
NAGYKÁROLYI  REFORMÁTUS  EGYHÁZMEGYE 
 
 

KATEKÉTIKAI BESZÁMOLÓ  
 

a 2021-es évről 
 
 

„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és 
dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Mt 5,16 

 
 

A Nagykárolyi Református Egyházmegye 36 gyülekezetében folyó katekézisről, a vallás és 
kátéoktatás hatékonyságáról, nehézségeiről és a számadatok alapján feldolgozott tevékenységeiről 
szeretnék beszámolni. 
        
Vallásoktatás: Parókiális vallásoktatás minden gyülekezetben folyik, ahol vannak gyerekek, 
Adyfalva, Érkávás, Krasznaszentmiklós, Érszodoró, Mezőterem kivételével. 
Egyházmegyénk összgyerek létszáma 881, -5 gyerekkel kevesebb, mint 2020-ban volt, ebből 
parókiális vallásórára járnak  523-an, -22 gyerekkel kevesebb, mint 2020-ban, a gyerekek 59,02% 
jár, mίg a 40,98% otthon marad, elkallódik.   
A parókiális vallásoktatást túlnyomórészt a lelkipásztorok végzik, de több gyülekezetben a 
lelkipásztor feleség, vallástanár, kántor és segédlelkész is. 
Gyülekezeteink nagytöbbségében heti egy alkalommal egy csoportban folyik a katekizáció, mίg 5 
gyülekezetben 2 illetve 3 korcsoportra osztva.  
           Milyen terv szerint folyik a gyülekezeti vallástanítás: 365 bibliai történet Evert Kyt, Tegzes 
Lajos: Gyermek Istentiszteleti tanίtások, Holland segédanyag, Református hittankönyv 
gyerekeknek, iskolai tanterv, saját készítésű terv szerint, gyermek Biblia szerint, stb. 
Többnyire az iskolai vallásoktatást a vallástanárok végzik, a következő gyülekezetekben  azonban 
lelkipásztor tanίt: Ákos, Kaplony, Magyarcsaholy, Magyargéres, Piskolt 
A következő esetekben a vallástanár nem tagja a gyülekezetnek: Bogdánd, Dobra, Érendréd 
Érdengeleg, Domahida, Gencs, Hadad, Hadadnádasd, Iriny, Lele, Nagykároly-Belváros, 
Nagykároly-Kertváros, Szilágyszér, Tasnádszántó. 
Börvely, Érszakácsi, Pelekeszi, Szilágypér és Tasnád gyülekezeteiben tagja a vallástanár az 
egyházközségnek. 
           Vakációs bibliahetet szinte minden gyülekezetben tartottak. A tapasztalataim azt mutatták, 
hogy 2021-ban mindennél nagyobb öröm volt a bibliahét megtartása, hisz a vírus járvány alább 
hagyott és a korlátozások is megszűntek. 
 
Kátéoktatás: Gyülekezeteinkben a lelkipásztorok végzik a kátéoktatást, kántor, vallástanár, 
segédlelkész vagy gyakornokok segίtségével. Pozitívum, hogy gyülekezeteink nagyrészében 14 
éves korban történik a konfirmáltatás, azonban még mindig 8 gyülekezetben 13 éves korban 
konfirmál az ifjú, viszont 12 éves korban már egyetlen gyülekezetben sem konfirmálnak az ifjak.  
Idéntől minden gyülekezetben két év a konfirmációra való oktatás ideje! 
2021-ben 117  ifjú tett konfirmációi fogadalmat, 26 ifjúval kevesebb, mint 2020-ban.  



A következő gyülekezetekben nem volt konfirmálás: Adyfalva, Bere, Érendréd, Érkávás, 
Érszodoró, Érszentkirály, Iriny, Krasznamihályfalva, Magyarcsaholy, Mezőterem, Piskolt, 
Tasnádszántó.  
Ahol nem is lesz: Adyfalva, Bere, Érkávás, Érszodoró, Érendréd, Érszentkirály, Iriny,  
Királydaróc, Mezőterem, Pelekeszi. 
Elsőéves konfirmándus: 156, 17-el több, mint 2020-ban 
Másodéves konfirmándus: 142, 18-al több, mint 2020-ban  
Felnőttkonfirmálás történt a következő gyülekezetekben: Ákos 1, Dobra 4 ,Nagykároly-Kertváros 
1, Szilágypér 2, Szilágyszér 2. Összesen: 10 

Szomorú megállapítás az is, hogy 2021-ben sem szervezhettük meg a gyerektábort, a 10-
ik gyerektáborra került volna sor, de sajnos a Covid járvány ezt is megakadályozta. Azonban 2021-
ben  neméppen rendhagyó módon, de sikerült megszervezni az egyházmegyei biblia vetékedőt. A 
gyülekezetek ki-ki a maga otthonában szervezhette meg, és az Egyházmegye pályázatából pedig 
díjaztuk a gyerekeket, Istené legyen a dicsőség ezért is!   

A 2021-es év elején bizakodtunk abban, hogy a járvány és az ezzel járó megszorítások 
alább hagynak, azonban csak időszakos lehetőség volt arra, hogy gyermekeinket közösségre 
hívjuk, ennek ellenére volt katekézis és vakációs bibliahetek is tartattak. Hisszük, hogy a 2022-es 
évben teljes szabadságunk lesz a személyes találkozásokra, a gyerektábor megszervezésére és a 
bibliaismereti vetélkedő megtartására. Adjon az Úr gyermekeinknek, ifjainknak hitbeli növekedést 
és kitartást a hit útján, mert az „idők gonoszak”! 
            

 
 
 
 
 

Tisztelettel: Balogh Enikő 
katekétikai előadó 

 
 
 
 


