A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Jelölőbizottsága 2012. február 23-i ülésén véglegesítette a
2012–2018-as választási ciklusra presbiteri és világi tisztségviselői szolgálatokra vonatkozó jelölti névsort.
Szeretnénk a jelöltek jobb megismerését és a választást megkönnyíteni, ezért a jelöltektől rövid
bemutatkozást kértünk. Ehhez a következő kérdéseket kapták meg: Röviden mutassa be önmagát. Mióta és
hogyan kötődik a gyülekezethez? Milyen szolgálatokat végzett, illetve szeretne végezni a jövőben? A kapott
válaszokat az alábbiakban adjuk közre. A nevek mellett feltüntettük azt a tisztséget, amire a jelölés történt.
a Jelölőbizottság

Áldási Pál (presbiter)
A Rákoskeresztúri Evangélikus Gyülekezethez való tartozásom születésemhez
köthető. Őseim (Nagyszüleim), az Áldási (Altziebler), Hageman, Gébele és a
Bartók nevek is erről tanúskodnak. Mindannyian elkötelezettjei, segítői és
támogatói voltak a gyülekezetnek. E hagyomány ápolása számomra is, és
remélem utódaim számára is követendő és példaértékű. Presbiteri munkám a
gyülekezet aktuális feladatainak segítésére, a rendezvényeken, találkozókon
való részvételre, a gyülekezeti újság terjesztésére és kapcsolattartásra irányul.
A Melczer János Alapítvány kuratóriumi tagjaként is azon munkálkodom, hogy
gyülekezetünk jövőbeni generációjának munkáját elősegítsem. A finn
testvérgyülekezeteinkkel való baráti kapcsolattartás ápolása számomra
megtisztelő feladat.

Balás Gyula (presbiter)

1958-ban születtem Pásztón. Általános iskolai és gimnáziumi tanulmányaimat
már Salgótarjánban végeztem. 1980-ban kerültem Budapestre, az
Iparművészeti Egyetemre, majd az iskola befejezése után 1984-ben költöztem
szüleimmel Keresztúrra. A családommal azóta járunk a négy templom
valamelyikébe, ahol mindig is jól éreztük magunkat. Három gyermekem van,
akik a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulói. Megtisztelőnek tartjuk
feleségemmel együtt, hogy a presbitérium tagja lehetünk, valamint szerény
munkánkkal próbáljuk segíteni a gyülekezet életét. Fontosnak tartom a
közösség növekedését, építését, a kapcsolattartást és ehhez, mint a Médiacsoport egyik tagja szakmai tudásommal is igyekszem hozzájárulni.

Balásné Kondor Csilla (presbiter)
1992-óta élek férjemmel és gyermekeimmel együtt Rákoskeresztúron. Mindig is
szívesen vettünk részt a gyülekezet életében, de úgy érzem, hogy a szorosabb
kötődésünket egyházunkhoz a gyermekeinknek is köszönhetjük. Mindhárom
fiúnk kisebb korukban rendszeresen szerepelt különböző óvodai és gyülekezeti
alkalmakon, ahova mint szülők, mi is elkísértük őket. Hálásan és meleg szívvel
gondolok vissza ezekre az eseményekre, ahol mindig megtapasztalhattuk Isten
közelségét, és a hitközösségi életet. Kommunikációs végzettségemnek
köszönhetően örömmel és szívesen vállaltam a gyülekezeti honlap „Gyerek-lap”
rovatának szerkesztését, mert fontosnak tartom a gyerekek közelségét,
megszólítását, hiszen bennük rejlik egyházunk növekedése.
Megtisztelő számomra a presbiteri szolgálat lehetősége, amelyet minden
tudásommal és igyekezetemmel szeretnék végezni.

Balázsné Schleckmann Zsuzsanna (presbiter)
1955. február 4-én születtem Budapesten. Rákoskeresztúri evangélikus
családból származom, gyerekkoromat ott töltöttem. 1977-től Rákoscsabán
építkeztünk, azóta ott lakom. 1955-ben kereszteltek Rákoskeresztúron és
1968-ban konfirmáltam. 1998 óta özvegy vagyok. Gyermekeim: Dr. Kápku
Zsuzsanna (szül: 1976. konfirmált 1989-ben) és Kápku János (szül:1981.
konfirmált 1994-ben), valamint unokáim Végvári Kamilla Nadin (szül: 2004) és
Varga Arnold Péter (szül: 2010) szintén evangélikusok. A keresztúri kórusban a
megalakulását követő 4. hónaptól tag vagyok. Jelenleg a XVII. kerületi
önkormányzatnál az ügyfélszolgálati irodán vezető főtanácsosként dolgozom,.
Iskolai végzettségeim: képesített könyvelő, vállalati tervező és statisztikus,
okmányügyintéző, anyakönyvvezető, népesség nyilvántartási ügyintéző és
humán erőforrás menedzser belügyi és önkormányzati szakon. Szociális
területen 7 év gyakorlatom van. 2013-tól reményeim szerint nyugdíjba
vonulhatok, remélem fenti szakképesítéseim, valamint agilitásom és
megnövekedett szabadidőm révén egyházunkat, kerületi evangélikus
gyülekezetünket majd szolgálni tudom.
Bónyai István (presbiter)

1973. március 18-án születtem Budapesten, Bónyai István és Mayer Rozália
első gyermekeként.
Édesapám református, a Tolna megyei Borjádon született, édesanyám
evangélikus, rákoskeresztúri gyökerekkel.
1986-ban konfirmáltam, tagja voltam a presbitériumnak az előző ciklusban.

Bónyai Zsolt (presbiter)
1978. július 23-án születtem Budapesten, Bónyai István és Mayer Rozália
második gyermekeként.
Édesapám református, a Tolna megyei Borjádon született, édesanyám
evangélikus, rákoskeresztúri gyökerekkel.
1991-ben konfirmáltam, tagja voltam a presbitériumnak az előző ciklusban,
illetve Wiszkidenszky Andrással együtt gondnoki tisztséget is betöltöttem.

Cseppelyné Gébele Gabriella (presbiter, jegyző)
1971.június 5-én születettem Budapesten. Születésemtől fogva Rákoshegyen
élek, jelenleg férjemmel és két kislányommal együtt. Családom apai ágon régi
keresztúri evangélikus család. A keresztúri templomban kereszteltek meg,
konfirmálásomra pedig Ferenczy Zoltán bácsi készített fel Rákoshegyen.
Általános iskolába a Kép utcába jártam, középiskolai tanulmányaimat pedig az
akkori Fürst Sándor (ma Balassi) Gimnáziumban folytattam. Utána a
közigazgatásban helyezkedtem el, jelenleg is anyakönyvvezetőként dolgozom
Budapest IX. kerületében. Munka mellett végeztem el az Államigazgatási
Főiskolát. Gyermekeim születése után kerültem újra közelebb a gyülekezet
életéhez, először csak a vasárnapi istentiszteleteket látogattuk, majd
bekapcsolódtam a gyermekek hitéletébe. Örömmel vagyok velük a vasárnapi
gyermekalkalmakon és az egyéb gyülekezeti rendezvényeken. A
gyülekezetben ezt a munkát szeretném tovább folytatni, valamint szeretném a rákoshegyi gyülekezet tagjait
méltóan képviselni.

Czermann Ferenc (presbiter)
1951-ben születtem Cegléden. Az Irsai Evangélikus Gyülekezetben kereszteltek
és konfirmáltam. 1979-ben házasságkötésem után kerültem RákoscsabaÚjtelepre. Azóta gyülekezetünk rákosligeti közösségébe tartozom. Családi
életem rendezett. Négy gyermekünk és két unokánk van. Jövőre nyugdíjba
megyek. Több cikluson keresztül voltam presbiter. Ha valamilyen munka adódik
a gyülekezetben vagy a templom körül, szívesen részt veszek benne.
Rendszeresen látogatom az istentiszteleteket, elsősorban Rákosligeten.
Lehetőségeim szerint anyagilag is támogatom a gyülekezetet.

Dörfi Lajos (presbiter)
Tősgyökeres rákoshegyi lakos vagyok, immáron 58 éve. Apai ágon
üknagyapám német evangélikus családból származott, és mint pinceépítő
mester érkezett Magyarországra, és telepedett le. Nagyapám a rákoshegyi
evangélikus templom alapító tagja volt, későbbiekben a templom
pénztárgondnoka. Itt kereszteltek meg, és itt is konfirmáltam. Nős vagyok,
feleségem Zolnai Szilvia. Műszaki és idegenforgalmi végzettségem van,
jelenleg vállalkozóként próbálom legyőzni a válság nehézségeit az
élelmiszeriparban. Szeretnék a gyülekezet aktív tagja lenni, Isten örömére és
dicsőségére, és emberek hasznára és javára.

Dudás György (presbiter, a jelölőbizottság tagja)
1946-ban születtem. A rákoskeresztúri templomban kereszteltek, majd itt is
konfirmáltam. 1968-ban itt kötöttem házasságot feleségemmel, Vizi
Magdolnával, akivel azóta is együtt élünk. Két felnőtt gyermekünk és három
unokánk van. Mindannyian ennek a gyülekezetnek a tagjai vagyunk. Minden
felmenőm keresztúri evangélikus volt, köztük többen presbiteri szolgálatot is
vállaltak. Több cikluson keresztül választottak már presbiternek és a
gyülekezetben különféle tisztségeket is betöltöttem.
A mostani jelöltséget örömmel vállaltam, megválasztásom esetén szolgálatomat
Isten segítségével a gyülekezetünk javára és épülésére szeretném fordítani.

Fodorné Bartók Krisztina (presbiter)
1969. január 7-én születtem Budapesten. 13 éve dolgozom a XVII. kerületi
Szakorvosi Rendelő Intézetben mint vezetőasszisztens. 1981. május 10-én
konfirmáltam Rákoshegyen az evangélikus templomban. E naptól kezdve lettem
a gyülekezet tagja. Az életemben bekövetkezett hatalmas fordulópontot
követően éreztem úgy, hogy aktívabban bekapcsolódjak a gyülekezet életébe.
Az Úr elhívására 2011 őszén teológiai tanulmányokba kezdtem, melyet ettől az
évtől az Evangélikus Hittudományi Egyetemen szeretnék folytatni. Elsősorban
diakóniai szolgálatot szeretnék végezni, de bármilyen segítő szolgálatra készen
állok, amelyre a gyülekezetnek adott esetben szüksége van.

Herzog Ferenc (presbiter, gondnok, a jelölőbizottság tagja, küldött az egyházmegyei közgyűlésbe)
64 éves nyugdíjas építőmérnök vagyok. Feleségem nyugdíjas
tanítónő. Négy gyermekünk és hat unokánk van. Családunkban
mindenki evangélikus. 1983 óta lakunk a kerületben, előbb a Kis
utcában, a lakótelepen, 1996 óta pedig Rákoscsabán, az Anna
utcában van az otthonunk. Rákoskeresztúrra való költözésünk előtt a
budavári gyülekezethez tartoztunk, fiaink még ott konfirmáltak. 1995ben választottak presbiterré, 2000-től pedig az egyházközség jegyzői
tisztét látom el. Aktív tagja vagyok – majdnem a megalakulásától – a
gyülekezeti énekkarnak. Egyházközségünk honlapján a „fotóalbum”
rovatnak vagyok a gazdája: igyekszem a gyülekezet életét, a
fontosabb eseményeket fotókon rögzíteni, és ily módon közre adni. Ezt
a tevékenységemet szeretném idővel a korábbi évek képeinek felrakásával is kibővíteni. Tagja vagyok a
csabai bibliakörnek, és lehetőség szerint részt veszek a gyülekezet rendezvényein. A Jelölőbizottság – bár
végzettségem és gyakorlatom nem kimondottan ilyen szakirányú (vízépítőmérnök és tervező) – engem jelölt
a gondnoki feladatok ellátására. Műszaki ismereteimet és szaktudásomat felhasználva igyekszem
feladataimat lelkiismeretesen – elődeimhez hasonló alapossággal – ellátni mindenki megelégedésére.
Himes János (presbiter, a jelölőbizottság tagja)
Rákoskeresztúrra 1990-ben költöztünk családommal. Nógrád megyei
evangélikus múltam folytatásaként a kerületi gyülekezet aktív tagjaként
tevékenykedem. Munkám egy részét a rákoshegyi területen végzem, mivel itt
lakom, de a közösségi kapcsolatok révén éppúgy igyekszem támogatni a
keresztúri, csabai és ligeti testvéreket is. Örömmel tölt el a tudat, hogy a finn
testvérgyülekezeti kapcsolatunk ápolásában aktívan részt vehetek, tovább szőve
ezzel a barátságban álló korosztályok fonalát. A ma társadalma elzárkózó,
magányos emberekből épül fel, fontos célnak tartom, hogy minél több,
kerületünkben élő evangélikus család kapcsolódjon be a közösségi életünkbe,
közös programjainkba. Szerencsés vagyok, hogy ezt az elvet feleségem és
gyermekeink is követik és a közösségi alkalmak sikerességének elérése
érdekében együtt fáradozunk. Megtisztelve érzem magam, hogy hat évet már presbiterként szolgálhattam,
a jövőben is minden igyekezetemmel azon leszek, hogy gyülekezetünk helyzetét jobbítsam.
Himesné Paulik Enikő (presbiter, pénztáros)
A rákoskeresztúri gyülekezetnek 1990-ben lettem tagja férjemmel együtt.
Később a rákoshegyi templomunk szomszédságában találtuk meg a végleges
családi otthonunkat, és a „hegyi” templomunkban a lelki házunkat. Az elmúlt 6
évben presbiterként alaposan megismertük a „keresztúri” gyülekezet életét,
részesei voltunk a gyülekezet jövőjét meghatározó döntéseknek. A gyülekezet
elindult egy úton, vannak zökkenők, de reménységem szerint a kátyúk
elkerülhetők. Három gyermekünk révén kapcsolódunk a gyülekezet ifjúságának
életéhez is, amelyre Isten gondviselő áldását kérjük, hiszen az ifjúság jelenti a
gyülekezet számára a hosszú távú jövőt. Előző pénztáros testvérünktől 2008
januárjában örököltem meg a gyülekezet pénztárosi feladatait, majd a
közgyűlés megbízott e tisztség ellátásával. Megtisztelőnek tartom, hogy a
gyülekezet tagjai továbbra is érdemesnek tartanak a gyülekezetünk életének
irányítására a presbiteri és pénztárosi munkán keresztül.
Célom továbbra is, hogy a gyülekezet gyermekeivel, „középkörű” és idősebb
tagjaival olyan közösséget alkossunk, amely Isten dicsőségét hirdeti és Jézus
szeretetét sugározza. Kérem az Úr segítségét, hogy vezéreljen ezen az úton!

Magyari Istvánné (presbiter)
1953-ban születtem Mendén, ahol Detre László keresztelt, majd sor került a
konfirmációmra, ott, ahol édesapám a gyülekezet felügyelője és számvevőszéki
elnök volt évtizedeken keresztül. 1980-ban költöztem családommal
Rákoshegyre. Azóta vagyok tagja a rákoshegyi gyülekezetnek, 1995 októbere
óta pedig presbitere. Az új gyülekezetben igen gyorsan lelki otthonra és élő
közösségre találtunk, ami megerősített és továbbra is megerősít Krisztusba
vetett hitemben. Három felnőtt gyermekem van és egy unokám, akiket hitben
neveltem. Marschalkó Gyula vezetése alatt tagja voltam a rákoshegyi majd a
keresztúri énekkarnak. Másfél éve a rákoshegyi templom egyházfi szolgálatát
látom el, mely szolgálatot folytatni szeretném. Gyülekezetünk hírlevele a Kereső
Szó kézbesítése is világossá tette számomra, hogy mekkora szükség van a
szolgálatra, segítségre, lelkigondozói beszélgetésre, az arra fogékony és
érdeklődő testvérek között. Bízom benne, hogy a gyülekezetünkben hamarosan
megalakuló Nőegyletben testhez és lélekhez közelálló feladatot találok! Urunk
gazdag áldását kérem gyülekezetünk életére, vezetőire, tagjaira, szolgálatára!
Malik Pál (presbiter)
Nyugdíjas vagyok. 1944-ben Rákoskeresztúron születtem. 45 éve élek
házasságban szintén evangélikus családból származó feleségemmel. Két felnőtt
leányom van. Az evangélikus egyház és tanítása mind evangélikus őseim, mind
magam
és
családom
mindennapjaival,
életvitelünkkel
szorosan
összekapcsolódik. 2006-ban a presbiteri szolgálatra való felkérést azért
vállaltam el, mert így közelebbről is megismerhettem egyházunk helyzetét és
működését. Szívesen részt veszek egyházközségünk lelki, szellemi és anyagi
életének szervezésében és ezt most, a második ciklusom kezdetén is örömmel
vállalom.
Mayerné Szőke Zsuzsa (presbiter, számvevőszék elnöke)
1949 óta élek Rákoshegyen. Szüleim hatására szorgalmas templomlátogató
lettem. Hegyen konfirmálkodtam. 1989 óta vagyok presbiter, korábban jegyzői,
majd régóta a számvevőszéki munkában segítem a gyülekezetet. Hegyen a
pénztárosi feladatokat is ellátom. Munkahelyemen revizor, belső ellenőr voltam,
illetve számviteli területen dolgoztam. 1997 óta nyugdíjas vagyok.

Molnárné Kis Anikó (presbiter)
A rákoskeresztúri gyülekezetnek 1991 óta vagyok tagja. Kezdetben a
szeretetvendégségeken segítettem, majd az egyházfi szolgálatot vállaltam és
láttam el kb. 12 éven keresztül. Idővel szolgálatom kibővült a hitoktatással.
Kezdetben csak egy-egy órát tartottam, besegítésként, majd a gyülekezeti
felsős hittancsoportot vezettem. A Hittudományi Egyetemen hitoktatói
végzettséget szerezve egyre több feladatot bíztak rám (Pál apostol iskolában
való tanítás, hittan táborokban való részvétel). Jelenleg a Pál Apostol Katolikus
Általános Iskola és Gimnázium evangélikus tanulóit vezetgetem Isten útjára.
Részt veszek a gyermekbiblia kör munkájában és a gyerekalkalmak
lebonyolításában is. A gyülekezet presbitere 1995 óta vagyok. Szívesen
vállalnám pár családdal való rendszeres kapcsolattartás, látogatás, valamint –
természetesen – a hitoktatás gyönyörű feladatát. „A teljes Írás Istentől ihletett,
és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre. Hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő,
feddj, ints, biztass teljes türelemmel és tanítással.” (2Tim 3,16. 4,2)

Pápay Imréné (számvevőszék tagja)
1943-tól édesanyámmal jártam a rákosligeti evangélikus templomba
istentiszteletre. Az 1940-es évek végén, az 1950-es évek elején barátnőmmel,
Késmárszky Edittel vasárnapi iskolát tartottunk a rákosligeti fiataloknak. 1952ben érettségiztem a Deák téri Evangélikus Leánygimnáziumban, amelyet
érettségink után államosítottak. Ez után jöttek a munkás évek, a családalapítás,
két leányom felnevelése. Jelenleg három fiúunokám boldog nagymamája
vagyok. 1995-ben, majd 2000-ben a Rákoskeresztúri Evangélikus
Egyházközség presbiterének választottak meg. 1989-es nyugdíjazásom óta
egyre jobban bekapcsolódtam a gyülekezet életébe, mely a mai napig tart.
Megválasztásom esetén igyekezni fogok a számvevőszéki munkát a lehető
legjobban ellátni.

Sámel László (presbiter)
Több mint húsz éve kötődöm a gyülekezethez. Ebben a gyülekezetben kötöttem
házasságot feleségemmel, aki kántorként szolgál, gyermekeinket itt kereszteltük
meg, és itt is konfirmáltak, istentiszteletre a rákoscsabai, rákosligeti és
rákoskeresztúri templomba járunk. A középkör alkalmait is látogatom, ahol, pl.
Jerry Bridges: Kegyelem Isten szeretetéből élni című könyvéből tartottam
előadást, ill. alkalomadtán áhítattal is készülök.
2010 végén kaptam felkérést az újrainduló gyülekezeti honlap programozására,
melyet örömmel elfogadtam, így (a médiacsoport tagjaként) járulok hozzá az
egyházközségünket érintő események elektronikus megjelenítéséhez. 2011-ben
nagypéntek este szereposztásos passióolvasásban vettem részt: evangélista
szerepben, majd az azt követő húsvét vasárnapi hajnali gyertyás istentiszteleten
is szolgáltam. Jelenleg 2. évfolyamos bibliaiskola hallgató vagyok, és a
gyülekezetünk honlapján az újfordítású Online Biblia megjelenítésén dolgozom. A honlap
továbbfejlesztésével terveim között szerepel a gyülekezet minél szélesebb körű bevonása, és naprakész
tájékoztatása.
dr. Szabó Tamás (presbiter)
1944. december 5-én születtem Kissomlyón, ahol édesapám
lelkészként szolgált. Közgazdasági egyetemi és közlekedési
üzemmérnöki végzettségem van. Közlekedési területen dolgoztam
2006-ig, nyugdíjba menetelemig. Rákoskeresztúron 1997 óta élek
feleségemmel és két felnőtt gyermekemmel. Az itteni gyülekezet
templomába járok. Ezt megelőzően a zuglói gyülekezethez tartoztam.
Gyermek- és fiatalkoromban a kissomlyói, majd a kőszegi
gyülekezetben éltem. Tekintettel egyházi kötődésemre – a családban
visszamenőleg és jelenleg is több lelkész volt, illetve van –
presbiterként
elsősorban
gyakorlati
ismereteimet,
némi
tapasztalataimat szeretném hasznosítani. Leginkább gyülekezetépítési
területen, valamint különböző programokhoz, gyülekezeten belüli képzésekhez kapcsolódó javaslatok
kimunkálásában való közreműködésemmel, esetleg adminisztrációs feladatokban való segítéssel
dolgoznék.

Szalay (Derzbach) Zsuzsanna (számvevőszék tagja)
A kerületben lakom születésem óta, és itt is dolgozom. Három felnőtt
gyermekem van. Több mint 20 évig voltam a gyülekezet presbitere. Jelenleg a
gyülekezet gazdasági munkájában segítek.

Szetlik Tiborné (presbiter)

Az 1970-es évektől kötődöm a gyülekezethez. 15 éve végzem örömmel a
rákoscsabai
templom
egyházfi
szolgálatát,
férjem
segítségével.
Templomunkban egymásra figyelő, jó közösség alakult ki. 12 éve vagyok a
gyülekezet presbitériumának a tagja. Több mint 10 éve működik
templomunkban Wiszkidenszky András vezetésével a Biblia-kör ahol
gyarapodunk ismeretekben, erősödünk hitünkben. Boldog nagymama vagyok,
külön öröm számomra, hogy mindkét unokám, Ballonyi Fanni és Anna is kötődik
a gyülekezethez. Fanni ebben az évben konfirmál.

Sziklai István (presbiter, jelölőbizottság tagja, egyházmegyei közgyűlésbe küldött)
1947. január 29-én születtem Rákoskeresztúron régi evangélikus családban.
Szüleim és nagyszüleim Isten ismeretére és szeretetére neveltek kicsi koromtól
kezdve. Édesapám is presbiterként és pénztárosként szolgált egy ideig a
gyülekezetben. A gyülekezet templomában konfirmáltam, majd ugyanitt
kötöttem házasságot a szintén evangélikus vallású Filipszki Katalinnal. Két
gyermekünk és négy unokánk van. Jelenleg nyugdíjasként dolgozom a Magyar
Könyvvizsgálói Kamaránál mint üzemeltetés vezető. A gyülekezetben három
cikluson keresztül presbiterként, majd felügyelő-helyettesként is szolgáltam.
Isten iránti elhivatottságom további munkára inspirált, ezért vállalom ismét a
szolgálatot.

Sziklai Tibor (presbiter)

1948-ban születtem. Nyugdíjas vagyok, özvegy. Két fiam és három unokám van.
A rákoskeresztúri templomban kereszteltek, itt konfirmáltam, itt kötöttem
házasságot. Istentiszteletre is ide járok. Tisztségviselő ez idáig nem voltam.
Azokat a feladatokat szeretném a legjobb tudásom szerint elvégezni, amik
kiosztódnak rám.

Váginé Oláh Tünde (presbiter)
1974. május 13-án születtem Budapesten. Gyermekkoromat
Rákosfalván töltöttem. 1995-ben költöztem el férjemmel Nagytarcsára,
ahol családot alapítottunk. Három lányunk született. 2004
novemberében költöztünk Rákoskeresztúrra. A parókia ajtaján 2005
januárjában kopogtattam be gyermekeimmel. Innentől a hétfői hittanórák
rendszeres résztvevői lettünk. A gyülekezeti munkában először az
„ádventi sokadalomban” vállaltam feladatot, melyben férjem is sokat
segített és segít most is. Mi szoktunk mézeskalácsot készíteni a
gyerekekkel. A vasárnapi gyermekbiblia órák munkájában is lelkesen
részt veszek. Jelenleg a kereskedelemben dolgozom. Mivel nagyon
szeretek gyerekekkel foglalkozni, ezért óvodapedagógusnak tanulok Vácon, az Apor Vilmos Katolikus
Főiskolán. Az óvodai gyakorlatomat a Rákoscsabai Református Egyházközség Betlehem óvodájában
töltöm. A gyülekezetben továbbra is a gyermekekkel kapcsolatos munkában szeretnék tevékenykedni.
Zászkaliczky Pál (felügyelő, jelölőbizottság tagja)
1966-ban lelkészcsaládban születtem. Egy kis baranyai faluban, Magyarbólyon,
majd Mohácson nőttem fel. A gyülekezetbe 1990-ben „nősültem be”, feleségem
Mirák Katalin. Négy gyermeket nevelünk. 1995 óta vagyok presbiter. A
gyülekezet 2010 őszén választott felügyelővé. A Középkör szervezését több éve
örömmel végzem. 1989-től egyik szervezője, majd megalakulását követően 7
éven át titkára voltam a Magyarországi Evangélikus Ifjúsági Szövetségnek
(MEVISZ). Jelenleg az országos egyházi bíróság jegyzője, valamint az Ordass
Lajos Alapítvány kuratóriumának elnöke vagyok. Programozó matematikusi,
teológiai és MBA végzettségem van, jelenleg egy magyar tulajdonú nagy
pénzügyi csoportnál dolgozom. Minden igyekezetemmel azon vagyok, hogy
gyülekeztünk élő, Krisztus-hitű közösség legyen. Elsődleges törekvésem, hogy
a lelkész minél inkább a lelkészi feladatokkal tudjon foglalkozni, a világi,
szervezési, gazdasági kérdésekben igyekszem könnyíteni a terheit. Fontos számomra, hogy a gyülekezeti
elnökség, a presbitérium egymás terhét hordozó, valódi közösség legyen.
Zászkaliczky Pálné Mirák Katalin (presbiter)
1966-ban születtem Budapesten, apai ágon régi keresztúri evangélikus
családban Életem legfontosabb részei – családom, keresztségem,
konfirmációm, házasságkötésem, négy gyermekünk megkeresztelése
és konfirmációja – mind ehhez a gyülekezethez kötődnek. Több mint
húsz éve végzek kántori szolgálatot, és aktívan részt veszek a
gyülekezet zenei életében. A médiacsoport tagjaként a Kereső Szó és
a gyülekezeti honlap készítésében segítek. Igazi lelki-testvéri
közösséget jelent számomra a Középkör, amelynek alapításától
kezdve tagja vagyok. 2006-ban lettem presbiter. Magyar-történelem
szakon végeztem a Tanárképző Főiskolán, majd történész diplomát
szereztem az ELTE-n. Kutatási területem elsősorban a magyarországi
evangélikus egyház 1945 utáni története. Jelenleg a MEE Tényfeltáró Bizottsága tagjaként az evangélikus
egyház és a pártállam volt állambiztonsági szervei kapcsolatának feltárását végzem. Presbiteri, zenei és
történészi munkámmal a jövőben is szeretném a gyülekezet építését szolgálni.
A Jelölőbizottság tiszteletbeli presbiternek jelöli
Dudás Mihályt az évtizedes gondnoki szolgálatáért, a számos felújítás szakszerű irányításáért;
Tóth Pétert a gyülekezeti irattár rendezéséért, a gyülekezettörténeti tevékenységéért;
Wiszkidenszky Andrást a rákoscsabai bibliakör megszervezéséért és régóta tartó vezetéséért.

