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A 2011-es népszámlálásról
Hogyan értelmezzük és mit kezdjünk a 
népszámlálás vallási adataival? 
Az összeírás célja a leírás, tehát nem 
célja a részletes feltárás és a társadalmi 
jelenségek ok-okozati kapcsolatainak a 
megértése. A népszámlálás foglalkozik a 
lakáshelyzettől az iskolai végzettségen, 
családi állapoton át a vallási hovatartozá-
sig sokféle témával. Ezek között van, amit 
egyszerű mennyiségi értelemben lehet 
számszerűsíteni, de a vallási hovatartozás 
adatai könnyen félre is értelmezhetők, 
mert nem egyértelmű, hogy a válaszadó 
ugyanazt értette a kérdésen, mint a kér-
dező. Ráadásul erre az utolsó oldalon 
található kérdésre most sem volt kötelező 
válaszolni. Tovább bonyolítja az adatok 
értelmezhetőségét, hogy most először 
lehetett internetes, önkitöltős eljárással 
is felelni. Valószínűsíthető, hogy ezen ál-
lampolgárok a minél rövidebb és gyorsabb 
kitöltést választották, vagyis elhagyták 
az utolsó oldalon lévő önkéntes kérdések 
megválaszolását.

A mostani népszámlás alkalmával a val-
lásra vonatkozó kérdésre a válaszadók 
72,84%-a adott választ, (7.238.603 fő), ez 
a tíz évvel korábbihoz képest 16,33%-os 
csökkenés. 

Témánk a 2001-es népszámláláskor 
így szerepelt: „Vallása, hitfelekezete”, 
ez a megfogalmazás nagyon hasonlított 
a többi kérdéshez, mint pl. „születési 
helye, ideje”. A 2011-es kérdés pedig így 
hangzott: „Mely vallási közösséghez, fele-
kezethez tartozónak érzi magát?” Mivel a 
két kérdés nem volt azonos, sőt az utóbbi 
egyfajta elköteleződést is jelenthetett, 
ezért a kapott eredményeket csak óvatosan 
szabad összehasonlítani.

A népszámlálási adatok értelmezésé-
hez nagy segítség lehet a 2008-ban készült 
Európai Értékrend Vizsgálat (EVS), mely 
sok változó mentén vizsgálta a vallási 
dimenziót.

A mostani népszámláláskor 27% nem 
adott választ, de annak értelmezése, hogy 
miért nem válaszoltak, körültekintő elem-
zést igényel, hiszen volt olyan válaszlehe-
tőség is, hogy: „egyházhoz, felekezethez 
nem tartozom.” 

Csanády Márton szociológus szerint: 
„Ki kell jelenteni, hogy minden olyan in-
terpretáció, amelyik a válaszmegtagadókat 
a felekezethez nem tartozókkal és a nem 
vallásosakkal egy kategóriába akarja ösz-
szemosni, hamis, hiszen a válaszadóknak 
módjuk lett volna a felkínált válaszlehe-
tőségek közül választani. Nem tették.” A 
népszámlálás során (az EVS adatokhoz 
hasonlóan) csupán 18,2% mondta határo-
zottan, hogy ő nem tartozik felekezethez.

Az adatok értelmezésénél a 2001-es 
adatokhoz való hasonlítás aggályos, más 
országok adataihoz való hasonlítás is 
problematikus. Megállapíthatjuk tehát, 
hogy a vallásgyakorlás minőségéről 
semmilyen, társadalmi arányáról pedig 
nagyon pontatlan adatokat tudott szolgál-
tatni a népszámlálás.

A válaszadók 75%-a valamilyen fele-
kezethez tartozónak tartja magát, ez el-
lentétben áll azzal a diagnózissal, amelyet 
a média állított fel az adatok közzététele 
után. Csupán 2% a magát ateistának neve-
zők aránya, és azok többsége Budapesten 
él. A római katolikusok mellett a refor-
mátusok tudnak országosan is jelentős 
részarányt felmutatni. 

Az most is kitapintható, hogy a kisebb 
településeken nagyobb arányú a valláso-
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A 2011-es népszámlálásról
sak aránya, mint a nagy városokban, és 
a fi atalabb generáció tagjai közül egyre 
kevesebben tartják magukat felekezethez 
tartozónak.

„Érdekes adat, hogy leginkább házas-
ság „pártiak” az evangélikusok, a legke-
vésbé a görög katolikusok. A reformátu-
sok és a római katolikusok közel azonos 
mértékben házasok. Érdekes módon az 
elváltak aránya a római katolikusoknál 
a legmagasabb. Jó hír, hogy a görög 
katolikusok után a reformátusok között 
a második legnagyobb a 14 év alatti és a 
30 évesnél fi atalabb korcsoportok aránya.” 
(Csanády M.) 

Egyet kell értenünk a már idézett elem-
zővel, hogy a magyar társadalomban jelen 
van a vallás tekintetében is – mint minden 
más területen – a változás, de ez nem olyan 
radikális, mint azt egyesek tévesen hinni 
szeretnék. A magyar társadalom vonat-
kozásában nem a hit vesztéséről beszél-
hetünk, hanem a közösségi vallásosság 
meggyengüléséről. A szocializmus és a 
rendszerváltás utáni modernizációs hatá-
sok együttesen komoly támadást intéztek 
az intézményes közösségi vallásgyakorlás 
jelenlegi formái ellen. Az elmúlt két év-
tizedben a korábbihoz nem hasonlítható 
mértékű társadalmi és térbeli mobilitás, 
párosulva az elektronikus média forra-
dalmával és az internetes kommunikáció 
legújabb lehetőségeivel, nagy kihívást 
jelentett a hagyományos közösségi val-
lásgyakorlás számára.
A népszámlálási adatokban missziói lehe-
tőségeket kell látnia az egyházaknak, mert 
a társadalom többsége fontosnak tartotta 
megvallani felekezeti hovatartozását, de 
mégsem tagja az egyháznak.

Püski Lajos

„VAN AKI BŐVEN OSZTOGAT, 
MÉGIS GYARAPSZIK” 

(Péld. 11, 24.)

A „Nagyerdei Egyházközségért” alapítvány
2013-ban is támogatta a sátoraljaújhelyi

többgenerációs tábort.
Áldott legyen az Úr mindörökké!

Zsolt 89,53.  

Az 1% + 1% átutalásához Református 
Egyházunk technikai száma: 0066.

A “Nagyerdei Egyházközségért” alapítvány 
adószáma: 18545269-1-09.

Nem válaszolt  27%
Nem tartozik sehova 16,6%
Ateista    2%
Más felekezetek   1,7%
Görög Katolikus   1,8%
Evangélikus   2,2%
Református 11,6%
Római Katolikus 37,1%
Felekezetek aránya 2011-ben a teljes 

népességben

Hittanosok
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A gyülekezeti ifjúsági munka – 2013
Az elmúlt évben gyülekezetünkben kb. 
60-70 fi atallal foglalkoztunk heti rend-
szerességgel, rajtuk kívül pedig legalább 
ugyanennyien vannak, akik a táborban 
vagy alkalmanként részt vesznek a gyü-
lekezet életében. 
Hét ifjúsági csoportunk működik, a Mix-
ifi től a Sifi  ifi vel, vagyis a legutóbb kon-
fi rmáltakkal bezárólag. 

Az egyetemista korosztály számára lét-
rehozott „Mixifi ” a „legidősebb” ifi , ahová 
minden 18 év feletti ifi s csatlakozhat. 
Így mindenkinek biztos lehetősége van 
arra, hogy találjon ifi s alkalmat, amikor 
(a nem debreceni) egyetemről el tud láto-
gatni a gyülekezetbe. 
Itt a csoport vezetői mellett a tagok is vál-
lalnak már szolgálatot, hogy vezessenek 
egy-egy alkalmat. 

Viszont ez nem jelenti azt, hogy a 
mindenkori érettségizett ifi k beolvadnak 
a Mixifi be, idén például a Matuzsálem ifi  
önállóan folytatta alkalmait. 

A hagyomány szerint a konfirmált 
fi atalok a konfi rmáció után először egy 
szeretetvendégség és játék keretében 
élhették meg az ifi s létet, majd a nyári 
táborban alakultak ifi s csoporttá és vá-
lasztották maguknak a bibliai Sifi  nevet 
(1Krón 4,37). Vezetőjük: Péter-Szarka 
László segédlelkészünk és menyasszonya, 
Irinyi Zsófi a. 

Számos alkalmat tartottunk tavaly. Az 
év első felében ifi s farsangot, a tanév vé-
gén pedig közös évzárót, amikor Benedek 
Zalán volt a vendégünk, aki ekkor hirdette 
meg az ifi sek számára a Márk evangéliu-
ma színműben való szereplés lehetőségét, 
amely előadást később sokan láthattak is 
a gyülekezetben. 

A nyár természetesen a nagytáborra 

való készülésről, illetve az azon való rész-
vételről szólt, ahol a fi ataljaink ebben az 
évben is szép számmal részt vettek: a tábor 
átlagéletkora 30 év volt. A táborban az 
áhítatokon, táborgyertyán, zenekarban és 
egyéb gyakorlati dolgokban, programok 
szervezésében segítettek a fi atalok. 

Szeptember végén közös évnyitót 
tartottunk. Az istentisztelet után, melyen 
ifi vezetői bizonyságtétel is elhangzott, 
játékkal, szeretetvendégséggel kezdtük 
az évet. 

Ősszel az egyetemista korú ifi sek szá-
mára szervezett alkalmon Holló Gábor az 
egyetem pszichológia intézetéből tartott 
közöttünk előadást a döntések témakö-
rében. 

Szokás szerint az egyik adventi isten-
tisztelet egésze az ifi sek szolgálatával zaj-
lott. Volt, aki színdarabbal, liturgiai veze-
tésével, díszítéssel, igéskártya-készítéssel, 
-osztással vagy plakátkészítéssel és más 
hasonló szolgálatokkal segített. 

Adventben az ifisek számára ren-
deztünk kakaóházat, ahol a különböző 
kézműves foglalkozásokon ajándékokat 
is lehetett készíteni. 

Karácsony előtt az egyik előkészítő 
alkalmon is szolgáltak ifi sek. A gyertyás, 
meditációs áhítatot a Mixifi  szervezte. 

Szilveszterkor szintén lehetőség volt 
együtt lenni, nem csak az ifi seknek. Itt is 
sokakkal játszhattunk, beszélgethettünk. 

Nagy öröm, hogy ezeken a közös ifi s 
együttléteken idén szinte minden alkalom-
mal több mint 50 ifi s vett részt. 

Az ifjúsági zenekar nemcsak a tá-
borban, hanem istentiszteleteken, ifis 
alkalmakon is zenél. Emellett a Bihari 
egyházmegye ifi snapján is szolgáltunk, 
néhányan pedig karácsony előtt a vakok 
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…ifjúsági munka – 2013

és gyengénlátók otthonában és a Kenézy 
kórházban énekeltünk.

A sportélet sem szűnik meg a nyári 
tábor után, hiszen gyülekezeti focicsapa-
tai, szenior és ifi s, sikeresen részt vettek 
egyházmegyei tornákon (3. hely) és az 
országos Refi sz kupán. 

A látványosabb programoknál azonban 
fontosabb az, amit sosem lehet mérni, 
hogyan növekednek lelkileg a fi atalok. És 
ez elsősorban az ifi ken, lelki vezetőikkel 
és egymással való kapcsolataikon múlik. 
Hálásak lehetünk, hogy minden évfo-
lyamban van legalább 8-10 fi atal, akik 
kötődnek ahhoz a közösséghez, amelyben 
Krisztus van a középpontban. 

Fontos cél, hogy a gyülekezet ifjúsága 
a nagy gyülekezet közösségében otthono-
san érezze magát, a templomot otthonának 
érezze. Mert akkor fogja tudatosan válasz-
tani élete Urának azt, akihez egy ideig 
még nem tudatosan tartozik. Ezt segítik 
az istentiszteleteken való szolgálatok is, 
melyeken mindenki örömére vannak jelen 
fi ataljaink. 

Emellett fontos, hogy az összetartozás 
érzése, mely a táborokban annyira megra-
gadó, nemcsak egy fi atal számára, hanem 
bárki számára, év közben is megmaradjon, 
és az ifjúság különböző csoportjai és a 
gyülekezet egésze között szorosabb le-
gyen a kapcsolat. 

Az ifi vezetői munkaközösséggel a kö-
vetkező évben még inkább lelki közösségé 
is szeretnénk válni. 

A 2013-as évben is sok öröm ért ben-
nünket. Jó volt együtt lenni, és van miért 
hálát adni, illetve előre tekintve van miért 
imádkozni, hogy Isten segítségében bízva, 
reménnyel vágjunk neki az új esztendőnek 
is.

Az idei hajléktalanétkeztetésben 2014. 
február 1-jén vettek részt gyülekezetünk 
önkéntesei. Reggel 8:00-tól főzték a 
gulyáslevest a „Reménysugár” melege-
dőben, a Péterfi a 40. sz. alatt. 10:00-tól 
pedig az otthon sütött pogácsákat és a 
túros batyukat csomagolták többen a 6-os 
teremben.  
Az ifjúsági dalok kíséretében történő étel-
osztás 13:30-kor indult a Péterfi a utcán, a 
Nagyállomáson folytatódott, és a Pallagi 
úton ért véget. A leves mellé kenyeret,  
pogácsát, túrós batyut, illetve csokoládét 
tartalmazó csomag mellé pedig forró teát 
is kaptak a hajléktalanok. A megmaradt 
ételt a dobozi utcai Éjjeli Menedékhelyen 
fogyaszthatták el a rászorulók. Mintegy 70 
gyülekezeti tag segítségének köszönhető-
en 240 adag étel került kiosztásra.

Hajléktalanétkeztetés
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Nagytábori  ízelítő
Sokan kérdezték már tőlem, hogy mit csi-
nálunk mi ott négyszázan abban a Nagytá-
borban? El szoktam mesélni, hogy bizony 
nagyon mozgalmasan telnek a napjaink 
a reggeli fél 8-as áhítattal kezdődően az 
éjszakába nyúló Teaházig. A sok program-
ból minden korosztály megtalálhatja az 
érdeklődési körének megfelelőt. Minden 
délben, az ebédlőnél ki vannak írva az 
aznapi programok, és a kedves táborlakó 
csak áll, és nézi, hogy képtelen lesz két-, 
háromfelé szakadni, úgyhogy kénytelen 
szelektálni. Így választottam én is többed-
magammal az előadásokat két délutánra is.

A tavalyi hét témája a hitbeli kiskorúság 
és nagykorúság volt. Szerintem a hitben 
még kiskorú táborlakók még csak „fo-
gyasztók”, míg a hitben már nagykorú 
testvéreink buzgólkodnak az Úr munká-
jában. Így születhettek meg a profi , nagy 
energiabefektetéssel és alaposan előké-
szített előadások, amelyek összhangban 
voltak a gyülekezetben már régebben 
elindult pályázati projekttel („Életút a 
párkereséstől a jól működő családig”). 

Az egyik előadáson arról tanulhattunk, 
hogy hogyan kell új családtagokat be-
fogadni (első gyerek, meny, vő, anyós, 
após). A szülőknek kötelességük életböl-
csességüket megosztani gyerekeikkel, 
de nem szabad a fi atalokra „rátelepedni” 
– tudni kell őket elengedni. A családon 
belül a jól működő kapcsolatok folya-
matos ápolást, gondozást igényelnek. Jó, 
ha a két fi atalnak azonos az anyanyelve, 
kultúrája, vallása. 

A másik előadás a munkanélküliségről 
és a munkaerőpiacra való visszatérésről 

szólt. Az előadó nagyon sok aspektusból 
közelítette meg a témát, és a legmegdöb-
bentőbb számomra az volt, hogy egy-
egy elbocsátás felér egy-egy gyásszal. 
Hallhattunk arról, hogy mennyire nem 
mindegy, hogy hogyan közlik valakivel 
munkaviszonyának megszűnését, és 
milyen fontos, hogy az illető ne adja fel, 
keresse a lehetőségeket, figyelje Isten 
irányítását. Az első alkalmon először 
az előadás hangzott el, azután voltak a 
hozzászólások, beszélgetések. A másik 
alkalmon először a közönséget vonták be 
kérdésekkel, beszélgetésekkel, és utána 
volt az előadás. Szerintem ez is az előadó 
sokszínűségét, profi zmusát dicséri. 

A közös alkalmakon hallhattunk testvé-
reink régi vagy aktuális problémáiról, 
különféle élethelyzeteiről, és a témával 
kapcsolatos, őszinte véleményeiket is 
megtudhattuk. Ezek által jobban megis-
merhettük egymást, ami a tábori hét egyik 
fő célja! 

Kulcsárné Klárika

Játék a Családi istentisztelet után
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Táborozzunk tizenkilencedszer!
Legyünk ismét közel 400-an, kicsik, hitta-
nosok, ifi sek, fi atalok, családok, középko-
rúak és idősebbek is, hogy együtt töltsünk 
el egy szép hetet. 

 ●  Helyszín: Sátoraljaújhelyen a Várhegy 
Üdülő, mely a Zemplén keleti oldalán, 280 
méter magasságban található. 

 ● A hét célja, tartalma: hitbeli erősödés, 
gyülekezetépítés, lelki-testi felfrissülés. A 
délelőtti énektanulás és közös rövid beve-
zető után most is szeretnénk a kiscsoportos 
lelki beszélgetések meghittségét megtarta-
ni. Más programok pedig segítenék gyü-
lekezetünk különböző korosztályainak, 
rétegeinek egymás jobb megismerését. 
Délutánonként a spontán szerveződő 
csoportokban nagyszerű kirándulás, sport, 
játék, kézműves program, vetélkedő, 
strandolás a tábor  úszómedencéjében, a 
kápolnában pedig elcsendesedés lehetsé-
ges. Esténként áhítat és közös éneklés lesz 
mindenkinek a városi templomban. 

 ● Ideje: Július 7-13, a program kezdete: 
hétfő 16:00 óra, vége: vasárnap 15:30. 

 ● Elszállásolás: hat ágyas szobákban 
–  ifi seknek –, melyekhez külön épületben 
van a hideg- és melegvizes zuhanyozó és 
a WC. A tábor másik fele számára  kom-
fortos, melegvizes, zuhanyzós két-négy 
ágyas szobákban. Az épületek közel van-
nak egymáshoz, és a táboron belül nincs 
szintkülönbség. 

 ● Étkezés: Reggeli, ebéd, vacsora a tábor 
ebédlőjében lesz. 

 ● Utazás: Indulás hétfőn 12:30 óra-
kor templomunktól, közvetlen külön 
buszokkal az üdülőig, vagy személy-
gépkocsikkal. Hazaérkezés a közvetlen 
külön buszokkal vasárnap este 18 órára a 
templomunkhoz. 

 ● A hét költsége (szállás, étkezés, közös 
költség, üdülőhelyi díj):
− ifi seknek hat ágyas szobákban, a kö-

zös zuhanyzó külön épületben van: 
25.000 Ft. 

− Zuhanyzós két-négy ágyas szobákban: 
33.500 Ft. 

− 3-12 éveseknek zuhanyzós szobában: 
22.000 Ft. 

− 3 éves korig zuhanyzós szobában: 
ingyenes. 

− Ehhez jön még 6 éves kortól minden-
kinek a külön buszok  díja: 4.000 Ft.

 ● A most konfi rmálók 13.000 Ft missziói 
támogatást kapnak gyülekezetünktől. 

 ● Az üdülő Erzsébet utalványt (étkezési) 
és SZÉP kártyát (szállás, étkezés) elfogad 
fi zetőeszközként. 

 ● A jelentkezőknek június 15-ig a díjból 
előlegként 15.000 Ft-ot, a többit pedig 
legkésőbb az indulás előtti hetekben itthon 
kell befi zetniük a lelkészi hivatalban. 

 ● Jelentkezni – a tábor előkészítésének 
segítése miatt, – legkésőbb az indulás 
előtti szerda estig lehet.

 ● Aki anyagi gondok miatt nem tudna 
eljönni, kérjük, személyesen jelezze a 
lelkipásztoroknál, hogy próbáljunk vala-
mennyi segítséget szerezni és adni. 

Akinek bőségesebb anyagi lehetősége 
van, és ezért hálás az Úrnak, a másokat 
segítő adományát juttassa el a lelkészi 
hivatalba. 
Ez a testvéri szeretet segített el tavaly is 
többeket a táborba. Reméljük, idén is így 
lesz!
Imádságos szívvel készüljünk mindannyi-
an, hogy megtapasztaljuk Urunk áldását és 
egymás szeretetét!

Püski Lajos 



Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25.           Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos          Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda:  Litográfi a                          Készült 400 példányban
22. évfolyam 2. szám                         Megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma:         11738008-20012917
Gyülekezeti honlapunk címe:          www.refnagyerdo.hu

„Állj meg és gondold meg Isten csodáit!” (Jób, 37,14)

Imádkozzunk:  házaspárokért, családo-
kért,  magányosokért,  felvételizőkért, 
pályaválasztókért.

Hírek

 Családi istentisztelet lesz február 23-
án, vasárnap du. 3 órától a hittanosok és 
családjuk számára.

 Teaház lesz február 23-án, vasárnap 
délután 4 órától.

 Ifi s farsang lesz március 1-jén, szom-
baton 16:30-tól.

Változásaink – választásaink
2014. február 20-23.

Változásunk évtizedei (filmrészlet beszélgetéssel)
Febr. 20. csütörtök 17:00 – Kovács Károly

Családi viszonyaink változásai (filmklub mindenkinek)
Febr. 21. péntek 17:00 – Kovács Károly

Változások kényszereiben (film és beszélgetés elváltaknak)
Febr. 22. szombat 9:00 – Hodossi Sándor

Hogyan változunk és hogyan változtassunk? 
Febr. 22. szombat 15:00 – előadó: Fütő Róbert

Konfliktuskezelés szeretetben
 Febr. 22. szombat 16:30 – előadó: Fütő Róbert

Teaház – Febr. 22. szombat 18:00-tól

Változások – választások (istentisztelet, jubilánsok köszöntése) 
 Febr. 23. vasárnap 10:30 – Püski Lajos és Judit

Mindenkit szeretettel várunk!

 Az 1% + 1% átutalásához Református 
Egyházunk technikai száma: 0066.
A “Nagyerdei Egyházközségért” alapítvány 
adószáma: 18545269-1-09.


