
Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség 

Tisztségviselő és presbiterjelöltek a 2018–2024-es választási ciklusra 

A Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Jelölőbizottsága 2018. február 7-i ülésén véglegesítette a 

2018–2024-es 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. A kapott válaszokat az alábbiakban adjuk közre. (Sajnos 

megkeresésünkre nem mindenkitől érkezett válasz.) A nevek mellett feltüntettük azt a tisztséget, 

amire a jelölés történt. 

       a Jelölőbizottság 

 

Tisztségviselők 

Sámel László felügyelő, a jelölőbizottság tagja 

1965-ben születtem Budapesten. Kántorként szolgáló feleségemmel, 

Pongrácz Zsuzsannával való házasságkötésünk (1987) óta kötődőm a 

gyülekezethez. Katalin és Krisztina nevű gyermekeinket itt kereszteltük 

meg, itt konfirmáltak, istentiszteletre a rákoscsabai templomba járunk. 

Villamosmérnöki és MBA végzettségem van, jelenleg egy 

multinacionális vállalat budapesti telephelyén vagyok termelési 

igazgató. 2010 óta vállaltam honlapunk rendszergazdai teendőit. 2012-

ben választott meg a gyülekezet presbiternek, ekkor fejeztem be 

bibliaiskolai tanulmányaimat, ill. innentől kezdve nagy örömmel 

vezetem a rákoscsabai lelkes bibliakört. 2017-től vállalok kántori 

szolgálatot.  

Munkámmal hozzá szeretnék járulni ahhoz, hogy gyülekezetünk élő, 

növekvő és megfiatalodó közösség legyen, ahol a tagok Istentől kapott talentumaikkal, egymás terheit 

hordozva, örömmel vállalnak feladatokat Krisztus egyházának építésében. 

Szántó Ferenc gondnok, presbiter 

1956-ban Zuglóban születtem, és ott éltem a házasságkötésemig. 1987-

ben költöztem családommal Rákoskeresztúrra, a Kis utcai lakótelepre. 3 

felnőtt gyermekünk van és két kis unokánk. 44-ik éve a közlekedésben 

dolgozom, itt szereztem irányítási, szervezési tapasztalatokat, 

amelyeket a gyülekezetben is kamatoztatni tudok. 

Az Úr a keresztúri templom kapujához irányított, feleségemmel együtt 

rendszeresen részt veszünk a gyülekezet életében, a hitéletben és a 

szabadidős programokban, melyek szervezésében is cselekvőül 

tevékenykedtem.  

A jelölőbizottság engem jelölt a gondnoki tisztségre. A munkahelyemen 

azt éltem meg, hogy minden adódó feladattal foglalkozni kell, és nem 

maradhat egyetlen kérdés sem megoldatlan. Ennek szellemében 

kívánom a feladataimat lelkiismeretesen ellátni, a gyülekezet javát szolgálva.    

 



Cseppelyné Gébele Gabriella jegyző, presbiter 

1971. június 5-én születtem Budapesten. Születésemtől fogva 

Rákoshegyen élek, jelenleg férjemmel és két lányommal együtt. 

Családom apai ágon régi keresztúri evangélikus család. A keresztúri 

templomban kereszteltek meg, konfirmálásomra pedig Ferenczy Zoltán 

készített fel Rákoshegyen. 

Gyermekeim születése után kerültem újra közelebb a gyülekezet 

életéhez, a gyermekbibliaköri alkalmak vezetésébe kapcsolódtam be, 

melyet azóta is szívesen és örömmel végzek. 

2012-ben választottak meg a gyülekezet jegyzői tisztségére, emellett 

számos közösségi programon és a Nőegyleti Munkában is aktívan részt 

vettem. A gyülekezetben a presbiteri és jegyzői szolgálatot a következő 

ciklusban is a legjobb tudásom szerint szeretném végezni, és a 

gyülekezet tagjait méltón képviselni. 

Keresztesi Sarolta pénztáros 

1959-ben születtem Erdélyben. 1990-ben kötöttem házasságot 

férjemmel, Keresztesi Péterrel,   

1991 óta élek Rákoshegyen, akkor kapcsolódtam be a gyülekezet 
életébe, azóta a rákoshegyi templomba járok.  Egy gyermekünk van, 
Keresztesi Andrea, aki szintén a gyülekezet tagja. 
Számviteli főiskolát végeztem, mérlegképes könyvelői és adó tanácsadói 
végzettségem van, ezen a területen van vállalkozásom és ezen a 
területen segítem az egyházközség munkáját is, a Melczer János 
Alapítvány és a Podmaniczky János alapítvány könyvelését végzem 
2013-tól illetve 2016-tól. 2015. március 22-én kaptam azt a megtisztelő 
feladatot, hogy a gyülekezet pénztárosi tisztségét betölthetem. 
A továbbiakban is szeretném munkámmal a gyülekezet építését segíteni 
és szolgálni Isten segítségével. 
 

Himesné Paulik Enikő a számvevőszék elnöke 

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 előző két ciklusban presbiterként vettem részt a gyülekezeti munka 

irányításában. Ez idő alatt 6 évig pénztáros voltam, majd 4 évig 

könyvelőként vezettem a gazdálkodási adminisztrációt.  

A következő ciklusban a számvevőszék elnökeként folytatnám a 

gazdálkodás felügyeletét, amennyiben a gyülekezet a közgyűlési 

választáson megbíz a feladattal.  

Kérem az Úr segítségét, hogy vezéreljen ezen az úton! 

 



Herzog Ferenc a számvevőszék tagja, presbiter, a jelölőbizottság tagja, egyházmegyei közgyűlési 

küldött 

70 éves nyugdíjas építőmérnök vagyok. Feleségem nyugdíjas tanítónő. 

Négy gyermekünk és kilenc unokánk van. Családunkban mindenki 

evangélikus. 1983 óta lakunk a kerületben, előbb a Kis utcában, a 

lakótelepen, 1996 óta pedig Rákoscsabán. Rákoskeresztúrra való 

költözésünk előtt a budavári gyülekezethez tartoztunk. 1995-ben 

választottak presbiterré, 2000-től 2012-ig az egyházközség jegyzői, 2012 

és 2018 között a gondnoki tisztét láttam el, és tagja voltam a 

jelölőbizottságnak.  Egyházközségünk honlapján a „fotóalbum” rovatnak 

vagyok a gazdája: igyekszem a gyülekezet életét, a fontosabb 

eseményeket fotókon rögzíteni, és ily módon közre adni. 2012 óta tagja 

vagyok a jelölő bizottságnak és küldött vagyok az egyházmegyei 

közgyűlésben. Lehetőség szerint részt veszek a gyülekezet 

rendezvényein és csabai bibliakör alkalmain. A Jelölőbizottság tagnak jelölt a Számvevőszéki 

Bizottságba. Igyekszem feladataimat alaposan és lelkiismeretesen ellátni mindenki megelégedésére. 

 

Májerné Szőke Zsuzsa a számvevőszék tagja 

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. 

 

 

 

 

Pápay Imréné a 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. 1952-ben 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. 2012-től 

vagyok számvevő, újraválasztásom esetén igyekezni fogok a 

számvevőszéki munkát a lehető legjobban ellátni. 

 



Tizmárné Sziklai Mariann a számvevőszék tagja 

1973. március 6-án születtem Budapesten. Születésem óta 

Rákoskeresztúron lakom. Régi evangélikus családból származom. A 

keresztúri templomban kereszteltek meg, és itt is konfirmáltam 1986-

ban. Esküvőm, gyermekeim keresztelője is Keresztúron volt. Fiam 2016-

ban, lányom pedig idén fog konfirmálni. 1998-ban könyvelőként 

végeztem, és azóta is a szakmámban dolgozom. 

 

 

 

 

Presbiterek 

Áldási Pál András presbiter 

A Rákoskeresztúri Evangélikus gyülekezethez való tartozásom 
születésemhez köthető. Őseim (Nagyszüleim) Áldási (Altziebler), 
Hageman, Gébele és a Bartók család, mindannyian elkötelezettjei, 
segítői és támogatói voltak a gyülekezetnek. E hagyomány ápolása 
számomra is és utódaim számára is követendő és példaértékű. Presbiteri 
munkám a gyülekezet aktuális feladatainak segítésére, a 
rendezvényeken, találkozókon való részvételre, a gyülekezeti újság 
terjesztésére és kapcsolattartásra irányúl. A Finn testvérvárosainkkal 
való baráti kapcsolattartás ápolása számomra megtisztelő feladat. A 
Melczer János Alapítvány kuratóriumi tagjaként is azon munkálkodom, 
hogy gyülekezetünk jövőbeni generációjának munkáját elősegítsem. 
 

 

Balás Gyula presbiter 

1958-ban születtem Pásztón. Általános iskolai és gimnáziumi 

tanulmányaimat már Salgótarjánban végeztem. 1980-ban kerültem 

Budapestre, és itt szereztem diplomát, majd az iskola befejezése után 

1984-ben költöztem családommal Keresztúrra. Azóta járunk a négy 

templom valamelyikébe, ahol mindig is jól éreztük magunkat. Három 

fiúgyermekem van, akik a Deák Téri Evangélikus Gimnázium tanulói 

voltak, most egyetemi tanulmányaikat végzik. Gergő fiam a gyülekezet 

egyik kántora. Megtisztelőnek tartom  hogy a presbitérium tagja 

lehetek, és szerény munkámmal próbálom segíteni a gyülekezet életét. 

Fontosnak tartom a közösség növekedését, építését. 

 

 

 



Balásné Kondor Csilla presbiter, egyházmegyei közgyűlési pótküldött 

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. Isten közelségét elsősorban Rákoscsabán éljük meg, ahol 

Gergő fiúnk kántori szolgálatot végez. 2006 óta vagyok presbiter. 

Kommunikációs végzettségemnek köszönhetően szívesen vettem részt a 

gyülekezeti honlap indulásában, ahol kezdetben a „Gyerek-lap” rovatát 

szerkesztettem. A színes gyülekezeti programok közül tagja vagyok a 

Nőegyletnek, örömmel látogatom a Középkört és segítek a gyülekezeti 

újság eljuttatásában is. Hálás vagyok ezekért az alkalmakért, ahol mindig 

megtapasztalhatjuk az isteni szeretetet, és a hitközösségi életet. 

Megtisztelő számomra a presbiteri szolgálat lehetősége, melyet minden 

tudásommal és igyekezetemmel szeretnék végezni. 

 

Balázsné Schleckmann Zsuzsanna presbiter 

Balázsné Schlekmann Zsuzsanna születésem óta ('55) a rákoskeresztúri 
gyülekezet tagja vagyok. 
1968-ban ugyanitt konfirmáltam. 
Évekig tagja voltam az énekkarnak. 
2012-től megválasztottak presbiternek. Gyülekezetünkből elsőként 
vettem részt és vizsgáztam le presbiter képzésen. 
Tagja vagyok a Luther olvasókörnek. 
Közösségi munkában is igyekezem részt venni. 
 

 

 

Balog Melinda presbiter 

34 éves vagyok, Rákoshegyen nőttem fel, anyai ágon tősgyökeres 

német és szlovák rákoskeresztúri családból származom. Édesapám 

Békés megyei református családból származik. Párommal élek együtt, 

aki közgazdászként dolgozik. Jómagam is közgazdász végzettséggel 

rendelkezem, jelenleg egyéni vállalkozóként pályázatírással és 

projektmenedzsmenttel foglalkozom. Emellett a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetemen pszichológia mesterszakos hallgató vagyok, jövő 

tavasszal szerzek okleveles pszichológus diplomát. Szeretnék 

iskolapszichológiával és családterápiával foglalkozni. Különösen 

érdekelnek a csoportos módszerek. A gyülekezet fiatal felnőtt ifi 

csoportjának tagja vagyok, az elmúlt évben több alkalommal fogadtuk 

be otthonunkba az ifi alkalmakat. Előtte a gyülekezet kórusában szolgáltam 3 évig. Kuratóriumi tagként 

pályázatírással igyekszem segíteni a gyülekezet alapítványát Podmaniczky János Alapítványt. 

Presbiterként szívesen szerveznék egy korhatár nélküli imacsoportot, amelynek résztvevői havi 

rendszerességgel találkoznak és beszélgetnek a Bibliáról, az abban olvasottak személyes 

vonatkozásairól, Istennel való kapcsolatukról, örömeikről, gondjaikról, és közösen tapasztalhatnánk 



meg az Istennel való közösségben elhangzó szabad imádság hitgazdagító erejét. A közösség nyitott 

csoportként működne az útkeresésben lévők befogadásával. 

 

Bónyai Zsolt presbiter 

40 éves vagyok, két ciklus óta a presbitérium tagja. 
Édesanyám evangélikus, édesapám református. 
Rákoskeresztúri születésű vagyok, anyai ágon a családom generációk 
óta itt él. 
Családi vállalkozásunk van, amelyet szüleimmel és testvéremmel 
közösen működtetünk. 
 

 

 

 

 

Dörfi Lajos presbiter, a jelölőbizottság tagja 

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 dolgozom az 

élelmiszeriparban. Szeretnék a gyülekezet aktív tagja lenni, Isten 

örömére és dicsőségére, és emberek hasznára és javára. 2012-től 

vagyok a gyülekezet presbitere. 

 

 

Dudás Zoltánné presbiter 

Dudás Zoltánné (Alföldi Etelka Mária) vagyok. 1943. január 3-án 

Pozsonyligetfaluban születtem. 

1947 óta él a családunk Budapesten, illetve Rákoscsabán. 1994 óta 

özvegy vagyok. Két felnőtt fiam van és két unokám. A lány 25, a fiú 10 

éves lesz. Az egyháznál soha semmilyen tisztségem nem volt, mióta 

nyugdíjas vagyok, igyekszem segíteni, ha szükség van rá. Nagyné Szeker 

Éva lelkészünk és Herzog Ferenc kérdezték, hogy lenne-e kedvem 

presbiter jelölt lenni. Köszönöm a lehetőséget. 

 

 

 



dr. Farkas Zoltán presbiter 

 2007-ben költöztünk családommal a kerület tőszomszédságába, azóta 
járunk a rákoskeresztúri gyülekezetbe. Az ELTE jogi karának elvégzését 
és az ügyvédjelölti éveket követően -  több, mint 10 éve -  saját 
irodámban kezdtem ügyvédként dolgozni, amit azóta is folytatok. A 90-
es évek elején Albertirsán, az irsai gyülekezetben konfirmáltam, majd 
aktívan részt vettem az ifjúsági életben, zenei táborokban, nyári 
táborokban. Feleségemmel 2003-ban kötöttünk házasságot, akivel 
egyetemi éveink alatt az evangélikus egyház kollégiumában, a Luther 
Otthonban ismerkedtünk össze. Házasságunkból három gyermek 
született, akik közül kettő már a keresztúri gyülekezetben részesült a 
keresztségben.  

Családom sok szállal kötődik a gyülekezethez, így két lányunk a 

Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola tanulója, feleségem, 

Farkas Katalin rendszeresen tart gyermek-istentiszteleti alkalmakat és a 

családi istentiszteletek szolgálataiba is igyekszünk bekapcsolódni. 

Fülöp András presbiter 

1942-ben születtem Budapesten, a budafoki evangélikus templomban 

kereszteltek, ott konfirmáltam, és ott is kötöttem házasságot 

feleségemmel Kozma Klárával. Mindhárom gyermekünket szintén ott 

keresztelték.  

1965-ben szereztem biológia-kémia középiskolai tanári oklevelet az 

ELTE Természettudományi Karán. Hat évi tanítás után különböző kémiai 

analitikai laboratóriumokban dolgoztam, illetve vezettem 

nyugdíjazásomig. Jelenleg eseti megbízásokkal a Nemzeti Akkreditáló 

Hatóságnak dolgozom minősítőként. Hobbim a gombászás, a 

madarászás és a természetvédelem. 

1985-ben költöztünk Rákoskeresztúrra. A gyülekezetnek ideköltözésünk 

óta vagyunk tagjai. Megalakulása óta a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola 

Igazgató Tanácsának tagja vagyok, és ezen kívül is szívesen veszek részt a gyülekezet tevékenységeiben, 

életében. 

 

Füzesi Attila presbiter 

 

 

 

 

 

 

 



Garamszegi Katalin presbiter, a jelölőbizottság tagja 

1978. július 13-án születtem a gyülekezet által ismert evangélikus 

családba. Szüleim mindkét részről hitüket gyakorló evangélikusok. 

Konfirmáció után a fóti Kántorképzőbe jártam. Tizenhárom éves 

koromtól a rákosligeti templomban orgonálok. 

Három gyermekem van, akiket igyekszem imádságos életre nevelni. 

Szüleim által indíttatást éreztem a Krisztust követő életmód 

folytatására. Szeretném ezt a gyakorlatban is egyházamat szolgálva, 

mint presbiter bizonyítani. 

 

 

Hullán Szabolcs presbiter 

1966-ban születtem Tatabányán anyai ágon katolikus, apai ágon 

evangélikus családban. A Budapest-Kelenföldi gyülekezetben 

konfirmáltam 1981-ben. A BME Gépészmérnöki karán diplomáztam 

1992-ben és 2001-ben. Feleségemmel 2002-ben költözünk 

Rákoshegyre, négyből három gyermekünk már itt született 

Rákosmentén. 2006-ban csatlakoztunk a Gyülekezethez. Harmadik 

gyermekünk - idősebb testvéreihez hasonlóan - idén fog konfirmálni. 

Örömmel tölt el, hogy a gyülekezet befogadta családunkat és ha 

alkalmasnak tart rá, lehetőségeim szerint mindenben segítem 

közösségünket. 

 

Keresztesi Péter presbiter 

1953-ban születtem Rákoshegyen, evangélikus családban, apai 
nagyapám a rákoshegyi templom alapító tagja volt. Megkeresztelésem 
óta kötődöm én is a rákoshegyi templomhoz. 1990-ben kötöttem 
házasságot feleségemmel, Keresztesi Saroltával. Egy gyermekünk van, 
Keresztesi Andrea, 
aki szintén a gyülekezet tagja. A rákoshegyi templomba járunk 
istentiszteletre. 
Nyugdíjas vagyok, de továbbra is dolgozom feleségem vállalkozásában, 
a gyülekezethez kapcsolódóan részt veszek az alapítványok 
könyvelésében. Örömmel veszek részt a finnországi testvérgyü-
lekezetekkel való kapcsolattartásban. 
A gyülekezet életében igyekeztem mindig aktívan részt venni, a jövőben 
is szeretném munkámmal szolgálni a gyülekezetet. 
 

 

 

 



Magyari Márton Mihály presbiter 

 1982-ben születtem, s rá egy évre keresztelt meg Ferenczy Zoltán 

lelkész a rákoshegyi templomban. A Deák Téri Evangélikus Gimnázium 

után, az Evangélikus Hittudományi Egyetemen folytattam 

tanulmányaimat. 2007-től a Magyar Testvéri Börtöntársaság és a 

Börtönlelkészek Magyarországi Szervezete ügyvezetője lettem. Jelenleg 

az Angyalfa Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségét töltöm be. 

Másodmagammal ötletgazdája vagyok az "Láthatóan evangélikus" - mai 

magyar evangélikus arcképcsarnok sorozatnak. Részt veszek egyházunk 

médiamunkájában is. Örömmel tölt el a presbiteri jelölés, célom, hogy 

presbiterként gyülekezetünket segítsem, annak érdekében, hogy az 

Örömhír minél többekhez eljusson. 

 

Mukkné Kovács Csilla presbiter 

1961. január 16-án születtem Budapesten. A Deák téren kereszteltek. 
Férjem, Mukk György. Rákosligeten élünk. Öt gyermekünk és tizenegy 
unokánk van.  
A Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban tanítok 1991-
től. Az iskolába kerülve kerültem kapcsolatba a rákoskeresztúri 
evangélikus gyülekezettel, ahol felnőttként konfirmáltam 1992-ben.  
A gyülekezet életébe bekapcsolódva a gyermekmunkában 
segédkeztem, hittan táborok szervezésében, lebonyolításában vettem 
részt.  
Jelenleg a rákosligeti templomunk egyházfi feladatát látom el 

családom, illetve férjem segítségével. 

 

 

Séllei Zoltán presbiter 

 1972. január 12-én születtem Budapesten. Szüleim, nagyszüleim is 

evangélikusok voltak. A Wesley János Lelkészképző Főiskolán végeztem 

szociális munkás szakon. Jelenleg családsegítőként dolgozom, korábban 

pedig idősellátás területen dolgoztam. 25 éve élünk boldog 

házasságban feleségemmel.  Isten kegyelméből három gyermekünk 

született, Zoltán, Anna és András, akik a Podmaniczky János Evangélikus 

Óvoda és Általános Iskolába járnak. 

 

 

 

 

 

 



Szetlik Tiborné presbiter 

Az 1970-es évektől kötődöm a gyülekezethez. Több mint 20 éve végzem 

örömmel a rákoscsabai templom egyházfi szolgálatát, férjem 

segítségével. Templomunkban egymásra figyelő, jó közösség alakult ki. 

18 éve vagyok a gyülekezet presbitériumának a tagja. Több mint 10 éve 

működik templomunkban a Biblia-kör kezdetben Wiszkidenszky András, 

majd Sámel László vezetésével, ahol gyarapodunk ismeretekben, 

erősödünk hitünkben. Boldog nagymama vagyok, külön öröm 

számomra, hogy mindkét unokám, Ballonyi Fanni és Anna is kötődik a 

gyülekezethez. 

 

 

Sziklai Istvánné presbiter 

Rákoskeresztúron születtem, 71 éves nyugdíjas vagyok. 
Megkeresztelésem óta tartozom a rákoskeresztúri evangélikus 
gyülekezethez, ahol 1960-ban konfirmáltam. 1968-ban mentem férjhez, 
a házasságunkból két gyermekünk született és ma már négy unokánk 
van. Gyermekeinket igyekeztünk Krisztus hívő, keresztyénként nevelni, 
unokáinkat szintén erre orientáljuk. 
Jelenleg a rákosligeti kis gyülekezetbe járok, aminek húsz éve vagyok a 
pénztárosa. 
Hat éve az újonnan megalakult Nőegylet vezetőjének választottak. 
A rám bízott feladatokat igyekeztem mindig lelkiismeretesen elvégezni. 
Előre haladott korom ellenére még érzek magamban annyi erőt és 

energiát, hogy a presbiteri teendőimnek is eleget tudok tenni. 

 

Veres Matild presbiter, egyházmegyei közgyűlési pótküldött 

Brassóban születtem, tanulmányait a nagyenyedi Bethlen Gábor 

Kollégiumban végeztem óvóképző szakon 1976-ban. 

Teljes pályafutásom alatt óvónőként dolgoztam, 2012. szeptember 1-

jétől nyugdíjas vagyok.  

2012 óta élek Magyarországon, azóta vagyok a Rákoskeresztúri 

Evangélikus Egyházközség, illetve a 2012-ben megalakult nőegylet tagja.  

Igyekszem aktívan közreműködni minden egyházi felkérésben, 

nőegyleti feladatban, részt veszek kísérőként a nyári hittantáborban. 

Két gyermekem van és két unokám, így a fentiek mellett aktív 

nagymama vagyok. 

 

 

 

 

 



Zászkaliczky Pál presbiter 

1966-ban születtem Pécsett lelkészcsaládban, Baranyában nőttem fel. 

programozó matematikus, levelező teológiai és MBA végzettségem van. 

Alapító tagja és 7 évig titkára voltam a Magyarországi Evangélikus 

Ifjúsági Szövetségnek (MEVISZ). 1995-tól voltam a gyülekezet 

presbitere, 2010-től felügyelője. Ezt a szolgálatot igyekeztem maximális 

erőbedobással és körültekintéssel végezni. Törekvéseim nem minden 

esetben vezettek sikerre. 

A gyülekezetben vezetem a Középkört, Kovács Áronnal a Luther-

olvasókört, rendszeresen segédkezem az úrvacsoraosztásban, időnként 

igehirdetésre is kérnek. Tagja vagyok a Podmaniczky iskolánk igazgató 

tanácsának. Ordass Lajos Alapítvány kuratóriumának elnöként országos 

hatáskörű feladatot is ellátok, elsősorban folyóirat- és könyvkiadás 

területén. 

1990-ben kötöttünk házasságot Mirák Katalinnal, így kerültem a keresztúri gyülekezetbe. Négy felnőtt 

gyermekünk van. 

Presbiterként igyekezni fogok segíteni felügyelő utódom szolgálatát, a gyülekezet lelki és anyagi 

fejlődését támogatni. 

 

Zászkaliczky Pálné Mirák Katalin presbiter, a jelölőbizottság tagja 

1966-ban születtem Budapesten. Magyar-történelem szakon végeztem 

az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán, majd történész diplomát szereztem 

az ELTE-n. Kutatási területem a magyarországi evangélikus egyház 1945 

utáni története. Jelenleg a MEE Tényfeltáró Bizottsága tagjaként a 

pártállam állambiztonsági szervei és az evangélikus egyház 1945–1990 

közötti nyílt és titkos kapcsolatainak feltárását végzem. Emellett 

tudományos munkatársként az Evangélikus Országos Levéltárban is 

dolgozom.  

Apai ágon tősgyökeres rákoskeresztúri evangélikus családban nőttem 

fel. Életem legfontosabb részei – családom, keresztségem, 

konfirmációm, házasságkötésem, négy gyermekünk megkeresztelése és 

konfirmációja – mind ehhez a gyülekezethez kötnek. A gyülekezeti élet több területén is dolgozom: 

három évtizede végzek kántori szolgálatot, és aktívan részt veszek a gyülekezet zenei életében. 

Szerkesztem a Kereső Szó című újságot. Lelki-testvéri közösséget jelent számomra a Középkör, 

amelynek alapításától kezdve tagja vagyok. A Nőegylet munkájában is rendszeresen vállalok feladatot. 

2006 óta vagyok presbiter.  

Munkámmal, jelenlétemmel, tudásommal a jövőben is szeretném a gyülekezet javát és építését 

szolgálni. 

 

  



További jelölések 

Sziklai István egyházmegyei közgyűlési 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. Nyugdíjas vagyok, korábban a Magyar Könyvvizsgálói 

Kamaránál dolgoztam üzemeltetés vezetőként. A gyülekezetben négy 

cikluson keresztül presbiterként, majd felügyelő-helyettesként is 

szolgáltam. Az előző hat évben is képviseltem az egyházközséget az 

egyházmegyei közgyűlésben. 

 

 

Dudás György tiszteletbeli presbiter 

Dudás György 1946-ban született. A rákoskeresztúri templomban 

keresztelték, majd itt is konfirmált. 1968-ban itt kötöttem házasságot 

Vizi Magdolnával. Isten házasságukat két gyermekkel áldotta meg, 

három unokájuk van. Mindannyian ennek a gyülekezetnek a tagjai. 

Minden felmenője keresztúri evangélikus volt, köztük többen presbiteri 

szolgálatot is vállaltak. Több cikluson keresztül volt már presbiternek és 

a gyülekezetben különféle tisztségeket is betöltött. 

A jelölő bizottság a tiszteletbeli presbiterré választással szeretné 

kifejezni köszönetét azért a kitartó hűségért és szeretetért, amellyel 

Dudás György a gyülekezetünket évtizedek óta támogatja. 

 


