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Elérhetőségeink, kapcsolattartás 

 

Budapest Pestszentlőrinc Szemeretelepi Református 
Egyházközség 

Cím: 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky utca 39/A 

Telefon: +36 (1) 296-0383 (üzenetrögzítős telefon) 

Email: szemtel7@freemail.hu  

Szeretetszolgálati email: szolgalat@googlegroups.com  

Internetes honlap: www.refszemeretelep.hu 
 

 

 

 

Lelkészi fogadóórák és szeretetszolgálati ügyeletek: hétfő, szerda és péntek 8-12 óra, 
kedd és csütörtök 17-19 óra. Egyéb időpontok egyeztetésére a fent megadott telefonszámon 
vagy email címen van lehetőség. 

 

http://www.refszemeretelep.hu/
mailto:szemtel7@freemail.hu
mailto:szolgalat@googlegroups.com
http://www.refszemeretelep.hu/
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Gyülekezetünk bemutatása 

Gyülekezetünk rövid története 

Szemeretelep, a hajdani Szemere-birtok, az 1910-es években kezd benépesülni. A lakosság 
növekedésével a reformátusság is bővült. Pestszentlőrincnek egyetlen nagy református 
gyülekezete a kerület központjában volt, így viszonylag korán mutatkozott az önállósodás 
szándéka. Az önállósulni vágyók először Szemeretelep iskolájában gyűltek össze 
istentiszteletre. Idővel azonban az iskola terme is egyre szűkösebbé vált. A gyülekezet 
önállósulása nem volt könnyű, de az új egyházi törvény megsegítette a hívek erőfeszítéseit. A 
törvény értelmében a nagy egyházközségeknek osztódniuk kellett, így a lelkes szervezők 
munkája 1940-re beérett. Előbb Kertvárosi, később Szemeretelepi Református Gyülekezet 
néven önállóak lettünk. 

Kezdetben elsősorban kistisztviselők, postások, rendőrök, BESZKART-dolgozók alkották a 
gyülekezet magvát, később a téesz-szerveződések elől a fővárosba költözőkkel és az iparban 
elhelyezkedőkkel, valamint repülőtéri dolgozókkal bővült a gyülekezet. Sokan költöztek ide 
az ország minden területéről, ebből a sokféleségből fakadóan nincs olyan egységes, 
évszázadok által formált hagyományunk, mint sok vidéki gyülekezetnek. A trianoni traumát 
követően sok magyar menekült talált otthonra egyházközségünk területén. Az elvesztett 
területek városait utcaneveink ma is szinte kivétel nélkül őrzik. 

Korábbi lelkészeink: 1940-1967 között Pócs Lajos és 1967-1991 között Pándi János  

Gyülekezetünk hovatartozása és területe 

Gyülekezetünk a Magyarországi Református Egyház Dunamelléki Református 
Egyházkerületéhez, azon belül a Budapest-Déli Református Egyházmegyéhez tartozik. 
Gyülekezetünk vezető tisztségviselői Kiss László lelkipásztor és Dr. Lukács József gondnok.  

Területünk: Ceglédi vasútvonal a Csévéző utcáig, Gyömrői út, Forgó u., Csap u., Sajó u., 
keresztezve a Ferihegyi repülőtérre vezető utat és a ceglédi vasútvonalat, Nagyszalonta u., 
Nyíregyháza u., Ungvár u., Üllői út, Királyhágó út, Szálfa u., Lőrinci út, Kettős-Körös u., 
Nagykőrösi út, Méta u., Czifra György u., Gilice tér, Garay u., Gulner Gy. u., Lőrinci temető D-
DK-i oldala, ceglédi vasútvonal a Lőrinci temető K-i sarkának magasságától a Csévéző u. 
magasságáig. 

Templomunk, gyülekezeti termünk 

Régi templomunkat kinőttük, így 2010 elején új templom építését kezdtük el. 2012-ben 
vettük használatba és 2013. október 13-án szenteltük fel az új, de még nem teljesen kész 
hajlékot. Egyéb alkalmainknak megújult gyülekezeti termünk ad helyet. 

Jelen rész gyülekezetünk bemutatását szolgálja, kitérve gyülekezetünk szervezeti 
információira, történetére, illetve gyülekezeti alkalmaink helyszíneire.  
Gyülekezetünk lelki értelemben is épülő, megújuló félben lévő közösség. A családias, 
baráti légkört kutató, Istent kereső testvéreinket is tárt karokkal várjuk. 

„Aki titeket befogad, az engem fogad be, és aki engem fogad be, az azt fogadja be, aki 
elküldött engem.” Máté 10,40  

http://www.refszemeretelep.hu/


                                                  Szemeretelepi Református Gyülekezet                           

 

Egyedül Istené a dicsőség!                                                                        www.refszemeretelep.hu  5 

 

Gyülekezetünk tisztségviselői 

Lelkipásztoraink 

 

Kiss László, lelkipásztor 

1952. december 8-án, Nádudvaron született, ahol Édesapja lelkipásztor volt. 
Tanulmányait Debrecenben végezte. Tizenhét éves korában kapta az elhívást 
a lelkészi szolgálatra. Szolgált Battonyán, Makláron, Poroszlón és 
Szilvásváradon. 1991 óta a szemeretelepi gyülekezet lelkésze. Nős, felesége 
röntgenorvos. Négy leány gyermeke van. 

Szolgálati ágak: lelkipásztor 

„Légy hű mindhalálig, és neked adom az élet koronáját.” Jelenések 2,10 

 

Komlósi Erzsébet, beosztott lelkipásztor 

Lelkipásztor és teológiai szakfordító, 2001 óta a Szentírás Szövetség 
Alapítvány vezető munkatársa.  

Szolgálati ágak: gyülekezetünkben elsősorban a Kereszt-kérdések 
sorozatokért, illetve a tanfolyamot elvégzetteknek szervezett bibliakörért 
felelős. 

„De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, 
hogy életet nyerjünk.” Zsidók 10,39 

 

Pap Lászlóné Tasnádi Erzsébet, nyugalmazott lelkipásztor 

1936. szeptember 7-én, Budapesten született. Harmincöt évi házasság után 
tizennégy éve özvegy. Középfokú egészségügyi végzettsége és lelkipásztori 
képesítése van. A Pomáz-Budakalász-Csobánkai Gyülekezet 
lelkipásztoraként ment nyugdíjba.  

Szolgálati ágak: igehirdetés, lelkigondozás, volt és jelenlegi gyülekezetem 
szolgálata, illetve hívásra más alkalmakon való részvétel. 

„Légy erős, légy bátor és cselekedj! Ne félj, és ne rettegj, mert az Úristen, az én 
Istenem veled van, nem hagy cserben és nem hagy el, amíg be nem fejezed az 
Úr háza szolgálatához szükséges valamennyi munkát.” I Krónika 28,20 

2011 őszén általános tisztújítás volt, amelynek keretében a 2012-2017-es ciklusra 
megválasztottuk gyülekezetünk tisztségviselőit. Újraválasztottuk gondnokunkat és 
hét korábbi presbiterünket, illetve bizalmat szavaztunk négy-négy új presbiternek, 
illetve pótpresbiternek. 

"…legeltessétek az Isten közöttetek levő nyáját; ne kényszerből, hanem önként, ne 
nyerészkedésből, hanem készségesen; ne is úgy, mint akik uralkodnak a rájuk 
bízottakon, hanem mint akik példaképei a nyájnak. " I Péter 5,2-3 

http://www.refszemeretelep.hu/
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Gondnokunk, presbitereink és pótpresbitereink 

 

Dr. Lukács József, gondnok 

Hatvanhét éves, született pestszentlőrinci. 1994-től presbiter, 2000-től 
gondnok. A Debreceni Kollégium öregdiákja, általános orvos, egyetemi 
oktató, 1987-től az egészségügy területén több vezetői poszt betöltője, 
jelenleg nyugdíjas. Kedves elfoglaltságai a több ezer kötetes könyvtárának 
olvasása és a családi hagyomány ápolása. 

Szolgálati ágak: a gyülekezet széleskörű gondnoki teendőinek ellátása. 

 „De én és az én házam népe az Urat szolgáljuk!” Józsué 24,15 

 

Szennai Kálmán, kántor 

1949. július 12-én, Székesfehérváron született. Két gyermek édesapja, négy 
unokája van. Híradásipari technikus és zeneszerzést végzett. Nyugdíjas.  

Szolgálati ágak: a gyülekezet kántora és énekkarának karnagya, az 
énekügyi bizottság vezetője, a számvevő bizottság tagja. 

„Mondom nektek, így fognak örülni az Isten angyalai egyetlen megtérő 
bűnösnek.” Lukács 15,10 

 

Benedeczki János 

1942. március 28-án született a Tolna megyei Nagydorogon. Nős, egy fia 
van, aki lelkipásztorként szolgál. Nyugdíjba menetele előtt minőségi 
ellenőrként és művezetőként dolgozott egy szállító-fuvarozó vállalat 
tehergépjármű javító műhelyében. Kedves időtöltése a kertészkedés. 

Szolgálati ágak: a presbitérium igazgatási és műszaki bizottságában vállal 
feladatokat. 

„Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben 
reménykedem, mert jó vagy híveidhez.” Zsoltár 52,11 

 

Borkó Tamás 

1978. december 30-án, Kárpátalján, Ungváron született. Házas, három 
gyermek, egy fiú és két lány édesapja. Okleveles közgazdász, jelenleg 
elemző. Két idegen nyelven, angolul és oroszul beszél. Szabadidejében 
elsősorban apuka, sokat olvas és szeret kertészkedni. Felnőtten 
megkeresztelt, konfirmált és megtért. 

Szolgálati ágak: misszió, énekkar, kommunikáció, gazdasági-pénzügyi 
ügyek. 

„Én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki énbennem marad, és én őbenne, 
az terem sok gyümölcsöt, mert nélkülem semmit sem tudtok cselekedni.” 
János 15,5 

 

Czibere Károly 

1973. február 23-án született Csengerben. Házas, három leány édesapja. 
Közgazdász, szociálpolitikus. Jelenleg a Református Szeretetszolgálat 
vezetője.  

Szolgálati ágak: misszió, diakónia, kommunikáció, imaközösség, énekkar. 

„Akinek sokat adtak, attól sokat kívánnak, és akire sokat bíztak, attól többet 
kérnek számon." Lukács 12,48 

http://www.refszemeretelep.hu/
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Gyenge Károly 

1957. február 20-án született. Két gyermek édesapja. Egy kábeltelevíziós 
berendezéseket gyártó cégnél elektronikai műszerész. A gyülekezetben 
2000-től presbiter 

Szolgálati ágak: építésügyi, leltározási, igazgatási (műszaki), sajtó és 
választói névjegyzék bizottság. 

„Vezess hűségesen, és taníts engem, mert te vagy szabadító Istenem, mindig 
benned reménykedem.” Zsoltár 25,5 

 

Dr. Horváth Péter 

1978. július 20-án született Budapesten, és 1983 óta jár a gyülekezetbe. 
Házas, egy fiúgyermek édesapja. Villamosmérnök, egyetemi oktató-kutató. 
Angolul, németül és olaszul beszél. 

Szolgálati ágak: misszió, műszaki háttérmunka. 

 „Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki, és rendeltelek 
titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök 
megmaradjon, hogy bármit kértek az Atyától az én nevemben, megadja 
nektek.” János 15,16 

 

Kaposi Lajos 

1937. május 27-én, Tákoson, lelkészcsaládban született. Nős. Középiskolai 
és szakmai érettségivel rendelkezik, szakmáját tekintve autószerelő, 
hegesztő, lakatos. Negyvenöt évi munka után immár nyugdíjas, 
önkormányzati ügyekben mai napig kikérik véleményét. 

Szolgálati ágak: műszaki és építésügyi bizottság, karbantartási munkák. 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok 
terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Máté 11,28 

 

Id. Kézér János 

1935. április 14-én, Budapesten született. Házas, két gyermek édesapja, 
nagyszülő. Immár nyugdíjas. 

Szolgálati ágak: Fizikai és anyagi lehetőségeimhez mérten kiveszem 
részem az egyházi életből. 

„Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötétségben, 
hanem övé lesz az élet világossága.” János 8,12 

 

Ifj. Kézér János 

1970. december 16-án, Budapesten született. Házas, két fiúgyermek 
édesapja. Gépész-üzemmérnökként és műszaki tanárként végzett. Angol 
nyelven beszél. 

Szolgálati ágak: gyülekezeti média, diakónia 

„Abrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el őt.” I Mózes 15,6 

http://www.refszemeretelep.hu/
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Király Gáborné 

1940. szeptember 1-jén született, Szentendrén. Nyugdíjas csecsemő és 
gyermekgondozó. 

Szolgálati ágak: belmisszió és diakónia, rendezvényszervezés, leltározás és 
selejtezés. 

„Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten!”  Zsoltár 
31,6 

 

Molnár László 

1946. május 23-án, Nagyecseden született. Házas, gyermektelen. Ács-
állványozó, hosszú ideig a repülőtéren dolgozott, immár nyugdíjas. 

Szolgálati ága: leltározási és selejtezési, valamint karbantartási és javítási 
munkáknál közreműködik, temetéssel kapcsolatos feladatokat is ellát. 

„…mivel az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a 
bűn és a halál törvényétől.” Róma 8,2 

 

Ácsné Gergely Katalin 

1966. június 24-én, Szatmárnémetiben született. Férjezett, két gyermeke, 
egy fia és egy lánya van. A logopédiai szakszolgálat munkatársa. Két 
kerületi óvodában és egy iskolában dolgozik logopédusként. 

Szolgálati ágak: gyülekezeti gyermekmunka, kórus, kül- és belmisszió. 

„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” Zsoltár 119,105 

 

Mucsy Katalin 

1961. május 16-án, Budapesten született. Édesanyjával és fiával él. A Malév 
leállásáig légiutas-kísérő volt. Az Úr 2007-ben hívta el, hogy életével, 
munkájával Őt szolgálhassa. Elvégezte a Biblia Szövetség bibliaiskoláját. 

Szolgálati ágak: diakónia, kül- és belmisszió, rendezvények, 
külkapcsolatok. 

„Inkább növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus 
Krisztusunk ismeretében.” II Péter 3,18 

 

Póda Sándor, 1938-2012 

1938. június 28-án, Felvidéken, Bogya községben született. Testvérünk, 
szolgatársunk, Urunk hű szolgája 2012. július 12-én hunyt el. Béke poraira. 

 „…mert semmit sem hoztunk a világba, nem is vihetünk ki semmit belőle.”              
I Timóteus 6,7 „Éljetek egymással békességben.” I Thesszalonika 5,13 

 

Suga Gábor 

1975. február 2-án született Miskolcon. Agrármérnök és német-magyar 
szakfordító, jelenleg közalkalmazottként dolgozik. 2004-ben kapott új 
életet Jézus Krisztustól. 

Szolgálati ágak: a missziói-diakóniai és a sajtóbizottság tagjaként és a 
gyülekezeti iratterjesztésben végzi szolgálatát 

„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy!”  Ézsaiás 
43,1 

http://www.refszemeretelep.hu/
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Gyülekezetünk alkalmai 

 

Alkalmaink Résztvevők Fontos tudnivalók 

Vasárnapi 
istentisztelet 

Felnőttek, gyermekek a 
közénekig 

Délelőtt 10 órakor, ünnepi istentiszteleteinken 
úrvacsorával (igény esetén háznál) 

Gyermek 
istentisztelet 

Gyermekek 
Vasárnap 10 órakor a gyülekezeti termünkben, a 
vasárnapi istentiszteletről való kivonulás után 

Ünnep-előkészítő 
istentiszteletek 

Felnőttek 
Ünnepek előtt a meghirdetett napokon délután 
18 órakor 

Baba-mama kör 
Kisgyerekes szülők és 
gyermekeik 

A 2012 őszén induló alkalomra, hetente egyszer, 
keddenként 9 órakor várjuk a kisgyermekes 
szülőket és gyermekeiket 

Bibliaórák Felnőttek 
Hétfőn 18 órakor, pénteken délelőtt 9 órakor és 
délután 18 órakor bibliaóra 

Ifjúsági bibliaóra Konfirmált fiatalok 
Minden vasárnap 15 órakor a gyülekezeti 
termünkben 

Asszonyóra Felnőtt asszonytestvéreink 
Minden hónap 3. vasárnapján délután 17 órakor, 
a gyülekezeti teremben 

Konfirmációs 
felkészítő 

12-16 éves gyerekek, 
illetve felnőttek 

Vasárnap délután 14 órakor (kétéves 
turnusokban), a gyülekezeti teremben 

Keresztkérdések 
Keresők, hitük 
elmélyítésére vágyók  

Októbertől december közepéig 10 alkalom a 
hirdetett hétköznapon, a gyülekezeti teremben 

Gyászolók 
vasárnapja 

Gyászolók, vigaszra 
szorulók 

Az év utolsó vasárnapján, a hozzátartozókkal 
megemlékezünk az évben elhunytakról 

Idősek, magányosok 
karácsonya 

Időseink és magányosaink 
Karácsony előtt a hirdetett napon, ebéddel és a 
gyülekezeti tagok műsorával 

Gyermekek 
karácsonya 

Gyerekek és ifjúság, szülők, 
gyülekezeti tagok 

Advent 4. vasárnapján 15 órakor, a gyermekek 
műsorával, ajándékozással, szeretetvendégséggel 

További jeles alkalmaink az évente 1-2 alkalommal tartott több napos evangelizáció, a nyári 
gyülekezeti csendes hét, az nyári napközis tábor és angol tábor gyerekeinknek, a 
testvérgyülekezetekkel való találkozások. Más alkalmainkról hirdetőtáblánkon, honlapunkon, 
illetve lelkipásztori hirdetéseinken lehet értesülni. 

Gyülekezetünk számos alkalma szolgálja a testvéri kapcsolattartás és a gyülekezeti 
élet mindennapjait. 

„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük." 
Máté 18,20 

http://www.refszemeretelep.hu/
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Gyülekezetünk szolgálatai 

Keresztelés, konfirmáció 

A keresztség szentségét a 10 órakor kezdődő vasárnapi istentisztelet keretein belül, új 
templomunkban szolgáltatjuk ki. Szeretettel várjuk nem csak az újszülöttek szüleinek, de a 
felnőtten hitre jutott testvéreink jelentkezését is. Hitünk megvallását, megerősítését pedig a 
konfirmáció keretében tehetik meg ifjú és felnőtt testvéreink, amelyet a hit alapvető 
kérdéseit ismertető és végigbeszélő konfirmációi előkészítő előz meg. 

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és 
a Szentléleknek nevében…” Máté 28,19 

Esketés 

Új templomunk hosszú idő után ismét alkalmas helyszíne lehet házasságkötéseknek. Ezért 
szeretettel várjuk a házasulandók jelentkezését is. A szertartás előtti hetekben jegyes-
oktatással támogatjuk a házasulandók lelki felkészülését. 

„Ezért hagyja el a férfi apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté. 
Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát az Isten egybekötött, ember azt el ne válassza.” 
Máté 19,5-6 

Temetés 

Új templomunk már most, és a megépülő kolumbáriummal majdan kiegészülve 
urnatemetőnek ad otthont, ahol elhunyt testvéreinket méltó módon helyezhetjük végső 
nyugalomra, hirdetvén a hozzátartozók számára a vigasztalást. 

„Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, hanem feltámadt.” Lukács 24,5 „Ha csak ebben az 
életben reménykedünk a Krisztusban, minden embernél nyomorultabbak vagyunk.” I Korinthus 
15,19 

Diakóniai szolgálat 

Gyülekezetünk egyrészt a nehéz anyagi, testi és/vagy lelki körülmények között élő, 
segítségre szoruló embertársaink helyzetén szeretne enyhíteni, másrészt lehetőséget 
kívánunk adni testvéreiknek, hogy gyakorolhassák a szeretet parancsát bármilyen jellegű 
feladat, támogatás és segítség elvégzésével. 

„A tanítványok pedig valamennyien elhatározták, hogy aszerint, amint kinek-kinek módjában áll, 
valami segítséget küldenek a Júdeában lakó testvéreknek.” Apostolok Cselekedetei 11,29 

Iskolai hitoktatás 

Gyülekezetünk a missziói parancsot követve az iskolai hitoktatásból is kiveszi részét, hiszen 
a Brassó utcai Általános Iskolában, a Kisegítő Általános Iskolában, a Fiatalok 
Napköziotthonában (ÉNO), a Gulner Gyula Általános Iskolában, illetve a Sztehlo Gábor 
Általános Iskolában végez értékes szolgálatot. 

„Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké az Isten 
országa.” Márk 10,14 

http://www.refszemeretelep.hu/


                                                  Szemeretelepi Református Gyülekezet                           

 

Egyedül Istené a dicsőség!                                                                        www.refszemeretelep.hu  11 

 

Támogatási lehetőségek és módok 

 

Támogatás módja Támogatható célok Fontos tudnivalók 

Alapítvány 
Templomépítés, a határon túli 
magyarok és az ifjúsági munka 
támogatása 

Szemeretelepi Református Alapítvány, 
bankszámlaszám: 11670009-
07850600-70000007 (Erste Bank) 

Adó 1+1% 
Anyaszentegyházunk támogatása, 
templomépítés 

Alapítvány adószáma: 18235726-1-43; 
Magyarországi Református Egyház 
technikai száma: 0066 

Diakóniai persely 
Gyülekezetünk szeretetszolgálati 
tevékenységének, rászorulóknak 
támogatása 

A perselyek minden istentiszteleten 
kihelyezésre kerülnek 

Persely 
Gyülekezetünk fenntartása, 
hirdetett célok 

A perselyek minden istentiszteleten 
kihelyezésre kerülnek 

Bankszámla 
Missziós és diakóniai tevékenység, 
templomépítés, gyülekezetünk 
fenntartása 

Szemeretelepi Református Egyházközség, 
Pátria Takarékszövetkezet,       
65100118-11300830 

Csekkes befizetés Alapítvány, gyülekezet fenntartása 
Csekket lehet igényelni a 
lelkipásztorunknál és a pénztárosunknál 

Személyes befizetés Általános gyülekezeti célok és más  Lelkipásztorunknál és pénztárosunknál 

Egyházfenntartói 
járulék 

Gyülekezetünk fenntartása Lelkipásztorunknál és pénztárosunknál 

Borítékos adakozás Gyülekezetünk fenntartása 
Az előre meghirdetett időszakokban az 
istentiszteleteken elhelyezett címzett 
perselyekbe 

Gyülekezetünk önfenntartó, semmilyen állandó külső juttatásban nem részesül. Így 
közösségünk szolgálatait önkéntes hálaadományokból finanszírozzuk. 

„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat, és aki bőven vet, bőven is arat. 
Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy 
kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten.”  II Korinthus 9,6-7 

http://www.refszemeretelep.hu/


 

"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz." 

Zsidók 13,8 
 

 


