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„Keď volám, vypočuj ma, môj spravodlivý Bože! Ty si mi uľavoval v tiesni. 

Zmiluj sa nado mnou; počuj moju modlitbu!” (Žalm 4,2) 

Volanie v tiesni. Núdzový signál k spravodlivému Bohu: „Vypočuj ma!“ Rok 2021 bol rokom 

osobných modlitieb, kedy človek sám, alebo v spoločenstve volal na Hospodina zástupov. 

Obdobie, kedy modlitby neutíchali, vnútorne napätie sa stupňovalo a človek nevedel nájsť iné 

východisko ako hľadať a utiekať sa pred spravodlivého Boha. Moja a tvoja modlitba. Zákerná 

samota, neliečiteľná choroba a uzavretosť. Moja babka, keď nevedela spať, vždy sa modlila. 

Modlitba, volanie a lkanie bolo pre ňu ako kyslík, a pritom sa jej veľmi uľavilo, lebo 

v modlitbách zaspala. „Neprestajne sa modlite!“ (ITes 5,17) - volá nás apoštol Pavol. Rok 

2021 bol obdobím osobných modlitieb, kedy človeku sa pred Hospodinom skutočne uľavilo. 

Pocítil dar viery v období nevery. Pocítil dar nádeje v časoch beznádeje. Pocítil lásku 

v časoch nelásky, lebo Boh uľavoval. Uľaví sa nám, keď zavoláme na Boha. S Ním a pred 

Ním sa nám uľaví i v tiesni a pocítime milosť. Úžasnú milosť a pokoj na duši. Rozvážnosť je 

naša, keď Boh nás obklopí a vypočuje naše modlitby. Ja nehovorím, že v roku 2021 boli 

všetky modlitby vypočuté, ale kto zakúsil Božiu milosť, zakúsil aj vypočutie modlitby. „Počuj 

moju modlitbu!“ – kto sa vie podobne modliť, to je obrovský dar nebies.  

 

„Sokan mondják: Bár jó napokat látnánk, és ránk ragyogna orcád világossága, 

Urunk (Zsolt 4,7)!” 

Jó. Jó napot! Jó napot kívánok! Miközben ismerjük az Ige igazságát: „Senki sem jó, csak egy, 

az Isten (Mk 10,17).” Nagy kérése van a zsoltárosnak. Jó napokat szeretne látni. De nem 

fizikai értelemben, nem tárgyi értelemben, hanem lelki síkon. A zsoltáros számára nincs 

áldásosabb pillanat, mint az Úr jelenléte. A mai világ legnagyobb boldogtalansága az 

istennélküliség, csak nem merjük önmagunknak bevallani. Az istennélküliség éve volt a 2021-

es esztendő. Az ároni áldást idéző részecske a zsoltáros áldatlan állapotára utal. Most ez van, 

de lehetne jobb is! Most így élünk, de lehetne százszor is rosszabb! Urunk, Istenünk mindent 

beragyogó fénye kellett ahhoz, hogy a hátunk mögött hagyott 365 és negyednapot, valóban 

áldásként éljük meg. Sokan mondták, és sokan mondják ma is: „Ha Isten velünk, kicsoda 

ellenünk (Róm 8,31)?” Nincs áldottabb nap, mint amit Isten jelenlétében tudunk eltölteni. 

Nem hiába a mi legnagyobb ünnepünk a vasárnap. Bárcsak, bár, hátha, olyan jó lenne. A nagy 

sóhaj mögött nincs más, csak az, hogy nincs rendben Isten népe. Keres, kutat, de nem az 

Örökkévalóra fókuszál. Megy, munkálkodik, de minden nehezebb. A zsoltáros kérése: „Isten 

legyen minden mindenekben (IKor 15,28c)!”  

 

I. L E L K I   É L E T – D U CH O V N Ý   Ž I V O T 

 

I / 1. Istentiszteletek – Služby Božie 

 

A 2021-es évben 147 alkalommal hangzott az ige templomunkban. Vasárnap délelőtt 97 

alkalommal, amiből 16 alkalommal sajnos a járványhelyzet miatt nem találkoztunk. Ünnepi 

istentiszteletek keretén belül 35 alkalommal, köztük a teljes húsvéti ünnepkört, gyülekezeti 

közösségen kívül töltöttük. Bűnbánati istentiszteleteken 9 alkalommal találkoztunk. A 

gyülekezeti alkalmainkon a következő igehirdetők szolgáltak: nt. dr. Buza Zsolt, és nt. Buza 

Bodnár Aranka, lelkészek, nt. Peres Imréné, beosztott lelkész.  



 

V roku 2021 sme mali 147 príležitostí sa napojiť slovom Božím v našom chráme. Na nedeľné 

služby Božie sme boli pozvaní až 97-krát, ale pre pandemickú situáciu sme sa fyzicky 

šestnásť nedieľ nestretli v spoločenstve. Na slávnostné služby Božie sme sa zišli 35 krát, z 

ktorých nám veľmi chýbali fašiangy, pôstne obdobie, Veľkonočné sviatky. Na kajúcne služby 

Božie Pán volal spoločenstvo šesťkrát. Na službách Božích slúžili zvolení duchovní 

cirkevného zboru: Vd. Mgr. Zsolt Buza, PhD. a Vd. Mgr. Aranka Buza Bodnár. a zadelená 

duchovná, Vd. ThMgr. Zuzana Peresová. 

 

I / 2. Úrvacsorai közösség – Služby Božie s večerou Pánovou 

 

Pünkösd – 2021. május 23.   Svätodušné sviatky – 23. máj 2021 

Úrvacsorázók száma (templom): 67 lélek  Počet zúčastnených: 41 duší 

 

Újkenyér ünnepe – 2021. augusztus 22.  Sviatok po žatve – 22.august 2021 

Úrvacsorázók száma (templom): 62 lélek  Počet zúčastnených: 31 duší 

Házi úrvacsora: 5 lélek   Domáca pobožnosť s Večerou Pánovou: 1 duša 

 

Újbor ünnepe – 2021.október 31.   Sviatok po vinobraní – 31.október 2021 

Úrvacsorázók száma (templom): 60 lélek  Počet zúčastnených: 33 duší 

Házi úrvacsora: 2 lélek    

 

Karácsony – 2021. december 25 – december 26.  Vianoce – 25.-26. december 2021   

Úrvacsorázók száma (templom): 81 lélek  Počet zúčastnených: 44 duší 

Házi úrvacsora: 4 lélek  

 

Kérjük a kedves testvéreket, ha tudnak beteg és ágyhoz kötött testvérről, aki élni óhajt 

az Úrvacsorával, jelezzék a Lelkészi Hivatalban.  

Prosíme, milých bratov a milé sestry, ak majú vedomie o chorých a bezvládnych 

cirkevníkoch, ktorí by radi prijali večeru Pánovu, nahláste nám to na Farskom úrade.  

 

I / 3. Bibliaórák – Biblické hodiny 

 Gyülekezetünkben több bibliakör is működik különböző korosztályok számára. Az 

alkalmak heti rendszerességgel vannak megtartva. 

 V našom cirkevnom zbore fungujú viaceré biblické hodiny pre rôzne vekové skupiny, 

ktoré sa s týždennou pravidelnosťou stretávajú. 

I / 3. a. Felnőtt bibliaóra 

A legragaszkodóbb kis közössége a Pozsonyi Református Egyházközségnek. Az Isten Igéjére 

szomjazó és Isten akaratában élő közösség. Sok esetben csak asszonyok alkotják, akik hétről 

hétre az újszövetségi és ószövetségi bibliai vezérfonal által beosztott igecsokrot követik. 

Hitmélyítő és hitalapozó közösség, amely megfogyva bár, de törve nem igyekszik megélni az 

Igét. A kedden és pénteken megtartott összejöveteleken átlagban 6-7 testvér óhajtja az Ige 

hallását, megtartását. Az elmúlt esztendőben kedden és pénteken 46 alkalommal találkoztunk 

személyesen, és 31 alkalommal (összesen: 77 alkalommal) nyomtatott vagy olvasott formában 

otthonainkban épülhettünk.  

 



I / 3. b. Ifjúsági bibliaóra 

Áldott alkalom, amikor az ifjúság is él az Ige vezetésével, együtt épülnek Isten ereje által 

minden hívő üdvösségére. A sok fiatalkori probléma idején jó Isten előtt elkérni az erőt, 

egészséget, békességet és bölcsességet, amellyel lehajol hozzánk. Az alkalmakon a 

bibliaolvasó vezérfonal alapján hangzanak a magyarázatok. Az elmúlt esztendőben az 

alkalmakra 11-szer került sor személyesen és 8 on-line foglalkozást. Az ifjúsági bibliaóra 

vezetője nt. Buza Bodnár Aranka és nt. Peres Imréné.  

 

I / 3. c. Biblická hodina  

Najprítulnejšie spoločenstvo cirkevného zboru. V súčasnosti ju navštevujú len dámy, ktoré 

týždenne svoje štvrtkové popoludnie venujú čítaniu a zachovávaniu Božieho slova. Základnou 

pomôckou k biblickým hodinám je sprievodca čitateľa Biblie, podľa ktorého sa zorientujeme 

pri výklade textu. Je to spoločenstvo, v ktorom si fundujeme a prehlbujeme poznatky o 

Ježišovi Kristovi a o jeho spásonosnom diele. V súčasnosti toto spoločenstvo navštevuje 5 

žien. V roku 2021 okolo slova Božieho sme sa stretli osobne 22-krát, a v našej osobnej 

komôrke sme sa mohli vzdelávať 21 razy.        

 

I / 4 a. Konfirmáció és konfirmációi felkészítő 

A konfirmandus-csoport már második éven minden szerda reggel találkozik a magyar iskola 

épületében és a következő tanulók alkotják: Fényes Veronika, György Jázmin, György Fülöp, 

Kudlicska Lili, Popély András, Szatmáry Dávid és Varga Noel. Valamint a szlovák tannyelvű 

alapiskolát látogató Csorba Barbara, aki pénteken délután látogatja az alkalmat. A 

konfirmációjukra 2021.május 16-án került sor a templomunkban. Az új konfirmandus-csoport 

2021 szeptemberében kezdte el a hitelvek elsajátítását. Az új csoportot alkotják: Bakó Adrián, 

Bence Dorina, Écsy Eszter, Gőgh Amélia Sára és Popély Balázs két csoportban kedden és 

csütörtökön. A hitelvek elsajátítását nt. Mgr. Buza Bodnár Aranka, lelkésznő végzi.  

 

I / 4 b. Konfirmácia a konfirmačné prípravy 

Už druhý rok sa konfirmačnej prípravy zúčastňujú Mineta Kimliková, Michal Lančarič a 

Matej Nagy. Táto skupina sa stretáva vo štvrtok o 18:00. Od septembra pre novú skupinu sa 

konfirmačné prípravy pre mládež konajú každú stredu v popoludní zo začiatkom o 15:30 na 

farskom úrade, ktoré navštevujú piati rovesníci: Linda Horvay, Ladislav Marič, Dávid Šoltes, 

Šimon Šoltes a Noemi Šoltésová. Tieto konfirmačné skupiny vedie duchovný vd. Zsolt Buza.   

 

I / 5. a. Vallásoktatás – Vasárnapi iskola 

A vallásoktatás a város egy magyar nyelvű alapiskolájában: a Duna utcán található Magyar 

Tannyelvű Alapiskola és Gimnáziumban heti egy alkalommal rendszeresen folyik. A 

2020/21-es és a 2021/2022-es iskolai tanévekben a katechetikai szolgálatot Buza Bodnár 

Aranka végzi. A protestáns növendékek oktatása jelenleg öt csoportban folyik. Az iskolai 

hitoktatást 41 diák látogatta, a jelenlegi tanévben 43 diák, 23 fiú és 20 lány választotta. 

A vasárnapi iskola sajnos rendszertelenül két csoportban folyt a gyülekezetben. A kicsik 

bibliai történetét MUDr. Tóbi Patrícia presbiter készíti elő. A nagyok vasárnapi lelki eledelét 

Cséplő Éva presbitertestvérünk tolmácsolja. A gyermekistentiszteletek látogatottsága változó. 

Kérjük a kedves szülőket, mivel nem tudunk jelen lenni minden intézményben hitoktatást 

vállalva, látogassák gyermekeikkel együtt a vasárnapi iskolát. Ez év július hónap utolsó hetén 

Alsóbodokon vettünk részt megszervezett gyülekezeti gyermektáborunkban, ahol 18 gyermek 

és ifjú, négy csoportban, gyülekezetünk és a somorjai gyülekezet gyermekmunkásai, és 

lelkipásztoraink (7 felnőtt) az ószövetségi bizonyságtevők: Noé, Gedeon, Ruth és Dávid 

élettörténetén keresztül ráébreszthettük a gyermekeket, hogy mindenki nehézsége, bűne, terhe 

Istenünk által orvosolható. Köszönjük a kedves szülőknek, hogy nem közömbös számukra 



gyermekük lelki fejlődése, mert a jó utat választani nem könnyű. Isten áldása legyen 

gyülekezetünk nagyjain és kicsinyein egyaránt. 

   

I / 5. b. Náboženstvo / Nedeľná škola 

Pri malej hŕstke detí je nemožné vytvoriť skupiny na školách pre náboženstvo, preto je 

dôležité, aby rodiny, ktoré sa svoje deti oddali duchovnej výchove, pravidelne navštevovali 

detskú besiedku. Ďakujeme našim obetavým rodičom, že sú ochotní cestovať a dovážať svoje 

deti na besiedku. Sme vďační aj našej presbyterke, Ivetke Šuňalovej, ktorá vedie našu detskú 

besiedku, že sa poctivo pripravuje popri svojich povinnostiach a možno si aj tak trošku 

oddýchne od svojich povinností. V lete sme pre deti a mládež organizovali tábor v Dolných 

Obdokovciach, od 25-30. júla 2021, kde sa zúčastnilo 18 detí a 7 pomocníkov v štyroch 

skupinách. Témou tábora bola správna cesta a rozhodnutie. Cez život Noacha, Gideona, Rut 

a Dávida sme sa stretli s vážnymi rozhodnutiami, ale s Pánovou pomocou a silou sa stali 

vernými svedkami viery. Ďakujeme rodičom, že svoje deti zapísali do tábora, nech je Božie 

požehnanie i na veľkých i na malých nášho cirkevného zboru.    

 

I / 6. a. Családlátogatás, kórházlátogatás 

Sok áldott pillanat – Idősek otthonai úrvacsora, házi úrvacsora –, és rengeteg lelki 

beszélgetés, amelynek alapja a gyász, az egyedüllét, és a betegég volt, megerősített bennünket 

abban, hogy a keresztyén ember hisz, remél és szeret. A 40 személyes családlátogatás, 8 

kórházi látogatás, számtalan telefonbeszélgetés alkalmat adott arra, hogy Isten szava és az 

imádság ereje megszólítsa a testvéreket és Jézus békéje által visszanyerték lelkük békességét 

a Szentlélek ereje által. A családlátogatást, a kórházlátogatást több esetben a lelkipásztorok 

végezték, de a gyülekezeti tagok is előszeretettel látogatták a magukra maradt testvéreket.  

A kijárási tilalom ideje alatt bérlőnkkel együtt (Drugpharma. a.s.) megszerveztük az 

egyedülálló szépkorú testvéreink gyógyszerkiváltását és bevásárlását, és a prédikációk 

nyomtatott verzióit még a mai napig továbbítjuk 38 példányban.   

 

I / 6. b. Návšteva chorých a domové návštevy 

Veľa požehnaných chvíľ, ktoré sú spečatené modlitbou a čítaním Svätého Písma, pomáha 

chorým, ľuďom v samote a našim dôchodcom prekonať choroby, bôle a žiaľ, lebo kresťan 

verí, dúfa a miluje. 40 domových návštev a 8 návštev pri nemocničných lôžkach a mnoho 

telefonických rozhovorov podčiarkuje fakt, že život kresťana je krajší a má omnoho viac 

pokoja skrze Ježiša Krista ako svet vôkol neho. Domové návštevy a návštevy pri 

nemocničných lôžkach po nahláseniach zvyčajne vykonávali duchovní, ale aj naši cirkevníci s 

láskou a vďačnosťou navštevujú bezdetných a osamotených cirkevníkov. 

Počas pandémie sme spolu s našimi abonentmi zorganizovali výdaj liekov pre našich 

seniorov, ich nákupy a dodnes sprostredkujeme kázne do 38 domácností.  

 

I / 7. a. Presbiteri gyűlések és egyházközségi közgyűlések  

Az elmúlt esztendőben presbiteri gyűlést tartottunk 6 alkalommal (március 26-án és december 

2-án on-line formában; április 22-én, május 26-án június 23-án, szeptember 30-án) 

Az elmúlt esztendőben egyházközségi közgyűlést 1 alkalommal tartottunk (június 27-én) 

 

I / 7. b. Presbyterské schôdze a valné zhromaždenia 

V minulom roku sme šesťkrát zvolali presbyterskú schôdzu, a to: 26.marca a 2.decembra on-

line formou, 22. apríla, 26. mája, 23. júna a 30. septembra.  

V roku 2021 sme raz zvolali zborový konvent, a to: 27. júna.   

 

 



I / 8. a. Ünnepi alkalmaink, rendezvények 

Március 5-én bekapcsolódtunk az ökumenikus női imanap programsorozatába, amit 

a Vanuatui Köztársaságban élő keresztyén nők állítottak össze.  

Március 21-én a Szlovák Televízió közvetítette a lelkipásztor nagyböjti áhítatát a SLOVO 

sorozatban, ahol a János evangéliuma 16,16-20 alapján szolgált.  

Március 30-án bekapcsolódtunk abba a kezdeményezésbe, hogy a COVID-19 áldozataira 

emlékeztünk 10 perces harangozás formájában. 

Május első vasárnapján on-line formában köszöntöttük az édesanyákat gyerekek 

szavalatával készült felvétellel.  

Május 16-án ünnepélyes konfirmáció 

Május 17-én Komáromban 17 gyülekezeti tag kíséretében megkoszorúztunk ft. dr. Mikó Jenő 

sírját születése 90. évfordulója alkalmából. 

Május 30-án megemlékeztünk ft. dr. Mikó Jenő pozsonyi lelkipásztor életéről és 

szolgálatáról templomunkban, amelyen ft. Géresi Róbert püspök hirdette Isten Igéjét az 

ApCsel 8,26-37 alapján 

Június 7-én fogadtuk a Rácz Cselló kvartett szolgálatát, akik istentiszteletünk zenei részét 

végezték.  

Június 19-én volt a Pozsonyi Református Egyházmegye választó közgyűlése 

Dunaszerdahelyen. 

Június 27-én megtartottuk évzáró közgyűlésünket, melynek keretében az új presbitérium 

letette a fogadalomtételét.  

Július 25-30. között megtartottuk gyülekezeti táborunkat, melynek témája a VÁLASZÚTON 

volt.  

Szeptember 2-án Tanévnyitó istentiszteletet tartottak a Duna utcai iskola épületében, ahol nt. 

Buza Bodnár Aranka szolgált igei útmutatással az Ézs 40,38-41 alapján. 

Szeptember 11-én volt a Pozsonyi Református Egyházmegye ünnepélyes közgyűlése 

Nemesócsán, ahol az egyházmegye tisztségviselői lették az esküt. 

Szeptember 12-15. között Gyülekezeti kiránduláson vettünk részt ft. dr. Mikó Jenő 

nyomában, aki 90 éve született.  

Szeptember 18-án fogadtuk a Budapest-Kőbányai Református Egyházközség gyülekezeti 

kirándulásának tagjait nt. Szilágyi-Sándor Gabriella vezetésével.  

Október 10-én megnyitottuk ft. Maťašík András lelkipásztorról és szolgálatáról a kiállítást 

a gyülekezeti teremben.  

Október 18-án és 20-án bekapcsolódtunk a SZERETETHÍD programba, melynek keretén 

belül rendbe raktuk a Kecske kapui temető református sírjait.  

Október 19-én fogadtuk a hollandiai HOE – HULP OOST EUROPA keresztyén szervezet 

két képviselőjét Henk Selles, akik a gyülekezeti diakóniai szolgálatot támogatják.  

Október 23-án volt a Pozsonyi Református Egyházmegye Rendes Közgyűlése Bögellőn. 

Október 24-én fogadtunk a SOLA SCHOLA műhely munkatársait, akik bevezettek 

bennünket az ÚJ REFORMÁTUS ÉNEKESKÖNYV énekgyűjteményébe és ők vezették az 

éneklést az istentiszteleten dr. Süll Kinga egyházzenész irányítása alatt. 

Október 29-én fogadtuk Simó Zoltánt, a Jövőért Megsegítő Egyesület elnökét, aki a Hargita 

Megyei árvák megsegítéséért fáradozik, és a bűnbánati istentiszteleten bemutatta 

szolgálatukat. Gyülekezetünk tagjainak adományát, 500 EUR-t 2021.december 18-án adtuk át 

az elnök úrnak.    

Október 31-én: megkoszorúztuk ft. Balog Elemér püspök úr sírját, ahol a lelkipásztor 

a Zsoltárok 76. része válogatott versei alapján szolgált. 

December elején Nyilas Misi csomagok készítése a Gömöri és Kárpátaljai gyerekek 

megsegítésére. Gyülekezetünkből 15 család csatlakozott ehhez az egyházmegyei diakóniai 

kezdeményezéshez.   



December 9.; 10.; 13.; 14.; 16-án négy presbiter segítségével meglátogattuk gyülekezetünk 

időseit és átadtuk nekik a gyülekezet karácsonyi ajándékát.  

December 8-án, 15-én: Duna utcai alapiskolában – adventi igei játszóház a legkisebbek 

részére. Az alkalmak után a gyerekek átvehették gyülekezeti karácsonyi csomagjukat.  

December 17-én: átadtuk 220 darab csomagunkat a DePaul szervezetnek a hajléktalanok 

megsegítésére. 

December 24-én a hittanos és kátés gyermekek karácsonyi verses bizonyságtétele on-line 

formában. 

December 26-án ünnepélyes felnőtt konfirmáció. 

 

I / 9. b. V našom bratislavskom zbore v uplynulom roku 2021 evidujeme tieto príležitosti a  

udalosti: 

Slovenská televízia odvysielala dňa 21. marca pôstnu pobožnosť duchovného v relácii 

SLOVO, kde poslúžil Slovom Božím na základe Evanjelia podľa Jána 16. kapitola 16-20. 

veršom 

30. marca sme sa pripojili k iniciatíve pripomenúť si obete COVID-19 formou 

desaťminútového zvonenia na zvonoch. 

Dňa 17. mája sme v Komárne na miestnom kalvínskom cintoríne v sprievode 17 členov 

cirkevného zboru sme ovenčili hrob Vd. dr. Eugena Mikóa pri príležitosti 90. výročia jeho 

narodenia. 

Dňa 30. mája sme si pripomenuli na slávnostnej bohoslužbe život a službu bratislavského 

farára Vd. dr. Eugena Mikóa, kde Róbert Géresi biskup kázal Božie slovo podľa Sk 8,26-37 

Dňa 19. júna sa v Dunajskej Strede Volebné valné zhromaždenie Bratislavského seniorátu 

Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku.  

Dňa 27. júna sme mali koncoročné valné zhromaždenie cirkevného zboru, na ktorom nové 

presbyterstvo zložilo sľubu. 

V dňoch 25. až 30. júla sme zorganizovali náš zborový tábor v Dolných Obdokovciach, 

ktorého témou bola ROZHODNUTIA NA VLASTNÝCH CESTÁCH. 

11. septembra bolo v Zemianskej Oľči slávnostné valné zhromaždenie Bratislavského 

seniorátu Reformovanej kresťanskej cirkvi, kde zložili prísahu zvolení predstavitelia 

seniorátu. 

V dňoch 12. až 14.septembra sme zorganizovali zborový výlet po stopách Vd. dr. Eugena 

Mikóa, ktorý sa narodil pred 90 rokmi. 

Dňa 10. októbra sme otvorili výstavu o živote a diele Andreja Maťašíka v zborovej sieni. 

V dňoch 18. a 20. októbra sme sa zapojili do programu MOST LÁSKY, v rámci ktorého 

sme upravovali reformované hroby na Cintoríne pri Kozej bráne. 

Dňa 19. októbra sme prijali dvoch zástupcov kresťanskej organizácie HOE - HULP OOST 

EUROPA pod vedením Henka Sellesa, ktorí podporili službu našej cirkevnej diakonie. 

Dňa 23. októbra sa v Boheľove konalo riadne valné zhromaždenie Bratislavského seniorátu 

Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku. 

Dňa 31. októbra sme ovenčili hrob nášho duchovného Eleméra Balogha, kde Slovom Božím 

poslúžil duchovný na základe Knihy Žalmov 76. kapitoly.  

Začiatkom decembra do seniorátnej diakonickej iniciatívy pod názvom Vianočné balíčky na 

pomoc deťom v Gemerskom regióne a Zakarpatsku sa zapojilo 15 rodín z nášho cirkevného 

zboru.    

Dňa 20. decembra: sme odovzdali 220 balíčkov organizácii DePaul, ako našu podporu 

bezdomovcom.  

 

 

 



I / 10 a. Iratmisszió 

A Pozsonyi Református Egyházközségben 2021-ben Egyházunk hivatalos lapjából, a 

Kálvinista Szemléből 41 darabot rendeltünk a gyülekezeti tagjaink lelki erősítése végett. 

Bibliaolvasó Kalauzból 80 darab fogyott el intézményes és családi lelkigondozás céljából. Tíz 

református falinaptárunk, 40 darab Élet 2022-es naptár, és 40 darab Hit remény és szeretet 

naptár családjaink lelki életét díszíti. 40 darab bibliaolvasó vezérfonal pedig segít eligazodni a 

hit útján a hétköznapokban. Emellett a Református Újságot 20 és a Szeretetnaptárat 60 

példányban rendeltük meg. 

 

I / 10 b. Misia žurnalistiky 

V našom cirkevnom zbore v roku 2021 odoberáme 20 kusov Kalvínskych hlasov pre 

obohatenie duchovných poznatkov našich cirkevníkov. Každodenné potešenie z čítania Písma 

Svätého sprostredkuje sprievodca čitateľa Biblie, z ktorého sme objednali 30 kusov, a 

prehlbuje Reformovaný kalendár s počtom 20 kusov. O živote východoslovenských 

cirkevných zborov sa dozvedáme z mesačníka RE-MI-DIA, ktoré prichádza pravidelne v 10 

exemplároch. Tento rok sme pre našich veriacich sprostredkovali aj kalendáre s biblickými 

motívmi: Kalendáre Život 2022 a Kalendár Viera, láska a nádej na rok 2022 v 20 

exemplároch okrášľujú rodinné príbytky kalvínov. 

 

I / 11. a. nt. dr. Buza Zsolt lelkipásztori tevékenységen túli szolgálatai 

1. Még ft. Fazekas László püspök megbízásából a Nemzeti imareggeli bizottságban való    

 részvétel, amely bizottság 2021.február 15-én; 2021.március 1-jén; 2021.április 26-án; 

2021.május 3-án; 2021.május 10-én és június 7-én on-line ülésezett.  

2. 2021. június 10.: Nemzeti Imareggeli a Pozsony Tomašíkova 30 alatt megszervezett 

online formában.  

3. 2021.augusztus 10-14. között részvétel a FIRESZ által szervezett Élesztő Országos 

Ifjúsági találkozón mint csoportvezető 

4. 2021. szeptember 06.: részvétel a Rozsnyói Református Egyházközség Óvoda és 

Bölcsőde épületének ünnepélyes átadásán 

5. 2021.szeptember 19-én a Pozsonyi Kóreai Református Egyházközségben szolgált 

igehirdetéssel a Gal 3,1-5 alapján 

6. 2021. szeptember 22-én részvétel a Pozsonyi Magyar Szakkolégium tanévnyitó 

ünnepségén 

7. 2021.október 2-án részvétel a Vajáni Református Egyházközség Alapiskolája 

fennállása 20. évfordulója alkalmából szervezett ünnepélyes istentiszteleten.  

8. 2021.október 22-én Révkomáromban A Selye J. Egyetem Tanárképző és Református 

Teológiai Karai által szervezett workshop előadás a Pozsonyi Református 

Egyházközség levéltári anyagai címmel.   

9. A Zsinati Tanács megbízásából a Selye J. Egyetem Református Teológiai Kar Kari 

Minőségbiztosítási Tanácsának Egyházunk által delegált tagja 2021.október 13-tól. 

2021. október 13-ai.; 2021.december 15-ei ülések.  

10. 2021.november 11.: Találkozó a Pozsonyi Kifli polgári társulás székházában    

11. 2021.november 12.: könyvbemutató a Dunaszerdahelyi Református Egyházközség 

életéről jegyzőkönyvei alapján. Vajda Barnabás gyülekezeti elöljáró felkérésére a 

beszélgetés vezetése a gyülekezet tagjai körében.   

12. 2021. november 15-17. – Egyházmegyei Lelkésztovábbképző Nagybörzsöny, melynek 

témája a házasság és válás volt a szolgálattevők körében 

13. 2021.november 22. – részvétel a Pozsonyi Református Egyházmegye egyházmegyei 

bíróságán Nemesócsán mint megválasztott egyházmegyei tanácsbíró. 



14. 2021.december 06.: Előadás a szlovákajkú lelkipásztorok lelkésztovábbképzőjén on-

line formában a Pozsonyi Vértörvényszéktől egészen a Pozsonyi Református 

Egyházközség megalakulásáig címmel.  

 

I / 11. b. nt. Mgr. Buza Bodnár Aranka lelkipásztori tevékenységén túli szolgálatai 

1. 2021.augusztus 10-14. között részvétel a FIRESZ által szervezett Élesztő Országos 

Ifjúsági találkozón mint csoportvezető 

2. 2021. szeptember 06.: részvétel a Rozsnyói Református Egyházközség Óvoda és 

Bölcsőde épületének az ünnepélyes átadásán 

3. 2021.szeptember 19-én a Pozsonyi Kóreai Református Egyházközségben szolgált 

imádsággal és áldásosztással.  

4. 2021. szeptember 22-én részvétel a Pozsonyi Magyar Szakkolégium tanévnyitó 

ünnepségén  

5.  2021.október 2-án részvétel a Vajáni Református Egyházközség Alapiskolája 

fennállása 20. évfordulója alkalmából szervezett ünnepélyes istentiszteleten.  

6. 2021. november 15-17. – Egyházmegyei Lelkésztovábbképző Nagybörzsöny, melynek 

témája a házasság és válás volt a szolgálattevők körében 

 

I / 11. c. Peres Imréné lelkipásztori tevékenységen túli szolgálatai 

1. Emmausi Ifjúsági Csendesnapok Jókán  

A, 2021. augusztus 11. Aki felkereste Jézust: Nikodémus – Jn 3,1-16  7,50  19,39 

B, 2021. augusztus 12. Aki meghívta Jézust: Simon farizeus – Lk 7,36-50      

C, 2021. augusztus 13. Aki nem vállalta a döntést: Gamáliel – ApCsel 5,33-42    

2. 2021. augusztus 15-én Dióspatonyban helyettesítés istentisztelet 2Kir 4,1-7 alapján   "Eljött 

a hitelező" címmel 

3. 2021. szeptember 1-jén Madban, a Református Mentő Misszió konferenciáján az alábbi    

szolgálatok: 

         A. Igetanulmány Jn 14,20-27 alapján "Hiszed-e ezt?" címmel 

         B. Előadás: "Isten népe próbák idején" címmel 

         C. Evangelizáció 2Kir 3,4-20 alapján "Mégis" címmel 

4. 2021. szeptember 4-én Jókán az Emmaus Családi napján igetanulmány Jn 9,18-23 alapján 

"A meggyógyított vak és szülei" címmel 

5. 2021. november 15-17. – Egyházmegyei Lelkésztovábbképző Nagybörzsöny, melynek 

témája a házasság és válás volt a szolgálattevők körében 

 

 

II. Anyakönyvi statisztika – Štatistika matrík 

 

II / 1. Keresztség - Krst 

gyermek – dieťa:  6 fiú  11 lány összesen: 17 

   6 chlapcov 11 dievčat spolu: 17   

S. sz. 

P.č. 

 

Név – Meno Keresztelés 

időpontja - 

Dátum krstu 

Keresztelés igéje 

Biblický text 

krstu 

Keresztelő 

lelkész 

Duchovný 

1. Diana 

Majchráková 

2021.április 15. 

15.apríl 2021 

ApCsel 2,37-39 

Sk 2, 37-39 

Dr. Buza Zsolt 

2. Leo Roman 2021.június 05. 

05.jún 2021 

Mk 3,13 Dr. Buza Zsolt 



3. Tessa Wollner 2021.június 06. 

06.jún 2021 

Zsolt 84,4 

Žalm 84,4 

Peres Imréné  

4. 

 

Aron Bučko 2021.június 06. 

06.jún 2021 

Zsolt 84,4 

Žalm 84,4 

Peres Imréné  

5. 

 

Dominik Mišlai  2021.június 06. 

06.jún 2021 

Lk 18,15-17 Dr. Buza Zsolt 

6. 

 

Ema Čechovičová 2021.június 20. 

20.jún 2021 

IThessz 5,14-18 

ITes 5,14-18 

Dr. Buza Zsolt 

7. 

 

Szekeres Attila 2021.június 20. 

20.jún 2021 

IVMóz 6,24 

IVMojž 6,24 

Dr. Buza Zsolt  

8. Šilling Theodor 2021.július 10. 

10.júl 2021 

Mt 3,11 Dr. Dávid 

Vargaeštók 

9. Sára Thüringer 2021.július 11. 

11.júl 2021 

Mt 28,18-19 Dr. Buza Zsolt  

10. Bögi Sarolta 2021.július 11. 

11.júl 2021 

Zsolt 28,7 Buza Bodnár 

Aranka  

11. Szenczi Linda 2021.augusztus 08. 

8.august 2021 

Ef 6,16 Buza Bodnár 

Aranka 

12. Rebeka Polčicová 2021.augusztus 20. 

20.august 2021 

Mk 10,13-16 Buza Zsolt 

13. Ester Poláčková 2021.szeptember 26. 

26.september 2021 

Eszt 4,13-17 Buza Zsolt 

14. Elena Golhová 2021.szeptember 18. 

18.september 2021. 

IIKr 5,1-11 Buza Zsolt  

15. Lukáš Bali-Hudák 2021.szeptember 19. 

19.september 2021 

Lk 1,1-4 Buza Zsolt  

16. Alexandra 

Hodossy 

2021.szeptember 26. 

26.september 2021 

Gal 6,15-16 Buza Zsolt 

17. Ela Perczeová 2021.október 16. 

16.október 2021 

IThessz 4,9-10 

ITes 4,9-10 

Buza Zsolt 

 

II / 1. Házasságkötés – Sobáš 

0 tiszta - čisté  3 vegyes - zmiešané   összesen – spolu : 3 

Vőlegény 

Ženích 

Menyasszony 

Nevesta 

Házasságkötés 

időpontja 

Dátum sobáša 

Alapige 

Biblický text 

Szolgáló lelkész 

Duchovný 

Orsovics József Orsovicsné szül. 

Bartalos Mária 

2021.május 15. Préd 4, 9-12 

Mt 1,18-24 

Dr. Buza Zsolt 

Géczi Zsolt Zuzana Juru 01.júl 2021 Jel 2,10b 

Lk 12,32 

Dr. Buza Zsolt 

Jozef Polčic Sandra Benková 20.august 2021 Jer 32,36a.39-41 Dr. Buza Zsolt  

Zoltán Sýkora Tatiana Koleková 21.august 2021 Mt 6,25-34 

Préd 9,9 

Dr. Buza Zsolt 



 

II / 3. Konfirmáció – Konfirmácia 

ifjak - mládež:        8 4 fiú – 4 chlapci     4 lány – 4 dievčatá    összesen - spolu:   8  

felnőttek – dospelí     2          2 nő  – 2 ženy                                           összesen - spolu:   2 

 

II / 4. Temetés - Pohreb 

  9 férfi – 9 muži        15 nő – 15 žien  összesen-spolu: 24  

S. sz. 

P.č. 

Elhunyt neve 

Meno zosnulého / zosnulej 

Ige 

Biblický text 

Temetés időpontja 

Dátum pohrebu 

Lelkipásztor 

Duchovný 

1. Ernest Neczli, nástrojár na dôchodku  Žalm 4,7 4.január 2021 Peres Imréné   

2. Ivan Kremenák, inžinier na dôchodku Jn 3, 16-17 5.január 2021 Dr. Buza Zsolt 

3. Helena Kaszová,  

predávačka na dôchodku 

Žalm 91 12.január 2021 

 

Dr. Buza Zsolt 

4. Urbán Albertné szül. Csuri Margit, 

nyugdíjas háztartásbeli  

Jn 6,16-21 2021.január 19. Peres Imréné  

5. Németh Dezsőné szül. Kosár Viola, 

nyugdíjas varrónő 

IJn 3,18-20 

Zsolt 102,26-

29 

2021. február 10. Dr. Buza Zsolt  

6. Vörös Károly, nyugdíjas rendőr Jn 10,1-5 2021.február 16. Dr. Buza Zsolt 

7. Baranyai Lajos, nyugdíjas Zsid 12,2-3 2021.február 16. Peres Imréné  

S.sz. 

P.č. 

Konfirmandus neve 

Meno konfirmanda 

Konfirmáció időpontja 

Dátum konfirmácie 

Ige 

Biblický text 

Lelkipásztor 

Duchovný 

1. Csorba Barbara 16.máj 2021 

2021.május 16. 

Jer 29,11 Buza Bodnár 

Aranka 

2. Fényes Veronika 16.máj 2021 

2021.május 16. 

IIK 12,9 Buza Bodnár 

Aranka    

3. György Fülöp 16.máj 2021 

2021.május 16. 

Jn 1,42b   Buza Bodnár 

Aranka   

4. György Jázmin 16.máj 2021 

2021.május 16. 

Zsolt 18,31 Buza Bodnár 

Aranka 

5. Kudlicska Lilli 16.máj 2021 

2021.május 16. 

Fil 3,14 Buza Bodnár 

Aranka 

6. Szatmáry Dávid 16.máj 2021 

2021.május 16. 

Jób 5,18 Buza Bodnár 

Aranka 

7. Popély András 16.máj 2021 

2021.május 16. 

Ézs 41,20 Buza Bodnár 

Aranka 

8. Varga Noel 16.máj 2021 

2021.május 16. 

Ézs 40,31 Buza Bodnár 

Aranka 

9. Gregorovics Denisza 26.december 2021 

2021.december 26. 

Róm 5,8 Dr. Buza Zsolt 

10. Szatmáry Eszter 26.december 2021 

2021.december 26. 

Hós 13,4 Dr. Buza Zsolt 



építészmérnök, újságíró 

8. Werdenich Józsefné szül. Gálffy Ilona IITim 1,13-14 17. február 2021. Dr. Buza Zsolt 

9. MUDr. Nagy Zoltán Lajos,  

nyugdíjas orvos 

Zsolt 103, 1.; 

5-8.; 10-13. 

1. marec 2021. Peres Imréné 

10. Alžbeta Vyhnálková Matlovičová rod. 

Derjanová, virologička na dôchodku 

Náh 1,7 24.marec 2021 Dr. Buza Zsolt 

11. MUDr. Mikes Zoltánné szül. Papp 

Zsuzsanna, nyugdíjas szemorvos 

Zsolt 17,8a-15 2021.március 26. Dr. Buza Zsolt 

12. Vajda Ernőné szül Velicsányi Erzsébet Jn 19,30 9.apríl 2021. Peres Imréné 

13. Júlia Gavorová rod. Vargová  

mechanik na dôchodku 

Iz 54,6-8.10 14.apríl 2021 Dr. Buza Zsolt 

14. Helena Gemeinerová rod. Pogrányiová 

kuchárka na dôchodku 

Jn 14,15-18 23.apríl 2021 Dr. Buza Zsolt 

15. Bernáth Miklós, nyugdíjas szerkesztő  Józs 1,8 03.máj 2021 Dr. Buza Zsolt  

16. Németh Attila, živnostník Lk 8,22-25 04.máj 2021. Dr. Buza Zsolt 

17. Jolan Nadická rod. Molnárová, 

robotník na dôchodku 

Žalm 61 07.máj 2021 Dr. Buza Zsolt 

18. Milan Jurík, chemik na dôchodku Mk 6,46-52 05.august 2021 Dr. Buza Zsolt 

19. Zuzana Unčovská, rod. Kolibášová, 

profesorka na dôchodku  

Mt 4,23-25 05. október 2021 Dr. Buza Zsolt 

20. Pál Kálmánné szül. Tóth Margit, 

nyugdíjas szakácsnő 

Zsolt 116,5-7 

IITim 4,17 

15. október 2021 Dr. Buza Zsolt 

21. František Filip, úradník na dôchodku Ézs 60,20 

Jn 12,46 

02.november 2021 Dr. Buza Zsolt 

22. Alžbeta Pelechová rod. Kováčičová, 

administratívna pracovníčka na 

dôchodku 

Žalm 102,1-14 26.november 2021 Dr. Buza Zsolt 

23. Márk Krisztina,  

szakmai ökonómiai referens 

Zsolt 94,18-

19,22 

03.december 2021 Dr. Buza Zsolt 

24. Anna Szekeresová rod. Strecková 

pracovníčka na družstve 

Žalm 139,1-5 

23-24 

08.december 2021 Dr. Buza Zsolt 

 

III. GAZDASÁGI MUNKÁLATOK – OPRAVY  

Az események mellett a terek és helyek építése is folyt. Így került sor a következő javításokra 

és beruházásokra:  

2021. február 2-án elvégeztük a tűzoltókészülékek felvizsgálatát. 

2021 áprilisában megkezdődött épületeink: templom, parókia, bérház biztosításainak a 

felülvizsgálata.  

2021.április 15-én megkezdődött a bérház ablakcseréje a Széplak utca felőli homlokzaton, 

amit az INTERIERSERVIS cég végez Vincent Sniščák úr vezetésével.  

2021.május 6. és 10. között megvalósult a gázkazánok revíziója, amit Matej Dufek úr 

folytatott le.  

2021.május 11-én megkezdődött a templomi lépcsőház javítása és festése, amit Roman 

Sirkovský úr végzett el.  



2021.május 12-én sikerült a felújításra váró lakásokból lehordani a fűtőtesteket, hogy a 

felújítási munkálatok biztonságosan folyjanak. A fűtőtestek leszerelését Köles Mihály és fia 

végezték és azok lehordásában egy presbiter kivételével a presbitérium minden férfitagja, a 

házmester, és egy gyülekezeti tag részt vettek. A fűtőtestek elvitele 2021.június 2-án történt, 

ami Sipos Tamás presbiterünk hatható segítségével valósult meg.  

2021.május 18-tól Balogh Elemér sírja hivatalosan is a gyülekezet tulajdonát képezi, és a 

MARIANUM cégnek a sírkertben elhelyezett sírért kifizettünk 10 évre 135,30 EUR.  

2021.május 29-re befejeződött a templom hátsó bejárata felett keletkezett vizesedésnek az 

elhárítása, valamint a templomi lépcsők és külső oszlopok megtisztítása, amit Roman 

Sirkovský úr végzett el.  

2021.június 11-én zajlott a kémények revíziója épületeinken, amit Kovács Gyula végzett el.  

2021 májusában a gyülekezet presbitériuma elvégezte a teljes villanyrevíziót, ami 2026 

esztendeig érvényes. A hivatalos méréseket Burián László és Józsa úr végezték 2021. május 

20-án. Az elkészített dokumentációt Burián László 2021.június 1-jén postázta a 

gyülekezetnek 300 EUR ellenértékben.    

2021.augusztus 2-ra készültek el gyülekezetünk számára a hirdetőtáblák, amit a 

lelkészházaspár készítette Szabó Dezső boldogfai asztalosmesterrel. 

2021 októberében az ARIES cég kérésére elkészült az új bejárati ajtó a kiadóhely mellé, amit 

az ADLO cég készített.  

A feleségemmel együtt tovább rendeztük a gyülekezeti irattárat, aminek minden 

dokumentuma beszkennelt változatban megtalálható, és egy további részét a könyveknek és 

az újságoknak beköttettük, amit a főrévi székhelyű J+D könyvkötő cég végzett el. 

A presbitérium egészéves működése alatt a koronavírus-járvány harmadik hullám 

időszakában is a bérlők bérleteinek a csökkenését intézte. A nyári hónapban pedig 

reklamációval éltünk az ARIES, a. s. bérlőnk által igénybe vett pincehelyiségek felújítása 

miatt, amit az AXALL, a.s. cég végzett el Dr. Andrej Krajčovič úr vezetésével a múlt évben. 

Ígéretet kaptunk a munkálatok elvégzésére térítés nélkül.   

Ha Isten segít bennünket, akkor megkezdjük orgonánk javítását, az ablakcserét a bérelt 

lakórészekben befejezzük, az udvaron fakivágásra kerül sor, és felvesszük a kapcsolatot a 

Szlovák Technikai Egyetem Építészeti Karával a bérház felújítása látványtervének elkészítése 

érdekében. 

Sokkal fontosabbak azonban a lelki alkalmak: evangelizáció szervezése, diakóniai délutánok 

időseink számára, nyári táborok, ökumenikus alkalmak, nyári kirándulást szervezünk a 

gyülekezet részére nt. Szabó Béla nyomában, Szeretethidat tervezünk, odafigyelünk a kerek 

évfordulókat ünneplőkre, és köszöntjük az édesanyákat.   

 

Ku zborovému životu patrí aj starostlivosť o vonkajšie prostredie našich priestorov.  

Dňa 2.2.2021 bola vykonaná ročná revízna kontrola hasiacich prístrojov. 

V apríli 2021 sa začalo prehodnotenie poistných zmlúv našich budov: kostol, budova 

farského úradu a  nájomný dom). 

Dňa 15.4.2021 sa začala výmena okien na fasáde nájomného dome od Obchodnej ulice, ktorú 

realizuje firma INTERIERSERVIS pod vedením pána Vincenta Sniščáka. 

Revíziu plynových kotlov vykonal v dňoch 6. až 10. mája 2021 pán Matej Dufek. 

Dňa 11.5.2021 sa začala oprava a náter kostolného schodiska pánom Romanom Sirkovským. 

Dňa 12. mája 2021 boli z bytov čakajúcich na rekonštrukciu odstránené radiátory, aby 

rekonštrukčné práce mohli bezpečne pokračovať. Demontáž radiátorov realizoval Michal 

Köles so synom. Na zvážaná radiátorov sa podieľali všetci mužskí členovia presbyterstva 

okrem dvoch členov, domovník a jeden člen zboru. Radiátory boli odvezené 2.6.2021, čo sa 

podarilo za pomoci nášho presbytera Tomáša Šipoša. 



Od 18.mája 2021 je úradne overeným dokumentom zabezpečené, že hrob Eleméra Balogha 

je vo vlastníctve cirkevného zboru a za hrobové miesto sme zaplatili MARIANUM,a.s. 

135,30 EUR na 10 rokov.  

Do 29.5.2021 boli ukončené práce nad zadným vchodom kostola, ktoré sa týkali premokania 

steny a vyčistenia schodov kostola a vonkajších stĺpov Romanom Sirkovským. 

Dňa 11.6.2021 vykonal ročnú revíziu komínov našich objektov Gyula Kovács. 

V máji 2021 presbyterstvo cirkevného zboru vykonalo kompletnú revíziu elektrického 

vedenia s platnosťou do roku 2026. Oficiálne merania vykonali László Burián a pán Józsa dňa 

20.5.2021. Vypracovanú dokumentáciu zaslal cirkevnému zboru László Burián dňa 1. júna 

2021 za poplatok 300 EUR. 

Dňa 2. augusta 2021 boli dodané pre náš cirkevný zbor informačné skrinky namontované pri 

vchode do kostola so stolárom Dezső Szabó. Informačné skrinky pre potreby zboru oferovali 

duchovní cirkevného zboru.  

V októbri 2021 boli na žiadosť ARIES dokončené nové vchodové dvere pre výdajňu 

obchodnej časti ARIES, ktoré dokončilo ADLO. 

Spolu s manželkou sme pokračovali v reorganizovaní cirkevného archívu, a ďalšiu časť kníh a 

novín sme presmerovali do kníhviazačstva J + D so sídlom v Ružinove. 

Presbyterstvo cirkevného zboru riešilo veľa závažných otázok okolo nájomníkov a určovalo 

zníženie nájomného i počas tretej vlny pandémie. V lete na prosbu nášho nájomníka, Aries, 

a.s sme vynovené prenajaté suterénne priestory reklamovali u firmy AXALL, a. s pod 

vedením JUDr. Ing. Andreja Krajčoviča, ktorí prisľúbili nápravu v novom roku.   

Ak nám Pán pomôže, v novom roku sa pustíme sa do opravy organu, dokončíme výmenu 

okien v obytnej časti našich priestorov, vyrúbeme jeden strom v našej lokalite a oslovíme 

Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity, aby sme pripravili vizuálizáciu 

rekonštrukcie obytného domu. 

Samozrejme chceme pokračovať aj s tzv. duchovnými príležitosťami, ako sú napr. 

evanjelizácia, diakonické stretnutia pre seniorov, letné tábory pre deti, ekumenické stretnutia, 

organizujeme zborový výlet na Zakarpatsko po stopách Vd. Béla Szabó, organizujeme most 

lásky, budeme dbať na našich jubilantov a uctime si službu našich matiek. 

 

IV. Végül… Nakoniec… 

Köszönet illeti mindazok segítségét, akik elhívatásuk tudatában, krisztusi alázatban, a 

közösség érdekében, Isten dicsőségére végezték szolgálatukat: elsősorban a gondnokok és a 

presbiterek, a lelkészek, a hitoktatók és vallásoktatók, a vasárnapi iskola vezetői, a 

szeretetszolgálat és a honlap szolgálat vezetői, a gazdasági ügyekért felelős tisztségviselők, és 

nem utolsó sorban a kántori szolgálatot végző asszony testvérünk, aki hétről hétre hűséges 

szolgálatot végez. Mindezekre, és a sok meg nem nevezett áldozatos és segítőkész 

szolgálattevőre Isten gazdag áldását kérjük. Isten tartson meg továbbra is bennünket 

gondviselő szeretetében!  

Poďakovanie patrí každému, ktorí vo vedomí svojho povolania, v Kristovej pokore, na 

osoh spoločenstva a hlavne na Božiu slávu konali svoju službu: v prvom rade kurátori 

a presbyteri, duchovní, katechéti a vyučujúci náboženstva, vedúci nedeľných škôl, poprední 

predstavitelia diakonie a správca domovskej webovej stránky, vedúci a vedúce hospodárenia 

cirkevného zboru a v neposlednom rade kantorskú službu vykonávajúca sestra a od septembra 

brat vo viere, ktorí sú prítomní na bohoslužbách. Na každého menovaného a nemenovaného 

vyprosujeme hojnosť Božieho požehnania.  

S O L I   D E O   G L O R IA! 



 

...............................................     ................................................ 

   gondnokok – kurátori               duchovný – lelkész 

 

 

.................................................    ................................................ 

     hitelesítő – overovateľ              hitelesítő – overovateľ 

 

 

………………………………    ……………………………….. 

                 vizitátor            vizitátor 


