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ESPERESI JELENTÉS 

A NAGYKÁROLYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE  

2020-AS ÉVÉNEK ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE 

 

„mert én vagyok az Úr, a te gyógyítód!”(2Móz.15,26) 

 

Nagytiszteletű egyházmegyei Közgyűlés! 

 
1. BEVEZETŐ 

 

Amikor hozzáfogok a 2020-as esztendő egyházmegyei életének kiértékelésére, elkerülhetetlen, hogy rögtön 

első mondatomban meg ne fogalmazódna a következő kérdés: mi minden történhetett volna, mennyi minden 

másképpen alakult volna az egész teremtett világ (benne református egyházunk és magyarságunk) 2020-as 

évében, ha váratlanul, szinte az év elején bele nem szól a koronavírus okozta járványhelyzet. Nemcsak a mi 

közvetlen társadalmunk, de az egész embervilág megosztottá vált ebben a tekintetben, mintha az emberiség 

kettészakadt volna. Mindkét oldalon elhangzottak és elhangzanak folyamatosan pro és kontra érvek, a 

járványhoz és a hatósági intézkedésekhez való általános viszonyulásunk pedig nagyon széles skálát mutat: a 

fertőzéstől való teljes félelemtől el egészen a vírus létezésének tagadásáig, a túlzott szolgai engedelmességtől el 

egészen akár a polgári engedetlenség szándékáig. Nem az én tisztem megítélni, hogy kinek van ebben a 

történetben igaza: a „vírus-pártiaknak” (ha ugyan lehet így nevezni őket), vagy pedig az összeesküvés-

elméletek híveinek és a szkeptikusoknak – nyilván érzékeljük, hogy bizonyos felső köröknek azért ebben az 

egészben igen nyomós anyagi érdeke és haszna is van. Másfelől, ha itt valakinek igaza, igazsága van, azok – 

„pártállástól” függetlenül - nem mi vagyunk, hanem a mi Urunk Jézus Krisztus, aki jelentésem választott 

ószövetségi vezérigéjében is arra biztat bennünket, hogy bízzunk az Ő testet-lelket gyógyító szeretetében, 

hiszen semmi sem történhet az Ő akaratán kívül.  

Egyházmegyénk (és gyülekezeteink) életében tény, hogy váratlan fordulatokat okozott a kényszerű 

járványhelyzet. Számos megszokott, vagy éppen újdonságként kezdeményezhető egyházi esemény elmaradt, 

lelkipásztoraink és egyházi munkatársaink javarésze a szolgálataink megszokott intenzitásához képest 

kényszerpályára került. A járvány kitörése óta bizonyára sokan érzik lelkészeink közül, hogy csak „félgőzzel” 

lehetett és lehet azóta is dolgozni. Mondjuk ki bátran: nem mi akartuk ezt, a helyzet adta állapothoz kellett 

alkalmazkodnunk. Sokminden megváltozott, és nem jó irányba. Miután a templomainkba „visszaengedtek”, 

keserűen kellett tapasztalnunk, hogy a templomi istentiszteletek látogatottsága olykor a felére, vagy még 

alacsonyabb szintre csökkent. A híveink többsége azóta is fél, nem jár templomba. A heti rendszeres egyházi 

gyülekezeti alkalmak (vallásoktatás és bibliahét, ifjúsági munka, bibliaórák, nőszövetség, presbiteri alkalmak, 

családlátogatás stb.) nagyon visszafogottan, vagy egyáltalán nem működhettek. Drasztikusan megcsappantak a 

keresztelések, esketések, a temetések száma pedig egyes gyülekezetekben átlagos szinten maradt, máshol – 

talán a fertőzések miatt is - megnövekedett. Az egyházi élet részben átkényszerült a virtuális térben való 

szolgálatra. Az átállás pedig nem ment mindenkinek zökkenőmentesen, illetve volt, ahol a lelkipásztor és a 

gyülekezet úgy látta, nem él az online tér-adta lehetőségekkel, hiszen ez nem helyettesíti az élő alkalmakat. 

Ugyanakkor tagadhatatlan, hogy voltak/vannak ennek a járványnak pozitív hozadékai is. Eleinte nehezen 

ment, de aztán megbarátkoztunk (kénytelenek voltunk!) az online technikával. Kellemes meglepetés volt 

számomra, hogy egyes idősebb szolgatársaink is viszonylag nyitottan, rugalmasan és egyre hozzáértőbben 

kezelték az online lehetőséget – nyilván, ebben sok esetben segítettek egyes gyülekezeti tagok is (köszönet 

érte!). Persze, volt, aki másképp oldotta meg a gyülekezettel való lelki kapcsolattartást: például írott és 

nyomtatott formában osztotta meg és juttatta el igehirdetéseit a híveknek. A lényeg, hogy igyekeztünk feltalálni 

magunkat ebben a szorult helyzetben annak érdekében, hogy továbbra is „áron megvegyük az alkalmakat, 

alkalmas és alkalmatlan időben is” hirdetve Istenünk Igéjét. Ugyanakkor a megszokott hajtásból, 

mókuskerékből való kényszerű megállás, lelassulás eredményeképpen sokan mondták lelkipásztoraink közül, 

hogy ez idő alatt legalább több idejük volt foglalkozni a családjukkal, szeretteikkel, sőt, a gyülekezet tagjaival 

is (ha másként nem is, de legalább telefonon keresztül). Több időnk lett olvasni, művelődni, pallérozni teológiai 



és egyéb ismereteinket. Telefonos lelkigondozói beszélgetéseink által sokan igyekeztünk „lelket önteni” a 

gyülekezeteink tagjaiba, és persze nekünk is jól esett, ha viszonzásképpen biztattak bennünket azok, akiket 

Urunk reánk bízott.  

Nagytiszteletű Közgyűlés! A koronavírus okozta helyzetet számos szempontból lehetne még elemezni, 

azonban beszámolómat nem a panasz hangján, hanem az Úristen megtartó erejében bízó, őszinte emberi 

hálaadás szándékával folytatom. Legyünk pozitívak, és higgyük el, hogy a kialakult helyzetben Isten továbbra 

is meg akarja tartani egyházunkat, népünket.  

 

2. NÉPMOZGALMI ADATOK 

 

A beérkezett lelkipásztori jelentések alapján a 2020-as évet a következő lélekszám adatokkal zártuk: 

 

S.sz 
 Anyaegyházközség 
(szórvánnyal együtt)  

 2020-as 
választói 

névjegyzék 
szerint  

Teljes 
lélekszám   S.sz 

 Anyaegyházközség 
(szórvánnyal együtt)  

 2020-as 
választói 

névjegyzék 
szerint  

Teljes 
lélekszám 

1  Ákos  398 463   16  Krasznamihályfalva  175 212 

2  Bere  44 66   17  Lele  352 422 

3  Bogdánd  639 758   18  Magyarcsaholy  312 390 

4  Börvely  611 940   19  Magyargéres  302 390 

5  Dobra   507 610   20 
 Nagykároly-
Belváros  789 1.521 

6  Domahida  129 199   21 
 Nagykároly-
Kertváros  818 1.812 

7  Érendréd  226 303   22  Pelekeszi  133 174 

8  Érkőrös  91 134   23  Piskolt  340 524 

9  Érszakácsi  302 358   24  Szaniszló  178 270 

10  Érszentkirály  135 191   25  Szilágypér  399 633 

11  Hadad  367 441   26  Szilágyszér  534 683 

12  Hadadnádasd  342 411   27  Tasnád  770 1.353 

13  Kaplony  183 214   28  Tasnádszarvad  138 168 

14  Királydaróc  67 96   29  Tasnádszántó  89 103 

15  Kismajtény  211 282     
    

S.sz.  Társegyházközségek  
 2020-as választói 
névjegyzék szerint  

 Teljes 
lélekszám  

30  Érdengeleg  91 108 

   Iriny  198 238 

31  Gencs  396 512 
   Adyfalva  

 
25 

 

 
Leányegyházközségek  

  32  Mezőterem  23 24 

33  Érkávás  8 8 

34  Érszodoró  27 37 

35  Krasznaszentmiklós  27 27 

36  Reszege  22 22 

37  Szekeres  47 58 

38  Sződemeter  40 40 

 

Ha összevetjük a fenti adatokat az előző, 2019-es évzárással, akkor a következő eredményt kapjuk: 

- egyházmegyénk teljes lélekszáma: 15.220 lélek. Apadás: 212 lélekkel.  

- egyházmegyénk választói névjegyzékében szerepel: 10.371 fizető egyháztag. Apadás: 199 aktív 

egyháztaggal. 

Megjegyzés: egyházmegyénk népmozgalmi adatairól bővebben a missziói jelentésben olvashatunk. 

 



3. SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 

 

a. Bencze-Kádár Orsolya kertvárosi beosztott lelkipásztor, aki szabályosan és jogerősen megnyerte a 

Nagykárolyi Református Egyházmegye Tanácsa által meghirdetett pályázatot, az egyházmegye kórházlelkészi 

állásába került. Helyére Nagy Csongor lelei végzett teológus került segédlelkésznek a Kertvárosba. Isten áldja 

meg mindkettejük szolgálatát! 

b. Lele gyülekezetében másodlelkész-választásra került sor, az állást meghívás útján Papp D. Zsolt ifjúsági 

előadó tölthette be. Áldás legyen szolgálatain! 

c. Csáki József Gedeon egykori piskolti lelkipásztor megüresedett egyházmegyei lelkészértekezleti elnöki 

tisztségére a lelkészi kar Bencze-Kádár Bertold domahidai lelkipásztort választotta meg, a lelkészértekezleti 

titkár pedig Bencze-Kádár Orsolya kórházlelkész lett. Legyenek áldottak e szolgálatban is! 

d. A Kismajtényi Református Egyházközség meghívására érkezett Szilágyi Gyöngyi lelkipásztor az 

önmaga ellen kezdeményezett fegyelmi kérés következtében, szabályos fegyelmi eljárás és ítélet szerint 

elvesztette gyülekezeti állását. 2020 december havától betegszabadságra és rehabilitációra vonult el. A 

gyülekezetbe való beszolgálást Erdős Csaba kaplonyi szolgatársunk vállalta. Köszönjük szolgálatait! 

e. Ugyancsak szabályos fegyelmi eljárás és jogerőre emelkedett ítélet következtében vesztette el az 

Érszentkirályi Református Egyházközség lelkipásztori állását Mészáros M. Immánuel. Az ifjú lelkipásztor 

egyben ki is lépett az egyházi közéletből, jelenlegi tartózkodási helye ismeretlen. A gyülekezetbe való 

beszolgálást Módi Attila krasznamihályfalvai szolgatársunk vállalta el. Neki is köszönjük a beszolgálást! 

 

4. EGYHÁZMEGYEI ALKALMAINK 

 

Az első negyedévben még sikerült megtartani a rendes havi adminisztrációs alkalmakat, azonban a 

járványhelyzet ebbe is beleszólt, kénytelenek voltunk áttérni az ú.n. adminisztrációs napokra – többé-kevésbé 

így telt el a 2020-as év egész hátralevő része. Nem kerülhetett sor a hagyományos értelemben vett 

egyházmegyei közgyűlésre sem: a tavasszal esedékes közgyűlést „papíron” tudtuk csak megtartani, kiküldvén a 

jelentéseket, a napirendi pontokat, és bekérve a gyülekezetek képviselőitől a szavazólapokat. Istennek hála, 

legalább „rendes” egyházmegyei tanácsülésekre sort keríthettünk három alkalommal is. Átadás-átvételekre is 

csak rendkívül indokolt esetben mentünk ki, a vizitáció pedig a járványhelyzet miatt lehetetlenné vált (kivéve a 

tervezett prevenciós vizitációnkat Érszentkirályon, melyen a bizottság megjelent, azonban a helybeli 

lelkipásztor már nem). Elmaradtak a már hagyományosnak tekinthető egyházmegyei alkalmaink: lelkészi 

csendesnap, táborok, bibliavetélkedők stb. Rendkívüli presbiteri gyűléseket is csak akkor tartottunk, amikor 

erre feltétlenül szükség volt (lásd a személyi változások pontban). Elmaradt a legtöbb megszokott 

egyházmegyei-gyülekezeti esemény is, mint pl. az érhatvani szórványnap, az (élő) egyházmegyei 

kórustalálkozó, a kismajtényi Rákóczi-ünnep, az adyfalvi zarándoklat, a hadadi ifimajális, az ecsedi regionális 

találkozó, az egyházmegyei táborok. Sajnálatos módon elmaradt a piskolti lelkészbeiktatás is. Sződemeterre is 

augusztusban szinte csak „magánemberi” minőségben lehetett kimenni, kerülve a tömeges gyülekezést, de 

legalább egyházmegyénk koszorúját elhelyezhettük Kölcsey szobránál.  

Az egyházkerülettel is nagyrészt online tudtuk tartani a kapcsolatot, a Püspöki Szék (Esperesek 

Kollégiuma) is többnyire így ülésezhetett.  

 

5. ESPERESI SZOLGÁLATOK, IGEHIRDETÉSEK, ESEMÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELEK 

 

A koronavírus okozta járvány természetesen ebben a tekintetben is „keresztülhúzta” a terveinket és a 

lehetőségeinket a szolgálatra. Még az év elején sikerült néhány imaheti meghívásnak eleget tennem 

Szinérváralja-, Szatmár-Németi-, Ágya-, Hadad-, Ákos-, Vetés-, Piskolt- és Gencs gyülekezeteiben.   

Egyéb események, melyeken képviselhettem egyházmegyénket: Frigyessy Ágnes könyveinek bemutatója 

(igehirdetés), egyházmegyei ifjúsági munkatársképző Nagykároly-Kertvárosban, Magyarok Kenyere hálaadó 

ünnepség Mezőpetriben, koszorúzás Sződemeteren Kölcsey Ferenc emlékműve előtt, valamint hálaadás az 

ákosi templom helyreállításáért.   

 

6. EGYHÁZMEGYEI TÁMOGATÁSOK 

 

Tekintettel arra, hogy az ifjúsági munkatársképző napra megpályáztunk és megnyertünk a BGA Zrt.-nél egy 

új laptopot és nyomtatót, így ismét felszabadult egy egyházmegyei számítógép. Ezt – akárcsak egy előző 

esetben - sorshúzásra bocsátottuk, a laptopot Érkőrös gyülekezete kapta meg. Használják egészséggel!  

A 2020-as esztendőben az egyházmegye 1%-os mezőgazdasági jövedelméből Szekeres leányegyházközsége 

kapott 3.000 lej értékű támogatást. Továbbítottuk a Magyar Kormánytól a KREK-en keresztül érkező mintegy 



3.000 lejes kisgyülekezeti támogatásokat, és a bajba került gyülekezeteknek a KREK által folyósított 1.000 

lejes gyorssegélyeket. Ami az egyházmegye további, saját alapból folyósítandó támogatásait illeti, erre a 

járványhelyzet okozta várható gazdasági megszorítások miatt nem került sor, igaz, sem az egyházmegyei 

nőszövetség, sem a zenei előadó által évente kért támogatási összeget (1.000 – 1.000 lej) nem is lehetett volna 

mire felhasználni. Természetesen az egyházmegyei majálist és ifjúsági tábort hiánypótló ifjúsági nap 

megszervezését a Kálvin központban támogatta az egyházmegye is.  

 

7. FEGYELMI ESETEK 

 

Egyházmegyénkben – ahogy a személyi változások pontjánál is láthattuk – 2020-ban három fegyelmi eset 

tárgyalása történt: Mészáros Mihály Immánuel érszentkirályi-, Szilágyi Gyöngyi kismajtényi- és Kerekes József 

Nagyvárad-rogériuszi lelkipásztorok ügyében (ez utóbbit a KREK felkérésére és megbízásából tárgyaltuk újra 

első fokon). Sajnálatosnak tartom, hogy egyházmegyénk életének utóbbi 4 évében 5 fegyelmi esetünk is volt, 

azonban mindegyik olyan eset, ahol már nem volt elég az egyházmegyei vezetőség részéről sem a prevenciós, 

sem a pásztorációs megoldások kezdeményezése (egyházmegyénk vezetősége továbbra is fontosnak tartja ilyen 

helyzetekben a preventív intézkedéseket, hiszen, ha lehet, szeretnénk megelőzni a bajt és elsősorban békés 

megoldást találni). Külön meg szeretném köszönni a Fegyelmi Bizottság elnökének és minden tagjának ezt a 

plusz munkát, mely nyilvánvalóan jelentős lelki terhet rótt ki rájuk is, hiszen a fegyelmezés az egyházi élet 

egyik legkellemetlenebb (ámbár olykor szükséges) része. 

  

8. GYÜLEKEZETI ÉLETKÉPEK, MEGVALÓSITÁSOK ÉS TERVEK 

 

A gyülekezetek lelki élete vonatkozásában a kiemelendő tényeket többnyire a missziói jelentés tartalmazza, 

előző évi esperesi jelentéseimben ezen a ponton inkább a megvalósult/tervezett beruházásokra hívtam fel 

rendszerint a Nt. Közgyűlés figyelmét. Most azonban rendhagyó és összefoglaló módon – a koronavírus okozta 

általános lelki és erkölcsi károkozás ellenére és emellett - szeretném kiértékelni, méltatni a gyülekezeteinkben 

jól működő lelki munkát is:  

Ákos gyülekezete lelki életének megszokott, pezsgő ritmusa gyakran szorult – sok más gyülekezetünkhöz 

hasonlóan – az online térbe, viszont így is nagyon jól működött, mert a közösségnek erre igénye volt. A 

gyülekezet nem hagyta abba diakóniai szolgálatát a karantén időszakban sem (élelmiszer-osztás, 

gyógyszervásárlás támogatása), s mint ahogy évekkel ezelőtt már megoldották, most is odafigyeltek az idősek 

istentiszteletre való szállítására is (beleértve a bélteki szórványgyülekezet tagjait is). A koronavírus idején is jól 

tudott együtt dolgozni lelkipásztor és az egyház minden testülete. A gyülekezet legnagyobb megvalósítása 

beruházás terén kétségkívül a román kori templom teljes restaurációja, mely templom kertjének parkosítását is 

szeretnék mihamarabb kivitelezni. 

Bere kis gyülekezetében beszolgáló lelkipásztor látta el lelkiismeretesen a szolgálatokat alkalomról 

alkalomra, a szeretetszolgálatban a presbiterek segítették. Megtörtént a harangok villamosítása, a parókiára új 

tetőcsatornák kerültek, egyelőre nagyobb munkálatokat nem terveznek. Véleményem szerint kérdéses, hogy ez 

a kis közösség el tudna-e tartani egy egész normás lelkipásztort, s ha igen, meddig? Megoldás lehetne a társulás 

Szaniszlóval, ha a gyülekezetek is akarják. 

Bogdánd: a gyülekezetben eleven lelki élet folyik több téren is, működik a szeretetszolgálat, és Istennek 

hála, még mindig él a karácsonyi kántálás hagyománya. A tenni akarás folyamatos Bogdándon: a gyülekezet 

templomfestési és parókia tetőjavítási munkálatokat végzett, tervben van a templom körüli várfal helyreállítása 

és a parókia teljes újracserepezése.  

Börvely egyházmegyénknek úgyszintén egyik leginkább hagyományőrző közössége, a szolgálatok végzése 

a megszorítások ellenére szép rendben történt, használva az online tér adta lehetőségeket. A kezdeti nehézségek 

után elmondható, hogy lelkész és gyülekezet szépen egymásra talált. A következő beruházások történtek: 

harangvillamosítás, temetőkapu cseréje, garázs rendbetétele. A gyülekezet tervezi a templomtető és a torony 

lefestését.  

Dobrán a fiatal lelkészházaspár jó lendülettel, a gyülekezettel összhangban végzi munkáját, az 

igehirdetéseket, a szeretetszolgálatot és az egyéb alkalmi- vagy rendszeres szolgálatokat. Nagy megvalósítás 

volt a gyülekezetben a templom tető- és bádogcseréje, tervezik az egyházi épületek további restaurálását.  

Domahidán az ifjú lelkipásztor(ok) és a gyülekezet kapcsolata nagyon jó, a tavalyi évben a szolgálat és a 

gyülekezet pásztorálása a koronavírus ellenére is eredményes volt. Beruházás szempontjából sikerült a parókia 

belsejét felújítani, tervezik a templom felújítását. A lelkipásztor beszolgál a Krasznaszentmiklósi 

leányegyházközségbe is, ahol megoldódni látszik a templompadok elkészítése, folytatják lehetőség szerint a 

templom restaurálását. 



Érdengeleg – Iriny társgyülekezete. Érdengelegen a szolgálatok rendszeres végzése mellett a presbitérium 

sok mindenben segíti a lelkészt és a gyülekezeti élet szervezését. A gyülekezet munkálatokat végzett a 

temetőkertben, a tornyon, a templomkerítésen és a haranglábon. Beüzemelték a térfigyelő rendszert is. A 

közösség szándékában áll egy raktárhelységet építeni. Iriny közösségében évek óta havonta osztanak 

úrvacsorát, jó ütemben halad általában a lelki munka. A lelkipásztor cserkészekkel is foglalkozik. Nehézséget 

okoz a kevés földjövedelem, ennek ellenére a gyülekezet nagyobb munkálatokat végzett a temetőben és a 

templom tornyán, itt is beüzemelték a térfigyelő rendszert. Tervezik a gyülekezeti ház felújításának folytatását.  

Az Irinyhez csatolt Mezőterem leányegyházában a presbitérium és a lelkipásztor jól tud együttműködni, 

sikerült megvásárolniuk az építendő Magyar Ház számára a telket, megszerezték a szükséges engedélyeket. A 

Magyar Ház építése nyilván meghaladja anyagi képességeiket, ennek ellenére minél hamarabb szeretnék 

elkezdeni a munkát.  

Érendréden is jól működött az egyházi élet, noha a közösség egy időben itt is kénytelen volt a korlátozások 

miatt áttérni az online alkalmakra. A lelkipásztor a helyzet ellenére igyekezett tartani a hívekkel a kapcsolatot. 

Szeretetszolgálatukat külső segítségnyújtásra is kiterjesztették: anyagilag támogatták a kis Noel kezelését, 

valamint az élesdi árvaházat. Beruházásaikat tekintve belső parókia felújítás zajlott, megjavították a kazánház 

tetőszerkezetét, illetve a gyülekezet új irodai bútorzatot is vásárolt.  

Gencs – Adyfalva társgyülekezetei. Az érkávási leányegyházközségben feltűnően leapadt a lélekszám, 

meggyengült a közösség, noha a lelkipásztor igyekszik mindenben helytállni a szolgálatokban. Tervezik a 

parókia felújítását. Adyfalva lélekszáma mérsékeltebben csökkent, a lelkipásztor itt is jól ellátja a 

szolgálatokat. Szűk körben tartották meg az Ady-emléknapot. Gencsen a koronavírus okozta helyzetben is 

élénk lelki életvitel mutatkozott minden téren. Beruházásaikat folytatják: tervezik az imaház továbbépítését a 

környezetrendezéssel együtt, valamint szeretnék megoldani a templom fűtését is.   

Érkőrös. Az egyre apadó kisgyülekezetben beszolgáló lelkész végzi a missziót, a hívekkel való kapcsolata 

a járvány ellenére is eredményes, a gyülekezet minden testülete lelkesen segíti munkáját. Folyamatosan javítják 

az egyházi ingatlanokat, s ezt a jövőben is folytatni szeretnék.  

Érszakácsi. A gyülekezetben élénk lelki élet folyik, különösen a gyermek és ifjúsági misszióban. A 

templom belseje viszonylag jó állapotban van, azonban nagyon szükséges lenne állagmegőrzéssel egybekötött 

teljes külső felújítás, az eddigi pályázatok sajnos, még nem hoztak eredményt. 

Érszentkirály. A gyülekezetet nagyon megviselte a volt lelkipásztor (joggal kifogásolható) viselkedése. 

Sajnos, nem ez volt részéről az első eset. A beszolgáló lelkipásztor, aki egyébként három gyülekezetben teljesít 

szolgálatot, itt is igyekszik helytállni, reméljük, ezáltal is az előző sebek lassan begyógyulnak. 

Hadad. Ennek a közösségnek is a lelki életét a helyi karanténhelyzet nagyban befolyásolta, ennek ellenére a 

gyülekezet és a lelkipásztor igyekezett megtenni minden megtehetőt a szolgálatokban. Évtizedek óta abban a 

furcsa helyzetben vannak, hogy van ugyan templomuk, de nem használhatják. Az egyházi élet jelenleg is a 

gyülekezet adminisztrálásába átkerült Degenfeld-központban folyik, ám a kastély – mint ismeretes - külső 

felújításra és állagmegmentésre szorul. Nagy kérdés, hogy a templomépítésre készülő gyülekezet a település 

mely részében fogja tudni elkezdeni a munkálatokat, ismerve a település geofizikai helyzetét.  

Hadadnádasd gyülekezetét is bizonyára próbára tette a járványhelyzet, Istennek hála, a lelki munka szépen 

folyt a közösségben. Egyházi ingatlanaik jól állnak, nincs szükség nagyobb beruházásokra. 

Kaplony. A gyülekezetben lélekszám gyarapodás tapasztalható, ami igen örvendetes. Élénk lelki élet folyik 

ebben a gyülekezetben is. Munkálatokat végeztek a parókia fürdőszobájában, térkövet tettek le a garázs előtt, 

azonban még fontosabb a közösség számára a templom nyílászáróinak folyamatos cseréje.   

Királydaróc. A kisgyülekezetben beszolgáló lelkipásztor teljesít szolgálatot, igyekszik helytállni a 

lehetőségekhez képest. Nagyon szükséges lenne a templom külső-belső felújítása. Véleményem szerint nagy 

kérdés, hogy Beréhez hasonlóan ez a kis közösség el tudna-e tartani még egy egész normás lelkipásztort, s ha 

igen, meddig? 

Kismajtény gyülekezete sajnos, nem találta meg a közös hangot az új lelkipásztornővel. A gyülekezet az 

előző évek alatt megszokta az élénk, aktív közösségi életet, azonban ezt a koronavírus is megakadályozta, 

nemcsak a lelkipásztor szenvedélybetegsége. A gyülekezet teljesen felújította a toronysüveget.  

Krasznamihályfalván is nőtt a lélekszám, ez igen örvendetes. A gyülekezet lelkipásztora a sajátján kívül 

még két másikban is szolgálatot teljesít (Érszentkirály, Királydaróc), ilyen helyzetben igyekezett minden 

szolgálatot rendben elvégezni. Sikerült törleszteniük a parókiajavítás adósságát.  

Lele gyülekezetében élénk diakóniai szolgálat követhető nyomon az Oikodomos Alapítvány 

közreműködésével, noha a polgári megyei tanács nem, vagy alig támogatta őket. A gyülekezetnek immár 

mindkét lelkipásztora végzi az ritmikus lelki élet szolgálatát. Beruházások történtek a parókia fűtő- és meleg víz 

szolgáltató rendszerében, tervezik a műemlék harangláb helyreállítását, melyre azonban sajnos, nincs elegendő 

forrás. 



Magyarcsaholy közösségében is épült lelkileg a gyülekezet a szolgálatok révén, noha a koronavírus okozta 

helyzet itt is – mint mindenütt – nagyban hátráltatta a gyülekezeti munkát. Sikerült automatizálni a harangokat, 

viszont a templom külső-belső javítása egyre égetőbb kérdéssé válik.  

Magyargéresen – sok más gyülekezethez hasonlóan – a koronavírus miatt változó módon és helyeken 

tartották az istentiszteleteket és egyéb alkalmakat. A helyzet ellenére a gyülekezeti élet élénken folyik a 

közösségben, a diakónia is jelen van. Az elmúlt évben ismét komoly előrelépések történtek a templom belső 

falainak és villanyhálózatának felújításában, tervezik a parókia tetőcseréjét.   

Nagykároly-Belváros. A gyülekezet megszokott lelki életvitelét visszavetette a járvány, azonban itt is 

sikerült más úton-módon eljuttatni a híveknek az evangéliumot. Belvárosban, amíg és amikor csak lehetett, élő 

alkalmak rendjén működtek a heti szolgálatok, a belmisszió és a diakónia.  Évek óta átvállalják az érdengelegi 

gyülekezet központi járulékát. A gyülekezet teljesen önerőből felújította a templomtető bádogfedését, készül 

orgonája rendbetételére, valamint a petri szórványgyülekezet templomának restaurálására. 

A Nagykároly-kertvárosi gyülekezet nem sokáig örülhetett annak, hogy felavatott templomába 

vasárnaponként 250-300-an jártak istentiszteletre. A koronavírus nagyon visszavetette a lendületes lelki 

életvitelt, s a járvány miatt többen is megbetegedtek, illetve elhunytak a közösségből. Ennek ellenére 

igyekeztek minél hatékonyabban végezni a szolgálatokat. Diakóniai munka van ebben a gyülekezetben is, 

különös tekintettel a Könnycsepp Alapítvány „egyházközeli” árvaházának támogatásában. Az egyházi 

testületek között jó volt az együttműködés. A gyülekezet új orgonát tervez építeni, meg akarja oldani a templom 

végleges hangosítását, kerítést szeretne a templom köré és – ha a Magyar Kormány jóváhagyja – szívesen 

felvállalja egy bölcsőde építését is. 

Pelekeszi. A gyülekezetben Tasnádszántó lelkipásztora végzi a beszolgálást, betegsége ellenére igyekszik 

eleget tenni a szolgálati igényeknek. A gyülekezet a koronavírus ellenére lelkes, javításokat végeztek a 

templom belsejében, szeretnék befejezni a ravatalozót és a parókia belső felújítását. 

Piskolt. A gyülekezet életében a lelkipásztor-váltás számos áldást hozott: a lelki élet felpezsdült (gyermek- 

és ifjúsági szolgálat, nőszövetség, énekkar), a templomlátogatottság megduplázódott, a gyülekezet látványosan 

elindult a járvány ellenére is a gyógyulás és belmisszió útján. A parókia teraszát felépítették, megoldották a 

gyülekezeti ház fűtését, csempét raktak. A temetőben is jelentős beruházásokat hajtottak végre. A piskolti 

templom harangjait sikerült automatizálni, a toronyórát pedig folyamatosan modernizálják. A reszegei 

leányegyházközségben felújították a templomot és bekerítették. Tervezik a piskolti gyülekezeti ház teljes 

felújítását, a templomtető cseréjét. 

Szaniszló. A gyülekezet a járvány idején ragaszkodott ahhoz, hogy istentiszteleteket a templomban a 

megszokott módon tartson a lelkész, ezért a tiltások idején írott és nyomtatott formában juttatta el igehirdetéseit 

a híveknek. A járvány idején is hangsúlyt fektettek a szeretetszolgálatra, de az egyházi ingatlanok 

környezetének további szépítésére is. Elvégezték a parókia külső szigetelését, tervezik a kerítésjavítást és a 

járdák térkövezését. 

Szilágypér gyülekezetének lelki életét is nagyban befolyásolta a járvány, azonban élénk tevékenység folyt 

az adott körülmények ellenére is a közösségben. Látszik, hogy elejétől kezdve összehangoltan működik együtt a 

lelkipásztorcsalád és a gyülekezet. A gyülekezeti ház megépítése után viszont újabb, és jóval nagyobb 

volumenű kihívás előtt áll a közösség: a templom teljes felújítása. Ennek dokumentációját önerőből 

összeállították, a Magyar Kormány pedig ígéretet tett a soron kívüli támogatásra.  

Szilágyszér közösségében egyre több jel mutat arra, hogy az ifjú lelkipásztorcsalád és a gyülekezet 

megtalálta a közös hangot, elindultak együtt a lelki és anyagi építkezés útján. A járvány persze itt is jócskán 

lefékezte ezt a lendületet, azonban a szolgálatokat igyekeztek maximális hűséggel, odaadással végezni, nem 

feledkezvén el a diakóniai szolgálatról sem. Megerősödött a gyermek- és ifjúsági misszió. Beruházásaikat 

tekintve hozzáfogtak és kívül-belül felújították az imatermüket, tervezik a lelkészi lakás teljes felújítását.  

Tasnádon a két lelkipásztor irányításával aktív gyülekezeti élet van, a koronavírus okozta helyzetben is 

igyekeztek helytállni az adott lehetőségek mentén. Jó együttműködés és operativitás tapasztalható a lelkészek és 

az egyházi testületek között. Javításokat végeztek a ravatalozó épületén, azonban a gyülekezet egész életét 

meghatározza annak tudata, hogy gyönyörű templomuk megmentése érdekében az eddigiekhez képest nagyobb 

lépésekre, szélesebb körű összefogásra és támogatásra lesz (sürgősen) szükség. A hozzájuk tartozó 

Sződemeteren nagy öröm volt a Kölcsey-központ befejezése, azonban a megszokott kulturális események és 

turistalátogatások részben elmaradtak, vagy azokat csak szűk körben lehetett kivitelezni.  

Tasnádszántón is - a koronavírus okozta helyzet ellenére, az adott lehetőségekhez mérten - rendben és 

rendszeresen folyt a szolgálat, a diakónia. A gyülekezet hosszú ideig várt arra, hogy végre elkészüljön a kerítés 

egy része, noha idejében megrendelték azt a vállalkozótól. Folytatni kívánják a parókia felújítását is, bár a 

lelkipásztor egyre jobban érzi egészségi állapotának romlását. A gyülekezethez tartozó Érszodoró 

leányegyházközségében szolgatársunk számos betegsége ellenére igyekszik jól végezni a szolgálatokat. A 

kisközösségben alkalomszerű diakóniai munka is folyik. Tervezik a parókia javítását. 



9. AZ EGYHÁZMEGYE KÜLSŐ KAPCSOLATAI 

 

Egyházmegyénk külkapcsolatait is nagyban befolyásolta a koronavírus okozta járvány. A 

lelkipásztoroknak az előző években két ízben is továbbképzőt szervező, illetve az egyházmegye diakóniai 

szolgálatát támogató Stichtung Hulp Oost Europa holland segélyszervezet képviselőivel is elmaradt a már 

megszokott tavaszi találkozó, a holland testvérek azonban küldtek anyagi támogatást a gyülekezetekben 

végzendő diakóniai szolgálatra. Ugyanígy elmaradt részvételünk a nagyecsedi regionális találkozón is, ahol 

eleddig jó kapcsolatokat tudtunk kiépíteni a határ anyaországi mentén található gyülekezetekkel, 

lelkipásztorokkal és más intézményekkel.  

Amikor a tavalyi esztendőben választások zajlottak Romániában, a magyar érdekképviseleti szövetség 

felső vezetősége meglátogatta egyházmegyénket. A találkozó a Kálvin-központban zajlott. Segítségünket 

kérték a híveink választási részvételre való buzdításában, egyházmegyénk elnöksége pedig (ismételten) 

kérte az érdekszövetség támogatását a következő ügyekben: 

- újabb világi kongruák biztosítása a gyülekezeteink számára – ebben a kérdésben maga Kelemen Hunor 

elnök úr ígérte, hogy érdekeinket képviselve felemeli szavát Bukarestben. (Sajnos, azóta 

valószínűsíthető, hogy az állam nem fog a járványidőszak alatt sem új kongruákat adni, sem pedig a 

meglévő kongruák összegének emelését biztosítani). 

- az épülő esperesi hivatalnak megígért támogatás folyósítása – erre maga Pataki Csaba elnök úr tett 

ígéretet. 

- a régebben még hagyományszerűen, évenként adott polgári megyei tanácsi és helyi önkormányzati 

támogatások folyósítása /újraindítása a gyülekezeteink javára (sajnos, az elmúlt 4 év alatt nem érkeztek 

támogatások a megyei tanácstól, azonban egyes gyülekezetek kaptak támogatásokat a helyi 

önkormányzatoktól). 

- a gyülekezeteink által a bukaresti vallásügyi államtitkárságnál, illetve a Magyar Kormánynál leadott 

pályázataink támogatásának érdekképviselete. 

 

10. AZ ÉPÜLŐ ESPERESI HIVATAL HELYZETE  

 

Örömmel hozom a Nt. Közgyűlés tudomására, hogy – miután 2020-ban sikerült beruháznunk a még 

rendelkezésre álló 225.000 lejt az esperesi hivatal új épületszárnya alapjainak kiöntésére, a tetőcserép és a 

falazáshoz szükséges tégla megvásárlására – időközben kettős ígéret érkezett be hozzánk ügyünk támogatására: 

- egyfelől a megyei önkormányzat elnöke adott ígéretet egyházkerületi vezetőink jelenlétében egy 

160.000 lejes támogatásra (lásd említve a 9. pontnál is),  

- másfelől egyházkerületünk újabb lépéseinek köszönhetően kaptunk ígéretet a Magyar Kormánytól 40 

millió forint értékben az épület befejezésére.  

A két folyamatban levő támogatási összeg (melyek közül a Magyar Kormányé időközben már meg is 

érkezett a KREK bankszámlájára) az építész vállalkozó által leadott árajánlat szerint már elegendő kell legyen 

az épület teljes befejezésére. Ha Isten is úgy akarja, a munkálatokat 2021 tavaszán folytathatjuk. 

Megoldásra és további források felkutatására vár majd az épület környezetének rendbetétele és egy parkoló 

kialakítása, azonban elmondhatjuk, hogy ha e téren „mindeddig megsegített bennünket az Úr” (1Sám7,12), 

méltán remélhetjük, hogy idejében kirendeli számunkra a szükséges forrásokat a teljes befejezéshez. Persze, 

részben már körvonalazódik ebben a kérdésben is a megoldás, hiszen egyfelől igényt kell immár tartanunk 

annak az építőcégnek a munkájára, amely 2010-ben felvállalta az előző építkezést és kapott erre előleget, 

másrészt lehetőségünk van arra, hogy jól működő cégektől, intézményektől majd idővel szponzortámogatásokat 

is kérjünk. Egyébként a facebook-os médiafelületen létre is hoztunk egy oldalt, ahol lépésről lépésre nyomon 

követhető az építkezés menete. 

A jelenleg a kertvárosi régi parókián működő esperesi hivatalt a harmadik emeletről leköltöztettük a 

földszintre. Köszönet a segítségért mindazoknak, akik részt vettek ebben! 

 

11. A LELKIPÁSZTOROK JAVASLATAI 

 

Esperesi jelentésemben végül, de nem utolsósorban szeretném megismertetni a Nt. Közgyűlés tagjaival 

mindazokat a javaslatokat is, amelyeket lelkipásztoraink közül néhányan tettek a jövőre nézve. Két 

kategóriában kaptunk javaslatokat: 

a. Az egyházmegye életének jobbá tételére nézve volt, aki találkozók, kirándulások, továbbképzők 

szervezését javasolta, volt, aki szerint nagyobb hangsúlyt kellene fektessünk a bizalomra, őszinteségre és 

segítségnyújtásra, illetve kérték, hogy hívjuk meg nyugdíjas lelkipásztorainkat is az egyházmegyei 



eseményekre. Volt olyan, aki több felelősségvállalást, határozottabb döntésképességet vár el az egyházi vezetők 

részéről (gondolom, ez utóbbi esetben főleg a koronavírus miatti egyházi intézkedéseket érintően). Elhangzott 

egy kérés is: az egyházmegye segítse egyik gyülekezetünket missziói egyházközséggé nyilvánítani. És volt 

olyan vélemény is, hogy az egyházmegye rendezkedjen be egyelőre a Covid-időszak túlélésére. 

b. Az egyházkerület irányába tett javaslatok rendjén a lelkipásztorok javasolták, hogy elevenítsük fel a 

központosított fizetési rendszer gondolatát és ültessük gyakorlatba, az egyházkerület szenteljen nagyobb 

figyelmet minden gyülekezet és lelkipásztor felé, vállalja fel a fent említett gyülekezet missziói 

egyházközséggé való szervezését, sürgesse meg az elkobzott ingatlanok és földterületek visszaszolgáltatását, 

illetve segítsen templomaink restaurálására nézve pályázati forrásokat szerezni. 

Nos, személy szerint mindig szívesen meghallgattam szolgatársaim javaslatát, építő kritikáját. Ezért is 

gondoltam, hogy a 2020-as év jelentésébe belefoglalom ezeket is, és természetesen továbbítom a KREK felé. 

Magam is úgy látom, hogy van még mit tanulnom/tanulnunk, valóban sok mindent lehetne még jobban csinálni. 

Az esperesi hivatal ajtaja nyitva van azok előtt, akik a vezetőséggel együtt építeni, fejleszteni akarják a 

nagykárolyi egyházmegyét is, és akár építő jellegű kritikát is megfogalmaznak annak érdekében, hogy 

hiányosságainkra rámutassanak. Szeretettel fogadom akár személyesen is azokat a testvéreimet, akik esetleg 

nemtetszésüket fejezik ki valami miatt. Ez is így rendben van, hiszen senki sem tökéletes, és úgy vezetni egy 

közösséget, hogy az abszolút mindenki tetszésére legyen, mióta „világ a világ”, nem lehetséges, tudjuk 

mindnyájan! Ez esetben viszont érdemes szem előtt tartani, hogy az éremnek mindig két oldala van… 

 

12. ZÁRÓGONDOLATOK 

 

Nagytiszteletű Közgyűlés, jelentésemben igyekeztem minél szélesebb perspektívát nyújtani 

egyházmegyénk 2020-as évéről, noha, mint azt beszámolóm elején is jeleztem, a mozgástér igencsak beszűkült 

a koronavírus miatt. Szeretném mindenekelőtt őszinte részvétemet és együttérzésemet kifejezni mindazon 

szolgatársak és gyülekezetek felé, akiket számottevő lelki és egyéb veszteségek értek a járvány idején (nem 

feltétlenül csak a koronavírus miatt) családi- és közösségi vonatkozásban egyaránt. Együtt érzek a 

gyászolókkal, és magam is aggódva figyelem az egyre nagyobb számú megbetegedéseket, különösen 

lelkipásztori és egyéb egyházi testületi körökben.  

Hálás szívvel köszönöm meg mindenkinek a munkáját, szolgálatát, amelyet gyülekezetében és 

egyházmegyénk javára végzett – élőben, online térben, irodában és/vagy bármilyen más formában. Köszönöm a 

gyülekezeteinknek nyújtott, a jövedelmi adóink 2- illetve 3,5%-os támogatását, a vállalkozók és cégek 

egyházközségeinket segítő támogatását. Köszönöm a KREK által nyújtott és/vagy közvetített támogatásokat, a 

külhoni és belföldi egyházi alapítványi segítségeket. Illesse köszönet különösen a Magyar Kormányt azért, 

hogy a trianoni igazságtalan döntés miatt számos sebből vérző összmagyarság támogatását felvállalva 

egyházmegyénkbe is juttatott a pályázati támogatásokból. Köszönjük azoknak is, akik mindezekben 

közbenjártak, és a vallásügyi államtitkárságnál is felemelték szavukat annak érdekében, hogy épületeinket 

rendbe tehessük, vagy felépíthessük. Természetesen tudom, hogy e téren is még nagyon sok a tennivaló, még 

nagyon sok gyülekezetünk várja a külső segítséget. Imádkozom, hogy Isten adjon további támogatókat 

egyházaink részére, de különösen arra kérem Urunkat, hogy ebben a nehéz időszakban tartson meg és vezessen 

át mindnyájunkat minél kevesebb lelki veszteséggel a gyógyulás felé. Jelentésem elfogadásában bízva kérlek 

mindnyájatokat: vigyázzatok magatokra, vigyázzunk egymásra, de legfőképpen vigyázzon reánk a gondviselő 

Isten! 

 

 

 

 

        Szeretettel és tisztelettel, 

 

 

 

 

 

 

 

Nagykároly, 2021. március 11.      Tolnay István esperes 


