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  ,,Magasztaljátok az Urat, a mi Istenünket, és boruljatok le az Ő szent helyén,  

mert szent az Úr, a mi Istenünk.” Zsoltárok 99,9 

 

 

Beszámoló 

a 2016-2021-es évek tevékenységeiről 

 

 

A Nagykárolyi Református Egyházmegye Presbiteri Szövetség elnökévé Isten 

kegyelméből 2016. február 13-án a Hadadon szervezett tisztújító közgyűlésen voltam 

megválasztva. 

Be kell vallanom, hogy fogalmam sem volt róla miből is fog állni ez a szolgálat, én is 

kezdő voltam és sajnos a Nagykárolyi Presbiteri Szövetség is (többen jelezték, hogy nagyon 

ritkán találkoztak nagykárolyi küldötekkel a különböző rendezvényeken és arról, hogy a 

Nagykárolyi Egyházmegyében volt- e valami rendezve nincsen tudomásom). 

Örömmel mondhatom el, hogy az elmúlt időszakban sikerült minden évben 1-2 

nagykonferenciát szerveznünk különböző helyszíneken és különböző témákról. Az előadókat úgy 

próbáltuk meghívni, hogy legyen egyházi – vagyis lelkész és világi személy is. 

Ha a témákról nem is de néhány előadót szeretnék megemlíteni: 

Nt. Nagy Sándor lelei lelkipásztor, Dr. Puskás Csaba, a Szatmári Református 

Egyházmegye főgondnoka, Dr. Békefy Lajos budapesti lelkipásztor, Dr. Szélyes Ferenc, a 

Szatmári Református Egyházmegye presbitere, Nagy-Baló Csaba, a Sárospataki Református 

Kollégium Gimnáziumának, Általános Iskolájának és Diákotthonának intézményvezetője, Tatár 

János hadadnádasdi lelkipásztor.  

Megköszönöm az ő szolgálatukat is, és Isten áldását kérem további életükre, munkájukra! 

  Az Egyházkerület által szervezett alkalmakról csak annyit szeretnék mondani, hogy 

amikor csak lehetőségünk volt részt vettünk, úgy a konferenciákon mind a képzéseken, mikor 

többen, mikor kevesebben képviselve egyházmegyénket, és ezt mindig nagy örömmel és 

szeretettel tettük.    

          Ahhoz képest, hogy egyázmegyénk presbiterei nem voltak hozzá szokva a különböző 

konferenciákhoz, képzésekhez hála legyen a Jóistennek, minden alkalommal számos presbiter 

vett részt rendezvényeinken. 

A nagykonfereciák mellett sikerült elindítani a kisrégiós presbiteri találkozásokat is. Igaz, 

egyelőre csak a Krasznától keletre eső egyházközségekben -ahol nagyon jól fogadták a 

presbiterek, de remélhetőleg ezt is sikerül kibővíteni az egész egyházmegyére. 



A 2018-as évben presbiteri képzést tartottunk a Sárospataki Református teológia 

professzorainak segítségével, valamint a M.R.P.SZ. támogatásával. Ezeken a képzéseken is 

majdnem minden egyházközség képviseltette magát presbiterei és lelkészei által. 

Ennek a képzésnek a záró akkordját pedig a sárospataki kirándulás adta meg, amikor is a 

teológia profeszorainak meghívására egy érdekes és tanulságos kiránduláson vettek részt 

egyházmegyénk lelkipásztorai és presbiterei. 

   Mint minden más egyházmegyében, a miénkben is minden évben ki lett osztva a Presbiteri 

Szolgélatért díj, amelyeket a díjazottak nagy tisztelettel és örömmel vettek át. 

Természetesen a világjárvány a mi tevékenységünkre is rányomta bélyegét, de mikor nem 

lehetett egybegyűlni a Jó Isten akkor is gondoskodott rólunk, így a holland barátaink 

támogatásával sikerült egyházmegyénk minden presbitere számára megvásárolni dr. Visky S. 

Béla teológiai professzor Megtartó ismeret című könyvét, melyet ezúton is javaslok minden 

presbiternek elolvasásra. 

Több tervezett program elmaradt a járvány miatt (mint például az előbb említett dr. Visky 

S. Bélának a könyvbemutatója, előadása is), de Isten segítségében bízva, reméljük a jövőben is 

számos alkalmon vehetünk részt, ezáltal is épülve egymás hite által Isten dicsőségére. 

Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten gazdag áldását kérem további munkánkra! 

 

 

 

                                                                                           Tisztelettel: 

                                                                                           Almási Csaba, P.Sz. elnök 

 

 

Lele, 2022 áprilisa 

 

    

 

          


