AZ ISASZEGI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PRESBITER-JELÖLTJEI
A 2017. DECEMBER – 2023. NOVEMBER IDŐSZAKRA

DR. BOLDIZSÁR GÁBOR
1968-ban Miskolcon született, 18 éves koráig ott élt, nevelkedett. 21 évvel ezelőtt,
1996-ban költözött választott lakóhelyére, Isaszegre, ahol feleségével és két
gyermekével él együtt hitben és hűségben.
A köz szolgálatában eltelt több mint 30 évben katonaként szolgálta és szolgálja hazáját
esküjéhez híven itthon és külföldön. Ennek kapcsán megismerte az államigazgatás és a
közigazgatás különböző területeit, külföldi szolgálatai során támogatta azok kiépítését
az adott válságövezetben.
Hat éve a Közszolgálati Egyetemen docenseként oktatja a közszolgálat következő
generációját. Öt évig dékánként vezette is az általa alapított egyetemi katonai kart.
Felnőtt fejjel keresztelkedett meg, református rendtartás szerint kötött házasságot és kereszteltették meg
gyermekeiket is. Lehetősége szerint részt vesz a gyülekezet életében és tehetsége szerint támogatja is azt.
Presbiterré történő jelölését megtiszteltetésnek tekinti.
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CSÓRY JÓZSEFNÉ
Leánykori neve Laurán Irén. 1949-ben született Budapesten. Közel 30 esztendőt dolgozott Isaszegen a helyi
Önkormányzatnál. Ma már nyugállományú köztisztviselő. 1969-ben kötött házasságot öntő szakmunkás
férjével. A házasságukból egy fiú és egy leány gyermekük született. Így most 92 éves édesanyja, két gyermeke
és négy drága unokája szeretetével bízta meg őt a JÓISTEN!
2005. decemberétől – 12 éve – az isaszegi presbitérium tagja, s egyben pénztárosa.
További presbiteri tevékenységét is Isten dicsőségére szeretné végezni.
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DANIELOVITS IRÉN
1952-ben született Nagyvárad mellett egy kis faluban. Református családban nőtt fel, édesapja
presbiterként szolgálta az egyházat több mint 20 éven át.
Férjével, Danielovits Lászlóval és két fiukkal 1990-ben települtek át Magyarországra. Isaszegen a férje
2005. decemberétől presbiter volt 4 éven át, 2010-ben súlyos betegségben halt meg.
Nyugdíjas, de még dolgozik az Egymást Segítő Egyesület isaszegi idősek otthonában. A Május 1. utca
41. szám alatti családi házban lakik a fiatalabb fiával és családjával együtt. Négy unokája van.
Köszöni a presbitériumnak és a gyülekezetnek a felé megnyilvánuló bizalmat.
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HALMOS ERIKA IBOLYA
Fejlesztő pedagógusként, mentortanárként dolgozik.
Nagyszalontán született református hitet valló és gyakorló családban. Kiskora óta hiszi
és vallja az egyház tanításait. 12 évesen konfirmált, és a hite egész eddigi életében végig
kíséri. Középiskolás korában az Ifjúsági Keresztény Egyesület keretein belül
tevékenykedett, majd tanítóként hitoktatással is foglalkozott. 10 éve költöztek
Isaszegre, azóta itt is igyekeznek tevékenyen részt venni az egyházközség életében
gyerekbiblia-foglalkozások tartásával és nyári táborokban való közreműködéssel.
Mindkét lányát református hitben neveli, nagyobb lánya idén konfirmált.
Továbbra is igyekszik az egyházközség hű tagja lenni, és a rá bízott szolgálatokat Isten
segítségével legjobb tudása szerint teljesíteni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------KELEMEN CSIKI ISTVÁN
1954. november 17.-én született Debrecenben. 1998-óta él családjával Isaszegen. Nős, három felnőtt gyermek
édesapja. Földrajz – testnevelő - gyógytestnevelő tanárként dolgozik az isaszegi Damjanich János Általános
Iskolában. A gyülekezetnek ide költözésük óta tagja. 18 éve, 1999-ben választották meg először presbiternek.
Azóta három hatéves cikluson keresztül folyamatosan tagja a presbitériumnak. Ismételt megválasztása esetén
továbbra is Isten dicsőségére a gyülekezet érdekében kíván szolgálni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------NAGYNÉ SZIKSZAI KATALIN
Isaszegen született és nevelkedett fel. Édesapja, Szikszai János, 24 évig volt ennek a
gyülekezetnek a lelkipásztora. Édesanyja, Szikszai Jánosné, Joli néni, szintén hűséges
tagja ennek a gyülekezetnek, ő is óvónőként dolgozott korábban. Férjével, Tamással is
itt ismerkedett meg. 3 kislányuk van, akik közül ketten a gödöllői református líceumban
tanulnak, a legkisebb pedig most 6. osztályos tanuló.
A Rákoscsabai Református Egyházközség Betlehem óvodájában dolgozik már 20 éve óvónőként. Idén az
óvoda vezetőjének választották. Mindig fontos feladatának tartotta a gyermekek között végzett missziót, ezért
végezte el a hitoktatói szakot is. Munkáját Istentől rá bízott hivatásként éli meg.
A gyülekezetben is igyekszik mindig segíteni a gyermekek között végzett szolgálatot a vasárnapi gyermek
istentiszteletek tartásában, valamint a nyári hittantáborok szervezésében és lebonyolításában. Évek óta készíti
fel a gyermekeket a karácsonyi színdarabokra, műsorokra. Korábban a gyülekezet énekkarának szervezését is
felvállalta az ünnepekre való felkészülés céljából. Azt vallja, hogy mindenki igyekezzen szolgálni az Úrtól
kapott talentumainak megfelelően.
A gyülekezetben 2011. vége óta pótpresbiterként, 2016. elejétől pedig presbiterként szolgál. Megválasztása
esetén igyekszik majd továbbra is hűséggel szolgálni az Urat és a gyülekezetet egyaránt.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------OROSZ TIBOR
1967 június elsején született Csengeren. Általános iskolába Méhteleken járt, majd 1982től 1984-ig Tiszabercelen a Kertészeti Szakmunkásképzőben szerzett képesítést. 2010-ben
OKJ-s tanfolyamon biztonsági őr vizsgát tett. 2011 augusztusától személy- és
vagyonőrként dolgozik bevásárló központokban lévő üzletetekben. Készségei közé
tartozik a terhelhetőség, kitartás, az alkalmazkodó készség és a rugalmas munkaidőhöz
való alkalmazkodás. Isaszegen, az Ady Endre utca 6. szám alatt egyedülállóként él.
2011 decemberében választották meg pótpresbiternek. Ha elnyeri a választók bizalmát,
továbbra is az Urat kívánja szolgálni.
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SZABÓ RÓBERT
1978. április 13-án született Berettyóújfaluban. Püspökladányban nőtt fel és ott tanult
a Kálvin Általános iskolában, majd a Karacs Ferenc Gimnáziumban. Tanulmányait a
Debreceni Egyetemen folytatta, ahol 2001-ben okleveles vegyészként végzett.
Feleségét, Vértesi Nagy Juditot 1999-ben ismerte meg. 2001-ben már együtt költöztek
Kazincbarcikára és kezdtek el dolgozni a helyi vegyipari nagyvállalatnál.
Álmos fiuk 2005-ben, Róza lányuk 2008-ban született.
Isaszegre 2008-ban költöztek és 2016-ban csatlakoztak az isaszegi református közösséghez.
Megválasztása esetén Isten segítségével legjobb tudása szerint a gyülekezet érdekében fog munkálkodni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------SZENDRŐ DÉNES
1946 februárjában született Isaszegen a többgyermekes keresztszülei Görgey utcai házának
kamrájában, ahová a világháború során lakás nélkül maradt szüleit a jó barátaik befogadták.
Gyermekkora bizonytalan, szűkös anyagi körülmények között, de a családi tűzhely
melegében, a katolikus édesanya és a református édesapa szeretetében telt el. Bátyjával
együtt Isaszegen járt általános iskolába, s itt is konfirmált. Budapesten az Eötvös József
Gimnáziumban érettségizett, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetemen fizikus, a
Nehézipari Műszaki Egyetemen geofizikai szakmérnök diplomát szerzett, a KSH Nemzetközi
Számítástechnikai Oktató Központban számítógép-rendszerprogramozó oklevelet kapott, később pedig
közigazgatási szakvizsgát is tett.
Munkahelyeit tekintve, az Eötvös Loránd Geofizikai Intézetben a Módszertani Osztály vezetőjeként víz- és
nyersanyag kutatással, a Földmérési és Távérzékelési Intézetben informatikai tanácsadóként a térképek
számítógépre vitelével és azok digitális kezelésével, a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériumban
pedig a Térinformatikai Osztály vezetőjeként az Európai Unióhoz való csatlakozáshoz szükségessé vált
földügyi informatikai rendszerek kifejlesztésének és működtetésének az irányításával foglalkozott. Utóbbi
beosztásában egyúttal tagja volt a Kormány Informatikai Bizottságának is. Mintegy 50 publikációja jelent meg
hazai és külföldi tudományos kiadványokban. Több tudományos egyesület tagja, a Magyar Földmérési,
Térképészeti és Távérzékelési Társaságnál 10 éve a Szenior szakosztály elnöke.
Isaszegen 1985 és 1990 között tanácstag, 1994 és 2002 között pedig önkormányzati képviselő volt. Isaszeg
helytörténetével kapcsolatban csaknem 200 cikke látott napvilágot. Az Isaszegi Egyházközség életébe 1985ben kapcsolódott be, 1989. végétől presbiteri, 1999. decemberétől pedig gondnoki tisztséget tölt be. Három
éve az Északpesti Református Egyházmegye választott világi bírója. Egyedül él, de Jézusnak hála, nem
magányosan. Újraválasztása esetén is Isten dicsőségére kíván tovább munkálkodni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------DR. SZÉKELY ANDRÁS BERTALAN
1952-ben született Budapesten. A nyomdász (kéziszedő) szakközépiskola után a
Műegyetemen földmérő-mérnöki, az Eötvös Loránd Tudományegyetemen szociológusi
oklevelet szerzett. Négy felnőtt gyermek édesapja, két kisunoka nagypapája. 2015-ben
minisztériumi főtanácsadóként ment nyugdíjba, számos könyvet írt és szerkesztett.
Mintegy két évtizede a református egyház tagjaként jutott élő hitre. A Budapest-Fasori
gyülekezetben tett felnőtt konfirmációja óta a választott igéje szerint – „…ne szóval
szeressünk, se nyelvvel; hanem cselekedettel és valósággal.” (I. János 3:18) – próbál
élni és szolgálni. A Fasorban tíz Kárpát-medencei honismereti gyermektábort
szervezett. 2003 óta az isaszegi egyházközségben elsősorban kulturális (irodalmi, zenei, képzőművészeti, báb
stb.) programokat kezdeményezett, és kiépítette a testvérkapcsolatot Csúzai Egyházközséggel. 2005. végétől
pótpresbiterként, 2011. végétől pedig presbiterként szolgálja a gyülekezetet. Újra választása esetén is választott
igéjéhez hűen szeretne szolgálni.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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VARGA MELINDA
2000 óta élnek férjével, Incze Mózessel együtt Isaszegen. Három fiuk már
Isaszeginek született.
Gödöllőn, a Premontrei Gimnáziumban tanít vizuális kultúrát, miközben
itthon saját fiait nevelgeti, időnként pedig gyermek istentiszteletet is tart a
gyülekezetben.
Szerinte Isaszegen nincs semmi érdekes, hacsak nem az emberek
egymáshoz való jóakarata és az általános nyugalom. Azonban ezek a
semmiségek neki nagyon fontos dolgok.
Igazán megtisztelőnek tartja a presbiteri jelölést, bár nem tartja magát arra
alkalmasnak.
Kéri Istent, hogy adjon erőt neki e feladat ellátásához is.
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VERSECZKYNÉ SZIKI ÉVA
A Hajdú-Bihar Megyei, Debrecen alatti Bihartordai Református
Gyülekezetbe született be, és ebben a közösségben konfirmált.
Családjában az imádkozás mindennapi gyakorlat volt. Gyermekkorában
a „Vezess Jézusom” kezdetű ének volt irányadó az életére.
Édesapja hirtelen halála után vált mindennapi bibliaolvasóvá. A fájdalom
tanította meg arra, hogy a túlélésért bízni kell valamiben, valakiben.
39 éve él házasságban Verseczky Jánossal a Mátyás Király út 115 / A
számú házban. Két felnőtt gyermekük van, Ádám és Nóra.
26 éve vezeti Isaszegen a Dózsa György Művelődési Otthont, 9 éve pedig a Múzeumot is. Kuratóriumi elnöke
az Isaszeg Népi Hagyományai Alapítványnak. A Gödöllő Környéki Turisztikai Egyesület idegenforgalmi
bizottságának elnökeként a turisztikai területen szolgálja a régiónkat. Az Isaszegi Értéktár Bizottság
elnökeként egy olyan országos jelentőségű társadalmi munkában vesz részt, amely a településünk gazdag
értékeinek sorát dolgozza fel és teszi közzé.
Élete során számára egyértelművé vált, hogy a hitben találja meg a nyugalmát. A „Hinni taníts Uram, bízni
taníts Uram” kezdetű ének és a „Ne féljetek…!” ige üzenete mindennapi megtapasztalásai során erősíti a hitét.
Megválasztása esetén is ezek szellemében kíván munkálkodni.
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AZ ISASZEGI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG PÓTPRESBITER-JELÖLTJEI
A 2017. DECEMBER – 2023. NOVEMBER IDŐSZAKRA

KIRÁLY CSABA
1974. augusztus 27-én született Erdélyben, Székelykeresztúron Király Balázs és Péter Erzsébet harmadik
gyermekeként. Vallását gyakorló református családban nevelkedett négy testvérével együtt. 1975-ben
keresztelték Etéden, majd 1987-ben konfirmált.
1997-től él Magyarországon, először Budapesten, majd Pécelen lakott, 2005-től pedig Isaszegen lakik. 2004ben kötött házasságot Hogyai Erzsébettel a katolikus egyház szertartása szerint. Neje gyakorló katolikus, a
péceli katolikus iskola pedagógusa. 2011-ben született kislányuk, Király Nóra Gréta, az isaszegi katolikus
iskola első osztályos tanulója. Király Csaba foglalkozása építőipari vállalkozó.
2005-től tagja az Isaszegi Református Egyházközségnek, melyet nem csak anyagi hozzájárulásával, de
munkájával is többször támogatott.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RABB SÁNDOR
1939. augusztus 10-én született Mándokon. Pedagógus végzettségének megszerzését követően is hű maradt
szülőhelyéhez, mivel Mándokon tanított 43 évet az általános iskolában és a gimnáziumban.
2001-től nyugdíjas.
2015 május 9-től Dányon, a Kandó Kálmán utca 21 szám alatt él a feleségével.
Két felnőtt gyerekük van, a fiuk Budapesten, a lányuk Diósdon lakik.
Dányba költözésük óta az isaszegi gyülekezet lelkiismeretes tagjai.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SZIKSZAI JOLÁN
Ifjú kora óta az Urat szolgálja. Naponta olvassa a Bibliát. Három gyermek édesanyja.
Mivel édesapja az isaszegi a gyülekezetnek volt 24 évig hűséges pásztora,
gyermekkorában három lánytestvérével együtt a parókiában lakott.
Egészségügyi képesítést szerzett, mellette a budapesti Református Teológián végzett
hitoktatói szakot. Fiataloknak tartott évtizedeken keresztül gyermek-istentiszteletet,
később a nyári táborok szervezésében is tevékenykedett! A Jó Hír klub alapítója. Majsai
Tamás lelkész idejében három évig, Bajusz Árpád lelkész halála után egy évig az
iskolákban hittant tanított. Többször helyettesítette a távol lévő lelkészt is a bibliaórák
alkalmával.
2005. decemberétől, két cikluson keresztül presbiterként és jegyzőként szolgálta a gyülekezetet. Több éven
keresztül szervezett látogatást az őrbottyáni református szeretetotthonba, ahova eljuttatta az általa
összegyűjtött karácsonyi adományokat. Itthon betegeket látogatott, igét olvasott, és evangéliumi könyveket
vitt nekik. Aktívan részt vett a presbiteri továbbképzéseken, a csendes napokon és a Mátraházi konferenciákon.
Bár jelenlegi munkaköre miatt minden második hónapban külföldön tartózkodik, most is sokat imádkozik a
Szent Lélek gyülekezetünket építő munkájáért. Továbbra is hűséges tagja kíván maradni az isaszegi református
egyháznak. Áldást, békességet! Soli deo Gloria!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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