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Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik Is-

tent szeretik, minden javukra van, mint 

akik az ő végzése szerint elhívottak.”      

                                           Róm 8,28 

Tisztelt Közgyűlés! 

 

Pontosan tíz hónap telt, hogy egyházunk elnök-püspöke, dr. Fabiny Tamás 

2018. június 23-án beiktatta az egyházmegye jelenlegi Elnökségét. 

Itt szeretném megköszönni, és hálát adni azért, hogy szolgálatom végzésé-

hez olyan társat kaptam, mint Esperes Úr, akivel jól tudunk együtt dolgozni, teljes 

mértékben megértjük egymást. Az egyházmegye elnökségének döntéseit még elő-

készítés stádiumában egyeztetjük, azokban konszenzussal döntöttünk. Fontosnak 

tartom, hogy látogassuk a gyülekezetek alkalmait, rendezvényeit, illetve presbi-

teri üléseit is. 

Egyházközségeink tagjainak megtartása, a gyülekezetek építése, a növeke-

dés feltételeinek megteremtése alapvető feladatunk. Öröm látni, mikor 25-30, sőt 

még ennél is több gyermeket és fiatalt látunk Istentiszteleteinken. Sajnos kevés 

gyülekezetre jellemző a gyermekek sokasága, inkább az állapítható meg összes-

ségében, hogy a gyülekezetek tagjai fogynak, öregszenek. Úgy gondolom, hogy 

növekedés érdekében, de legalább a fogyás megállítására szükséges a lelkészi lá-

togatások gyakoriságának növelése. A gyülekezeti tagok csökkenésével arányo-

san az egyházközségek bevétele is csökken, a meglévő tagok esetében stagnálás, 

illetve kismértékű emelkedés tapasztalható. 



Elkészült és jóváhagyásra a presbitérium elé terjesztettük az Egyházmegye 

2019.évi munkatervét, amely tartalmazza az egyházmegye által szervezett prog-

ramokat. 

Egyházmegyei finanszírozással 2018. évben az alábbi alkalmak kerültek meg-

rendezésre: 

- Konfirmandus csendesnap Vizsolyban 

- Lelkész családok közös családi programja Rimaszombatban 

- Presbiteri csendesnap a Kertvárosi Gyülekezet vendéglátásában 

- Ifjúsági hétvége Piliscsabán 

A rendezvények sikeresek voltak, - köszönet érte a szervezőknek – bár a rész-

vétel lehetett volna egyes programnál nagyobb. 

Az adminisztrációs feladatokat igyekszünk napra készen ellátni, a jelentési és fi-

zetési kötelezettségünknek határidőben eleget tettünk a felsőbb egyházi szervek 

felé. Ez azonban csak úgy valósulhat meg, ha gyülekezeteink is időben eleget 

tesznek kötelezettségeiknek. 

A presbitérium jóváhagyta a gyülekezetek egyházmegyei hozzájárulását, 

melyet igyekeztünk a gyülekezetek teherbíró képességének figyelembe vételével 

meghatározni. 

Sikerült megoldani a Nagycserkeszi Gyülekezetből szeptember 30-val le-

mondott lelkész pótlását. Hálával gondolunk Bozorády Zoltán lelkész úrra, hogy 

idősebb kora és betegsége ellenére is tudta vállalni a szolgálatot. Köszönet érte. 

 

Nyíregyháza 2019. 04. 23. 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

                                                                      Veczán László 

                                                              egyházmegyei felügyelő        


