
    A Virágvasárnaptól Húsvétig terjedő igen sűrű evangé-
liumi eseménysorozat különösen sok lehetőséget ad szá-
munkra látni Jézus Krisztust, mint Királyt.  
 Mégsem könnyű ezekben az eseményekben meg-
látni azt, akinek adatott minden hatalom mennyen és föl-
dön, aki azon az úton halad, amelynek a végén minden 
térd meghajol előtte, mennyeieké, földieké és föld alatt 
valóké, s „minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus 
az Úr az Atya Isten dicsőségére”. (Fil 1,10-11)  
 De Isten kegyelme azért adta meg számunkra 
ezeket a különös intenzitású napokat, hogy mi lássuk a 
Krisztus Királyt, aki ismét azért jön, hogy életünk legyen 
és bővölködjünk. 
 A virágvasárnapi tömegben már hangzik a ho-
zsannázás, s királyt megillető ujjongással veszi körbe 
Jézust a tömeg.  
 De milyen király az, akinek ilyen egyszerű, sze-
gényes, erőtlen serege van? Aki szamárháton vonul és 
egyetlen pompája azok a pálmaágak és virágok, amiket 
eléje szórnak? Mi már kevésbé értjük, de az őt ünneplő 
sokaságban bizonyára voltak olyanok, akik értették: a 
békesség Fejedelme vonul be Jeruzsálembe.  
 A nagy tömeg még nem látja a golgotai keresztet, 
de mi már tudunk róla, s tudjuk, a nagy Király jön, aki a 
kegyelmet hozza: az Atya kegyelmét és az Atya békessé-
gét. Ahogy Pál apostol mondja: „tetszett az Atyának, 
hogy Őáltala békéltessen meg mindent Magával, békes-
séget szerezvén az Ő keresztjének vére által.” (Kol 1,20) 
Sokféle békétlenséggel telített külső és belső életünkhöz 
így jön ezen az ünnepen az Úr. Bevonulhat-e oda? 
 Aztán napokig tanítja a népet és követőit a temp-
lomban. Bölcs király ő, akin megnyugszik „a bölcsesség-
nek és az értelemnek lelke”. Földi élete utolsó napjait, 
pillanatait azzal tölti el, hogy tanít arról, hogy az ő orszá-
gának polgárainak életét az  határozza meg, hogy 
„egymást szeressétek”, erről fogja majd mindenki megis-
merni őket.  
 Önző és egyre inkább az önzésre serkentő vilá-
gunkban, halljuk-e még az ő szavait? Követjük-e cseleke-
deteit? Mert nem csak mondta, hanem példát is adott az 
övéinek, hogy „amiképpen én cselekedtem veletek, ti is 
akképpen cselekedjetek.” (Ján 13,15) 

    Milyen hatalmas példát adott nagycsütörtökön és 
nagypénteken! Hol itt a király ebben a kicsúfolt, össze-
vert, magára hagyott és végül a golgotai kereszten vonag-
ló emberben? Éppen ebben van az igazi erő és hatalom, 
amely másképpen erős, mint a világ, amely másképpen 
hatalmas, mint a világ: isteni módon.  
  Mert „az erőszakkal önfeláldozást állít szembe, a 
gúnnyal és gyalázkodással szembe türelmet, a mi bűnös 
örömeinkkel szemben isteni szenvedést, lázadásunkkal 
szembe a maga engedelmességét, gyűlöletünk beleütkö-
zik az Ő szeretetébe, durvaságunk megtörik az Ő szelíd-
ségén, irigységünk az Ő önzetlenségén, lelkiismere-
tünk minden furdaló vádja az Ő ingyen kegyelmén, 
minden fájó bűnünk halálos mérge az Ő isteni bűnbo-
csánatán.  
 Minden emberi gonoszsággal szemben Őbenne 
realizálódik az Isten tökéletes jósága. Ezért győzelmes 
király, leghatalmasabb király Ő ott a kereszten, mert 
minden földi rosszat annak a tökéletes ellentétével, a 
mennyei jóval győzte le, az erőszakot nem még na-
gyobb erőszakkal, hanem önmaga kiszolgáltatásával,  
- a gyűlölet lángját nem még nagyobb harag tüzével, 
hanem szeretetének kiapadhatatlan forrásával, a bűnt 
nem büntető hatalommal, hanem bűnbocsánattal!” (Joó 
Sándor) 
 Legyőzött-e már ez az érthetetlen kegyelem? 
Mert csak ha igen, akkor tud a halálon is húsvét hajnalán 
hatalmasan győzedelmeskedő Király felemelni, s a meny-
nyei honba önmagához átvinni.      
 Csak így lehet az ő feltámadása a mi dicsőséges 
feltámadásunk biztos záloga. 
 „Mivel, hogy láttál engem, Tamás, hittél: boldo-
gok, akik nem látnak és hisznek!” – mondja Jézus az 
eléje leboruló Tamásnak. (Jn 20,29) 
 Így adjon nekünk a kegyelem Istene boldog Fel-
támadás-ünnepet! 
                                                          
            Szilágyi Zoltán, szilágycsehi lelkipásztor 
 
 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület  
Presbiteri Szövetségének lapja - 2015. I. évf. 1. szám   

————————————————————————————————————— 

  „Viseljetek gondot azért magatokra és az egész nyájra, melyben a Szent Lélek titeket vigyázókká tett, az 
Isten Anyaszentegyházának legeltetésére melyet tulajdon vérével szerzett.” (ApCsel 20,28) 

 
Látni a Királyt! 
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A lutheri reformáció 497. évfordulója és a Nagyvárad-
Olaszi református templom alapkőletételének 230. évfordu-
lója nyújtott alkalmat a péntek esti kettős ünneplésre, ame-
lyet stílusosan a Nagyvárad-Olaszi templomban szervezett 
meg a város református közössége. Az ünnepségen igét 
hirdetett Derecsényi István a Tiszántúli Református Egy-
házkerület püspök helyettese, ünnepi köszöntőt mondott 
Veres-Kovács Attila, a házigazda parókus lelkész, a hívek 
ezt követően Tőkés László lelkipásztor, EP-képviselő, a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerület (KRE) volt 
püspökének alkalmi beszédét hallgathatták meg. Az ágen-
dás beszédet Csűry István püspök mondta el. 
 A 2007-ben alapított Czeglédi György díjat azok-
nak ítéli oda minden évben Nagyvárad tíz református gyü-
lekezete, akik az illető gyülekezet életében közmegbecsü-

lésnek örvendenek, áldásos munkát, szolgálatot végeztek, 
vagy végeznek. A 2014. évi Czeglédi György díjasok a 
következők: Pénzes Lajos biharpüspöki gondnok, néhai 
Jank Ferenc nagyvárad-csillagvárosi presbiter, Büte István 
nagyvárad-olaszi gondozó, Kecskés Zsigmond Tamás 
nagyvárad-ősi presbiter, Bottyán Gyula nyugalmazott 
nagyvárad-réti lelkipásztor, Gáll Gyula nagyvárad-
rogériuszi presbiter, néhai Szatmári István nyugalmazott 
lelkipásztor, aki a szőlősi templomban évekig helyettesítő 
szolgálatot vállalt, Veres Pál nagyvárad-szőlősi presbiter, 
Balla Sándorné Márton Edit, volt nagyvárad-velencei pres-
biter, Székely Zoltánné Petri Ilona nagyvárad-újvárosi 
presbiter. 
           Pap István (Erdon.ro) 

Kettős református ünnep 



Tisztelt Presbiter Testvérek! 
 
A sárospataki református templomban 2014. november 8-
án a Bodrogkeresztúri Konvent 280-ik évfordulójára, a 
paritásos egyházkormányzás bevezetésére emlékeztek a 
Tiszáninneni Református Egyházkerület tisztségviselői és 
a meghívott vendégek a „Múltunkkal a jövőbe” című 
lelkész-presbiteri konferencia keretében. 
    Az 1734. november 5-i Bodrogkeresztúri Konvent 
határozata által a magyar reformátusság életében döntő 
fordulat állt be. Az egyházkormányzást paritásos alapra 
helyezte, a lelkészi-világi képviseletben határozta meg. A 
Bodrogkeresztúri Konvent közössége akkor a hithű nemesi 
középosztály tagjait emelte be az egyházkormányzati tes-
tületekbe.  
    Kedves Presbiter testvéreim, 1734-ben 
Bodrogkeresztúron a hithű nemesi középosztály lett 
megbízva a felelősség viseléssel a Református Egyházban. 
2014-ben a presbiterek és gondnokok viselik a felelősséget 
a Magyar Református Egyházban. Ma, nekünk presbite-
reknek kell úgy helytállni, viselni a presbiter vagy gondno-
ki tisztséget, hogy méltóan betölthessük a mai református 
hithű „nemesek” küldetését. 
    2014. november 7-én Sárospatakon a református temp-
lom úrasztalán az Erdélyi és a Királyhágómelléki Refor-
mátus Egyházkerület Presbiteri Szövetség elnöke, Pályi 
József és László Kálmán, a Magyar Református Presbi-
teri Szövetség elnöke dr. h.c. Szabó Dániel elnök, majd 

november 8-án a Kárpátaljai Református Egyházkerü-
let Presbiteri Szövetség társelnöke Nagy Béla és a Szlo-
vákiai Magyar Református Presbiteri Szövetség megbí-
zott elnöke Fekete Vince kézjegyükkel ellátták a Kárpát-
medencei presbiteri szövetségek Együttműködési megál-
lapodását. 
 A Megállapodás egy új mérföldkő a Kárpát-
medencei református presbiterek és szövetségek 21. száza-
di életútján. Az Együttműködési megállapodás tartalmazza 
azt, hogy egymással együttműködnek Isten országa mun-
kálásában, különösen a magyar presbiterek között, az 
egyes szövetségek területén szervezett presbiteri konferen-
ciákról kölcsönösen tájékoztatják egymást; a lehetőségek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

sze-
rint kölcsönösen részt vesznek a rendezvényeken; támo-
gatja a testvérkapcsolatok ápolását és bővítését; a presbi-
terképzéshez szükséges írásos anyagok cseréjét; évi rend-
szerességgel kicserélik, megvitatják tapasztalataikat a 
misszió és a presbiterképzés területén. 
 A Megállapodás egy lehetőség, amelyet a céltuda-
tos és hatékony presbiteri munka végzéssel lehet a jövőben 
életre kelteni. Tőlünk, presbiterektől függ, mennyire kívá-
nunk élni az adott lehetőségekkel. Én bíztatom minden 
kedves presbiter testvéremet az egész Kárpát-medencében 
arra, hogy a 21. század elején nekünk presbitereknek 
kell megfogni az eke szarvát és Istenre tekintve felszán-
tani a Kárpát-medencei magyar reformátusság parla-
gon fekvő és ugarként pihentetett református élet terü-
leteit. 
     A 21. századi szántás-vetéshez javaslom választani az: 
„Ora et labora” programot, „Imádkozzál és dolgozzál” 
munkamódszerét. A presbiterek éljenek egyértelmű éle-
tet: szóban, hitben, életvitelben, magatartásban és 
helytállással alkalmas és alkalmatlan időben, és a szi-
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megállapodás aláírása alkalmából 



lárd magyar református nemzeti öntudattal és helytállással 
keltsük életre a megtartó keresztyén-nemzeti önazonossá-
gunkat: a 21. századi magyar református nemzeti öntu-
datot.  

 Különösen figyeljünk az 5. parancsolat betartásá-
ra határon innen és túl:                         
  Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj 
azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked, hogy 
megmaradhassunk, élhessünk és gyarapodhassunk itt a 
Kárpát-medencében. 
  A tisztelt presbitériumoknak javaslom az egyházfe-
gyelem újra gyakorolását, mert könnyebb egy vétséget, 
bűnt orvosolni az egyházközségben, lokálisan, mint a bűn 
súlyát viselni és felelőtlenségből viseltetni a református 
magyarsággal az egész Magyar Református Egyházban. A 
gyakran fájdalmas, nem népszerű, nem megértett és ellen-
téteket okozó egyházfegyelmi beavatkozásokat fel kell vál-
lalni a presbitereknek, gondnokoknak és presbitériumok-
nak, a református tagok és gyülekezetek gyógyítása céljá-
ból és a magyar reformátusság és nemzet gyógyulása céljá-
ból. 
  Az Ora et labora programhoz kérjük nagytiszte-
letű lelkipásztorainkat a hitbuzdító, hitmélyítő, lélekmeg-
tartó, nevelő-oktató, reménységet sugalló és keresztyén 
optimizmussal átszőtt igeszolgálatukat. 
 Nem várhatjuk tétlenül Isten áldását! Ha mi 
presbiterek nem merünk, nem akarunk, félünk elvégezni a 
szükséges lelki és testi tisztálkodást és gyógyító beavatko-
zásokat, ha nem távolítsuk el a betegséget okozó fertő-
zést, egyéni és közösség által elkövetett bűneinket, pél-
dául a presbiter hitetlen, nincs lelki élete, Istennek nem a 
földi munkatársa, nem Krisztus-barát, a magatartása pasz-
szív, a tisztségből eredő szolgálatot és felelőseget nem vi-
seli és nem tölti be, akkor nem várhatunk gyógyulást, 
egészséges életet, áldást és békességet! 
 A passzív hozzáállással problémáinkhoz és lan-
gyos magatartással nem várhatjuk Isten megtartó ke-
gyelmét. Ha a presbiterek nem szántják fel a Kárpát-
medencei magyar reformátusság lelkiismeretét, a lelkipász-
torok nem vetik el a minőségi magot, akkor itt a Kárpát-
medencében nem várhatjuk az 5. parancsolat betartásából 
származó áldást: hogy hosszú ideig élj azon a földön, 
amelyet az Úr, a te Istened ád tenéked, mert mi a Kár-
pát-medencét Istentől egy megbízatással kaptuk, éljünk 

Isten dicsőségére, de csak addig, amíg Isten megbízatá-
sa tart és Ő úgy akarja! És mi presbiterek élünk Isten 
megbízatásával? Mert más érdekek is pályáznak ezekre a 
kincses területekre! 
 A Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szö-
vetség megbízott elnöke 650 felvidéki magyar református 
presbiter erkölcsi mandátumával érkezett Sárospatakra a 
szerződés aláírására. Az erkölcsi megbizatást az 1. Regio-
nális presbiterképzés résztvevőitől kaptam meg a Felvidék 
7 magyar ajkú egyházmegye presbitereitől 2014 októberé-
ben. Az Együttműködési megállapodás gondolata a Magyar 
Református Presbiteri Szövetség kezdeményezéséből indult 
a kolozsvári presbiteri konferencián 2014. augusztus 30-án, 
ahol a résztvevő presbiterek ezt a javaslatot elfogadták egy 
közös állásfoglalásban, amely kihangsúlyozta: 1) szövetsé-
geink is elő kívánják segíteni az egységet a Kárpát-
medence magyar református egyháztestei között, 2) szeret-
nénk egy valamennyi kárpát-medencei presbiteri szövetsé-
gek összefogó sokoldalú együttműködési megállapodást 
kötni, 3) kérjük, hogy a presbiteri szövetségek küldötte 
részt vehessen a Generális Konvent ülésein. 

 Hálát adok Istennek 2014. november 8-ért, a 
Megállapodás aláírásának ünnepi pillanatáért a A A      A 
Bodrogkeresztúri Konvent 280. évfordulóján, a lelkész-
presbiteri konferencia keretében a Kárpát-medencei ma-
gyar református presbiterek imádkozzunk együtt és kérjük 
Isten áldását az együttműködések lehetőségére itt a Kárpát-
medencében, adjunk hálát Istennek a presbiterek és pres-
biteri szövetségek által kinyilvánított szándékért, vállalni 
együtt munkálkodásunkat, együvé tartozásunkat és a 
felelősség viselést egymásért. 
 Presbiterként örömömet és köszönetemet fejezem 
ki minden magyar református presbiter testvéremnek azért, 
mert közös akaratból újra felvállaltuk egymás életét és 
szolgálatát, újból közösen viselhetjük és vállalhatjuk a ma-
gyar reformátusság örömeit és gondjait a presbiteri szolgá-
lat keretében. 
  Isten megáldotta 280 éven keresztül a paritás elvén 
működő egyházkormányzást a református egyházban. 
2014-ben kérjük újból Isten áldását a presbiterek és család-
jaik életére, a Szentlélek ajándékát a bölcs kormányzás 
végzésére a Református Egyházban. 
Áldás, békesség  köszöntéssel       
Fekete Vince, a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri 
Szövetség megbízott elnöke 
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A presbiteri tiszt Isten szent megbizatása, mellyel kiválasztott bennünket. 

Együttműködési megállapodás 

A Kárpát-medence magyar református presbiteri szövetségeinek, nevezetesen  
az Erdélyi Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének, 
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének, 
a Kárpátaljai Református Egyházkerület Presbiteri Szövetségének, 
a Szlovákiai Magyar Református Presbiteri Szövetségnek,  
És a Magyar Református Presbiteri Szövetségnek 

felhatalmazott képviselői kölcsönösen kinyilvánítják azt a szándékukat, hogy egymással együttműködnek Isten országa 
munkálásában, különösen a magyar presbiterek között, közelebbről: 

Az egyes szövetségek területén szervezett, az egész református egyházkerületre vagy országra kiterjedő presbiteri 
konferenciákról kölcsönösen tájékoztatják egymást. 

2. Az előző pontban említett konferenciákon lehetőség szerint kölcsönösen részt vesznek. 
3. Támogatják, hogy kapcsolatok létesüljenek egymás területén lévő gyülekezetek, presbitériumok között. 
4. A presbiteri szolgálat ellátásához szükséges ismeretek bővítéséhez kölcsönösen hozzájárulnak írásos anyagok, 

hang- és videófelvételek cseréje útján. 
5. Évi rendszerességgel kicserélik, illetve megvitatják tapasztalataikat a misszió és a presbiterképzés területén. 

 Elfogadva a fentieket, alulírottak Isten áldását kérve kezdeményezésünkre, hisszük, hogy együttműködésünk 
erősíteni fogja a Kárpát-medencében élő magyar reformátusok egységét, egyházaink kapcsolatait, gazdagítani fogja 
presbitériumainkat és gyülekezeteinket.  

 Budapest, 2014. november 7. 
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a Királyhágómelléki 
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elnöke 
  
  

dr. h.c. Szabó Dániel 
a Magyar  

Református 
Presbiteri Szövetség 

elnöke 
  



  Szinte hagyományos, hogy a lugosi gyülekezet biztosítja a 
helyszínt a hitbeli megerősödést és tudásban gyarapodást 
szolgáló presbiteri konferenciának. 
 Az egyházkerület legdélibb egyházmegyéjében 
szinte száz presbiter kiváló körülmények között tartotta 
meg idei első félévi konferenciáját február 7-én, ahol min-
denki jól érezte magát, mert nagy szeretettel fogadtak ben-
nünket, s ahova mint tavasszal a fecskék mindig visszaté-
rünk.  
  A tavaszi konferencia Nt. Fazakas Csaba esperes 
áhítatával vette kezdetét, aki igemagyarázatát a János 12, 
27-33 verseire alapozta. 
 Ezt követően Gaál Zoltán házigazda lelkipásztor 
köszöntötte a vendégeket: az esperes urat, az egyházme-
gyei vezetőséget, a presbiter testvéreket és a meghívott elő-
adót dr. Buzogány Dezsőt, a kolozsvári teológia tanárát.  
 A házigazda lelkipásztor köszöntését követte Pata-
ki Károly egyházmegyei főgondnok üdvözlete, aki egy igé-
vel kezdte „És te jól tetted, hogy eljöttél” (ApCsel) 
    „Igen helyesen tettétek, hogy eljöttetek! Imádkozni és 

tanulni mindig jó, Isten közelben gyarapodni hitben és tu-
dásban. Ünnep a mai nap, megéljük hitünket és magyarsá-
gunkat. A pénz értékét az adja meg,  hogy mire költjük, az 
idő értékét pedig hogy mit teszünk vele. Itt hitbeli erőt me-
rítünk és tudásunkat gyarapítjuk!” – mondta a főgondnok
  

   A továbbiakban Enyedi András a Temesvári Egyházme-
gye Presbiter Szövetségének éves beszámolóját hallgathat-
ták meg a konferencia résztvevői, majd a szünetet követően 

dr. Buzogány Dezső egyháztörténész, teológiai professzor 
előadása következett. 
   A professzor úr előadásának címe: „Presbiteri-e a Re-
formátus Egyház?”. Szinte vallástörténelmi órán vettünk 
részt, az előadás mindenki figyelmét lekötötte, sokan jegy-
zeteltek. Az előadó rámutatott a két egyházkerület a 
Királyhágómelléki és az Erdélyi egyházkerületek közötti 
szervezési és működési különbségekre, amelyről nagyon 
kevesen tudtak. Az önálló romániai református egyház tör-
ténete a 20. század húszas éveiben kezdődött, amikor is, a 
trianoni békeszerződés következtében kialakult helyzet 
szükségessé tette a Romániához csatolt területek magyarsá-
gának vallási önszerveződését. Romániához csatolták a 
nagy múltú Erdélyi református egyházkerület egészét, de 
egy sor további egyházközséget is, több százezer hívővel 
együtt.  
    A további társalgások szeretetvendégséggel egybekötöt-
ten folytatódott, ahol megbeszéltük a hallottakat, szóba 
került az idei presbiteri választások. Ma is mint mindig jól 
éreztük magunkat és elégedetten tértünk otthonainkba. Kö-
szönet az előadónak, köszönet a házigazdáknak. 

Legyen Isten áldása a mai munkánkon! 
Pataki Károly egyházmegyei főgondnok 

6                                                    ŐRÁLLÓK  —————————————————————————————————————————-            

Presbiteri konferencia Lugoson 

 A Kárpátaljai Presbiteri Szövetség március 8-án 
tartotta Szövetségi Közgyűlését, áhítat és köszöntések után 
a jelenlevők meghallgatták Gyurkó Miklós elnök jelentését, 
melyet a 91. Zsoltár 4. versével vezetett fel „Tollaival beta-
kar téged, szárnyai alatt oltalmat találsz,pajzs és páncél a 
hűsége”.  
 Az elnök elmondása szerint ez az ige jellemezte a 
szövetség munkáját, hogy a mi Urunk betakart, oltalmazott 
és az Ő hűsége velünk volt. 
 Sikerült megszervezni az Ébreszt(Ő) utcai evange-
lizációs sorozatot, presbiteri konferenciákat, presbiterkép-
zést, családi nap melyen több, mint ötezer ember vett részt. 
Az Úré legyen mindezért a dicsősség! 

 A Magyar Református Presbiter Szövetség már-
cius 14-én tartotta tisztújító közgyűlését, melyen megkö-
szönték dr. Szabó Dániel elnök, és az elnökségi tagoknak 
több mint egy évtizedes munkáját, köszöntések és bizottsá-
gi jelentések meghallgatása után sor került a tisztújításra, 
ahol ügyvezető elnöknek választották dr. Szilágyi Sándort 
és a mellérendelt tanácsadói testületet. A megválasztott 
ügyvezető elnök két célt jelölt meg a következő évekre: - 
növelni a presbiterek elismertségét mind a közegyházban 
mind a társadalomban, - valamint a megkötött  határokon 
átívelő együttműködési megállapodásokat gyakorlatilag 
megvalósítani. 

Kárpát-medencei Református Presbiter Szövetségi hírek 



     Nagyváradon, a Püspöki palota díszterme adott otthont 
a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri 
Szövetség Közgyűlésének 2015. március 21-én, szomba-
ton délelőtt 10 órakor.  
    A Közgyűlés Gál Sándor lelkipásztor, a KREK Lelkész-
értekezleti vezetőjének áhítatával vette kezdetét, majd a 
számbavételt Márton Jenő jegyző végezte el, amelyen 
megállapította, hogy a kilenc egyházmegyéből mind a 
kilenc képviselteti magát, összesen 47-en, tehát a Közgyű-
lés határozatképes. A Magyar Református Presbiteri Szö-
vetséget dr. Szilágyi Sándor újonnan megválasztott ügyve-
zető elnök és dr.h.c. Szabó Dániel leköszönő elnök, míg a 
Királyhágómelléki Református Egyházkerületet Ft. Csűry 
István püspök képviselte.  
    A napirendi pontok ismertetése és annak elfogadása 
következett, majd indítványok, javaslatok  hangzottak el. 

     A KREK PSZ elnöke megköszönte Szabó Dániel mun-
kásságát és szolgálatát amelyet az egyházkerületünkben 
tett, továbbá megköszönte, hogy jelen lehettünk a MRPSZ, 
konferenciáin, valamint a Presbiter újságnak a tőlünk ér-
kező tudósítások közlését, de köszönetet mondott azért is, 
hogy jelenlétükkel, előadásaikkal gazdagították rendezvé - 

      Ft. Csűry István a KREK püspöke megköszönte a lehe-
tőséget, hogy szólhat a jelenlévő presbiterekhez, hiszen ha 
olyan gondok és problémák vannak, amelyeket meg kell 
beszélni akkor azt beszéljük meg, mert az a legfontosabb, 
hogy az ember az információ birtokában legyen.    
      Az elnöki beszámoló következett, amelyből megtud-
tuk: a nyári konferencia három napos lesz Kolozsvárott 
augusztus 28-30-án a Bethlehen Kata Diakóniai Központ-
ban, amelynek témája a „Presbitériumok, mint testületek” 
címmel lesz megtartva, az elnökségi ülés Sólyomkőváron 
tartatik, 2015. október 8-9-én. A KREK PSZ elnöke be-
szélt az idén ősszel megtartandó presbiteri tisztújításokról, 
majd a Szentírásban leírtakra hivatkozva felolvasta és fel-
elevenítette, hogy kik lehetnek presbiterek, kiket is kellene 
választani presbiternek, milyen kell legyen a jó presbiter. 
     A presbiter egyházi törvényünket ismeri, megtartja és 
másokkal is, megtartatja. Családi élete tiszta. Hitvestársát 
szereti és megbecsüli. Gyerekeit az Úr félelmében neveli, 
igaz hitben, tevékeny szeretetben, keresztyén erkölcs sze-
lemében, imádkozó reménységben. Református keresztyén 
hitét soha meg nem tagadja és el nem hagyja. Református 
presbiteri szolgálatáért semmilyen jutalmat nem kér és 
nem vár. Egyháza kárára reverzálist nem ad. Különféle 
szektákkal sem, ő sem családja semmi kapcsolatot nem 
tart fenn. Fellép minden babonasággal szemben. Egyház-
hoz való hűségüknél fogva erre méltóak, akik igazhitűek, 
kegyesek, tapasztaltak. Testvéri szeretettel inteni azokat, 
akik rendetlenül élnek. Istentiszteletet családjával együtt 
rendszeresen látogatja. A szent Úrvacsorában rendszeresen 
részt vesznek. 
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nyeinket, konferenciáinkat. A köszönet és hála jeléül Lász-
ló Kálmán elnök egy Adorjáni Ilona által készített bekere-
tezett grafikát nyújtott át.  Folytatásként gratulált dr. Szil-
ágyi Sándornak a MRPSZ-ben betöltött új tisztségéhez, 
valamint az őt támogató tanácsadói testületnek kívánva 
sikeres munkát és további jó együttműködést szövetsége-
ink között. 

       KÖSZÖNET 
         MÁTHÉ EDITH,  a KREK jogtanácsosa  részére 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Presbiteri Szövetsége ez év Március 21-én tartott közgyű-
lésen a következő határozatot hozta: 

A Presbiteri Szövetség megalakulásán, jogi sze-
mélyként való bejegyzésen és az azóta eltelt időszakban 
nyújtott segítségért, szeretné köszönetét kifejezni először 
Istennek, utána Önnek az együtt eltöltött időszakért. 

A Királyhágómelléki Református Egyházkerület 
Presbiteri Szövetsége továbbra is számít az Ön együttmű-
ködésére és támogatására. 

László Kálmán           Venter Miklós 
KREK PSZ elnök,     KREKPSZ főtitkár  

Éves Közgyűlést tartott az Egyházkerületi Presbiteri Szövetség 



1/2015. Kgy - a közgyűlés elfogadja a mellékelt elnöki beszámolót.  
  Egyhangúlag elfogadva 
2/2015. Kgy - a közgyűlés elfogadja a bizottságok megszűnését és az ezzel járó alapszabály és működési szabályzat 
módosításait.  Egyhangúlag elfogadva 
3/2015. Kgy - a közgyűlés elfogadja választási szabályzat módosítását, a 3+2 tagú választási ügyintéző bizottság fel-
állítását és a tagok megválasztását: László Kálmán, Tóth András, Pataki Károly, póttagok Nemes Lujza és Bara Csa-
ba.  Egyhangúlag elfogadva 
4/2015. Kgy - a közgyűlés elfogadja a missziói titkár mellékelt beszámolóját. 
 Egyhangúlag elfogadva 
5/2015. Kgy - a közgyűlés elfogadja a megyei elnökök mellékelt beszámolóit 
Egyhangúlag elfogadva 
6/2015. Kgy - a közgyűlés elfogadja a könyvelő mellékelt pénzügyi beszámolóját 
Egyhangúlag elfogadva 
7/2015. Kgy - a közgyűlés elfogadja a sajtó referens mellékelt beszámolóját 
Egyhangúlag elfogadva 
8/2015. Kgy- a közgyűlés elfogadja az „Őrállók” című saját lap indítását, negyedévi lapszám, 5oo példányban, ár kb. 
1 lej per példány 
IGEN - 43,  NEM -  3, TARTOZKODIK -1   Elfogadva 
9/2015. Kgy - a közgyűlés elfogadja a 2015 tagdíjat, 1o lej per fő, és az összeg  megyei szervezetnél való maradását 
Egyhangúlag elfogadva 
1o/2015. Kgy - a közgyűlés elfogadja a 2o15 kerületi pénzügyi segítség odaítélését Szilágybórzási gyülekezet részére, 
5oo lej értékben. Egyhangúlag elfogadva 
11/2015. Kgy - a közgyűlés elfogadja a 2015 kerületi konferencia helyét és idejét: Kolozsvár, aug.28-3o, kb.  5o hely-
re. Egyhangúlag elfogadva 
12/2015. Kgy - a közgyűlés elfogadja a PATAKI KÁROLY Temesvári egyházmegye főgondnokának javaslatát a 
PRO PRESBITER díj alapítására vonatkozóan, ami áll egy kehely formájú ezüst kitűzőből és egy emléklapból, amely 
kiadatik első évben 30 példányban, az arra érdemes presbiterek számára, a megyei PSZ közgyűlésén 
Egyhangúlag elfogadva 
13/2015. Kgy - a közgyűlés megköszöni MÁTHÉ EDITH jogtanácsos asszonynak az eddig kifejtett munkát és segít-
séget a szövetség alapításánál és jogi személyé való bejegyzésnél, valamint az azóta eltelt időszakban nyújtott segítsé-
get, és felkéri Őt további együttműködésre 
Egyhangúlag elfogadva 
14/2015. Kgy - a közgyűlés támogatja Török Sándor a Bihari Református Egyházmegye Presbiteri Szövetség elnöké-
nek javaslatát, a Partium fővárosának, Nagyvárad főterének rendezése alkalmából Szent László városalapító királyunk 
szobrának a főtérre való visszahelyezését. 
Egyhangúlag elfogadva 
* - Kgy— Közgyűlés 

8                                                  ŐRÁLLÓK       ——————————————————————————————————————--       
A Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetség  

2015 március 21.- i Közgyűlésének határozatai 

   ŐRÁLLÓK - a Királyhágómelléki Református Egyházkerület Presbiteri Szövetség lapja. Megjelenik negyedéven-
ként. Szerkeszti: Tóth Zsigmond Béla sajtóreferens. 
   Elérhetőség: krekpresbiteriszovetseg@gmail.com, belacet@gmail.com 
   Készült Zilahon az Euorocolor nyomdában, Kossuth utca 17 szám, contact@tipo-eurocolor.ro, Tel: 0721-162.336  


