
 

Baróthi Balázs 
presbiterjelölt 

,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 

Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen.” 

János 3,16 

 

 

Boda Pál 

presbiterjelölt 

,,Az embernek az értelme terveli ki útját,                 

de az Úr irányítja járását." 

Péld 16.9 

 

Bucsuné Kuti Marietta 

presbiterjelölt 

,,...amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke,  

elvezet titeket a teljes igazságra;                                

mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, 

amiket hall, és az eljövendő dolgokat is                    

kijelenti nektek.” 

János 16,13 

 

Cséke Nelli 

presbiterjelölt 

,,Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött 

Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, 

hanem örök élete legyen.” 

János 3,16 

 

 

Fehér Sámuelné 

presbiterjelölt 

„...Bízom és nem félek..."  

Ézsaiás 12,2 

 

Fehér Tamás 

presbiterjelölt 

 

,,Szemeimet a hegyekre emelem,                                  
onnan jön az én segítségem. 

Az én segítségem az Úrtól van,                                 
aki teremtette az eget és földet.” 

Zsolt 121,1-2 

 

Fonyódi Imre 

presbiterjelölt 

„És ezt mondá nékem: Elég néked az én kegyelmem; 

mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el.           

Nagy örömest dicsekeszem azért                                  

az én erőtelenségeimmel,                                                    

hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.”           

2Kor 12,9 



 

Hornyák Miklósné 

presbiterjelölt 

„...Te kövess engem!” 

János 21,22 

 

Jang Bo Kyeung 

presbiterjelölt 

„Jól láthatja utaimat Isten,                                               

és számon tarthatja minden lépésemet." 

Jób könyve 31,4 

 

 

Juhász Alfonzné Éva 

presbiterjelölt 

„...és ha teljes hitem van is,                                         

úgyhogy hegyeket mozdíthatok el,                              

szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. 

1Kor 13,2 b 

 
 
 
 
 

 

           Kátai Zoltán 
presbiterjelölt 

,,Bizony, jobb egy nap a te udvaraidban,             
mint máshol ezer.                                                               

Jobb az Isten háza küszöbén állni,                                    
mint a bűnösök sátraiban lakni.” 

Zsolt 84,11 
 

 

Kollár László 

presbiterjelölt 

,,Mindenre van erőm Krisztusban,                                  

aki megerősít engem.” 

Fil 4,13 

 

Majer László 

presbiterjelölt 

„Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, 

rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor             

az Úr munkájában, hiszen tudjátok,                            

hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.” 

1Kor 15,58 

 

Molnár Dénes  

presbiterjelölt 

 

„Isten útja tökéletes, az ÚR beszéde színigaz. 

Pajzsa ő mindazoknak, akik hozzá menekülnek.” 

2Sám 22,21 

 



 

Mozsárné Csalók Ágota 

presbiterjelölt 

„Megmentettél engem a haláltól,                           

szememet a könnyhullatástól,                                      

lábamat az elbukástól,  

az ÚR színe előtt járhatok az élők földjén.”              

Zsolt 116, 8-9. 

 

Őszi József 

presbiterjelölt 

 

 

„Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod,                  

rád ragyogott az ÚR dicsősége.                                           

Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály                  

a nemzeteket, de fölötted ott ragyog az ÚR, dicsősége 

meglátszik rajtad.”   

Ézs 60,1-2 

 

Petrovics Gusztáv 

presbiterjelölt 

 „Igen, Uram, én hiszem, hogy te vagy a Krisztus,  

az Isten Fia, akinek el kell jönnie a világba.” 

János 11, 27 b 

 

Tardi Mária 

presbiterjelölt 

„Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék,         

 mert nem az a megbízható ember,                                 

aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl.” 

2Kor 10,17-18. 

 

Tatai Zoltán 

presbiterjelölt 

Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt 

szolgái fölé az úr, hogy a maga idejében eledelt 

adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen 

munkában talál ura, amikor megjön! 

Máté 24,45-46. 

 

Tóth László 

gondnok- és presbiterjelölt 

,,... jöjj, és kövess engem!” 

Márk 10,21 

 

Banyik Istvánné Julika 

tiszteletbeli- presbiterjelölt 

 

Mert nem a félelem lelkét adta nekünk Isten, 

 hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. 

2Tim 1,7 



          

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


