
Elhangzott 2020. október 25-én, 

Gergely Szabolcs lelkész isaszegi szolgálatának 5. évfordulóján. 

 

Kedves Testvérek, Tisztelt Gyülekezet! 

 

Gergely Szabolcs lelkészünk isaszegi szolgálata öt éve, 2015. október 20-án kezdődött, első 

isaszegi istentiszteletét pedig akkor éppen 37. születésnapján, október 25-én, vasárnap tartotta. 

 

Gergely Szabolcs lelkész 1978-ban Kárpátalján, Halábor községben született. Diplomáját a 

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben 2001-ben szerezte. Utána Kárpátalján, a Fornosi 

Egyházközségben végezte szolgálatát. A Beregi Református Egyházmegyében 2006 és 2008 

között jegyzői, 2008 és 2014 között főjegyzői tisztséget töltött be, 2015-től pedig a Kárpátaljai 

Református Zsinat tagja volt. Vallás- és angol tanár feleségével - Eszterrel - 2001-ben kötött 

házasságot, három gyermekük van: 2015-ben Johanna 12, Sámuel 8, Zelma pedig 3 éves volt. 

 

Igehirdetését a gyülekezet azonnal megszerette, mivel az a bibliára épülve szinte teljesen 

hasonló, mint amilyen az 2015. február 10-én elhunyt korábbi lelkészünké, Bajusz Árpádé volt. 

Azóta az iskolai hittanra járó tanulók száma a korábbiak duplájára emelkedett. Bevezette a 

diákok műsoros szolgálatával járó tanévkezdő és tanévzáró istentiszteleteket, melyekre a 

gyerekek rokonai mellett az iskolák tanárai is meghívást kapnak. 

A legtöbb református gyülekezet szokásaihoz hasonlóan meghonosította, hogy a gyermek 

istentiszteletek a felnőttekkel együtt kezdődjenek, majd a főének közben vonuljanak át a 

fiatalok a gyülekezeti teremben történő folytatásához. 

A 2020-as koronavírus járvány idején, március 16-tól május 23-ig a templomi összejövetelek 

ugyan szüneteltetésre kerültek, de ő videós online istentiszteletek tartásával lehetővé tette, hogy 

azok a gyülekezetünk honlapjára felkerülve, otthonról mindenki számára megtekinthetők 

legyenek.  

Érkezését követően a hittanos fiatalok részére négyszer volt nyári táborozás Nemes István 

tiszteletbeli presbiterünk halastavánál Mezőtárkányban, majd idén kajak-kenus táborozás a 

Gemenci Duna-ágon. 

A gyülekezet tagjai számára nyári autóbuszos kirándulások kerültek megrendezésre egy-egy 

gyülekezet életének és templomának megismerése céljából Jászberénybe, a Velencei-tóhoz, a 

Balatonhoz és Debrecenbe, melyek végén strandolásra is sor került. 

Épületeink fejlesztései Gergely Szabolcs lelkész idejében a következők voltak: 2016-ban a 

gyülekezeti ház konyhájának berendezése. 2017-ben a templom villanyhálózatának felújítása. 

2018-ban a templom karzatára vezető lépcső elkészítése, a Kossuth utcai nagy- és kiskapu 

kicserélése, a kerítés alapzatának felújítása és festése. 2019-ben a nagykapu és garázskapu 

automatizálása, a parókia hőszigetelése és fűtési rendszerének korszerűsítése, valamint a belső 

járda díszkövezése. 2020 őszén – mint ahogyan az látható - a templom külső tatarozása folyik. 

 

Öt éves szolgálata és 42. születésnapja alkalmából a gyülekezetünk nevében egy kis 

ajándékkal szeretnénk őt és kedves feleségét, Esztert, felköszönteni – kérve a Mindenhatót, 

hogy további munkájához úgy neki, mint családjának egyaránt adjon jó erőt, egészséget, áldást 

és békességet. 

 

Isaszeg, 2020. október 25. 

 

       Szendrő Dénes 

              gondnok 


