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1  Elhangzott a Népiskola megnyitó ünnepélyén (Idézet: Pestújhely című Társadalmi hetilap 1913/37. szám)

A Pestújhelyi Református Egyház megalakulása 
és korai története az akkori Széchenyi-tele-
pen működő Filadelfia Diakonissza Egylettel 
szorosan összetartozik. Amikor megalakult a 
Pestújhelyi Református Egyházközség, eleinte 
a László (ma Szücs István) utca 12. szám alatti 
házban, az imateremnek is használt népiskolában 
tartották az istentiszteleteket. Az épületet erede-
tileg a nagyhírű Filadelfia Diakonissza Egylet 
építette iskolaként és árvaházként 1913-ban. Az 
Egylet vezetője Biberauer Richárd református 
lelkipásztor a gyülekezet első lelkipásztora is 
volt, aki a népiskola épületét önzetlenül fölaján-
lotta istentiszteleti helyül. „Ebben a szellemben 
engedjük termünket a helybeli református fiók 
egyháznak a vasárnap délelőtti istentisztele-
tek tartására, meg lévén győződve arról, hogy 
az igazi kálvinista egyház sohasem akart mást, 
mint az evangélium világosságának erélyes, de 
nem erőszakos terjesztését.” 1

1 

A Pestújhelyi Református 
templom története 

Tizennyolc évvel a megalakulása után, Törös Sándor 
lelkészsége alatt a pestújhelyi gyülekezet hívei végre 
elérkezettnek látták az időt a rég óhajtott templom 
megépítésére. Amikor 1928-ban már a László utcai 
imaház szűknek bizonyult az egyre népesedő gyü-
lekezet számára, a templomépítés érdekében az 
egyházközség tagjai gyűjtést szerveztek. Az ado-
mányokból 8 ezer pengő gyűlt össze, míg az általuk 
szervezett jótékonysági előadás újabb 1800 pengő 
bevételt eredményezett. Ez az összeg a felvett 56 
ezer pengő kölcsönnel együtt elegendőnek bizo-
nyult a templom építésének megkezdéséhez.

Az új templomot, (melyet a gyülekezet régi 
vezetősége által megvett Serényi János utcai 
templomtelek eladása után) Pestújhely öt terének 
egyikén, a Paula-téren megvett üres telken építette 

meg a gyülekezet, mégpedig rekord- 
gyorsasággal, alig kilenc hónap alatt.

A templom tervének elfogadása 1927. 
augusztus 17 én volt. Az új templom 
építéséhez három tervet készíttetett a 
gyülekezet, ezek közül: „A presbitérium 
egyhangúlag Van Beek János építészmér-
nök szép tervét fogadta el.”

Az ünnepélyes alapkőletételére 1928. 
március 4-én került sor, melyre ugyan 
személyes meghívást kapott a kormány-
zón kívül Bethlen miniszterelnök és  

A BUDAPEST–PESTÚJHELYI 
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dr. Szűcs István államtitkár is, de ők kimentették 
magukat. Jelen voltak viszont többek között Bar-
tos Ödön, továbbá Révész Imre tb. főszolgabíró, 
Benkő István esperes, Szónok Zoltán, Biberauer 
Tivadar, László Ödön lelkészek.

„A lelkész eredeti terve gyülekezeti ház volt, 
modernül felszerelve, a földszinten mozi helyi-
séggel, mely tervet teher vállalása nélkül lehetett 
volna megoldani az imaház eladási árából, orszá-
gos gyűjtésből és a hívek adakozásából, s a mozi a 
község közepén gazdag jövedelmi forrás lehetett 
volna. De a gyülekezet lelke egy szép templom 
körvonalait álmodta meg s inkább vállalta azt, 
hogy dollárkölcsönnel megépítse szép templomát, 
melynek teljes szépsége a tér rendbehozása és az 

oldal-telkek kisajátítása és a templom művészi 
kivitelű oldalát eltakaró épületek lebontása után 
fog csak teljesen érvényesülni, ami hisszük meg-
lesz, mert mind a piachely elégtelen volta, mind 
a község szépségének emelése megköveteli azt.” 2 

A templom tervezője a holland származású 
építész Van Beek János volt. Az észak-euró-
pai klasszicizmus hatását mutató terv szerint a 
templom bejárata előtti portikuszon a három-
szögű oromzatot két klasszikus formájú oszlop 
tartja. A templom liturgikus terének fala fél-
köríves lezárású, mely a templom hajórészéhez 
keresztházszerű térbővülettel kapcsolódik.  
A szószék a belső tér leghangsúlyosabb eleme, 
mely a főbejárat klasszicista hangulatát idézi.  
A szószék mellett mindkét oldalon egy-egy 
színes üvegablak helyezkedik el, amelyek az 
úrvacsora szent jegyeit ábrázolják. A négyzetes 
alaprajzú harangtorony szép süveges formájú 
lezárást kapott. 

A toronyban elhelyezett nagyharang súlya 
300 kg. Felső részén félkörben: „Isten, áldd meg a 
magyart” (alatta a régi magyar címer), - „Tebenned 
bíztunk eleitől fogva” (alatta kehely). Alul félkörös 
sorokban: „Isten dicsőségére öntették a pestújhelyi 
református egyház buzgó hívei közadakozásból, az 
Úrnak 1926. évében. Öntötte Szlezák László haran-
göntő, Budapest.” A kisharang súlya 175kg. Egyik 
oldalán: „Feltámadunk,” másik oldalán: „A pestúj-
helyi református egyház 25 éves fennállása emlékére 
készíttette az egyháztanács az Úrnak 1935-ik, a 
trianoni gyásznak 16-ik esztendejében. Öntötte 
Szlezák László harangöntő, Magyarország arany-
koszorús mestere Budapesten.”

Templombelső a felszenteléskor 1928-ban
az egyházközség gyűjteMényéből

2 dr. Rakssányi Elemér: Pestújhely község monográfiája 1910-1935. Önálló község alakulásának és önkormányzati életének negyedszázados 
évfordulója alkalmával. László Jenő könyvnyomdája, Tapolca, 1935. 11. p. (Pestújhely Ezüstkönyve 1935)
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A templomszentelés

Az 1928-as református templomszentelés nagy 
eseményt jelentett Pestújhely polgárainak életé-
ben. Az emlékezetes felszentelésre december 2-án 
került sor nagyszabású ünnepség keretében, ame-
lyen dr. Ravasz László, az akkori Dunamelléki 
Református Egyházkerület püspöke is részt vett.

E felemelő történelmi eseményről az 1929. 
január 18-i elnöki beszámolóban a következőket 
olvashatjuk:

„Szép ünnepségünk a László utcai imaházban 
kezdődött, innen a templomba vonulva, Bujdosó 
Sándor gondnok úr átadta a templom kulcsát a 
lelkésznek. Templomunkat dr. Ravasz László püs-
pök úr avatta fel Kovács J. István ny. államtitkár, 
Gróf Teleky Tibor kíséretében, amely napnak 
szépsége mindegyikünknek kedves emlék lesz. 
Még az ég is mosolygott! December 2-a dacára 
tavaszi napsütéses időnk volt. Istennek legyen 
hála, jó munkatársaink voltak minden vonalon. 

Hálával emlékezünk meg Van Beek Jánosról, 
templomunk tervezőjéről és a munka levezetőjé-
ről, valamint a Báthory testvérekről, a templom 

építőiről, kik mindenben a legnagyobb becsü-
letességgel munkálkodtak, mozdították elő a 
templom létrehozatalát. Meg kell emlékeznünk 
még a presbitériumról is, amely szeretetteljesen 
támogatta munkájában, valamint Bujdosó Sándor 
gondnok úrról, ki mindent elkövetett az egyház 
anyagi ügyeinek, pénztárának rendes vezetésére 
és ezen munkájában jobb keze volt lelkészének.  
A lelkész emlékeztet a főtiszteletű úr szavaira, 
amelyekben teljes megelégedését fejezte ki a 
látottak felett, kijelentve, hogy itt nem kell buz-
dítás, itt van merészség, akarat és e szép templom 
minden vádaskodásra ékes felelet.”3

A gyülekezeti életről

Az 1930-as évek 
Az egyházközség sok tekintetben fejlődésnek 
indult, s amikor 1935-ben a gyülekezet fenn-
állásának 25 éves évfordulóját ünnepelték, az 
ünnepségen többek között a következők hangoz-
tak el:  „A 25 év története annak bizonysága, hogy 
Isten hatalmasan építette a Pestújhelyi Refor-
mátus Gyülekezetet. A múltra visszatekintve 

3 

Templomszentelés 1928-ban
az egyházközség gyűjteMényéből

3 Presbiteri jegyzőkönyv 1929. január 18.
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merítsünk erőt a jelen terheinek hordozására, 
bízva abban, hogy Istenünk, aki oly sok kegyelem-
mel hordozta a gyülekezet ügyét, arról ezután sem 
feledkezik meg, s megcselekszi önmagáért, hogy az 
elkövetkező évek alatt még több sikerrel, még több 
eredménnyel szolgálhassa gyülekezetünk Istenünk 
dicsőségét.”

A II. világháború után
Az országunkat sújtó második világháború hatal-
mas károkat okozott a gyülekezet életében is. A 
korabeli jegyzőkönyvek így tudósítanak a háború-
ban elszenvedett károkról.

„Az egyházközség temploma kb. 25 száza-
lékos kárt szenvedett. A torony harang feletti 

része teljesen széthullott és betörte a templom 
tetőzetét, számos ablak is betörve. A Szűcs Ist-
ván u.12/A sz. alatti missziós ház, az egyesületek 
helyiségei és a lelkészlakás szintén kb. 25százalé-
kos kárt szenvedett. A tető, az ajtók, az ablakok és 
az utcafront súlyosan megsérült. Az egyházközség 
anyagi helyzete igen súlyos.”4 

Az egyházközség háború utáni első lelkipász-
tora dr. Sallay Gergely lelkész 1951-ig látta el a 
lelkipásztori teendőket, összegyűjtve a szétszóró-
dott híveket, helyreállítva a megrendült bizalmat, 
békességet teremtve, nagy odaadással végezve szol-
gálatát.  Ekkor a presbitérium és a gyülekezet újra 
szembe kellett hogy nézzen a lelkészválasztás nem 
kis feszültségével, felelősségével, ahogyan írják: 

„Mi egy olyan érdemes egyházi munkát végző 
gyakorló lelkészt keresünk, aki tiszteletreméltó és szép 
charizmákkal megáldott személy.” A gyülekezet 
egyhangúlag Hézser Zoltán lelkészt hívta meg 
lelkipásztorául, aki 33 éven át egészen 1985-ig 
volt a gyülekezet szeretett, hűséges és megbecsült 
pásztora.

Az 1950-es évek 
Ez idő alatt többek között rendezték a gyülekezet 
vagyonát, megtörtént az irattár példás rendbeté-
tele és az épületek szükséges karbantartása, a 
harang villamosítása, a parókia és a templom fűté-
sének megoldása. A templom felszentelésének 
25. évfordulóján 1953. december 6-án megem-
lékezést tartottak vendéglelkészek és énekkarok 
szolgálatával, amelyre a környékbeli gyülekezetek 
is meghívást kaptak. „A templom 50 éves felszen-
telésének évfordulója alkalmából 1978. december 
7-én nagyszabású ünnepélyes gyülekezeti hála-

Templomunk 1946-ban a csonka toronnyal
az egyházközség gyűjteMényéből

4 Presbiteri jegyzőkönyv 1945.március 11.
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adónapot tartottak, mivel a templomot ebben az 
évben kívülről tataroztatták. Az egyházkerületi 
tanács képviseletében Christe Rezső tisztelte meg 
az ünnepséget, ahol az esperes hirdette az igét és a 
rákospalota óvárosi énekkar szolgált.”5

75 éves a templom
Ünnepi istentisztelettel és műsorral emlékezett 
meg Pestújhely-Újpalota Református Egy-
házközsége a Sztárai Mihály téri református 
templom felszentelésének 75. évfordulójáról 
2003. december 7-én. 

Az ünnepi gyülekezet előtt Tóth Kása István lel-
kipásztor többek között a következőkről számolt be: 

„A templomépítők utódait, a jelenlegi gyüle-
kezetet egyharmad részt a pestújhelyi, kétharmad 
részt pedig az újpalotai református hívek alkotják. 
Az adatok szerint ez több mint 400 regisztráltat 
jelent. A templomba járás örvendetesen meghá-
romszorozódott ittlétünk alatt, gyülekezetünk 
pedig látványosan fejlődik. Az elmúlt években 
lecseréltettük a közel fél évszázaddal korábban 
vásárolt kazánt a parókián, a templom számára 
vettünk egy orgonát és megnyitottunk egy kolum-

báriumot is. Ez utóbbi építését megkönnyítette, 
hogy a templom alatt találtunk egy bebetonozott 
üreget, amit az építtetők visszatemettek. Nincs 
ugyan írásos nyoma, de állítólag mozit terveztek 
ide, csak nem kaptak rá engedélyt. A törmeléket 
kiszedettük a helyiségből, és egy nagyon szép 
kis altemplomi részt találtunk ott. Idén sikerült 
önkormányzati segítséggel megcsináltatnunk a 
megroggyant templomtetőt, és a beázás nyomait 
is eltüntettük. Szintén ebben az évben sikerült a 
padokat lefestetnünk, sőt ötven darab új széket is 
vásároltunk. Célunk nem más tehát, mint hogy 
lépésről lépésre lelkileg és anyagilag is építgessük 
a gyülekezetet.”

80 éves a templom
A pestújhelyi Református templom felszentelésé-
nek 80. évfordulóján 2008. december 6-án ünnepi 
istentiszteletet tartott a gyülekezet. Trencsényi 
László a gyülekezet lelkipásztora többek között 
a következőkről szólt.

„Itt Pestújhelyen a lakóházak közel egyidő-
sek ezzel a templommal. Az immár 80 éves 
templomunkban e falak között azért szoktunk 
imádkozni, hogy adjon Isten e helyen új szívet 
és új életet a hallgatóknak. Most is azért imád-
kozunk, hogy az Úrtól jöjjön és fakadjon áldás 
mindannyiunk üdvösségére, mivel hisszük, hogy 
Istennek célja van ezzel a templommal, célja van 
az életünkkel. Miért épültek, épülnek ma is ima-
házak és templomok? Miért épít egy gyülekezet, 
egy közösség templomot? Azért, mert az egyház 
örök Ura, az Úr Jézus Krisztus él, és élteti egyhá-
zát, annak tagjait. A mi templomunk is immár 80 
éve az Ő szent nevét, és dicsőségét hirdeti! 

A templom bejárata
az egyházközség gyűjteMényéből

5 Presbiteri jegyzőkönyv 1978. dec. 7.
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2010 – az egyházközség megalakulásának 
100 éves évfordulója
„Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, 
hirdessétek tetteit a népek közt!" Zsoltár 105,1

Mostanában egymást érik egyházközségünkben 
a jubileumok. Hálát adunk Istennek gyülekezetünk 
fennállásának 100, templomunk felszentelésének 
pedig 80 éves évfordulója alkalmából. Imádsága-
ink tárgya és szívünk nagy vágya a gyülekezet lelki 
megújulása, Istennek kedves igazi testvéri közös-
ségé formálódása. Isten iránti hálával gondolunk 
arra, hogy milyen sok áldásokban volt itt részünk, 
ha csak az utóbbi néhány évet tekintjük is. 

Templomunkat kívülről tataroztattuk, és a 
templomkertet parkosítottuk. Megoldottuk a 
templomhangosítást, és a nagyothallók számára 
készülékeket vásároltunk. A mozgássérültek szá-
mára kerekesszékes rámpát alakítottunk ki. A 
gyülekezeti termeket padlóburkolattal láttuk el.

A Szűcs István utcai lelkészlakás kerítését 
rendbetettük, udvarát rendeztük, parkosítottuk. 
Megtörtént a közel százéves parókia épületének 
hőszigetelése, teljes külső tatarozása és a fűtés 

korszerűsítése új, gazdaságos gázkazán üzembe 
helyezésével.

A lelki munkát tekintve, föltérképeztük a gyüle-
kezetünk valódi tagságát és egy adatbázist hoztunk 
létre, mely alapján elkezdődtek a családlátogatások, és 
mára már szinte a gyülekezet teljes tagságát végiglá-
togattuk. Megszerveztük és beindítottuk a hitoktatást 
területünk hat óvodájában és négy iskolájában. 

Beindítottuk Lelki Oázis missziós szolgá-
latunkat és évente több alkalommal tartunk 
csendesnapokat, csendeshétvégéket vendég ige-
hirdetők szolgálatával. E programon belül tartjuk 
egyhetes Lelki Oázis konferenciáinkat is Hajdú- 
szoboszlón, Piliscsabán és Vaján.

Ezeken kívül a gyermekek számára bibliai rajz-
tábort, az ifjak számára és külön a felnőttek számára 
évről évre kirándulásokat szervezünk. Gyülekeze-
tünk tagjai rendszeresen tájékoztatást kapnak a 
kéthavonta megjelenő hírlevelünkön keresztül. 
Missziónk keretén belül beindítottuk gyülekeztünk 
iratmisszióját. Az elmúlt évben kiadott saját nyom-
dai termékeink az alábbiak voltak: két képeslap, 
tizenkét könyvjelző, és több mint tíz – hitünkkel 
kapcsolatos – kiadvány, melyeket 1500-1500 pél-
dányban nyomtattunk és ingyenesen terjesztünk. 
Egyházközségünkről és a Lelki Oázis missziónkról 
ma már az interneten is olvashatnak az érdeklődők.

Terveink között szerepel templomunk tor-
nyának eredeti szépségében való helyreállítása, 
hogy központi helyzetéből adódóan újra méltó-
ságteljesen hívja fel a járókelők figyelmét ittlétére, 
puszta jelenlétével is hirdetvén (e nemzedéknek 

80 éves a templom – ünnepség 2008-ban
az egyházközség gyűjteMényéből
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és a jövő nemzedéknek is) Istenünk nagy nevé-
nek dicsőségét. Gyülekezetünk szeretné elérni, 
(együtt a pestújhelyi polgárokkal) a templom 
előtti Sztárai Mihály tér rekonstrukcióját, par-
kosítását, hogy ezáltal templomunk környezete 
is végre rendezettségével méltó ékessége lehes-
sen Pestújhelynek. Hisszük, hogy gyülekezetünk 
élete, imakéréseink, nemes céljaink jó kezekben 
- Isten előtt vannak. Legyen meg az Ő akarata, 
mint ahogy eddig is csodálatosan munkálkodott 
e gyülekezet életében. Megerősít és biztat minket 
az Ige: „Van-e az Úr számára lehetetlen?”

Toronyfelújítás 2011  
Megújult a Templom, a toronysisakot az ere-

deti tervek alapján építették meg, amelyet ünnepi 
istentiszteleten avattak fel 2011. december 11-én.

Az itt elhangzott beszéd szerkesztett változatát 
közöljük:

„Téged illet a dicséret, ó Isten, a Sionon! Neked 
teljesítik a fogadalmakat. Te hallgatod meg az imád-
ságot, hozzád fordul minden ember. Erőt vettek 
rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket. Bol-
dog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy 
udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad java-
ival, templomod szentségével!” Zsoltár 65, 2-5

ÜNNEPLŐ GYÜLEKEZET!
Mi itt a Pestújhelyi gyülekezetben csodaként éljük 

meg, hogy Istenünk minden tekintetben lehetőséget 
és tehetséget biztosított, erőt adott arra, hogy temp-
lomunk tornyát végre rendbe hozhassuk. Amint az 
ismeretes, a második világháború hatalmas károkat 
okozott a Pestújhelyi Református gyülekezet életében 
is. A korabeli jegyzőkönyv így tudósít a háborúban 
elszenvedett károkról.

A sokat szenvedett gyülekezet helyzete csak nagyon 
lassan normalizálódott, például a súlyosan megron-
gálódott tornyot és a templom tetőzetét csak másfél év 
múlva 1946. október végére sikerült valahogy rendbe 
hozni az akkori szűkös keretek között. Mivel azóta 
65 év telt el és nem történt a tornyon komolyabb fel-
újítás, napjainkra már olyan rossz állapotba került, 
hogy mindenképpen sürgős beavatkozást igényelt. 
A gyülekezet vezetősége sokszor és sokat töprengett 
azon, hogy mi lenne a helyes megoldás.

Kell-e nekünk az eredeti torony?
Ma már elég kevés ember él a gyülekezetben, aki 

emlékszik hogyan nézett ki az eredeti. 
Már ezt a tornyot szokta meg mindenki.
Egyáltalán megéri-e ez a nagy munka?
Valószínűleg több tízmillió forintba kerülne.
Nagyon keserves lenne összeszedni ezt a sok pénzt.
Nincsenek gazdag holland vagy svájci testvérgyü-

lekezeteink.
Ez nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem telje-

síthető teher lenne.

A toronysisak daruzása
az egyházközség gyűjteMényéből
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Így tehát tényleg csak az Úrra számíthatunk és 
imádkozhatunk.  EZT TETTÜK!  

Másfél évvel ezelőtt, amikor e falak között ünne-
pelhettük gyülekezetünk 100 éves évfordulóját ezekkel 
a szavakkal tolmácsoltam egy presbitertársunk nagy-
lelkű felajánlását templomunk tornyának eredeti 
helyreállítására: „Istenünk iránti hálaadással a szí-
vemben ezennel bejelentem, hogy újjászületett életem 
hálaáldozataként felajánlok a torony újjáépítésére: 
300.000 Ft-ot.  És Dávid király hálaimájának rész-
letével szeretném biztatni gyülekezetünk áldozatkész 
tagjait, hogy lehetőségük szerint csatlakozzanak e 
nemes célhoz hálaadományukkal.

„Tied Uram a nagyság, a hatalom és a fenség, a 
ragyogás és a méltóság, bizony minden, ami a menny-
ben és földön van. Tied Uram az ország, magasztos 
vagy te, mindeneknek feje! Tőled ered a gazdagság és 
a dicsőség, te uralkodsz mindenen.  A te kezedben van 
az erő és a hatalom, a te kezed tehet bárkit naggyá 
és erőssé. Most azért Istenünk, hálát adunk neked és 
dicsérjük fenséges nevedet. Mert ki vagyok én, és mi 
az én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes ada-
kozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk 
neked, amit a te kezedből kaptunk. Mi jövevények 
és zsellérek vagyunk előtted, mint minden ősünk. 
Napjaink olyanok a földön, mint az árnyék: Nincs 
állandóságunk, Urunk Istenünk! Ez az egész halom 
kincs, amelyet összeadtunk, hogy neked, a te szent 
neved tiszteletére templomot építsünk, a te kezedből 
való, és a tied lesz mindez!”1Krón. 29,11-16

Testvéri szeretettel:  NN. presbiter és családja Bp. 
Pestújhely, 2010. július 10.

Eddig az idézet, mindehhez a lelkipásztor még 
hozzátette a következőket.

„Istenünk áldását kérjük az adományozó életére és 
az általa javasolt kezdeményezésre- templomunk ere-

deti tornyának helyreállítására. Mi, akik hallhattuk 
e nagylelkű adomány bejelentését elgondolkodhatunk 
azon, hogy mit mire adtunk, költöttünk, áldoztunk 
egy életen át. Vajon adtunk-e valaha Isten dicsőségére 
komolyabb összeget. Ha igen, a legjobb célra adtunk. 
A mi templomunk adományokból épült fel 82 évvel 
ezelőtt, (alig kilenc hónap alatt), eleink is a legjobb 
célra adtak! Nem mindennap adhatunk templom, 
vagy toronyépítésre, de ha megtehetjük, tegyük meg 
a tőlünk telhetőt. Így buzdítson minket is e lehetőség 
Isten iránti hálaáldozatra.”  

Istenünk megáldotta ezt a kezdeményezést és a 
gyűjtésre 38 személy fizetett be adományt, plusz a 
külön perselyadományok. És a templomtorony az 
Úr kegyelméből a mai napon eredeti szépségében áll! 
„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk sza-
badító Istenünk.” Zsoltár 68,20

Istenünk iránti hálaadással jelenthetjük ki, hogy 
ez a hatalmas beruházás kizárólag egyházi támoga-
tással valósulhatott meg. Szeretnénk köszönetünket 
kifejezni mindazoknak, akik szívükön hordozták 
és anyagilag is hozzájárultak a torony eredeti meg-
újulásához. Istennek adunk hálát az adományozók 
áldozatos szeretetéért, ahogyan gyülekezetünket 
imádságos szívvel hordozták, támogatták. 

Hűen tükrözi gyülekezetünk lelkes hozzáállá-
sát (a jelenlegi létszámunk a névjegyzék szerint: 
224 fő), hogy kizárólag a hívek adományából már 
idén tavasszal a pályázathoz szükséges önerőt 
fel tudtuk mutatni. Így eséllyel pályázhattunk a 
Budapest-Északi Református Egyházmegyénél a 
toronyépítés támogatására. Istennek adunk hálát, 
hogy gyülekezetünk tagsága képes volt egyedül ezt a 
hatalmas feladatot felvállalni és ilyen példamutató 
áldozatkészségről tanúbizonyságot tenni.

Örömmel és hálaadással számolhatok be arról, 
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hogy adománygyűjtésünk éppen ma, a hálaadás nap-
ján érte el a hárommillió forintot! Egészen pontosan 
a torony újjáépítésére a mai napig: 3.001.390 Ft-ot 
adakozott ez a gyülekezet másfél év alatt. Tudjuk, 
hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten! Tisztelettel 
adunk tájékoztatás arról is, hogy az adományozók 
neve szerepel azon a kerámia emléktáblán, amelyet 
a toronyban helyeztünk el.

Külön megköszönjük a Budapest-Északi 
Református Egyházmegyének, hogy egyáltalán 
pályázhattunk e célra. Mivel egyházmegyénkben 
bölcs előrelátással sok évvel ezelőtt egy elkülönített 
Építési Alapot hoztak létre azért, hogy a mié nkhez 
hasonló kis gyülekezetek is eséllyel tudjanak nagyobb 
támogatáshoz jutni. Köszönet legyen mindazoknak, 
akik Építési Alap nemes kezdeményezését szívükön 
hordozták, életre hívták, bátorsággal megvalósí-
tották és bölcsen működtetik azóta is. Így kaphatott 
gyülekezetünk a Budapest-Északi Református Egy-
házmegyétől idén a torony újjáépítésére közel 
tizenkilencmillió forintos támogatást, amit a gyüle-
kezet nevében ezúton is hálásan köszönünk.

Hangsúlyozni kívánjuk, hogy a toronyépítésre 
egyéb helyről: sem külső magánszemélytől, sem cég-
től, sem egyesülettől, sem állami forrásból támogatás 
a mai napig nem érkezett. Fontosnak tartjuk az 
adományozókat ezúton is tájékoztatni, és Istenünk 
előtti felelősséggel és tiszta lelkiismerettel kijelenteni, 
hogy a kapott támogatást, és minden adományt az 
utolsó forintig megbecsültünk, és csakis arra a célra 
fordítottunk, amire kaptuk, vagyis templomunk 
rendbetételére tornyának szép felújítására!

Köszönetet mondunk a toronyépítőknek.
Mindenekelőtt az újjáépítési terveket készítő 

Szák Kocsis Pál építészmérnök úrnak, aki nagy 
odaadással, hűséggel és szakértelemmel készítette el 

a 80 évvel ezelőtti hiányos, megsárgult, már-már 
alig olvasható eredeti tervek alapján az új építési 
tervet. Itt kell megemlékeznünk a mérnök úr kolle-
gájáról, jóbarátjáról Kuzmann Gábor építőmérnök 
úrról, gyülekezetünk hűséges és áldozatkész tagjáról, 
aki önzetlenül felajánlásból a statikai számításo-
kat és a szerkezeti műszaki leírásokat készítette el, 
aki már sajnos nem lehet jelen hálaadó napunkon. 
Elmondhatjuk róla, hogy szíve utolsó dobbanásáig 
szívén viselte a toronyépítést és tudjuk, hogy nagy 

Az álványzat bontása
az egyházközség gyűjteMényéből
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örömöt jelentett számára, amikor október 15-én a 
toronysisak a helyére került, de hálaadó napunkat 
sajnos már nem élhette meg. Emlékét kegyelettel 
megőrizzük.

Szeretnénk köszönetünket kifejezni a toronyépí-
tés műszaki ellenőrének, Jakab László építészmérnök 
úrnak lelkiismeretes munkájáért, és a mindenre kiter-
jedő alapos, szakszerű lebonyolításért.

Köszönetet mondunk a kivitelező: VÁRNA Kft.-
nek. Elsősorban képviselőjének Várnai Tibor vállalkozó 
úrnak, aki mindent a szerződésben foglaltak alapján 
mennyiségileg és minőségileg a műszaki előírásoknak 
megfelelően pontosan és határidőre teljesített.

Itt szeretnénk megköszönni minden munkás-
nak, akik valamilyen szinten részt vállaltak ebben a 
nagy feladatban, akiknek két keze munkáját dicséri 
a precíz pontosságú kivitelezés az elsőtől az utolsó 
simításig. Benne van az ő komoly szaktudásuk, lelki-
ismeretes fáradozásuk, de emberi hozzáállásuk is mely 
nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a terv megvalósu-
lásaként ilyen szép lett templomunk. Elmondható, 
hogy tisztességgel helytálltak minden körülményben, 
a viszontagságos augusztusi nagy hőségben éppen 
úgy, mint a novemberi fagyos időben. 

Templomot nem mindennap épít az ember. Egy 
élet alatt is keveseknek adatik meg! Önöknek meg-
adatott! A templomépítés, mivel különbözik minden 
épülettől egészen más: lelki hozzáállást is igényel. 
Önök felnőttek ehhez a feladathoz! Ahhoz, hogy ez 
a szent hely ilyen szépen megújulhatott tudjuk, hogy 
a beépített szükséges anyagokkal együtt tudásuk leg-
javát, de idejük, életük, szívük egy fontos részét is 
(hadd mondjam így) beleépítették. Mi is úgy gyö-
nyörködhetünk munkájukban, ahogy azt Pilinszky 
János fogalmazta meg Fabula c. versében. 

…és beleszeretett az első házba, amit meglátott. 

Már a falát is megszerette, a kőművesek simo-
gatását…,

Istenünk áldott Igéjével köszönjük meg min-
denkinek, akik valamilyen szinten hozzájárultak 

Utolsó simítások
az egyházközség gyűjteMényéből
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ahhoz, hogy templomunk tornya megszépülhetett. 
„Magasztalunk, ó, Isten, magasztalunk téged, mert 
közel van neved azokhoz, akik hirdetik csodáidat." 
Zsoltár 75,2

Örömmel és hálaadással jelenthetjük ki, hogy az 
Úr csodát tett velünk és valósággá vált gyülekeze-
tünk nagy vágya. Meg vagyunk győződve arról, hogy 
nemcsak a kövek épültek fel látható formában, hanem 
hisszük, hogy az Úr meghallgatta imádságainkat és 
az Ő áldása lett láthatóvá itt.

Szeretnénk mindig komolyan venni az Úr Jézus 
Krisztus szavait:

„Mindenkor imádkozniuk kell és nem szabad 
belefáradniuk.”  Lukács 18,1

Az egész építkezést az imádság őszinte koszorúja 
ölelte át

Imádságban fogant a torony újjáépítésének gon-
dolata.

Imádságos, megtért szívben fogant az első konkrét 
lépés: a nagylelkű felajánlás

Imádságban fogant az első és az utolsó adomány 
is, és minden hálaáldozat

Imádkoztunk a terveztetés időszakában
Imádságban terjesztettük a kész terveket a Buda-

pest-Északi Református Egyházmegye felé és hálát 
adtunk, amikor elnyertük az egyházmegyei támogatást

Imádkoztunk az alkalmas kivitelezőért (öt kivi-
telezővel tárgyaltunk)

Imádkoztunk a nehéz szerződéskötési tárgyalások 
előtt és után

Imádkoztunk a munkálatok megkezdésekor, a 
beállványozáskor

Imádkoztunk a régi torony visszabontásakor és az 
újrafalazáskor

Imádkoztunk a szép és alkalmas időjárásért, a 
balesetmentes munkálatokért

Imádkoztunk a toronysisak izgalmas szállításakor 
és a daruzáskor a Sztárai Mihály téren adtunk hálát 
Istennek, hogy helyére kerülhetett az új kupola

Imádkoztunk a díszek felrakásakor, a színezéskor 
és az állványzat bontásakor

Imádkoztunk az utolsó simításokig, amikor a mun-
kásokkal együtt adtunk hálát a templomi hivatalban

Imádkoztunk a takarításkor, a tereprendezéskor és 
erre a hálaadó napra készülve

És hányan imádkoztak még velünk együtt itt 
Pestújhelyen, vagy a lakótelepen ahonnan napról 
napra tisztán nyomon követhető volt, ahogy épül-
tek a falak, fölkerült a kupola, lekerült az állvány és 
kibontakozott a 65 éve nem látott gyönyörű látvány. 
Elkészült a Pestújhelyi Református Templom tornya 
és újra eredeti formájában méltóságteljesen hívja fel a 
járókelők figyelmét ittlétére, puszta jelenlétével is hir-
detvén minden nemzedéknek Istenünk nagy nevének 
dicsőségét. Csodaszép lett és csoda, ahogy lett!

SOLI DEO GLORIA!
Hisszük, hogy gyülekezetünk élete, imakérése-

ink, nemes céljaink jó kezekben - Isten előtt vannak, 
Aki eddig is csodálatosan munkálkodott e gyülekezet 
életében. Megerősít és biztat minket az Ige: „Van-e 
valami lehetetlen az Úr számára?” 1Mózes 18,14  

Imádkozunk azért, hogy mindenki, aki látja e 
tornyot tekintetét mindig az ÉGRE emelhesse, és 
Istent keresve rátaláljon Teremtőjére, Megváltójára, 
Aki ezen a helyen is Szentlelke, szent jelenléte által 
szeretetet, kegyelmet, gyógyulást, megoldást, békessé-
get és megnyugvást kínál.

Az eddigiekért Istennek hálát adva, a jövőt ille-
tően jó reménységben vagyunk, hogy a Pestújhelyi 
Református Egyházközség maradéktalanul betöltve 
küldetését tagjainak lelki egyetértésében szolgálhatja 
tovább Istenünk nagy nevének dicsőségét.
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