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ESPERESI JELENTÉS 

A NAGYKÁROLYI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE  

2021-ES ÉVÉNEK ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE 

 
Ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem…  

Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogy a világ adja.  

Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne féljen! (Jn.14,1.27) 

 

Nagytiszteletű egyházmegyei Közgyűlés! 

 
1. BEVEZETŐ 

 

A Nagykárolyi Református Egyházmegye 2021-es évének általános kiértékelésébe fogva, a 2022-ben 

esedékes egyházi tisztújításokra gondolva óhatatlanul mérlegre teszi az ember nemcsak az utóbbi egy 

esztendőt, hanem az egész időszakot, amit maga mögött hagyott. Mi tagadás, az utóbbi 5-6 évben gyökeres 

változásokon ment át a világ, s benne kicsiny egyházmegyénk s gyülekezeteink élete is, emiatt most is azt 

mondom, mint az előző évi jelentéseimben: van még bőven mit tanulni. Igen, kellő önkritikát gyakorolva 

utólag ki lehet, sőt, ki is kell mondani: nem láthattunk mindent előre, nem lehettünk mindenben teljesen 

tájékozottak, nem tudtunk minden sebet és fájdalmat megfelelően orvosolni. Nem tudtunk minden hiányt 

megszüntetni, mindent kipótolni, mindent úgy megoldani, hogy az mindenkinek elfogadható legyen (talán 

mindezekre nem is elegendő ez a közel 6 esztendő, amit magunk mögött tudunk). Ahogy sikerült többé-

kevésbé jól megoldani egy-egy felmerülő gondot, problémás ügyet, mindig jött egy következő. Bizonnyal 

emiatt nem is tudtunk mindig mindenben bölcsen dönteni – bár tény, hogy egy világjárvány (s utóbb már 

tudjuk, egy háború fenyegető rémének) megjelenése képes annyira alapjaiban megmozgatni a 

biztonságérzetünket, hogy utána csak Urunk Istenünkhöz visszatalálva állhat helyre a belső-külső rend.  

Szándékosan fogalmaztam többes számban, mivel mind gyülekezeti szolgálataimban, mind esperesi 

hivatásom gyakorlásában „csapatjátékos” szerettem volna lenni, azaz megosztani a terheket, a gondokat, de 

együtt át is élni az örömöket, áldásokat. És lássuk be, ez utóbbiakban is volt azért elég részünk ezekben az 

években. Ne csak a világjárvány (vagy éppen a szomszédunkban zajló háború) rémisztő voltára figyeljünk, 

hanem Urunk fenti biztatására is, melyben kétszer (de a Bibliában legalább 365-ször) elhangzik az, hogy 

„ne féljetek!” Lássuk meg a jó dolgokat is, Isten áldásainak és gondviselésének köszönhetően van belőlük 

bőven elég. Éppen ezért javasolom, sőt, magam is gyakorlom azt a pozitív gondolkodást – de talán 

helyesebb, ha úgy fogalmazom meg: Isten iránti feltétlen bizalmat – amely szerint „a pohár mindig félig tele 

van”. Reméljük, így is marad… 

 

2. FELÉPÜLT A NAGYKÁROLYI EGYHÁZMEGYE ESPERESI HIVATALA 

 

Engedtessék meg nekem, hogy most „megtörjem” az esperesi jelentések szerkezetének tipikus tartalmát, s 

azzal folytassam bevezetőmet, amit talán egyik leglényegesebb (hangsúlyozom: KÖZÖS) megvalósításunknak 

tartok. Örömmel és Istenünk iránti hálaadással hozom a Nt. Közgyűlés szíves tudomására, hogy a nagyrészt a 

Magyar Kormány és a KREK támogatásának köszönhetően felépült végre az egyházmegye székhelye, s noha 

igaz, hogy az építőcég a végső munkálatok nagy részét a drasztikus áremelések mellett hitelbe végezte el, ezzel 

generálva a végén egy 311.000 lejes többletköltséget, mégis már a 2021-es esztendő végére ennek egyharmadát 

sikerült kiegyenlíteni – reménységeink szerint május végéig sikerül kifizetni a teljes adósságot. Illesse köszönet 

Isten után a támogató cégeket, intézményeket, s nem utolsósorban a támogatásokért közbenjáró szolgatársakat 

is. Ez a köszönet szóljon továbbá a 2021. december 8.-án tartott előző közgyűlésünk alkalmával hozott bölcs és 

belátó döntésünkért is, miszerint 5 lej/lélek arányában járul hozzá minden gyülekezet a hivatal 

bebútorozásához. Megjegyzem: ennek ügye is folyamatban van. Végül, de nem utolsósorban a jakabi feltételek 

mellett tisztelettel jelentem, hogy szeretnénk majd hozzáfogni az udvar- és környezetrendezési munkálatokhoz 

is, mely szintén nem kis feladat, s nem is kevésbe kerül majd. Megtörténhet az is, hogy ez a munkálat a 



következő egyházmegyei vezetőség nemes feladata lesz, de már most is láthatjuk lelki szemeinkkel, hogy a 

kegyelmes Isten a tenyerén hordozott bennünket – ebben is! SDG! 

 

3. NÉPMOZGALMI ADATOK 

 

A beérkezett lelkipásztori jelentések alapján a 2021-es évet a következő lélekszám adatokkal zártuk: 

 

S.sz 
 Anyaegyházközség 
(szórvánnyal együtt)  

 2021-es 
választói 

névjegyzék 
szerint  

Teljes 
lélekszám   S.sz 

 Anyaegyházközség 
(szórvánnyal együtt)  

 2021-es 
választói 

névjegyzék 
szerint  

Teljes 
lélekszám 

1  Ákos  389 456   16  Krasznamihályfalva  170 211 

2  Bere  43 60   17  Lele  345 418 

3  Bogdánd  629 747   18  Magyarcsaholy  321 379 

4  Börvely  595 925   19  Magyargéres  309 386 

5  Dobra   489 605   20 
 Nagykároly-
Belváros  777 1.492 

6  Domahida  134 201   21 
 Nagykároly-
Kertváros  814 1.845 

7  Érendréd  248 290   22  Pelekeszi  141 165 

8  Érkőrös  87 133   23  Piskolt  347 502 

9  Érszakácsi  310 346   24  Szaniszló  203 260 

10  Érszentkirály  122 177   25  Szilágypér  394 622 

11  Hadad  366 428   26  Szilágyszér  513 689 

12  Hadadnádasd  342 407   27  Tasnád  727 1.334 

13  Kaplony  191 206   28  Tasnádszarvad  139 168 

14  Királydaróc  68 96   29  Tasnádszántó  87 97 

15  Kismajtény  211 282     
    

S.sz.  Társegyházközségek  
 2020-as választói 
névjegyzék szerint  

 Teljes 
lélekszám  

30  Érdengeleg  90 107 

   Iriny  194 233 

31  Gencs  387 501 
   Adyfalva  20 23 

 

 
Leányegyházközségek  

  32  Mezőterem  22 23 

33  Érkávás  7 7 

34  Érszodoró  29 36 

35  Krasznaszentmiklós  31 37 

36  Reszege  lásd Piskoltnál 22 

37  Szekeres  44 57 

38  Sződemeter  25 39 

 

Ha összevetjük a fenti adatokat az előző, 2020-as évzárással, akkor a következő eredményt kapjuk: 

- egyházmegyénk teljes lélekszáma: 15.012 lélek. Apadás: 208 lélekkel.  

- egyházmegyénk választói névjegyzékében szerepel: 10.360 fizető egyháztag. Apadás: 11 aktív 

egyháztaggal. 

Megjegyzés: egyházmegyénk népmozgalmi adatairól bővebben a missziói jelentésben olvashatunk, a zöld 

betűkkel jelzett számok viszont azt jelzik, hogy azokban a gyülekezetekben számbeli növekedés tapasztalható. A 

kevés pozitív példa ellenére szomorú, hogy az általános apadás tendenciája nem állt meg, sőt, félő, hogy 

egyházmegyénk lélekszáma hamarosan 15.000 alá fog esni. 

 

 

 



4. SZEMÉLYI VÁLTOZÁSOK 

 

a. Bencze-Kádár Orsolya, az egyházmegye kórházlelkésze gyermeknevelési szabadságot igényelt és 

kapott. Helyére ideiglenesen Szilágyi Gyöngyi volt kismajtényi lelkipásztor került.  

b. Nagy Csongor kertvárosi segédlelkész a Kertvárosból eltávozott, Zilahra került, ahol a református 

líceum iskolalelkészi állását pályázta és nyerte meg.  

c. A Kismajtényi Református Egyházközség pályázatának köszönhetően a lelkipásztori állást a 

Szilágyszegen szolgáló Sólyom Szabina Brigitta lelkipásztor foglalhatta el.  

d. Az esztendő vége felé sor került a Szilágyszéri Református Egyházközségben a helyettesként szolgáló 

Csűrös Róbert Gyula lelkipásztor végleges megválasztására. 

e. A fentebb felsorolt személyi változások mellett feltétlenül megemlítendő, hogy gyülekezeteinkben helyi 

tisztújítások is történtek: presbiterek-, valamint gyülekezeti gondnokok megválasztása/újraválasztása. A 

választások mindenhol ékesen és szép rendben mentek végbe, fellebbezések egyházmegyénkben nem történtek.  

Isten áldása kísérje minden lelkipásztor és presbiter életét, szolgálatát családtagjaikkal egyetemben! 

 

5. EGYHÁZMEGYEI ALKALMAINK 

a. Rendkívüli gyülekezeti presbiteri gyűlések: Kismajtény (több alkalommal, lelkipásztor-választás 

ügyében). 

b. Átadás-átvételek, egyházmegyei vizitációk: Kismajtény, Szilágyszér. 

c. Lelkipásztoraink és családjaik meglátogatása: Ákos (Dobai Zoltán), Magyargéres (Nagy Attila), Dobra 

(Máthé-házaspár), Szilágyszér, végül pedig egy nevét elhallgatni óhajtó lelkipásztor és gyülekezet. Ezt a 

szolgálatot sajnos, a járványos megbetegedések száma miatt kénytelen voltam szüneteltetni, de amint 

lehet, folytatom. 

d. Egyházmegyei adminisztrációs alkalmak: rendben, megtartva, hol élőben, hol pedig (a pandémiára való 

tekintettel) adminisztrációs napok formájában. 

e. Egyházmegyei közgyűlések: két alkalommal 

f. Egyházmegyei tanácsülések: „online” és élő találkozás formájában, 4 alkalommal. 

g. Részvétel egyházkerületi alkalmakon: KREK-közgyűlés (2 alkalom: június és december), Esperesek 

Kollégiuma (virtuálisan és élőben összesen 4-szer), Generális Konvent és KREK 100 éves évforduló.   

 

6. ESPERESI SZOLGÁLATOK, IGEHIRDETÉSEK, ESEMÉNYEKEN VALÓ RÉSZVÉTELEK 

 

Esperesként meghívást kaptam és részt vettem a következő istentiszteleti és ünnepi alkalmakon: 

a. Imahetek: Szilágypér, Érdengeleg.  

b. Egyházmegyei ünnepségek: Sződemeter – Magyar Kultúra Napja és Kölcsey-ünnepség, Kismajtény-

Domahida – Rákóczi-ünnepség, Nagyecsed – regionális ref. találkozó, Hadad - nőszövetségi 

csendesnap, Kertváros - KREK-nőszövetségi vezetőségi találkozó.  

 

7. EGYHÁZMEGYEI TÁMOGATÁSOK 

 

Kisgyülekezeti támogatások: 2021-ben a KREK közvetítésének köszönhetően 4.000 lejre növekedtek a 

kisgyülekezeteknek adott támogatások. Köszönet érte! 

Földbérletből származó támogatás: 2021-ben Szekeres leányegyházközség kapta. 

Egyházmegyénk továbbá támogatási gyűjtőakciót hirdetett meg az árvízkárosult Magyargéresi Ref. 

Egyházközség javára. Köszönet a gyülekezetek szolidaritásáért! 

Még az esperesi ciklus elején adott egy jó ötletet Erdei D. István parlamenti képviselőnk: keressem meg az 

önkormányzatokat és kérjem egyházmegyei vezetőként a helyi gyülekezetek költségvetésből való támogatását. 

Ennek az ötletnek a kivitelezése valahogy mindig elmaradt. A pandémia idején azonban tollat ragadtam, és 

kétnyelvű felkéréseket küldtem ki több önkormányzatnak, melyekben felhívtam a figyelmet a gyülekezetek 

támogatásának törvényadta lehetőségeire. Választ ugyan nem kaptam, de nem is ez a fontos, hanem az, hogy 

elérjük: minden önkormányzat lehetőség szerint támogassa a (református) gyülekezeteket (is). 

 

8. FEGYELMI ESETEK 

 

Istennek hála, végre elmondható, hogy a 2021-es esztendőben nem került sor semmilyen fegyelmi 

kivizsgálásra. Őszintén kívánom, ez maradjon is így! 

 

 



9. GYÜLEKEZETI 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. A tavalyi jelentésem ez alól kivételt képezett: tavaly már csak a 

pandémia miatt is szükségesnek láttam számba venni a lelkészi jelentések alapján a gyülekezeteinkben folyó 

szolgálatokat, missziós tevékenységeket is. Most azonban visszatérek az előző években gyakorolt módszerre 

azzal az általános megjegyzéssel, hogy a legtöbb gyülekezetben 2021-ben is – a pandémiához képest -  ékesen 

és szép rendben folyt a lelki élet. Íme tehát a nagyobb beruházások, és/vagy az ezzel kapcsolatos gyülekezeti 

tervek:  

Ákos: a gyülekezet legnagyobb megvalósítása beruházás terén kétségkívül a román kori templom teljes 

restaurációja, mely templom kertjének parkosítását is sikerült 2021-ben önerőből kivitelezni. A megvalósításért 

a kertvárosiakhoz hasonlóan az ákosi közösség is elnyerte a rangos Pro Ecclesia díjat, méltán! 

Bere: a kis 60 lelkes gyülekezet lefestette a templom és parókia körüli kerítést, szeretne új kerítést a parókia 

köré. Viszont továbbra is 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, erre nézve 

egyházmegyénk elnöksége tárgyalásokat fog kezdeményezni. 

Bogdánd: puffertartályt vásárolt a gyülekezet, új csillárokat szereltek fel a templomban. A közösség tervezi 

a templom udvarát tartó támfal rehabilitálását.  

Börvelyben a gyülekezet lefestette a templomtetőt és a tornyot, leverte a belső salétromos vakolatot, 

folytatni óhajtja a templom restaurálását.  

Dobrán megjavították a harangokat, elkészült a gyülekezeti ingatlanok felújításának kivitelezési terve, 

tervezik az egyházi épületek további felújítását.  

Domahidán tervezik a templom felújítását, melyet a Magyar Kormány támogatásával kívánnak 

megvalósítani. A lelkipásztor beszolgál a Krasznaszentmiklósi leányegyházközségbe is, ahol lehetőség szerint 

folytatják a templom restaurálását. 

Érdengeleg – Iriny társgyülekezete. Érdengelegen sor került a parókia külső tatarozására. A közösség 

szándékában áll fűtésrendszert szereltetni a templomba. Iriny közösségében több helyen is végeztek általános 

javításokat, tervezik a gyülekezeti ház külső felújításának folytatását és a harangok villamosítását.  Az Irinyhez 

csatolt Mezőterem leányegyházában sikerült megvásárolniuk az építendő Magyar Ház számára a telket, 

megszerezték a szükséges engedélyeket, és megvásárolták az első téglaszállítmányt, illetve megkötötték a 

szerződést az alapöntésre. A Magyar Ház építése nyilván meghaladja anyagi képességeiket, ennek ellenére 

minél hamarabb szeretnék elkezdeni a munkát. Támogatást kaptak a helyi önkormányzattól, a vallásügyi 

államtitkárságtól és más forrásokból. Nem kérdés, hogy ebben a templomépítő munkálatban a Magyar 

Kormány ígérete mellett számíthatnak az egyházmegye támogatására is. 

Érendréden betonutat öntött a gyülekezet a temetői ravatalozónál, készül a Magyar Kormány 

támogatásával a templomfelújításra.  

Gencs – Adyfalva társgyülekezetei. Az érkávási leányegyházközségben lecserélték a parókia ablakait, 

tervezik annak további felújítását. Adyfalván folyamatban van a parókia belső restaurálása és a templom 

fűtésének megoldása. Gencsen megoldották a templomfűtést, felújították a templomi karzatot, folytatják a 

beruházásokat mind az imaterem, mind a templom esetében (harangok és orgona villamosítása, ajtócsere) a 

Magyar Kormány hathatós támogatásával. 

Érkőrös gyülekezetében folyamatosan javítják az egyházi ingatlanokat, sikerült erre nézve támogatásokat 

szerezni többek közt a Magyar Kormánytól, s ezt a jövőben is folytatni szeretnék.  

Érszakácsi. A templom belseje viszonylag jó állapotban van, azonban nagyon szükséges lenne 

állagmegőrzéssel egybekötött teljes külső felújítás. A jó hír az, hogy ezúttal végre komoly összegű támogatás 

érkezett erre a célra a Magyar Kormánytól.  

Érszentkirály: a parókia és a gyülekezeti ház jó állapotban van, a gyülekezet szeretné a templom külső 

felújítását. Megnyugtató módon folyamatban van az elmaradt földügyek rendezése is. 

Hadad. Miközben a gyülekezet a parókiáját is folyamatosan javította, Istennek hála, megoldódott a 

templomépítés első nagy kérdése: a település geológiai problémája nem érinti azt a területet, ahova az új 

templom fog épülni, így a gyülekezet megvásárolhatta a tervezett telek melletti magánterületet is. A Király 

Gyula mérnök által készített tervekre a pénz rövid idő alatt összegyűlt, ami önmagában egy rendkívüli 

eredmény. A Magyar Kormány is támogatást ígért. Nem kérdés, hogy ebben a templomépítő akaratban 

számíthatnak az egyházmegye támogatására is. 

Hadadnádasd gyülekezete belső felújításokat végzett a parókián, általában egyházi ingatlanaik jól állnak, 

nincs szükség nagyobb beruházásokra. 



Kaplony. A gyülekezetben kicserélték a templom nyílászáróit, templomkerítést építettek, lecserélték a tetőn 

az elavult csatornarendszert, és felújították a parókia fürdőszobáját. Tervezik a további templomfelújítási 

munkálatokat.   

Királydaróc. A már százlelkesnek sem számító kisgyülekezetben megtörtént a harangvillamosítás és a 

toronyfestés. Tervezik befejezni a ravatalozójukat. Ismételten felmerülő kérdés, akárcsak Bere esetében, a 

gyülekezet jövője: képes lesz-e eltartani valaha egy lelkipásztort még? Vagy inkább jobb lenne társulni a 

beszolgáló lelkipásztor gyülekezetével? Az egyházmegyei elnökségnek előbb-utóbb tárgyalásokat kell 

kezdeményeznie ezzel a gyülekezettel is. 

Kismajtényban 2021-ben nem volt szükség nagyobb beruházásokra, az egyházi ingatlanok rendben 

vannak.  

Krasznamihályfalván is folytatták a parókia felújítását, tervezik ennek befejezését, szeretnék rendezni ez 

irányban a meglevő tartozást.  

Lele gyülekezetében is esedékes a templomtető lecserélése, valamint a harangláb javítása, erre nézve 

támogatást kaptak a vallásügyi államtitkárságtól.  

Magyarcsaholy közösségében sikerült tető alá hozni a gyülekezeti ház teraszát, a templom felújítása pedig 

már nemcsak terv, hanem valósággá is válhat, köszönhetően a Magyar Kormány és a kultuszminisztérium 

támogatásának.  

Magyargéresen a hívek közössége is megtapasztalta, milyen félelmetes érzés a pusztító árvíz 

fenyegetettségében lenni. Egyházmegyénk számos gyülekezete szervezett gyűjtést az árvízkárosultak 

támogatására. A kialakult helyzet ellenére a gyülekezet belső felújításokat végzett a templomon, tervezi a 

parókia tetőcseréjét – Isten kegyelmének köszönhetően egyiknek sem ártott az árvíz, mert magaslatra épültek.   

Nagykároly-Belváros. A gyülekezet sikeresen felújította műemlék-orgonáját, készülnek a petri kis 

református templom felújítására. 

A Nagykároly-kertvárosi gyülekezetben sikerült megoldani a hangosítást, elindult az „orgona-projekt” is, 

egy ú.n. „hibrid” orgona építésének szándékával. Ennek lényege: egy adományba kapott tízregiszteres 

romantikus Wegenstein-féle sípos orgona életre keltése digitális technológia segítségével. Első lépéseként egy 

budapesti orgonaépítő cég fejlesztéséből származó virtuális orgonát kapott az új templom, mely Smetana 

szülővárosának, a Litomysl-i katedrális világhírű szimfonikus orgonájának a hangkészletével képes 

megszólalni, így koncertezésre is alkalmas. A gyülekezet tervezi egy bölcsőde megépítését is. 

Pelekeszi. A gyülekezet szeretné befejezni a parókia felújítását, közben önerőből befejezte a ravatalozót. 

Piskolt. A gyülekezet a beruházások tekintetében is beindult a lelkészváltás óta. 2021-ben kicserélték a 

templomi hangosítást, lecsempézték a gyülekezeti ház termeit, klimatizálták a nagytermet és beindították a 

műemlék templom építési engedélyeztetési dokumentációját. Nagyobb összegű támogatást kaptak a helyi 

önkormányzattól, valamint a Magyar Kormánytól. 

Szaniszló. A gyülekezet javításokat végzett a parókián, és megvásárolta a templomkerítés kellékeit.  

Tervezik a templom külső javítását és a járdák térkövezését. 

Szilágypér gyülekezete hatalmas munkálatra készül: műemlék templomának teljes körű restaurálására. 

Noha a Magyar Kormány döntésének köszönhetően a soron kívüli támogatás már megérkezett a munkálatokat 

koordináló KREK-hez, a gyülekezet az építőanyagok és –munkadíjak emelkedése miatt többletköltségekre 

számítva folyamatosan gyűjt a templomra.  

Szilágyszér közösségében megújult a gyülekezet templomának orgonája, továbbra is tervezik a lelkészi 

lakás teljes felújítását.  

Tasnádon a gyönyörű templom megmentése érdekében számottevő összeget termelt ki önerőből a 

gyülekezet a dokumentáció elkészítésére. Úgy néz ki, sikerült megtalálni a megnyugtató megoldást is: a 

mintegy 2,5 millió eurót kitevő beruházást az Országos Befektetési Társaság vette át. A gyülekezet tehát készül 

a nagy munkálatra.  

Tasnádszarvad gyülekezete nekifogott a parókia javításának, tervezik annak befejezését.  

Tasnádszántón folyamatosan javítják a parókiát, erejükhöz mérten. Tervezik a templom tatarozását is: 

bádogfestés, vakolat-rehabilitálás és külső színezés. A gyülekezet leányegyházában, Érszodorón továbbra is 

tervbe van véve a parókia javítása és a templom bádogtetejének festése. 

A felsoroltakból kiderül, hogy minden gyülekezet – erejéhez mérten – igyekszik megőrizni ingatlanai jó 

állapotát, illetve javítani, ahol kell, és építeni, ahol még nincs. Történt időközben egy felmérés a KREK 

megbízásából a kúria-jellegű parókiáinkat illetőleg is, mely során kiderült, számos ilyen impozáns lelkészlakkal 

rendelkezünk az egyházmegyében. A legnemesebb és legeltökéltebb szándékaink ellenére is azonban be kell 

látnunk, hogy ezek a beruházások pusztán önerőből nem megvalósíthatóak. Szükség lenne támogatókra, minél 

több nyertes pályázatra. Ugyanakkor az is érzékelhető, hogy ezeket a gyülekezeti beruházásokat nagyban 

hátráltatja a pandémia következményeképpen kialakult gazdasági válság miatti építőipari árnövekedés. Ma már 



egy árajánlat legfeljebb 3 hónapig tekinthető érvényesnek. Javasolom, hogy gyülekezeteinkben kérjenek 

szakmai segítséget, és úgy tervezzék meg a költségvetést, hogy számoljanak rá akár 30%-ot is a végösszegre.  

 

 

10. ZÁRÓGONDOLATOK 

 

Egy kicsit az utókornak is címezve hadd fogalmazzak meg néhány, általam fontosnak ítélt megállapítást 

úgy, mintha azt most beleírnánk az egyházmegye képzeletbeli „historia domusába”. 

10.1.  A pandémia okozta zűrzavart kihasználva fokozottan előtörtek az istenellenes, keresztyénellenes erők, 

különösen Európában (lásd a szivárvány jelét kisajátító mozgalmak működése, keresztyén hitet megvallók 

meghurcolása bíróságokon, közösségi oldalakon, az ateizmus erőteljes megnyilvánulásai stb.). Mindezt tetézte 

a migrációs áradat is, mely többnyire egy harciasabb világvallás képviselőit hozta el a keresztyén Európába. 

Sorainkat szorosabbra zárva meg kell védenünk az egyre intenzívebb támadás alatt álló biblia keresztyén 

erkölcsiséget és polgári konzervativizmust az olyan kérdésekben, mint hit, nemzet, haza és család. Ennek 

érdekében: 

10.2. A kül- és belmissziós tevékenységekre kellene nagyobb hangsúlyt fektetni. Eddig építkeztünk fizikai 

értelemben, kevesebb energia maradt a misszióra. Most meg kell fordítanunk ezt a tendenciát úgy, hogy az 

egyházmegyei általános célkitűzéseink közt első helyen legyen a belmisszió. Nagyon jó érzés volt azt 

tapasztalni, hogy összefogtak a gyülekezeteink az esperesi hivatal befejezésére és bebútorozására, de ugyanúgy 

lelket melengető érzés volt részt venni a Covid-Biblia másolásában is.  

10.3. Mivel az egyházi kiadványok évi megrendeléseiben is csökkenő tendencia mutatkozik (ez nyilván az 

internetes elérhetőségeknek is köszönhető), jó lenne kiadni a tervbe vett nőszövetségi imakönyvünket, s 

emellett egy, a lelkipásztoraink által összeállított igehirdetési gyűjteményt is. Ezen a pászmán maradva 

továbbra is fontosnak tartom lehetőség szerint anyagilag támogatni a nőszövetség, a presbiteri szövetség, az 

egyházmegyei zenei élet, a táborok megszervezésének kezdeményezéseit (és minden más hasznos és építő 

jellegű kezdeményezést), ezt mindenképpen a következő egyházmegyei vezetőség figyelmébe is ajánlom.  

10.4. Érdemes lenne elgondolkozni (s ha az ötlet tetszésre lel szélesebb körben, akkor be is indítani) a 

szatmáriakéhoz hasonlóan egy egyházmegyei diakóniai szolgálatot.  

10.5. A 2021-es évben ismét egyházmegyénk egyik vallástanára, a börvelyi Csáki Kovács Mária kapta a 

KREK M. Nagy Ottó – díját. Isten áldása legyen pedagógusi szolgálatain! 

 

Nagytiszteletű Közgyűlés, jelentésemben igyekeztem minél szélesebb perspektívát nyújtani az előző 

évekhez hasonlóan a 2021-es évünkről is, noha, mint azt beszámolóm elején is jeleztem, a mozgástér még 

mindig igencsak korlátozott volt 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 érzünk a gyászolókkal, és továbbra is igyekszünk egyházmegyénk honlapján 

nyomon követni és megosztani az együttérzés szándékával ezeket a szomorú eseményeket.  

Hálás szívvel köszönöm meg végül, de nem utolsósorban 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 3,5%-os támogatását, a vállalkozók és 

cégek egyházközségeinket és egyházmegyénket segítő támogatását. Köszönöm a KREK által nyújtott és/vagy 

közvetített támogatásokat, a külhoni és belföldi egyházi alapítványi segítségeket. Illesse köszönet ismételten a 

Magyar Kormányt azért, hogy 2021-ben egyházmegyénkbe ismét 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. Ismételten köszönjük azt, hogy 

németországi szolgatársaink adományainak köszönhetően még mindig működik a Partnerhilfe-akció. 

Természetesen tudom, hogy minden téren folyamatosan sok a tennivaló, még nagyon sok gyülekezetünk várja a 

külső segítséget. Jelentésem elfogadásában bízva azonban kérlek mindnyájatokat: lássátok meg velem együtt 

azt is, hogy a gondviselő Isten akaratának és megtartó hatalmának köszönhetően a „pohár mindig félig tele 

van”! 

        Szeretettel és tisztelettel, 

 

 

 

 

 

Nagykároly, 2022. március 21.      Tolnay István esperes 


