltárai, mennyiségük össze-
sen kb. 7 fm.

· A Lugosi Helynökség iratai (1941-1948),
mennyisége: kb. 2 fm.

· A Szatmári és Nagykárolyi Egyházmegyék
esperesi levéltárainak egy része (XVIII. század-
tól, zömmel XX. század), mennyisége: kb. 50 fm.

· A Máramaros-Ugocsai Esperesség törté-
neti levéltárának egy része (XVII-XIX. század),
mennyisége: kb. 4 fm.

· 1989 utáni levéltári állomány, mennyisé-
ge: a KREK Igazgatótanácsi Hivatalának iratai
(1990-2009), 28 fm. a Püspöki Hivatal iratai
(1990-2008), 7 fm., a Gazdasági Hivatal iratai
(1995/2000-2011), 13 fm.

Az 1990 elõtti összes, ma már történeti
iratállománynak tekinthetõ fond kapcsán meg-
állapítható, hogy azok a korabeli szigorú,
következetes és mindenkoron be is tartott (ez
az 1948-1990 közötti idõszakra is igaz!) iratke-
zelési, levéltári és raktározási szabályozások-
nak köszönhetõen az 1980-as éveket teljes
rendben, a legtöbb esetben példás rendben
érték meg. Ez a vidéki, parókiális levéltárakra
is igaz, ahol az 1964. évi szabályozások nyomán
kialakult rend honosodott meg és számos paró-
kián ma is ez lelhetõ fel, sokszor érintetlen
állapotban! Ez akkor is helyénvaló meg-
állapítás, ha tudjuk, hogy az 1974. évi állami
levéltári törvényi végrehajtás (államosítás)
gyakorlatba ültetésének során jelentõs mérték-
ben csonkultak az egyes állományok. Már-már
végzetesnek bizonyult az 1990-1998 közötti
évtized, amikor is egyházkerületi szinten a

Jelentés a KRE Levéltárának állapotfelmérésérõl, a 2014/2015. évi
digitalizálási munkálatokról és a levéltár tervbe vett költöztetésérõl

17. számú melléklet
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levéltárak ügye teljességgel háttérbe szorult.
Az egyházkerületi levéltárat több alkalommal
is felügyelet nélkül, tervezetlenül és meggon-
dolatlanul költöztették. A különbözõ prove-
nienciájú fondok összekeveredtek, jó esetben
csak iratcsomók szintjén, rossz esetben a
szétesett dobozok és iratkötegek után áttekint-
hetetlen, ömlesztett jellegû papírhegyek kelet-
keztek, a már említett papírtemetõ. Mindezt
személyes tapasztalatok alapján rögzítem,
hiszen 1998-ban egy mindössze fél éves mun-
kát finanszírozó pályázat segítségével a ma az
Illyés Gyula könyvesboltnak helyet adó ter-
mekben kialakított átmeneti raktárban próbál-
tam valamelyes rendet teremteni és felmérni a
helyzetet.

E kártételeket vélhetõen egy több évet, év-
tizedet igénylõ rendezés tudja majd eltüntetni.
A jövõ feladatai közül ez a legfontosabb, hiszen
történeti értékû állományrészekrõl van szó.

A LEVÉLTÁR 2015/2016. ÉVI KÖLTÖZTETÉSE

Az új egyházkerületi székház 2015 õszére
várható végleges felépültét követõen a levéltár
költöztetésére akkor kerülhet sor, amikor a
kijelölt helyiségek (szám szerint négy) teljesen
kiszáradtak (betonfalak, aljzat, vakolat). A
költözés megkezdését semmi egyéb nem befo-
lyásolhatja mint a páratartalommérõ kijelzõ-
jének állása. Végzetes következményei lehet-
nek a papíranyag penészedésének!

Megfelelõ mennyiségû Salgó-Dexion
rendszerû levéltári állvány áll rendelke-
zésünkre (a korábban hiányzó mintegy tíz
folyóméternyi, ötszintes polcegységet a deb-
receni levéltár pótolta 2015-ben, adomány-
ként). Mintegy 500 darab jelenleg hiányzó sav-
mentes levéltári dobozt ugyancsak Debre-
cenbõl kapunk még ezen év folyamán.

A költöztetésre egyelõre nincs elkülönített
költségvetés, így a mindössze 100-150 méter-
nyi távolságba történõ átszállítást szakaszosan,
apránként fogja elvégezni a levéltáros, egy kör-
vonalazódó – relatív csekély költséggel járó –
segítség igénybevételével. Mindez valószínûleg
néhány hónapot fog igénybe venni, hiszen több
tonnányi papírról és a teljes állványzat szét- és
összeszerelésérõl van szó.

A történeti értékû levéltári egységek a
magasföldszinten lévõ két helyiségben, a fenn-
maradó rész pedig két alagsori helyiségben
lesz elhelyezve.

AZ EGYHÁZKERÜLET PARÓKIÁIN FOLYÓ
DIGITALIZÁLÁSI MUNKÁLATOKRÓL

A debreceni TREL kezdeményezésére és
anyagi segítségével 2014 márciusában kezdõ-
dött el az egyházkerület parókiális levéltárai-
nak vélhetõen még több éven át tartó digitali-
zálása. A munka során minden 1944 (eseten-
ként 1920) elõtti iratot lefényképezünk, mind-
eddig kb. 170.000 felvétel készült. A jelenlegi
pályázati összegbõl 2015 végéig szeretnénk be-
fejezni a bihari és az érmelléki egyházmegyék

összes történeti levéltári állományának a digi-
talizálását (a különbözõ okokból kimaradt és
kimaradó néhány parókiára utólag sor fog
kerülni). Ugyancsak 2014-ben kezdtük el e
munkát a szilágysomlyói egyházmegyében,
ahol a nyári idõszakban (július/augusztus) van
lehetõségünk dolgozni, 2015 nyarán ezt foly-
tatni fogjuk és terveink szerint az állományok
javára ott is sor kerülhet már ebben az évben.
Ugyancsak 2015-ben, augusztusban tervezzük
a máramarosszigeti levéltár fotózását, majd azt
követõen a nagybányai esperesi levéltárét. E
Nagyváradtól távol levõ objektumok (Márama-
rossziget, Nagybánya) esetében másként nem
tudjuk megoldani a munkát, mint debreceni és
kolozsvári kollégák bevonásával, kampánysze-
rûen, egy-két hetes intenzív turnusokban.

A földrajzilag közelebb levõ levéltárak (bih-
ari, érmelléki, nagykárolyi egyházmegyék terü-
letén levõk) fotózása 2015 áprilisától az egyház-
kerületi levéltárban történik, a szóban forgó
iratanyag beszállítását követõen. Többnyire
egy-két hetet vesz igénybe egy parókiális levél-
tár fotózása. A korábbi gyakorlathoz mérten
(mindennapi kiszállás és helyszíni munka) ez
óriási anyagi megtakarítást jelent. E tekintet-
ben kérnénk az esperesi hivatalok és az egyház-
községek együttmûködését. Az eddigi tapasz-
talatok e téren kifejezetten pozitívak voltak!

E digitalizálási projekt mindenképpen
prioritást élvez, hiszen biztonsági másolat
készül az összes történeti értékû dokumentum-
ról (a teljes adatbázis egy példánya az Egyház-
kerületi Levéltárban, egy példánya pedig a
debreceni Egyházkerületi és Kollégiumi Levél-
tárban lesz elhelyezve). Lassan két évtizedes
levéltárosi pályafutásom során számtalan eset-
ben találkoztam pusztulófélben lévõ, padlásra,
pincébe vagy nyirkos melléképületekbe szám-
ûzött egyházközségi levéltárakkal (itt katolikus,
református és unitárius levéltárakra egyaránt
gondolok!), vagy olyan helyzetekkel amikor
már csak a megsemmisülés tényét lehetett
konstatálni. A 2014-tõl meglátogatott közel fél-
száz bihari, érmelléki és szilágysomlyói espe-
rességhez tartozó parókiális levéltár jelenlegi
helyzete összességében kielégítõnek mondha-
tó, ám hiányosságok (a tárolás fizikai és bizton-
sági körülményeire gondolok) bõven vannak,
egy-két esetben kifejezetten súlyosak! Ez utób-
biakat orvosoltuk, ez is hozadéka e projektnek,
elõbb-utóbb ugyanis minden egyházközségre
sor kerül. Legalább kéttucatnyi parókiának ma
már egyáltalán nincs levéltára, ezek között igen
jelentõs (városi), óriási múlttal rendelkezõ
közösségek is vannak, például Belényes, Élesd,
Nagyszalonta, Érmihályfalva. Utólag már
nehéz eldönteni, hogy ezeknek mi lett a sorsa.
Nem hagynám szó nélkül a pozitív élményeket
sem, a pedáns módon, szakszerûen, tiszta
környezetben tárolt levéltárak megemlítését,
ezeket nevesíteném a teljesség igénye nélkül:
Bályok, Köröskisjenõ, Mezõtelki, Micske,
Szalárd, Tamáshida.

E témával kapcsolatban szeretnék elosz-
latni egy máig fennálló és széltében-hosszában

hangoztatott régebbi eredetû tévképzetet: az
1973/1974. évi levéltári államosítási akció
során a parókiális levéltárakból kiemelt (hol
több, hol kevesebb mennyiségû) iratanyag tel-
jes egészében, hiánytalanul az állami levéltár
területileg illetékes kirendeltségein található
(a kutathatóság idõnkénti akadozása/akadályo-
zása és a levéltárak restitúciója más kérdés). Az
állami iratpusztításról és megsemmisítésrõl
szóló mendemondák e téren tévesek! Az 1940-
es évek végén, vagy az 1950-es évek elején
helyi túlkapások nyilván történhettek és
ezeknek során pusztulhattak el iratanyagok,
ám az 1973/1974. évi események már másról
szólnak! Nagyon sok helyen fennmaradtak az
1973/1974. évi államosítás átvétel/átadási
jegyzõkönyvei és azokon a helyszíneken ahol a
megmaradt, át nem vett iratállományra a mai
napig vigyáztak az egyházközségek, tökélete-
sen összeilleszthetõ a helyben és az állami le-
véltárban õrzött két csonkalevéltár és összeáll
az eredeti egész! Az állam idõnkénti ostorozása
helyett levéltárak tekintetében tehát célsze-
rûbb volna a ma is a tulajdonunkban lévõ irat-
anyag szakszerû kezelésére, tárolására kon-
centrálni.

FELHÍVÁS AZ ESPERESSÉGEKHEZ ÉS
EGYHÁZKÖZSÉGEKHEZ

Az egyik legfontosabb forrástípusból az
egyházkerületi levéltár igencsak hézagos állo-
mánnyal rendelkezik. Az egyházmegyei nyom-
tatott közgyûlési jegyzõkönyvek sorozatairól
van szó (többnyire 1880-1920 közötti idõszak-
ból). Nem egyedi értékek ezek, hiszen nyom-
tatványokról van szó, azonban igen gazdag
információbázist jelentenek. Amennyiben
levéltáraikban ilyen nyomtatott közgyûlési
jegyzõkönyv sorozatok volnának és azokat nél-
külözni tudnák, a levéltár szívesen átvenné
azokat. A gyakorlat azt mutatja, hogy e nyom-
tatott jegyzõkönyvek általában kiadói puha-
kötésben maradtak fenn, sok esetben ezek már
szétestek lapjaikra. Egy-egy parókiális
levéltárban sokszor több példányban õrzõdtek
meg e nyomtatványok, a legtöbb esetben azon-
ban ezeket már rég kiselejtezték. Az összes
egyházmegye egykori jegyzõkönyvi sorozatára
érvényes e felhívás. Az elmúlt idõszakban a ké-
meri és zoványi parókiáktól kaptunk többtucat-
nyi jegyzõkönyvet és Nt. Gellén Sándor es-
peres úrtól ígéretet kaptunk máramaros-ugo-
csai, nagybányai, esetleg szatmári sorozatokra.

Tisztelettel kérném jelentésem elfogadását
azzal a megjegyzéssel, hogy észrevételeim kri-
tikus hangvétele kizárólag a jobbítás szán-
dékától vezérelt, terjedelmének tekintetében
pedig – mint elsõ jelentés – a legfontosabb
irányelvek leszögezésétõl és ténymegállapí-
tások szükségességétõl meghatározott.

Nagyvárad, 2015. június 9-én 
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