
Ha az ÚR nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ha az ÚR nem őrzi a várost, hiába vigyáznak rá 
az őrök. Hiába keltek korán, és feküsztök későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek. De akit az ÚR 

szeret, annak álmában is ad eleget.  

(Zsolt.127,1-2) 

ESPERESI JELENTÉS a 2017-ES ESZTENDŐRŐL 

 

Nagytiszteletű Egyházmegyei Közgyűlés! 

 

Mint templomépítő lelkész, számomra természetes és magától értetődő a fenti mottóige 
alapgondolata: ha az Úr nem épít, akkor az építők munkáján sem látszik a haladás. Hogyan épít 
az Isten bennünket? Miben mutatkozik meg az Úr építő akarata egyházmegyénk lelki- és egyéb 
vonatkozású dolgaiban? Talán többek között úgy is, ahogy a régi latin mondás is tartja: vox 
populi vox Dei est – azaz a közösség akarata Isten akarata egyben. Ennek margóján tiszta 
lelkiismerettel mondhatom, hogy esperesi szolgálatom kezdete óta igyekszem elképzeléseim és 
cselekedeteim egyaránt az egyházmegyei vezető testületek és maga a közösség akaratához 
igazítani (tudván persze azt is, hogy tökéletesen mindenkinek megfelelni lehetetlen). Vallom, 
hogy az igeszolgálat és az imádságunk mellett nagyon fontos továbbra is a mindig időben 
kiküldött információ és a Szentírásnak és egyházi törvényeinknek megfelelő közösségi döntés. 
Több szem mindig is többet lát – ez nagyon is igaz – mint ahogy az is, hogy több szív és lélek 
együttgondolkodása és együttmunkálkodása hamarabb hoz eredményeket, mint az egyéni 
akciók. Elsősorban Isten iránti hálaadással, Előtte való alázattal és közgyűlési szolgatársaim, 
valamint egész egyházmegyénk közössége iránti tisztelettel teszem meg a 2017-es esztendő 
vonatkozásában esperesi jelentésem. 

 

1. DEMOGRÁFIAI ADATOK  

ANYAEGYHÁZKÖZSÉG LÉLEKSZÁM 2017.12.31.-én 

Adyfalva 26 

Ákos 471 

Bere 76 

Bogdánd 797 

Börvely 1020 

Dobra 635 

Domahida 135 

Érdengeleg 99 

Érendréd 286 

Érkávás 21 

Érkőrös 154 

Érszakácsi 384 

Érszentkirály 188 

Gencs 557 

Hadad 464 

Hadadnádasd 428 

Iriny 265 

Kaplony 205 

Királydaróc 97 

Kismajtény 286 



 

ANYAEGYHÁZKÖZSÉG LÉLEKSZÁM 2017.12.31.-én 

Krasznamihályfalva 206 

Lele 450 

Magyarcsaholy 401 

Magyargéres 406 

Nagykároly-Belváros 1597 

Nagykároly-Kertváros 1861 

Pelekeszi 210 

Piskolt 557 

Szaniszló 285 

Szilágypér 639 

Szilágyszér 590 

Tasnád 1371 

Tasnádszarvad 168 

Tasnádszántó 122 

 

LEÁNYEGYHÁZAK, SZÓRVÁNYOK 

 LÉLEKSZÁM 

2017.12.31.-én 

Szekeres 63 

Mezőterem 25 

Sződemeter 40 

Érszodoró 35 

Krasznaszentmiklós 28 

Reszege 24 

Mezőpetri 23 

Krasznabéltek 2 

 
A 2017-es lelkészi jelentésekben leadott és a 2016-os egyházmegyei jelentésben található 

adatok összehasonlításából kiderül, hogy a Nagykárolyi Református Egyházmegye lélekszáma a 
2017.01.01 - 2017.12.31. időszakban 145 lélekkel csökkent. Drasztikus lélekszámbeli apadás 
tapasztalható Érszakácsi, Nagykároly-Belváros és Pelekeszi esetében (20 vagy afelett), viszont 
gyarapodás is tapasztalható egyes gyülekezetekben. Az egyházmegye 2018.01.01.-én 
megállapítható lélekszáma: 15.697. Megjegyzések:  

- Az olyan leányegyházközségek és szórványok esetében, ahol lelkészeink rendszeres 
szolgálatot végeznek, javasolom ezen túl külön nyilvántartani a hívek számát! 

- a dobrai gyülekezethez tartozó alsószopori szórványgyülekezet 9 tagja nem szerepelt 
eddig az egyházmegyei nyilvántartásban, egyelőre most sem adtam hozzá az 
összesítéshez, javasolom a gyülekezet tagjaival való „csatlakozási” tárgyalások 
megkezdését. 
 
  

2. SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 
 

- Nyugdíjba vonult Tarsoly Gyula szilágyszéri lelkipásztor, aki – egyelőre – egyházmegyei 
megbízással látja el a további szolgálatokat. 

- Törvényesen megválasztatott és a lelkészi karba befogadtatott Dénes Béla 
tasnádszarvadi lelkipásztor, valamint megismétlésre került és jogerőre emelkedett 
Bencze-Kádár Bertold domahidai lelkipásztor megválasztása is. 

- Ideiglenesen kérte szolgálatából való felmentését, és így eltávozott az egyházmegyei 
lelkészi karból Mészáros Mihály Immánuel ifjú szolgatársunk, gyülekezeteibe a 
beszolgálást Módi Attila vette át.  



- Két ifjú gyakornokot is kapott egyházmegyénk: Nagykároly-Belvárosba Erdei Márk, 
Lelébe pedig Csűrös Róbert kapott kerületi kinevezést. 
 

3. SIKEREINK ÉS KUDARCAINK 
 

a. SIKERESNEK TEKINTHETŐ LELKI ÉPÍTKEZÉSEINK 
Elöljáróban fontosnak tartom megjegyezni, hogy a Ref500 jubileumi év mind 

tematikájában, mind pedig az események, ünnepségek rendjén meghatározó tényezője volt 
nemcsak egyházmegyénk, hanem egész Kárpát-medencei protestáns magyar népünk 
számára. Az elmúlt esztendőben gyakorlatilag majdnem minden eseményünk, 
tevékenységünk, egész egyházmegyei életünk rendjén a Ref500 gondolata, szellemisége 
adott volt és sok mindenben prioritást is élvezett, a következőképpen:  

- A minden évben megszokott egyházmegyei rendezvényeink is 2017-ben tematikusan 
kapcsolódtak a Ref500 évhez: az egyházmegyei kórustalálkozó, a hármasfalui KRISZ-
tábor, a nagykárolyi gyermektábor és a bibliavetélkedő. 

- Konkrétan a Ref500 jegyében megszervezett eseményeinkre nézve elmondható, hogy 
bár más egyházmegyékhez képest talán kisebb volumenű, mégis jól megszervezett 
alkalmak voltak egyházmegyénkben is: „Ifjú szívekben Kálvin” – ifjúsági nap 
Nagykárolyban, „Károlyi Gáspár Konferencianap” Nagykárolyban, Lelkészcsaládok 
Csendesnapja Ákoson, Károlyi Gáspár emlékművének avatóünnepsége Nagykárolyban. 

- A Ref500 jegyében megtartott egyházmegyei gyülekezeti események (melyekre esperesi 
minőségemben meghívást, szolgálati felkérést kaptam): Szilágypér – gyülekezeti ház 
avatása, Ákos – templomnap, Tasnád - Ref500 ünnepség, Kismajtény – emléktábla 
avatás. A magyarcsaholyi gyülekezeti ünnepségen egyházmegyénk képviseletére Nt. 
Dobai Zoltán főjegyző urat kértem fel, a magyargéresi gyülekezeti találkozóra (Erdődről 
elszármazott gyülekezetek találkozója) szintén meghívást kaptam.  

- A Ref500 alkalmával képviseltem (olykor szolgatársaimmal együtt) egyházmegyénket a 
következő regionális találkozókon: Aranyosapáti – ünnepség és kopjafaavatás, 
Nagyvárad – „Őrizd a várat” egységnap, Nagytarna – szatmári ifjúsági tábor megnyitója, 
Szatmárnémeti – Ref500 kétnapos ünnepség, Nagyecsed – „Szatmár Határok Nélkül” 
rendezvény, Kolozsvár – jubileumi ünnepség a teológián, Szatmárnémeti – az 
evangélikus egyházközség ünnepe, Koltó – egyházkerületi kórustalálkozó. 

- Sikerült, főleg a REF500 évre nézve, Istennek köszönhetően jól együttműködni olyan 
egyesületekkel, szervezetekkel, akik egyházunk és nemzetünk ügyének előmozdításában 
hathatósan részt vesznek. Mindezek a 2016-ban tapasztaltakhoz hasonlóan további 
lehetőségeket teremtettek olyan vezető közéleti személyiségekkel való találkozásra és 
permanens kapcsolattartásra is, amelynek következtében – reméljük – sikerül 
hathatósabban előmozdítani testi-lelki gyülekezeti építkezéseink ügyét is a jövőben. 
 
Továbbá, a Ref500 jubileumi eseményei mellett: 

- Sikerült „lehozni” a lelkészi kar többségének megelégedésére egy kétnapos kerületi 
továbbképzőt abban a reményben, hogy így a jövőben könnyebb lesz lelkészeinket is 
motiválni a részvételre. 

- Úgy érzem, közös sikert könyvelhetünk el abban is, hogy számbelileg nőtt az érdeklődés 
az egyházmegyei lelkészértekezletek alkalmain, mint ahogy jó kezdeményezésnek 
bizonyult – hagyományteremtő szándékkal – a lelkészi családi csendesnap is Ákoson. 

 

b. ELȌRELÉPÉSEK A TÁMOGATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK TERÉN 
 

- Sikeres volt az egyházmegye minden leadott pályázata. Ezekből fedezhettük a táborok 
részköltségeit, illetve fejleszthettük az egyházmegye infrastruktúráját. 

- Folytattuk az egyházmegye fejlesztésének, modernizálásának támogatását református 
vállalkozók segítségével. 

- a polgári megyei tanács közvetítésével sikerült a vallásügyi államtitkárságtól két világi 
kongruát kérni, ezt sorshúzás útján adta ki az egyházmegyei tanács jóváhagyásával az 



egyházmegyei elnökség Érszakácsi és Bere gyülekezeteinek. További kongruatámogatás 
szükséges Szilágypér, Krasznamihályfalva, Nagykároly-kertváros, Tasnádszántó, 
Királydaróc, Szilágyszér stb. gyülekezeteibe. 

- személyi (a hadadi kényszerű és sajnálatos, ámde törvényileg szükséges) változtatásnak 
köszönhetően az ákosi gyülekezet is kapott egy világi kongruát. 
 

c. Esperesi (egyházmegyei) tevékenységek összegzője 

- Adminisztrációs gyűlés: 12 alkalommal (beleértve a közgyűlések utáni alkalmakat), 
melyből a 8. az augusztusi szabadsághónapra esik 

- Egyházmegyei közgyűlés: 2 alkalommal 
- Egyházmegyei lelkészértekezletek: 2 alkalom 
- Egyházmegyei tanácsülések: 3 alkalommal 
- Átadás-átvételek vizitációval egybekötve: 4 alkalom 3 gyülekezetben. 
- Esperesek Kollégiuma: 3 alkalommal. 
- Egyházkerületi közgyűlés: 1 alkalom 
- Szolga- és munkatársi pásztorációs látogatások: 5 alkalommal. 
- Iskolaügyben: 2 tanévnyitó, 1 iskolaszéki ülés 
- Helyben szervezett kerületi továbbképzők: 2 alkalom. 
- Egyházmegyei Ref500 rendezvények: 4 kimondottan Ref500 jellegű-, illetve 4 olyan 

hagyományos évenkénti rendezvény, amelyet ennek a tematikának (is) szántunk. 
- Gyülekezeti Ref500 rendezvények: összesen 4 meghívás.  
- Regionális és/vagy határokon átívelő Ref500 rendezvények: 8 rendkívüli alkalom. 
- Egyéb egyházmegyei ünnepségek: Érhatvan (szórványvasárnap), Kismajtény 

(Rákóczi-ünnepség), Adyfalva (Érmindszenti zarándoklatok) és Sződemeter (Kölcsey-
ünnepség). 

- Más, egyházmegyénkben tartott gyülekezeti ünnepség: Érszakácsi (presbiterek 
találkozója), Magyargéres (ravatalozó-avatás), Krasznaszentmiklós (találkozó a 
gyülekezeti tagokkal), Kismajtény (emléktábla-avatás), Lele (kopjafa-avató) és 
Szilágyszér (lelkipásztori kibúcsúzás). 

- Szeretetszolgálati tevékenység: 1 alkalommal. 
- Imaheti meghívások: 6 alkalommal. 
- Rendkívüli gyűlések, megbeszélések, találkozók: 23 alkalommal. 

 

d. SZÁMVETÉS A SIKERTELEN VAGY KEVÉSBÉ SIKERES DOLGAINKKAL 

Sok minden adhat számunkra okot a megelégedésre és a hálaadásra, én azonban azt is 
belefoglalom jelentésembe, hogy mi az, amit személyesen szerettem volna esperesként, vagy 
szolgatársaimmal együtt megtenni, azonban nem sikerült. Azt gondolom, ha az ember kritikát 
fogalmaz meg, akkor ezt elsősorban önmagával szemben tegye, csak azután mások felé (lásd a 
Lk.6,41-42-ben a szálka és a gerenda példáját). Íme: 

- Sajnos, a gyülekezeti vizitációkat 2017-ben nem sikerült úgy megszervezni és az 
egyházmegyei események rendjébe úgy beiktatni, hogy legalább az egyházközségek 
egyharmadát meglátogathassuk a bizottsági tagokkal. Ezt a hiányosságot idén, 2018-ban 
feltétlenül pótolni kell ugyanúgy, mint a lelkészek pásztorációs látogatását. 

- Az esperesi hivatal, mint székhely kérdését sem sikerült megnyugtató módon, 
véglegesen rendezni. Elképzelés és megvalósítási akarat ugyan volt és van erre nézve, 
azonban egyrészt a vélemények ezzel kapcsolatban mindmáig megoszlanak a lelkészi 
karon belül is, illetve meg is kell tanulnunk türelmesebbeknek lenni. 2018-ban azonban, 
reméljük, sikerülni fog legalább az, hogy ebben a kérdésben véglegesen tisztán lássunk 
és egyet akarjunk lelkészeinkkel és a gyülekezetek képviselőivel. (Megjegyzés: az esperesi 
jelentés megírása közben, február hónapban kaptuk a hírt, miszerint a KREK és az 
egyházmegyék közös fellépésének köszönhetően a Magyar Kormány 7 egyházmegyei 
központ felépítését finanszírozza, köztünk a miénket is. SDG!) 



- A Degenfeld Alapítvány ügyét sem sikerült – meglátásom szerint – úgy megoldani, hogy 
az mindkét érintett fél számára kedvező legyen. Ideális lett volna, ha a felek 
megbékélnek egymással, ez azonban naiv elképzelésnek bizonyult. A kastély 
adminisztrációja (a hadadi egyházközség templomának lehetetlen állapota miatt, 
ugyanakkor az istentiszteletek helyének végleges megoldása végett) az egyházkerület, 
mint felügyelő szerv közvetítésével a gyülekezethez került, az egyházmegye is nagyobb 
belelátási lehetőséget kapott a kastély körüli tevékenységekbe, azonban a Degenfeld 
Alapítvány, mint entitás, távozni óhajt eddigi székhelyéről – legalábbis ezt nyilatkozta 
az alapítványi elnökség. A gyülekezet kastélybeli jelenléte ugyan rendeződött, azonban 
kérdés: mi lesz a Degenfeld Alapítvány rendeltetése, hogyan és miben fogja szolgálni ez 
az alapítvány az egyházmegyét/egyházkerületet? 

- Az egyházmegyében több gyülekezet is állandó lelkipásztor nélkül maradt, van olyan is, 
ahol néhány hónapja vagy már több esztendeje beszolgáló lelkipásztorok 
munkálkodnak, akiknek – természetesen – hálásak vagyunk az elvégzett szolgálatokért. 
Ezek a gyülekezetek a következők: Adyfalva, Bere, Érdengeleg, Érkávás, Érkőrös, 
Érszentkirály, Királydaróc, Pelekeszi, Szilágyszér. Személy szerint úgy látom, hogy ezek 
között van anyagilag elerőtlenedett, valamint egyre inkább a 20-as minimális létszámot 
megközelítő gyülekezet is, ezért javasolom, hogy vegyük újra számba a 
gyülekezeteinket. Az egyházmegyei tanácsnak a Kánon 2. paragrafusa szerint joga van 
minősíteni a gyülekezeteket, pontosabban megállapítani, hogy azok képesek lesznek-e 
perspektivikusan fenntartani egy önálló lelkipásztori állást a jövőben, avagy nem, és 
javaslatot tenni az illetékes gyülekezeteknek a megoldásra. 

- Az egyházmegyei iratmisszióban sem történt nagyobb előrelépés: a megszokott 
egyházmegyei kiadványok mellett (imaheti olvasókönyv, falinaptár) sikerült ugyan az 
internet segítségével megosztani/terjeszteni olyan megrendelési lehetőségeket, ahonnan 
a lelkészeink forrásanyagokat rendelhetnek például a vallástanításunk fejlesztéséhez. 
Ezzel szemben viszont megszűnt az Örömhír kiadvány megrendelése. Továbbá nem 
sikerült például kiadni a tavalyra tervezett Ref500 kiadványunkat sem. Jó lenne 
összeállítani legalább egy igehirdetés- és egy imádságkötetet is. Ez is a (közel)jövő 
feladata, mint ahogy az egész egyházmegyei belmisszió újragondolása, újratervezése és 
újraindítása is. 

Jelentésemben ezekre a hiányosságokra/megoldatlan-, vagy csak félig-meddig megoldott 
kérdésekre is szerettem volna utalni. Természetesen hibát mindenben lehet keresni a 
végtelenségig, ha kell, azonban nem ez a lényeg. Vallom, a hibákból lehet és kell is tanulni, az 
egyházmegye azonban nem egyszemélyes intézmény. Továbbra is szeretném, ha a 
lelkipásztoraink megosztanák építő kritikájukat, javaslataikat velem, illetve közvetlen 
munkatársaimmal, és nemcsak megosztanák, hanem konkrét segítséget nyújtanának a 
megoldások közös megkeresésében. A nagykárolyi egyházmegye is Krisztus teste: ekként él és 
működik, és minden tagjára egyformán szüksége van a megfelelő működéshez. Ahogy az 
emberi test több tagjának összehangolt akciójára van szükség akár ahhoz, hogy egy egyszerű 
mozdulatot, mondjuk egy lépést is megtehessen, úgy az egyházmegye előremozdulásában is 
mindenkire szükség lenne! Mindenki fontos és mindenki számít! Ezekkel a zárógondolatokkal 
kérem Isten gazdag áldását minden lelkésztársamra és családjára, egyházmegyei 
munkatársaimra és családjaikra, gyülekezeteink tagjaira és nem utolsósorban közgyűlésünk 
minden presbiteri tagjának életére, szolgálatára! Kérem a Nt. Egyházmegyei Közgyűlés tagjait, 
fogadják el jelentésem és javaslataim!      

Szolgatársi szeretettel és tisztelettel, 

 

        

Nagykároly, 2018. március havában   Tolnay István esperes 



Melléklet a 2017-es évről szóló esperesi jelentéshez 

Tekintettel arra, hogy az egyházmegye gyülekezeteiben elvégzett lelki munka eredményei - 
beleértve a jelentősebb gyülekezeti eseményeket is - a többi egyházmegyei jelentésben 
részletesebben is szerepelnek, ezért tisztelettel terjesztem elő a lelkészi jelentések alapján 
összegzésem a gyülekezetek beruházásairól, megvalósításairól, vagy az ezzel kapcsolatos 
terveikről: 

Adyfalva: - 
Ákos: EU-s (nyertes) pályázat előkészítése a templom teljes restaurálására 
Bere: ravatalozóépítés folytatása 
Bogdánd: templom fűtésének megoldása; tervezik a templomkerítés rendbetételét 
Börvely: kocsibejáró, nyílászárók cseréje az imatermen 
Dobra: egyházi épületek karbantartása; tervben a vendégszállások kialakítása 
Domahida: világháborús emlékmű rendbetétele 
Érdengeleg: tervezik és előkészítik a ravatalozó építését 
Érendréd: klímaberendezés, harangvillamosítás; tervezik a templomi ablakok cseréjét 
(Mezőterem: klímaberendezés, pad- és ajtócsere az imateremben; templomépítési terv) 
Érkávás: harangvillamosítás, villanybevezetés a templomba; tervezik a templomtető 

javítását 
Érkőrös: - 
Érszakácsi: temetőkarbantartás, kerítés; tervezik a templom felújítását 
Érszentkirály: tervben a templom teljes külső felújítása 
Gencs: imaterem csatornázása, lépcsők, járdák, parókia előtti híd öntése; tervbe véve a 

gyülekezeti ház befejezése, a templomon nyílászárók cseréje és toronyszerkezet javítása 
Hadad: - 
Hadadnádasd: általános javítások; tervezik a templom felújítását 
Iriny: tervezi gyülekezeti házának felújítását 
Kaplony: parókia szigetelése, belső javítások, térkövezés, parkosítás; tervben a 

templombelső újítása (mennyezet) 
Királydaróc: tervben a templom teljes felújítása 
Kismajtény: általános javítások és tetőcsere a parókián; tervben a templomtorony javítása 
Krasznaszentmiklós: tervben a teljes templomfelújítás 
Krasznamihályfalva: de Ruyter-ház felújítása, templombelső felújítása; tervben a templom 

teljes felújítása, ravatalozó építése 
Lele: templomkerítés felújítása, járdaöntés; tervben parókia udvarrendezése, garázs 
Magyarcsaholy: gyülekezeti ház belső elkészülte; tervezi ugyanennek külső befejezését és 

templomának teljes restaurálását 
Magyargéres: ravatalozó befejezése, a templom viharban megrongálódott tetőszerkezetének 

javítása; tervbe van véve a teljes tetőszerkezet cseréje 
Nagykároly-Belváros: Vizsolyi Biblia hasonmásának megvásárlása; tervezi a templom 

bádogozásának restaurálását, drénrendszert a templom körül 
Nagykároly-Kertváros: temetőőri ház közös javítása a Belvárossal, Kálvin-központ állandó 

építése, óvodaépítés megkezdése; tervben a központ és az óvoda befejezése 
Pelekeszi: parókia külső javítása önerőből; tervezik a belső javításokat, templomjavítást 
Piskolt: parókia teljes külső felújítása, nyílászárók cseréje, járdaöntés, térkövezés, a 

templomnál drénrendszer és parkosítás; tervbe véve a templom teljes belső felújítása pályázati 
úton   

Szaniszló: templomi bútorzat felújítása; tervben a fűtés megoldása 
Szilágypér: gyülekezeti ház befejezése; tervezik a templom teljes restaurálását pályázatból 
Tasnád: parókia és gyülekezeti ház tetőcseréje; tervezik a templom teljes restaurálását 

pályázati forrásból 
Tasnádszántó: tervezik a parókia külső renoválását 
Érszodoró: harangvillamosítás; tervezik a parókia tetőszerkezetének felújítását 
Tasnádszarvad: parókia belsejének rendbetétele új lelkész érkezésére; tervezik a 

templomfelújítást 


