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 A kárpátaljai Ungváron születtem 1958. március 30-án. Szüleim középiskolai 

tanárok voltak, mindketten reformátusok. Általános- és középiskolai 

tanulmányaimat a Szürtei (magyar tannyelvű) Középiskolában végeztem 1965 – 

1975. között. Már ekkor éreztem az elhívást a lelkipásztori szolgálatra. A 

Szovjetunióban nem volt lelkipásztorképzés, külföldi ösztöndíj pedig szóba sem 

jöhetett. 1975-ben felvételiztem az Ungvári Állami Egyetem vegyész karának az 

esti tagozatára. Egyidejűleg a Szürtei Középiskola gazdasági ügyintézőjeként 

dolgoztam. Katonai szolgálatot 1976 – 1978 májusa között teljesítettem a Szovjet 

Hadseregben, Észtországban. Hazatérve folytattam egyetemi tanulmányaimat és 

korábbi munkámat, 1980-tól pedig az Ungvári Állami Egyetem tudományos 

kutató részlegén dolgoztam laboránsként, 1983-ban Magyarországra történt 

áttelepülésemig. Az egyetemet is 1983-ban fejeztem be, vegyész – középiskolai 

tanári oklevelet szerezve. 

       1982-ben kötöttünk házasságot Szlávik Ildikó tanítónővel, azóta is együtt 

házasságban élünk. Két gyermekünk van, - Judit és Tibor. Ők már önálló felnőtt 

emberek. Három unokánk van. Feleségem már nyugdíjas. 

       Magyarországra történt áttelepülésem után Nyíregyházán éltünk és a 

Nyíregyháza-Városi Református Egyházközség tagjai voltunk, melynek 1987-től 

presbitereként is szolgáltam. Ebben az időben, 1983. és 1987 között a 

Nyíregyházi Konzervgyárban dolgoztam a minőségellenőrzési osztályon, mint 

vegyészmérnök, később, mint üzemtechnológus. 1988-89-ben pedig a debreceni 

BIOGAL Gyógyszergyárban dolgoztam analitikus-vegyészként. 

      1987-ben nyertem felvételt a Debreceni Református Teológiai Akadémia 

levelező tagozatára. Gyülekezeti szolgálatom a második évfolyam befejezése 

után kezdődött az akkor lelkipásztort nélkülöző Szakolyi Református 

Egyházközségben, néhai jó emlékezetű főtiszteletű Dr. Fekete Károly teológiai 

professzor és nyírségi esperes úr felkérésére. A szakolyi presbitérium kérésére, 

főtiszteletű Dr. Fekete Károly professzor úr támogatásával, 1989. november 1-vel 

rendkívüli felhatalmazást kaptam néhai főtiszteletű Dr. Kocsis Elemér püspök 

úrtól, minden egyházi szolgálat elvégzésére, palást viselésével. 1992 márciusától 

a Nyíradonyi Egyházközségben is elláttam a lelkipásztori szolgálatot. Isten 

segedelmével 1993-ban lelkipásztori oklevelet szereztem és 1994-ben szenteltek 

lelkipásztorrá. Tizenhárom hónapig szolgáltam a tiszalöki gyülekezetben 

helyettes lelkészként. 1994. december 21-től szolgálok a berekböszörményi 

gyülekezetben. Az elmúl 25 évben a Bihari Református Egyházmegyében több 

tisztséget is betöltöttem. (Építési és műemléki előadó, számvevő, egyházmegyei 

tanácsos) 2007 májusában választottak az egyházmegye lelkészi főjegyzőjévé, 

mely tisztséget jelenleg is viselek. Fő feladatomnak tartottam és tartom a 

gyülekezet lelki egységének megőrzését, hitbeli erejének növelését, a felnövekvő 

nemzedék hitéletbe történő bevezetését, a gyülekezet anyagi erejének 

gyarapítását, Berekböszörmény hírnevének előmozdítását minden téren. 

Szolgálataimat miniszteri szinten is elismerésben részesítették: 2009-ben az 



oktatási és kulturális miniszter Forster Gyula emlékéremmel, 2016-ban pedig a 

honvédelmi miniszter a Magyar Hadisírgondozásért kitüntető cím ezüst 

fokozatával tisztelt meg.  

       Célom: szoros személyes és közvetlen kapcsolattartás az egyházmegye 

lelkipásztoraival és családjaikkal; szolgálati és életkörülményeik lehetőségszerinti 

javítása; a lelkészi kar összetartozásának erősítése sokrétű közösségi alkalmakkal 

és szolgálatokkal; testvéri légkörű, munkatársi szellemű közösségi döntésekre 

támaszkodó vezetés. A gyülekezetek és presbitériumaik református hitvalló 

öntudatának erősítése, konferenciák, előadások, közösségi napok szervezése 

által. A gyülekezetek anyagi helyzetének javítása, fejlesztéseik, pályázataik 

elősegítése. Partneri kapcsolattartás az egyházmegye területén működő 

intézményekkel, működésük elősegítése, ismertségük szélesítése a 

gyülekezetekben. Az egyházmegye képviselete közigazgatási, kormányzati 

szervek előtt, velük való partneri viszony fenntartása.                                            


