”A közöttetek levõ presbitereket tehát kérem én, a presbitertárs és Krisztus szenvedésének tanúja,
valamint eljövendõ dicsõségének is részese: legeltessétek az Isten közöttetek levõ nyáját;
ne kényszerbõl, hanem önként, ne nyerészkedésbõl, hanem készségesen;
ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak.
És amikor megjelenik a fõpásztor, elnyeritek a dicsõség hervadhatatlan koszorúját.”
(1Pt 5,1-4)

T ÁLENTUM

Piliscsaba-Klotildliget Református Gyülekezet Hírlevele

X. évfolyam - 2011. IV. okt. presbiterválasztási különszám
tek közül egy-egy testvérünk vállalta el a fõgondnoki
és gondnoki jelölést.
Hálásak vagyunk, hogy Csízi István fõgondnok úr, és
Tóth Tamás gondnok úr ismét elfogadták a jelöltséget.
Ezúton is tisztelettel köszönjük nekik, és a
Presbitériumnak a mögöttünk álló hat év szolgálatát.
Nagy öröm számunkra, hogy Bencsik Magdi is elvállalta a presbiteri jelölést, hiszen eddigi szolgálatának
köszönhetõen pénzügyileg önfenntartóvá vált a
gyülekezet. A most szolgáló presbitériumunk
felelõsségvállalását jelzi, hogy mindegyik presbiter
elfogadta a jelölést a következõ ciklusra is. Adja Isten,
hogy az idei választás egyben megújulás is lehessen,
hogy gyülekezetünk új elöljárói Krisztus lelke által
alázatos és példamutató módon vezessék az Õ piliscsabai népét.
Csoma Áron - Feke György

KRISZTUS KÉPVISELÕIT VÁLASZTJUK

BEMUTATKOZNAK A JELÖLTEK

Hatévente vezetõket választanak a Magyarországi
Református Egyház gyülekezeteiben. 2012. január 1tõl új hatéves ciklus veszi kezdetét, ezért idén õsszel
országszerte presbiterválasztásokat tartanak, így tesz
a mi gyülekezetünk is. Magyar református õseink több
mint háromszáz éve, Pápán állították fel az elsõ presbitériumot, s az 1791-es budai zsinat óta egyházkormányzásunk alapja e választott testület.
Révész Imre egykori tiszántúli református püspök
1935-ös tanulmányában arra figyelmeztette egyházát,
hogy a presbitériumot tévesen alapozzák a
demokratikus önkormányzatiságra, ez a testület túlmutat a földi demokrácián. A presbiterek Krisztus
királyi akaratának képviseletére vállalkoznak a
gyülekezetekben.
A Tálentum különkiadását presbiter jelöltjeink bemutatására szenteljük, azzal a céllal, hogy jobban megismerje õket a gyülekezet. November 13-án, az istentisztelet végén egyházközségi közgyûléssé alakul a
gyülekezet, a választásra jogosultak (akik igehallgató
és úrvacsorával élõ tagjai a gyülekezetnek, fizetik az
egyházfenntartói járulékot és benne vannak a
választói névjegyzékben) fõgondnokot, gondnokot és
presbitereket választanak.
Gyülekezetünk presbitériuma tizenkét tagú. (Ezen a
választáson 17 jelöltünk van, 12-en a presbitérium
tagjai, a többiek pedig pótpresbiterek lesznek.) A
fõgondnoki és gondnoki tisztséget presbiterként lehet
betölteni, az elõttünk álló ciklusban a presbiterjelöl-

Idén tizenhét testvérünket jelölték presbiternek vagy
pótpresbiternek, közülük egyet fõgondnoknak és egyet
gondnoknak. Kik õk, hogyan jutottak hitre, mióta tagjai a piliscsabai gyülekezetnek, miért fogadták el a
felkérést, s mik a terveik? Ezekkel a kérdésekkel kerestük meg õket. Fényképes bemutatkozásukat
Csoma Áron lelkipásztor rövid ajánlása egészíti ki.
Fõgondnok jelölt:
Csízi István (80 éves, nyugdíjas)
Pista bácsi 1975-ben
nõsült
meg,
akkor
költözött
Piliscsabára.
Apai részrõl régi református család tagja. A hetvenes évektõl aktív tagja a
gyülekezetnek,
korán
beválasztották a presbitériumba. A korábbi
kurátor, Varga Laci bácsi
halála után õt kérték fel,
hogy legyen a gyülekezet
gondnoka. Nem mintha õ lett volna a legkiválóbb,
hanem mint mondja szerényen, nem volt más, akit
megkérhettek volna. Most is szívesen segít, ha szükség
van rá.
Lelkészi ajánlás: "Bölcsesség, józanság, szolgálatkészség és humor jellemzi fõgondnok urat. Az
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évek során rengeteget tett ezért a közösségért,
kapocs a gyülekezet múltja és jelene között. Hálás
vagyok az Istennek, hogy elfogadta a jelölést erre a
ciklusra is."

bekapcsolódott a gyülekezet életébe, õ intézi az
egyházközség, az Életfa
Családi Napközik, a Lázár Házi Segítségnyújtó
Szolgálat és a Harangért
Alapítvány
gazdasági
ügyeit. Ezek miatt eddig
is mindig jelen volt a
presbitérium
ülésein,
noha nem volt tagja

Gondnok jelölt:
Tóth Tamás Gábor (49 éves, közgazdász-tanácsadó)
A néhai Tóth Tamás
tiszteletes úr fia "beleszületett" a gyülekezetbe.
Arra a kérdésre, hogy
jutott hitre, neveltetését
és szülei példáját említette. Már tizennyolc éve
tagja a presbitériumnak,
a legutóbbi hat éves ciklusban a gondnoki teendõkkel is megbízták. Az
istentiszteleteken õ szolgál orgonálásával. Az újabb
jelölést azért vállalta, mert úgy gondolja, ez a gyülekezet
sok embernek ad támaszt, közösséget, utat az Úrhoz; s
reméli, gondnokként segítheti a mûködését. Tervei
között szerepel egyértelmû tevékenységi körök és
felelõsségi rendszer megszervezése.
Lelkészi ajánlás: "A gyülekezet vezetése a presbitérium, a gondnok és a lelkész közös gondolkodásán,
munkáján alapul. Tamás hitbéli elkötelezettségével
és
szaktudásával
mindig
igazi,
felelõs
segítõtársként van jelen ebben a szolgálatban."

annak.
Lelkészi ajánlás: "Hálásak vagyunk Magdi szolgálatáért, mert nélküle nem lenne önfenntartó a
gyülekezetünk. Sok munkája fekszik abban, hogy
intézményeink gazdaságilag jól mûködjenek.
Szolgálata igazi teherhordozás. Jó sáfára mindannak, ami rábízatott."
Borza György (70 éves, nyugdíjas)
Felnõttként találkozott
Istennel a hetvenes években, mikor hittérítõk keresték fel otthonában.
Sokáig a pasaréti gyülekezet aktív tagja, majd
presbitere volt, 1999-ben
költözött Pilisjászfalura.
A piliscsabai gyülekezet
örömmel fogadta, s õ is
úgy érzi, otthonra talált
itt. A jelenlegi ciklusban ismét presbiter, szeret
emberekkel foglalkozni. Szívesen beszélget fiatalokkal, hozza õket istentiszteletre Pilisjászfaluról.
Lelkészi ajánlás: "Mélyen hívõ, minden szolgálatra
kész testvérünk, aki lángol az Isten ügyéért.
Emellett az elmúlt hat évben Pilisjászfalut is
képviselte a presbitériumban."

Presbiter jelöltek:
Bán Lászó (41 éves, exportmenedzser)
Dunapatajról származik,
elõdei több generáció óta
reformátusok, Isten szolgálata náluk családi hagyomány. 2002-ben költözött Piliscsabára, 2004tõl jár rendszeresen a
gyülekezetbe. Nyitott, befogadó közösségre talált
itt, amelyhez jó tartozni.
Ezt a generációktól független befogadó szellemiséget tartja a gyülekezet
erõsségének. Eddig nem volt tagja a presbitériumnak,
azért vállalta a jelölést, mert mostanáig csak kapott,
adni akar valamit a közösségnek. Szeretne belelátni a
gyülekezet életébe, bármiben szívesen segít, amiben
csak tud.
Lelkészi ajánlás: "Laci gondolkodásmódját és cselekedeteit hite és református gyökerei határozzák
meg. Önzetlenségével, egyértelmûségével már nem
csak a személyes gyülekezeti kapcsolataiban,
hanem egyházközségünk ügyeit intézõ döntéshozatalban is részt tud venni."

Csízi Katalin (35 éves, középiskolai tanár)
Kisgyermekkora
óta
ennek a gyülekezetnek a
tagja, édesapjának és
édesanyjának köszönheti,
hogy a nyolcvanas években is járhatott hittanórára és gyermekistentiszteletre.
Nagy
hálával gondol az elõzõ
lelkészre, Tamás bácsira,
aki a hit útján vezetgette,
bibliaismerete legjavát is
az õ elbeszélései alapozták meg. Egész élete ehhez a
gyülekezethez kapcsolódik, részben ezért is vállalta a
jelöltséget. Emellett szeretne részt venni az egyház és
a gyülekezet közéletében, amiben csak tud, segíteni.
Fõként a gyermekmunkában venné ki a részét, ahogy
eddig is.
Lelkészi ajánlás: "Mikor a gyülekezetbe érkeztünk
Kati fogta össze a gyermekmunkát, ma már az õ
magvetése kezd beérni. Sokat segít ma is alaposságával, felkészültségével, szeretetével ebben a
szolgálatban."

Bencsikné Tóth Magdolna (44 éves, mérlegképes
könyvelõ)
Tizenkét éve költözött családjával Piliscsabára, de
nem lett tagja azonnal a gyülekezetnek, mert nem
nevelték hívõ keresztyénnek. Kisebbik lányát tanította
hittanra Szép Mónika lelkésznõ, Magdi így jutott el egy
családi bibliaórára, s ez megváltoztatta. Hamarosan
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Gyarmati Ágnes (60 éves, eredetileg diétás nõvér,
nyugdíjas)
Ökumenikus
hátterû
családban nõtt fel, édesapja hívõ katolikus ember
volt, édesanyja hívõ református. 1995-ben költözött családjával Piliscsabára, azóta tagja a gyülekezetnek.
Peti
fiával
kezdett járni a babamama bibliakörbe. Két
ciklusban volt presbiter,
2002-tõl a gyülekezet
Nõszövetségét is vezeti. A jelölést azért vállalta, mert
így többet tud tenni az Úristen ügyéért. A gyülekezetet
egy családhoz hasonlítja, s mivel neki fontosak a
személyes kapcsolatok, szeretne kapocs lenni az egyes
csoportok között.
Lelkészi ajánlás: "Hihetetlen érzékenységgel és
szeretettel képes fordulni mások felé, hálás vagyok
szolgálatáért, szeretetért és imáiért. Mindig szükséget elégít meg jelenlétével."

feladatok arra jók, hogy felnõjön hozzájuk az ember.
Nyitott lélekkel fordul másokhoz.
Lelkészi ajánlás: "Szeretete és problémalátása
bámulatos, kristálytiszta gondolkodásával nem
egyszer segített helyes irányba terelni a beszélgetéseket, döntéseket. Fontos számára az Ige tisztaságának megõrzése."
Kokas Márton (58 éves, karbantartó)
Gyerekként kezdett járni
nõvérével
együtt
a
gyülekezeti alkalmakra,
szép emlékei vannak
Tamás bácsiról. Tagja
volt az akkori ifjúsági
közösségnek, 1966-ban
konfirmált,
majd
a
katonaság után vonódott
be jobban a gyülekezetbe.
Már a nyolcvanas években
megválasztották
presbiternek, tehetségéhez illõ dolgokat vállalt. A
mûszaki javítások mellett õ gondozza a templom kriptáját, és viszi az idõseket vasárnaponként kisbusszal
az istentiszteletre. Örül, ha bármiben segíthet a
gyülekezetnek, úgy érzi, ezzel visszaad valamit mindabból, amit kapott.
Lelkészi ajánlás: "Olyan testvérünk, akire mindig
lehet számítani. Két szó jellemzi: szolgálat és
szeretet. Szelídsége mindenkire hatással van."

Gyõri Imréné, Éva néni (65 éves, nyugdíjas)
Több mint harmincöt éve
lakik Piliscsabán, de
tulajdonképpen sosem
váltott gyülekezetet, hisz
Tinnyérõl jött ide férjhez.
Régi református családból származik, nagyapja
gondnok, édesapja presbiter volt évtizedekig.
Gyerekeit Tamás bácsi
keresztelte, jelenleg két
unoka
büszke
nagymamája. Most jelölték harmadszor presbiternek.
Saját bevallása szerint a fizikai munkákból, templomtakarításból és szeretetvendégségek szervezésébõl
veszi ki a részét szívesen, ezen kívül józan gondolkodásmódjával tudja szolgálni a gyülekezetet.
Lelkészi ajánlás: "Éva néni a bölcsesség bajnoka, aki
két lábbal áll a földön. Õszinteségével és szeretetével fölszabadító a jelenléte és szolgálata a
gyülekezetben és a presbitérium munkájában
egyaránt."

Soós Tamás (43 éves, elektronikai mûszerész)
Édesanyjától tanult imádkozni, édesapja révén
került kapcsolatba a
református egyházzal, az
õ kérésére járt konfirmáció-elõkészítõre. Bár nem
volt szabad, járt templomba is. Hitre jutását
attól
az
idõszaktól
számítja, mikor fontos
lett számára Isten Igéje. A
kilencvenes évek második felében költözött ki családjával Zuglóból
Piliscsabára, kétszer választották meg presbiternek.
Az õ szolgálata a templomi hangosítás, presbiterként
pedig az a célja, hogy a testület határozottan képviselje véleményét, hogy szolgálata alázatosan Krisztusra
mutasson.
Lelkészi ajánlás: "Egész családja református hátterû,
átéli a gyülekezet minden örömét és nehézségét,
mindig megfogalmazza saját hitébõl fakadó
látását."

Hegyi Julianna (67 éves, nyugdíjas)
Édesapja lelkész volt az
Ormánságban, vele való
kapcsolata meghatározó
volt hite szempontjából.
Népes családba született,
szeret festeni és olvasni.
2001-tõl tagja a gyülekezetnek, kétszer választották eddig presbiternek,
a mostani ciklusban a
jegyzõi feladatokat is
ellátja.
Nagy
élmény
számára az itteni közösségben megélt hit, örül, hogy
presbiterként
viszonozhat
ebbõl
valamit.
Alkalmasnak ugyan nem érzi magát, de úgy véli, a

Szabó Márta (40 éves, banki ügyintézõ)
Szilágysomlyón született, hitét családjában kapta, úgy
hozta magával a határon túlról. Gyermekkorában is
járt templomba. Mikor 2002-ben Piliscsabára
költözött, természetes volt számára, hogy csatlakozik
a gyülekezethez. Az ebben a közösségben megélt családias légkört addig még sehol sem tapasztalta. Elsõ
alkalommal jelölték, s úgy érzi, Istentõl kapott ezzel
szolgálatot. Azért imádkozik, hogy Isten vezesse õt
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lusát a presbitérium tagjaként. A testületet leginkább
szaktudásával
segíti. Presbiteri feladatnak érzi a lelkészek
tehermentesítését, a mûködéshez
szükséges
pénzügyi források megteremtését és a gyülekezetbe nem járó reformátusok megszólítását.
Lelkészi ajánlás: "Jól ismeri
a református egyházat, a gyülekezeti szolgálatot, de
azzal is tisztában van, hogyan mûködik a világ.
Meglátásai segítik egy-egy probléma megoldását."

ezen az úton, mutassa
meg feladatait. Szívesen
vesz részt a templom
takarításában és a templomkert gondozásában.
Lelkészi ajánlás: "Márti
nagy teherbírású, állhatatos és mélyen hívõ
ember. Kedvessége, figyelmessége teszi hitét és a
keresztyénséget mások
számára vonzóvá."
Széles Sándor (48 éves, közgazdász)
Feleségével és két gyermekükkel él Piliscsabán.
Tunyogmatolcson született, már a felmenõi is
reformátusok
voltak.
Családjával
gyerekkorában is járt templomba,
voltak is ebbõl gondjai a
hetvenes években. 2007ben költözött Klotildligetre, rendszeresen jár a
gyülekezetbe, legkisebb
kisfiát már itt keresztelték. Elsõ alkalommal jelölték
presbiternek, vezetõ beosztású elfoglaltsága mellett
szeretné kivenni részét a testület munkájából is.
Gyakorlott pályázatíró, a számok embere, úgy érzi,
ilyen irányú tapasztalataival segítheti leginkább a
gyülekezetet.
Lelkészi ajánlás: "Sándornak nagyon fontos az Isten
ügye, csöndesen és alázattal tesz érte. Végletekig
elkötelezett ember. Számára a presbiteri megbízatás
felhatalmazás személyes adottságainak a közösség
javára történõ még erõteljesebb megmutatására."

Vég Marianna (58 éves, beruházó - létesítményfõmérnök)
Szülei hívõ emberek
voltak, gyerekkora óta
része volt életének a hit.
Elõbb a Gyulai Pál utcai,
majd a pasaréti gyülekezetbe járt Budapesten.
Tizenhét éve költöztek
Piliscsabára, de eleinte
még
visszajárt
régi
közösségébe. Bõ tíz évvel
ezelõtt látogatott el egy
itteni istentiszteletre, s
akkor úgy döntött, gyülekezetet vált. Szeretné, ha a
presbitérium erõs, együtt gondolkodó csapattá válna,
ha a fiatalabb generáció tagjai segítenék az idõsek
szolgálatát, s ha a presbiterek felvállalnának egy-egy
szolgálati területet.
Lelkészi ajánlás: "Marianna hitét, teherbírását,
felelõsségvállalását és szakértelmét hozta a gyülekezetbe
és a presbitériumba. Nagyon fontos a számára a
gyülekezet, mindig tudunk rá számítani. A közösség
erõsítését Isten ügyének érzi. Mindennek egyértelmû
példája a megszépült és megújult templomunk."

Tóth Tamásné (76 éves, nyugdíjas)
Ilike néni részben nyakas,
részben hithû református
családból
származik.
Gyerekkorától kezdve azt
tanulta szüleitõl, bízni
kell
Istenben,
mert
csodálatos. Példát is
mutattak ebben neki, õ
maga is többször megélte
Isten
gondoskodását.
1958-ban
jött
Piliscsabára Tóth Tamás
tiszteletes menyasszonyaként. 2000 óta presbiter.
Szerinte a presbitériumnak be kell kapcsolódnia a
lelkész-házaspár gyülekezet-építõ munkájába, át kell
vállalnia feladataik egy részét.
Lelkészi ajánlás: "Tanácsaira és két keze munkájára
mindig lehet számítani, mindig kiállt a
gyülekezetért, segítette és segíti szolgálatunkat. Ma
is önkéntes a Lázár Házi Segítségnyújtó
Szolgálatban."

Pótpresbiter jelölt:
Gyarmati Nándor (29 éves, mûszaki ügyintézõ)
Vegyes vallású családból
származik, református és
katolikus rokonai keresztyénnek nevelték. Kezdetben nagyapja vitte templomba, mikor 1992-ben
családjával Piliscsabára
költözött, szinte azonnal
közel került a gyülekezethez. Két évig élt
külföldön, nemrég lett
újra részese a közösségi
életnek. Pótpresbiternek jelölték, elsõsorban tanulni
akar, jobban belelátni a gyülekezet életének hátterébe,
hogy aktívabban segédkezhessen.
Lelkészi ajánlás: "Nándit fiatal kora óta ismerjük,
mindig jelen volt és szolgált a gyülekezetben.
Szeretettel és alázattal fordul a rászorultak felé és
tisztelettel fogadja a nála idõsebb szolgálattevõk
tapasztalatait. Azért is vállalta most "csak" a pótpresbiteri jelölést, hogy tapasztalatokat szerezhessen a
presbiteri szolgálatról."

Dr. Veres Lajos (48 éves, ügyvéd)
Kárpátaljai református családba született, rokonai
között többen is presbiterek voltak. Természetes volt
számukra a templomba járás, a hit megélése. A
Debreceni Kollégium diákja volt, 1990-tõl tagja a
piliscsabai gyülekezetnek, most tölti ki harmadik cik4
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