
„A fennsík természetes növényzete, élőhely együttese cseres-tölgyesből, mészkedvelő tölgyesből, karszt bokorerdőből 
és az erdőfoltok között kialakult sziklagyep- és lejtősztyepp-rét mozaikokból állt. A kis települések Budafok, Kistétény (a mai 
Budatétény) és Nagytétény ebbe a természetes környezetbe épültek bele, majd a körülöttük levő termékeny talajú területeket 
hasznosították. A természetes növénytakarót a terület benépesedése után szőlők és gyümölcsös kertek váltották fel”. 

A XVII. század végén, amikor Savoyai Jenő megvásárolta a ráckevei uradalmat, a Duna menti romantikus dimbes-
dombos, erdőkkel borított vidéket elsősorban vadászat céljára és pihenésre szerette volna használni. Rokkant katonáinak 
szeretett volna pihenőtelepet létesíteni itt. Savoyai herceg a Csepel-szigetre beköltöztetett németeknek felkínálta a lehetőséget, 
hogy a Csepelhez tartozó hegyfokon (Budafok) szőlőt telepítsenek. A magaslatok jól művelhető meszes talaja kedvezett a 
szőlőtermesztésnek.

A Savoyai alapította birtok és környéke néhány évtizeddel ké-
sőbb, az 1740-es években Bél Mátyás (1684-1749) evangélikus lel-
kész, földrajz- és történettudós szerint erdőkben gazdag volt, melyek 
állatokban is bővelkedtek, mivel azok jó menedéket találtak a bar-
langokban. A Notizia Hungariae című történeti művében beszámol 
arról, hogy a folyó közelében levő promontori síkság termékeny és 
jövedelmező volt, a nedves Duna parton kemény nád nőtt, a meszes, 
agyagos emelkedőkön gyümölcsfák pompáztak. „Itt készül az a fe-
hér és vörös bor, amely fölér a budaival, éppoly kellemes zamatú, sőt talán nemesebb és erősebb is annál.”

A domboldalakon található mészkő könnyen kitermelhető és megmunkálható építési alapanyagként szolgált száza-
dokon át. A mészkő kedvezett a kőfejtésnek, mint ipari tevékenységnek, de másfelől barlanglakások, pincék kialakítását 
is lehetővé tette. A barlang, mint természetes képződmény ősidők óta szolgált menedékként. Budafokon a természete-
sen kialakult barlangok mellett (un. Nagybarlang, amely még a XIX. század hatvanas éveiben is létezett), amikor azok 
már kevésnek bizonyultak, mesterségesen is kialakítottak 
vájatokat, lakások és gazdasági építmények, borospincék 
céljára. Az egészségtelen barlanglakások egészen a háború 

utáni évtizedekig szolgáltak lakóhelyül, bár megszüntetésüket már a XIX. század végén is szorgalmazták. 

 A kerülethez tartozó Háros sziget, (régebben Fácános sziget) mára tulajdonképpen félsziget, gazdag növény-
zet és állatvilággal rendelkező különlegesen szép terület, melyen (1264-től) évszázadokig szerzetesek éltek. „A 
kilencvenes évek elején lelkes természetvédők és neves szakemberek javaslatára indult meg a terület tudományos 
feldolgozása, aminek eredményeként 1993-ban természeti oltalom alá került a főváros legtermészetesebb módon 
megmaradt ártéri erdeje. „A kúszónövények buja lombja szoknyaként öleli a 15-20 méter magas fákat, ezzel is tró-
pusi jelleget kölcsönözve e tájnak.” 

A Duna a terület vízrajzát meghatározó fő tényező. 
A vizparti területek növénytakaróját és élőhelyeit a friss 
hordalékon kialakuló iszapnövényzet és ártéri gyomnö-
vényzet, bokorfüzesek, keményfa-ligeterdők, nádasok és 
sás, mocsárrétek jelentették.  A partvonalakon kialakult 
öntéstalajon korábban legelők voltak.  Az állatvilág a vi-
zes és szárazföldi élőhelyeken gazdag és változatos volt. A folyó elsősorban a halászat miatt vonzotta a letelepedőket. 

A Duna, mint átkelőhely az iparosodás megindulásától a kereskedelemnek, vízi szállítás fejlődésének kedvezett. 
A promontori hajómalmok Albertfalva és Háros sziget közötti partközeli helyeken működtek (tél kivételével) és illetéket 
fizettek az uradalomnak. A molnárok többségükben német telepesek céhes formában működtek, mesterségüket fiaik 
folytatták. Egy 1767-es jelentésben négy malom szerepel. Az utolsó Finster-féle hajómalom 1922-ben szűnt meg.

A kedvező adottságok egy része, a terület nagyfokú beépítését követően visszájára fordult. A Duna egészen az ár-
vízvédelmi partok kiépítéséig áradással fenyegette a parti területeket, 1941-ben a Gyár utcai iparterület víz alá került. A 
mészkő túlzott kitermelése miatt sokszor történtek pince- és földomlások (pl.a Péter Pál utcai imaház építésekor támfal-
omlás).

A földrajzi adottságok, lakóhelyünk környezete sok szempontból 
befolyásolják életünk milyenségét. A területen lakó emberek számára (a 
kezdetektől egészen a XIX. századig) a mindennapi megélhetést biztosítot-
ta a vidék termékeny talaja, jó klímája, a Duna közelsége. Számunkra, akik 
már nem a földművelésből élünk (talán a kertművelést, mint kiegészítő me-
zőgazdasági tevékenységet kivéve) is fontos a gazdag természeti környezet, 
tiszta levegőjű vidék, hisz itt kedvezőbb életterünk lehet. Ha csupán munka 

után térünk haza peremkerületi otthonainkba - is jobb tisztább levegőjű helyen álomra hajtani fejünket, mint a belváros betondzsungelében. Sze-
münk gyönyörködik a változatos tájban, óvhatjuk a környék még megmaradt természeti kincseit. 

„Viduljon a mező és minden, a mi rajta van;
 örvend akkor az erdő minden fája is” 

Zsoltárok: 96:12 

Árvalányhaj

Kakukk-hegy Frank-hegy

A XXII. kerület természeti adottságai

Buda legdélebbi kerületének geológiai adottságai különlege-
sek. Legszembetűnőbb a terület domborzati sokszínűsége. A Budai 
hegyvidék déli előterét alkotó Tétényi fennsík karsztos területét 
(ma már természetvédelmi terület) északabbra a dimbes-dombos 
Budatétény terület követi, majd a meredekebb Promontor (lati-
nul: előhegy, hegyfok), azaz Budafok mészkő dombjai következnek 
(legmagasabb pontja a 206 méter magas Kereszt-hegy) és ehhez 
az alacsonyabban fekvő Duna menti partszakasz csatlakozik. A 
magaslatok és a partmentén fekvő sík terület között jelentős szint-
különbség van. „A mai XI. kerület felől érkezőt az üdehatású Ró-

zsavölgy fogadja. Kerü-
letünkben jellemzőek a 
platóról kiinduló, a Duna 
felé tartó hullámos térszíneken haladó tágas, lapos teknők, melyek nyu-
gat felől kelet és délkelet felé lejtősödnek. Széles és hangulatos völgyben, 
teknőben helyezkedik el kerületünk egyik legszebb utcája, a Péter Pál 
utca. Meredeken a Nagytétényi útba torkolló Tóth József utcától sűrűn 
tagolják ilyen jellegű völgyek a domboldalt Budatétény, majd Nagytétény 
területén is folytatódva (Jókai Mór, Háros, Bartók Béla és Barackos 
út vonala).”

1928-as térkép

Nagytétényi Dunapart

Nagybarlang 1840

Nagykereszthegy lépcsőzetes kertjei

Háros-sziget



„Mindannyian bevándorlók vagyunk”
Tablónk fő mottóját a Millenniumi album első fejezetének címéből Garbóczi László helytörténésztől kölcsönöztük, mivel ez illusztrálja legjob-

ban a kerület népességének korokon átívelő változásait.  A mai 53 ezer főnyi népességgel rendelkező kerületben élő emberek, családok mindegyikére 
elmondható ez a megállapítás, így ránk XXI. századi itt lakókra is. Kérdés csupán az, hogy mikor jöttünk ide, mióta élünk itt és mi módon kötődünk 
ehhez a helyhez, amelyen földi otthonunkra találtunk.

A régészeti leletek tanúsága szerint legrégebben a neolitikumban éltek itt emberek, a Tétényben, a későbbi római kori tábor közelében talált 
csontvázak bizonyítják ezt. A Növény utcai feltárásokban őskőkori leletekre bukkantak a BTM régészei.  A Dunához közel bronzkori lakógödrök és 
urnatemető maradványokat tártak fel. A XX. század eleji városszabályozások idején eraviszkusz nevekkel vésett feliratos kövekre leltek a régészek 
a mai Kossuth Lajos utcában. A római birodalom idejéből kerületünkben két tábor maradványait, valamint egy hadiút nyomvonalát találták meg: a 
mai Savoya-park területén az I. században Claudius császár építtetett hadállást, Tétényben pedig az 1-2. század idején Traianus és Hadrianus császárok 
építették a Campona nevű tábort. A honfoglalás előtt avarok tanyáztak a Tétényi fennsíkon, valamint a Növény utca környékén. 

A magyarok honfoglalása után a XIII. században jöttek létre kisebb települések: Csőt (Csuth), Tétény, Kocsola, Kána.  A csúti monostor (a 
Háros szigeten) az oklevelek alapján IV. Béla király elhatározásából született, építése az 1263-64. év telére tehető, Csut falut és a szomszédos Kucsulát 
(Kocsola), valamint a Csepel-szigeten Al- és Felhárost, Fedémest és Mikolát a király adta a monostor tulajdonába. 

Nagytétény nevét 1228-ban említette először oklevél Thethen néven, melyet valószínűleg a honfoglalás kori Tétény (Töhötöm) vezérről nyert. 
Mátyás uralkodása idején Tétény már mezőváros (oppidum) volt. A mai kastély egy középkori vár helyére épült, de templomának is vannak közép-
kori részletei. Jelentőségét mutatja, hogy kézművesek lakták, voltak mészárszékei, a határában rétek, szőlők, halászó helyek és malmok voltak. Ez az 
egyetlen település, mely a XVII. század végén újratelepült.  A török hadjáratok után a többiek mind elnéptelenedtek. Csut falu, amelynek templomát és 
lakóházait a Háros utca elején, a későbbi Farostlemezgyár területén tártak fel, valószínűleg tűz áldozata lett. Egyhajós, félköríves záródású 13. századi 
templomának falmaradványai ma is megtekinthetők. 

„Mert nincs e földön maradandó városunk” 
Zsid 13,14

Csőt temploma

Erhárd Ágost bányatérképe (1864)

Az 1700 és 1800 között Dél-Német-
országból, Ausztriából és Szászországból 
Magyarországra telepített németek több-
sége földműves, kisebb részük kézműves 
volt jobb megélhetés reményében jöttek a 
török hódítás után kipusztult, ritkán lakott 
magyar területekre. Az ismeretlenben egy 
kis földterület, némi adókedvezmény, 
ugyanakkor kemény munka, de mindenek-
előtt a bizonytalan jövő fogadta őket.„Az 
első nemzedéknek a halál, a másodiknak 
a szükség, a harmadiknak a kenyér” ju-

tott. A Dunán fából ácsolt dereglye ún. „Schachtel” segítségével ereszkedtek le.  Kizárólag 
nappal utaztak a zátonyok, és a vízállás ingadozása miatt. A csak lefelé ereszkedésre tervezett 
dereglyét a célállomáson szétszedték, a fát építési anyagként használták fel. A mai Budafok 
környékét, a ráckevei uradalmat Savoyai Jenő herceg, 1698-ban vásárolta meg. A herceg 
uradalmat szervezett, hogy a majdnem lakatlanná vált falvakat újra termővé tegye. Csepelre 
1712 körül németeket telepített. Claudius Verlet kormányzó szerződést kötött velük, s jogot 
kaptak arra, hogy a herceg birtokaihoz tartozó Promontoron földet műveljenek, és szőlőt 
telepítsenek. Az első években vetőmagot kaptak és adómentességet élveztek 7 évig. Lakó-
házat azonban Savoyai 1736-ban bekövetkezett haláláig nem építhettek Promontoron, mivel 
a herceg életében csak urasági alkalmazottai és munkásai lakták a kis települést. A sziget 
falvai a herceg életében 38 év alatt gazdaságilag felvirágoztak, 1736-ban a Csepel sziget 
falvaiban már 633 (magyarok, rácok és németek) család lakott összesen. 

Tétényben 1581-ben 41 adóköteles házat regisztráltak, de miután török hadak felvonulási területévé vált, pusztulásnak indult, a háborús idők után 
néhány tucat ember maradt életben. (Hamza, Hasszán török-magyar családok). Tétényt Száraz György és felesége vették meg és telepítették újjá. A munkát 
leányuk Száraz Júlia és férje Rudnyánszky József fejezték be. Tétény jobbágybirtokká vált, ahova Németországból a Rajna vidékéről hoztak munkásokat. 
Tétényben egy kis létszámú zsidó közösséget is befogadtak. 1740-es években 12 izraelitát tartottak nyilván.

Promontorium, más okiratokban Eugenium vagy Promontorium Csepeliense igazi betelepítése Savoyai Jenő halála és a pestisjárvány után kezdő-
dött el. 1739-ben lett önálló zsellérközség. A Csepelről, Tabánból, Budáról, és német területekről jövő újabb bevándorlók kiirtották az erdőket, mivel szabad 
területre volt szükségük a szőlők telepítéséhez. 1745-ben már 22 család lakott itt, a településnek 109 lakosa volt. Egy 1748-as lélekösszeírásban szereplő 
név szerint felsorolt 113 személy mindegyike német volt.  Az emberek többsége fiatal házas volt, így az anyakönyvek tanúsága szerint 1739 és 1750 között 

évente 7-8 gyermek született. Ferbert kormányzó 1750-ben írt leveléből tudhatjuk, hogy ekkortájt igaz még 
csak 5 szabályos lakóház állt a területen, de néhány ember már a barlangokban is lakott. Később a hegy-
oldalba újabb lakásokat, pincéket, présházakat vájtak. A kastély feletti területen az erdős hegyek völgye 
Brunnenthal mentén, a Péter Pál utca környékén gyorsan megindult az építkezés. 

A legnépesebb telepes hullám az 1760-as években jött a folyamatos háborúk sújtotta elő-auszt-
riai tartományokból. Mária Terézia 1760-ban adott engedélyt a kivándorlásra. „Promontorra elsősorban 
Breisgauból és környékéről érkeztek az új honfoglalók”. A harmadik német bevándorlás II. József korában 
a Fekete-erdő környékéről történt. A negyedik nagy német betelepedés a XIX. század elején pedig Auszt-
riából indult el. Az 1850-es években már 1500 katasztrális holdon termeltek szőlőt. Promontor és Tétény 
községek kiépülése és fejlődése a békés 18. században ment végbe. A népesség fő jövedelme a szőlőmű-
velésből származott, ezt egészítette ki a kőfejtés. Schams Ferenc borászati szakember, várostörténet író 
szerint Tétényben évente 60-65 ezer, Promontoron mintegy 50 ezer akó bort termeltek. (1820-as évek) 

A 19. század végén a filoxéra járvány elpusztította a szőlők jelentős részét. Budafok már korábban elkezdett iparosodni, a XIX. század 
elején céhes formában például a hajómalomipar fejlődött ki. A borászaton kívül számos iparág, leginkább az élelmiszeripar telepedett le a vidéken. Ez jelentős munkás bevándorlást is eredmé-
nyezett. A pezsgő- konyak- és szeszipar a Törley család és 
Francois Lajos vezetésével (1869-.) a település fő ipari 
specialitása lett, s világhírnévre tett szert. Ezzel pár-
huzamosan folytatódott a környék további betelepülé-
se, magyarosodása és polgárosodása.  A 19-20. száza-
di bevándorlás a terület nagyobb arányú beépülését és 
infrastrukturális fejlődését is eredményezte. A település 
bekapcsolódott a vasúti hálózatba és 1899-ben megindult 
a HÉV közlekedés, 1898-ban villanytelep létesült, de 
Nagytétény csak 1917-ben jutott áramhoz. A közegész-
ségügyi viszonyok elégtelensége miatt (1866-os kole-
ra) égető kérdéssé vált a vízellátás. A budafoki vízmű 
1899-ben lett kész, a csatornázás azonban csak később 
az 1910-es évektől és lassan folytatódott.

A huszadik századi nagy népességnövekedés az 
1950-es Budapesthez csatolás után, az újabb ipari fejlesz-
tések és lakótelep építések következtében indult meg.  A 
hatvanas, hetvenes években a telekárak olcsósága miatt, 
nagyon sokan építettek családi házakat is a kerületben, 
amely megőrizte kertvárosi jellegét. Napjainkban mo-
dern lakóparkok is épülnek a még megmaradt beépítet-
len telkeken.

Német bevándorlók

Hochbaum Jakab  
és Adamaski Rozina

Péter-Pál utca



Képek az egyház életéből

Promontor és Tétény katolikus települések  
egyházi közösségeinek létrejötte

„Hiszek Benned Istenem, erősíts meg e hitemben,  
Szeretlek Istenem, segíts, hogy mélyebben szerethesselek.  

Te vagy igaz jótevőm, Hozzád folyamodom... 
 Tarts meg engem igazságszereteted szolgálatában  

és abban a Te kegyelmed erősítsen”
Részlet Savoyai Jenő imájából

Az elnéptelenedett földek 17. század végi és 18. század eleji betelepítése Habsburg birodalmi érdekek és az itteni földesurak igényei szerint zajlott: „Cuius regio, eius religio! - „akié a föld, azé a 
vallás” elve alapján. Mivel mind Tétény, mind Promontor földesurai katolikus hitű emberek voltak, birtokaikat is katolikus telepesekkel igyekeztek benépesíteni, a korábbi török idők reformációt követő 
kis csoportjai kénytelenek voltak elhagyni a települést.

A hit a középkori ember mindennapjainak természetes alkotóeleme volt. A messzi földre indult telepeseknek reménység, hit dolgában erősnek 
kellett lenniük, hisz nem indultak volna családostul a bizonytalan, ismeretlen országba. A német ajkú egyszerű földműves és kézműves családok évszá-
zadokon át őseik katolikus hitében nevelkedve éltek. Mindennapi életük kemény volt: a nehéz fizikai munka, az időjárás viszontagságai okozta éhínségek 
és az újra megismétlődő járványok (1739. pestis) gyakran megtizedelték soraikat, és önmaguk erejében kevésbé bízva, csak Istenhez fohászkodhattak sza-
badulásért. A Duna parton a sziklába vájt pestiskápolnában gyakran tartottak ájtatosságot az elhunytak lelki üdvéért, önmaguk szabadulásáért. Katoli-
kusként egyházi hagyományaikhoz, ereklyéikhez is ragaszkodtak. Mint külhonból menekülteket összetartotta őket a közös sors, így valószínű kezdetben 
szoros emberi közösséget alkottak.

Savoyai Jenő hadvezéri lángelmével megáldott, művelt, művészetpártoló arisztokrata volt. A leírások azonban 
szabálytalan arcú, kistermetű, egyszerűen öltözködő, a pompát kerülő, a feltűnéstől idegenkedő, magányos férfinak 
ábrázolják. A herceg katolikus hitben nőtt fel. Saját kezűleg írt, fenn idézett napi imádsága és tettei alapján joggal fel-
tételezzük, hogy hitben élő, emberséges arisztokrata lehetett. Jóindulatát bizonyítja, ahogy rokkant katonáiról gondos-
kodni kívánt, és az itt élő jobbágyai javát szolgálta (robotot más földesurakkal ellentétben csupán 8 napban határozta meg). Mindezekért a tetteit a népi emlékezet is sokáig 
megőrizte.  

A közösség tagjai, amíg az uradalom nem rendelkezett önálló plébániával és templommal, keresztelkedni, házasságot kötni a tabáni egyházközségbe jártak át. A 
templomok felépülése előtt a Savoyai kastély kápolnájában (Boldogságos Szűz Mária tiszteletére) jöttek össze a hívek, lelki gondozásukat pedig a budai kapucinus atyák 
végezték. Tétényben ugyancsak a kastély kápolnájába jártak az ottani katolikusok. A települések az esztergomi, majd a veszprémi egyházmegyéhez tartoztak.

Az első kis kőtemplomot, a Péter Pál kápolnát 1742-43-ban Knoll József promontori serfőző mester pestisjárvány idején tett fogadalma nyomán halála után 
lánya, Knoll Veronika és férje építtették fel. A kis templom védőszentje: Nepomuki Szent János volt. A hívek a nagyobb templom felépüléséig ide jártak misére és más kö-
zösségi alkalmakra. Az 1748-as lélekösszeírás szerint már több mint 110 német ajkú katolikus személy lakott a településen. A terület kegyura Mária Terézia királynő és az 
egyházi hatóságok szándéka egybe esett, hogy híveik vallásgyakorlatát méltó helyen végezhessék, ezért az elkövetkező évtizedekben mind Tétényben, mind Promontor köz-
ségben szükségesnek tartották egy nagyobb befogadóképességű templom építését. 1755. október 5-én Padányi Bíró 
Márton (1696-1762) veszprémi püspök szentelte fel a tétényi templomot Nagyboldogasszony tiszteletére, majd egy 

nappal később október 6-án ugyancsak ő áldotta meg Promontor település központi templomát, melynek patrónusa a királynő akaratából Szent Lipót 
lett. A püspökséghez tartozó plébániák életét Padányi püspök kemény kézzel próbálta felügyelni, jelentések, vizitációk alkalmával télen is elindult, hogy 
tapasztalatot szerezzen egyháza tagjainak vallásgyakorlásáról. 

Egy kánoni látogatás szerint bár az eklézsia tagjai szegények voltak és nehezen fizették kötelezettségeiket, az egyházi rend és fegyelem ellen csak 
néhányan vétettek. A templomok berendezéseit, kegytárgyait, majd a három keresztből álló kálváriát a tehetősebb hívek adományaiból építették. Saját 
tisztelendőt csak az 1758-as évben kapott a község.  Korábban 25 éven keresztül József páter kapucinus rendű pap látta el a hívek lelki gondozását. Az 
1778-as összeírás a zsellér községben 571 katolikus vallású nagykorú személyt és 321 kiskorút tartott nyilván. Ezek az összeírások részletesen közlik az 
itt élők nevét, egyházi hovatartozását, az épületek leírását, egyházi személyek szolgálatát, javadalmazását, utalnak a hívek vallási gyakorlatára pl. jártak-e 
rendszeresen templomba, megnevezik az adakozókat is. A helyi egyház 1713-1763 közötti kezdeti története a Historia Promontoriana, egy kapucinus 
atya által írt (bécsi egyházi levéltárban található) kéziratban maradt fenn részletesen.

A három évszázad során sok hűséges névtelen és személyében is ismert egyházi vezető, plébános szolgált a kerület közösségeiben, nevüket az egyházközségi krónikák és híveik számon is tartották. A 
XX. század közepéről egy személy nevét emelném ki név szerint dr. Mezgár Lajosét (1891-1970), akit a legnehezebb időkben, 1943-ban helyeztek Budafokra és 1951-ig szolgált itt.  

A művelt és tudós lelkész a szegények gondozását, az elesettek felemelését tartotta hivatásának.  „Ahhoz, hogy valaki ilyen plébános legyen, nagy tudással, széles látókörrel kell bírnia. Az a jó plé-
bános, aki tele van ideával és egyúttal energiával.” vallotta. Nem állt meg az elmélet szintjén, kora reggeltől késő éjjelig dolgozott szegényeket istápolt, munkásakadémiákat szervezett, diákoknak és ipari 
tanulóknak menzát létesített, hajléktalanoknak átmeneti szállást szerzett, zsidó származásúakat mentett, majd a kitelepítéskor kiállt sokak védelmében. A munkások atyjának is nevezték. Természetesen az 
új politikai hatalom nem nézte jó szemmel tevékenységét, különösen az iskolák államosítása elleni akcióját és népbírósági pert indítottak ellene. Ezelől menekült Brazíliába, ahol haláláig egy szeretetház 
lelkésze volt. 

Kerületünkben napjainkban is a katolikus vallásúak vannak többségben, az 53 ezer lakos 65 %-a katolikus. A mai öt helyi katolikus egyházközség (Budafok-Belváros, Budafok-Felsőváros, Nagytétény, 
Budatétény és Baross telep) tevékenyen részt vesz hívei lelki gondozásában, a hitoktatásban, az ifjúság és családok életében. Honlapjainkon megjelent információk alapján a kerületben is jelentős szerepet 
játszanak a kulturális és közösségi alkalmak megteremtésében és ápolásában, a családok összetartásában, az ifjúsági mozgalmak (cserkész) szervezésében, erről az évente megrendezett közös ökumenikus 
összejöveteleken élőben is tudomást szerezhettünk. 

Templom tér Szent Lipót Templom

Savoyai Jenő herceg

Budafok 1899-ben

Kálvária hegy

Szent Mihály kápolna 1914



Ma a városképileg kiemelkedő látványosságok a felújított Savoyai tér és környéke a négy, különböző korból származó templommal, a romjaiban is szép Törley mauzóleum, Budafok 
régi kastélyai: a Törley, a Sacelláry, a Czuba-Durozier, Nagytétényben pedig az egykori Száraz-Rudnyánszky barokk kastély (ma múzeum).  Az utóbbi évek, évtizedek felújításainak köszön-
hetően sok műemlék épület, köztük számos templom, kálvária, emlékmű is megújult. Új arculatot kapott Nagytétény főutcája, a Szentháromság tér környéke a modern Cziffra György Kultu-
rális központtal, és az egykori zsidó imaház a Nagytétényi úton gyönyörű ékszerdobozként könyvtári funkciót kapva éledt fel. Persze nem hallgathatjuk el, hogy számos régi épület romosan, 
felújítatlanul éktelenkedik a település legfőbb útvonala mentén.

A korábbi három önálló település az átépítések ellenére nem vesztette el annyira korábbi arculatát, mint Budapest néhány más külső kerülete.  Az 1950-ben peremkerületté vált, lassan 
összeépült települések nem nevezhetők jellegtelen lakótelepek és ipari épületek halmazának, megmaradt néhány jellegzetes promontori és tétényi utca, házsor, köztük „Isten hajlékai” és számos 
fogadalomból született emlék. Megmaradt a kerület egy részének falusias, más részének kertvárosi jellege. Egy 1960-ban megjelent cikk ugyan harsányan hirdette: „Korszerű munkáskerületté 
fejlődik a borkereskedelem városa” (Magyar Nemzet), de ez a terv nem valósult meg teljesen. A kerület elsősorban domborzata miatt nem esett, eshetett nagyobb mértékben áldozatul az átépí-
téseknek. A hatvanas és hetvenes években ugyan itt is megkezdődtek a szanálások, lakótelep építések, de alapvetően csupán a budafoki belváros bevezető utcáinak részben kis házai tűntek el 
(a Leányka utcai magas házak felépítése miatt) a korábbi település jellegzetes képéből.  

Péter Pál kápolna (1748) (Péter Pál utca)
Nagytétényi Zsinagóga (kb. 1750) (Nagytétényi út)
Nagytétényi Nagyboldogasszony templom (1755. okt. 5.)
Szent Lipót plébániatemplom (1755. okt. 6.) (Savoyai tér)
Szent Mihály kápolna (1780) (Kápolna utca)
Első Baptista Imaház (1900) (Gellért utca 9.; ma a Menedék Alapítvány otthona) 
István Király plébániatemplom (1912. szept. 22)
Magyar Feltámadás temploma – azaz Budafoki Református Templom (1927. október 2. )
Budafoki Evangélikus Templom (1929. június 30.)
Nagytétényi Református Templom, Angeli utca (1929)
Baross Gábor-telepi Jézus Szíve plébániatemplom (1933-1948)
Budafok-felsővárosi Katolikus Templom 1950. június 18. (Pannónia utca)
Budafoki Baptista imaház - Isten háza (1982. szept.) (Péter Pál utca)
Rózsakerti Baptista Közösség imaháza (2008) (Jókai utca) 

Budafok Golgota-domb

„Íme, az Isten hajléka az emberek között”
 Jel 21: 3. 

 Kevés városrész rendelkezik ennyi szakrális építménnyel. „A lakóházak közül a templom az ég felé mutat. A város hangjai között a ha-
rangszó Isten felé hívogat. Ahhoz, hogy egy város valóban emberhez méltó lakhely legyen, kellenek a templomok. Az ember lelke mélyén van egy 
olyan éhség, amit semmilyen földi kenyér nem tud jóllakatni… Az emberi szívben ott van ez az ég 
felé mutató, Istent megsejtő torony, ott hangzik a Teremtő kristálytiszta hangja.” írja Székely János 
püspök a Szent István király plébániatemplomról megjelent monográfia bevezetőjében.

A templom szerepe egy kis település életében a 17-18. században központi jelentőséggel bírt, 
általában a település centrumában épült, s kiemelkedett a kis házak közül. A templom harangjai 
már ebben az időben naponta háromszor: reggel, délben és este imára hívták a híveket. Istentiszte-
let, mise előtt háromszori harangszó hívogatott, körmenetek idején folyamatosan zúgtak a haran-
gok, melyek különleges ünnepi hangulatot jelenthettek a hívek számára. 

A templom másrészt közösségek közös „második” otthona, olyan tér, amely nem csupán va-
sárnapi istentiszteletek színhelye, de különböző alkalmak (pl. esküvő) helyszíne is, ahol találkoz-

hatunk egymással. A kerület középkori templomait kivéve, mai napig megőrizte és korszerűsítve használja egyházi épületeit, templomait.

Budafok a kerületet kutató helytörténészünk, Garbóczi László szerint a továbbélő hagyományok városa, mivel sok értéket (tele-
pülésszerkezet, építészeti és tárgyi emlékek) megőrzött a múltjából. A mai XXII. kerület városképét, utcáit, épületeit, építményeit szemlélve sokféle időszakból származó, sokféle funkciójú 
épület, építmény, foghíjtelkek együttese (kavalkádja) fogadja az ide látogatót.  Ha időt nem sajnálva sétát teszünk a domboldal kanyargós utcáin, elidézünk a félreesőbb helyeken, és történetileg 
szemléljük a környezetünket, sok rejtett szépséget fedezhetünk fel: 18-19. századi lakóházak kapuit, oromdíszeit, kápolnákat, fogadalmi emlékműveket, temetői síremlékeket, melyek az elmúlt 
századokban itt élt emberek életének emlékeit őrzik. 

Templomok, imaházak, egyházi emlékek a városképben

Szent Mihály kápolna

Szent Donát kápolna és oszlop

Budafok Temetőkápolna 1958Szent Flórián szobor  
Nagytétény Budafoki Stáció

Korabali képeslap Nagytétényből

Nagytétényi Zsinagóga



„Tebenned bíztunk eleitől fogva, Uram, téged tartottunk  
hajlékunknak!  Mikor még semmi hegyek nem voltanak,  

hogy még sem ég sem föld nem volt formálva...” 
Zsolt 96,12 

 1517-ben Luther fellépése után hazánkban is elterjedt a reformáció. Mohács után a török elfoglalta Tétényt, a megtizedelt hívek pásztor nélkül ma-
radtak: ekkor Ráckevéről hívtak protestáns prédikátorokat, így Szegedi Kis István reformátort. A török leverése utáni időkben Száraz György azonban ki-
jelentette, hogy birtokán csak katolikus dolgozhat, emiatt a protestáns hívek szétszéledtek. Egészen az 1851-es népszámlálásig Tétényben nem volt protestáns 
lakos, de 1880-ban már volt: 83 református élt itt. 

A XIX. század végén fejlődésnek indult a környék, Megindult a villamos a Gellért tér felé, átadták az első 
vízművet és villamosították a települést. Ezt a korabeli sajtó így kommentálta: „A villamos fény világosságot ad községünknek, a villamos erő bevisz bennünket 
Budapestre, a Duna tisztára szűrt vize égő szomjunkat oltja. E hármas jóért elsősorban az elemek Urának mondunk köszönetet, aki minden jó forrása.” (1899. okt. 
8.) Az iparosodás a Budafok népességének nagy számbeli növekedésével járt, s ekkor számos protestáns vallású ember költözött a környékre. A hitbeli ébredés a 
háború utáni gazdasági válság sújtotta évek nehézségei ellenére, vagy pont emiatt nagy lendületet vett a városszéli településeken. Két elkötelezett lelkipásztor 
pedig felkarolta és nagy lelkesedéssel irányította a közösségek hitéletét, templomépítő akciójukat. Szinte csodának tűnik, hogy a semmiből építették fel a két 
gyönyörű templomukat Budafok központjában. Persze a helybéli vezetők és értelmiségi emberek segítségére is számíthattak. A Budafok és vidéke számaiban is 
számos hirdetmény jelent meg a helyi kaszinóban, vagy a társas és olvasókörben tartott református istentiszteletekről, egyéb alkalmakról, hittanoktatás felhívásról, 
vagy gyűjtési akciókról, sőt publikálják az adakozók listáját is.

Budafokon 1899-ben egy helyi gazdag borkereskedő Seybold Frigyes karolta fel a protestánsok ügyét és ő szervezte meg az első istentiszteletet egy itteni 
lakos házának udvarán. Hegedűs Sándor nevű körállatorvos elment a budai lelkészhez, Haypál Benőhöz (1869-1921), hogy tartson Budafokon istentiszteletet, és 
szervezze meg a hitoktatást.

 Az első kis imaház a Kereszt utca és az Árpád utca sarkán épült fel 1910-ben, ennek képi ábrázolása is fenn maradt. A telket Tóth József tanfelügyelő 
adományozta.

Ez az épület 1917-ben már kicsinek bizonyult, ezért a gyülekezet az egykori Törley téren vásárolt 
egy telket. 1922-ben új lelkésze lett a budafoki reformátusoknak Demjén István (Bp. 1888 – Örkény,1962) 
személyében, aki óriási hittel és lelkesedéssel fogott hozzá a gyülekezet szervezéséhez és az új templom 
építéséhez.  A református hívek száma egy évtizeden belül megduplázódott. Szinte hihetetlen, hogy a többségében kis jövedelmű emberből álló gyüle-
kezet milyen csodákra volt képest. (Demjén István adatai szerint 95%-ban gyári munkás, 4%-ban altiszt, villamoskalauz, motorvezető, stb., mindössze 
1%-ban tisztviselő, illetve diplomás ember.) Sokan jöttek a trianoni határokon túlról. 1924 tavaszán komoly gyűjtőmunkát indítottak. Demjén István 
szerény lelkészi fizetéséből és megtakarított pénzéből tett egymillió koronás adományt, Madary Lajos főgondnok ötszázezer koronát ajánlott fel. Az 
1924-es év 52 vasárnapjából 18 alkalommal utazott el a lelkész a presbiterekkel vidéki gyűjtésre, így jött össze az építkezés költsége. A felvett hitele-
kért a gyülekezet vezetői feleltek vagyonukkal. 

Isten kegyelméből Demjén munkájának és a hívek összefogásának meg is lett az eredménye: Ravasz László püspök 1927 októberében szentelte 
fel a ma is álló templomot.  Evangelizációs tervét folytatva a lelkész Kelenvölgyben gyülekezeti házat, Nagytétényben és Albertfalván imaház építését 
szervezte. Pásztori feladatain túlmenően 1922-ben cserkészcsapatot alapított, diakonisszaállást szervezett a szegény családok támogatására, valamint 
balatoni telken nyaranta gyermekeket táboroztatott. Teljesen árva gyermekek gyámságát személyesen vállalta, öregek napi ellátását szervezte, ajánló-
levelei révén sokan jutottak álláshoz budapesti üzemekben.1925-ben gyülekezeti lapot indított Egyházi Híradó címmel. Demjén István 1952-ig volt 
lelkésze a budafoki gyülekezetnek, amikor politikai nézetei miatt kényszernyugdíjazták és Örkénybe telepítették ki családjával. 2012. augusztus 31-
én a Rózsakerti Református Iskola felvette a kerület nagy ébredést hozó lelkész nevét. Sajnos a gyülekezet a következő évtizedekben létszámában és 

közösségében hanyatlásnak indult. Későbbi lelkészei: Kenéz Ferenc, Virágh Sándor, Tánczos Zoltán, Pásztor János, Illés Dávid és 2002-től Nagy Péter lettek, akik újra élesztik a helyi közösséget. 

Demjén István és felesége 1952

A Templom avatása 1927

A protestantizmus korai megjelenése a kerületben

Első református imaház - Kereszt utca

1880-ban a környék evangélikusainak száma Albertfalvát is beleértve 69 volt. Húsz év múltán ez a szám elérte a 159-et, 1910-ben pedig a 391-et. Az első említett protestáns 
istentiszteleten evangélikusok is részt vettek. Mind a református, mind az evangélikus hívek egészen az 1935. novemberi templomszentelésig nagy egyetértésben közös helyen hirdet-
ték az igét. Mivel az evangélikusok száma 1920-ban már elérte a 840-et, egy év múlva a Kelenföldi egyházközség önálló Evangélikus Leánygyülekezetet hozott létre Budafokon.  

Petrovics Pál (1870-1946) lelkészsége idején alakultak szervezetileg önálló missziói egyházzá. A budafoki 
gyülekezet alapítója a Brassó vármegyéhez tartozó Hosszúfaluban, az evangélikus csángóknál kezdte szolgálatát 
1898-ban. A román katonák 1916-ban felgyújtották a paplakot és 1920-ban Petrovics életveszélyes fenyegetést ka-
pott, ezért a feleségével, öt kisgyermekkel – részben rokon gyerekekkel - és két bőrönddel Magyarországra menekült. 

Budapesten évekig vagonban laktak. A már nem fiatal lelkész a száműzetésben sem tétlenkedett, 1925-ig a XI. kerületben, majd Budafokon 
lett hitoktató.  A környező településeken szórványban sok evangélikus család élt. A lelkésznek sok családlátogatás és evangelizálás után 
sikerült létrehoznia az önálló egyházközséget, amelynek 1942-ig volt vezetője. Munkásságára sokan emlékeztek, egy idős budafoki asszony 
mesélte, hogy a tiszteletestől cipőt kaptak a nagy válság idején, mivel mezítláb jártak. Petrovics lelkész nemcsak áldozatkészségéről, jó 
szervezőkészségéről volt híres, hanem irodalmi munkásságáról is. (Nagyapja, Petrovics János Petőfi unokatestvére volt. ) Egyik húsvéti pré-
dikációját végig versben mondta el. „Jézus mindenütt” címmel 1913-ban jelent meg verseskötetének fő gondolata, hogy Krisztus kell, hogy 
legyen mindennek a fókuszában.

Saját templomuk építése Sándy Gyula tervei alapján indult 1934-ben, s nagy tempóval tizenöt hónap múlva már el is készült a mai piac 
mögötti területen a Játék utcában, a régi erdélyi templomok stílusában.  A világgazdasági válság után ez az építkezés, mely szintén közösségi 
összefogással valósult meg, kisebb csodának számított. Az új evangélikus templom felszentelésekor a református testvérek együtt ünnepeltek 
evangélikus társaikkal és együtt vonultak át a Játék utcai épületbe, ahol Raffay Sándor evangélikus püspök celebrálta az ünnepi alkalmat 
1935-ben. Petrovics 1942-ig pásztorolta a közösséget. Nyugdíjba vonulása után Kökény Elek lett a lelkész és vészelte át a gyülekezet a II. 
világháborút. (1942-47 között.)

„Az 1945-70 közötti időszakban a gyülekezetet sok kisebb-nagyobb megpróbáltatás érte, melyek súlyos válsághoz is vezettek. Nem csoda, hogy a koncepciós perekkel, besúgásokkal, likvidálásokkal 
terhes időszakban, a gyülekezetben is több személyes válság bontakozott ki. A támadások 1951-ben a korábbi felügyelőt, pénztárost érték, bár az ellene lefolytatott pénztárvizsgálat ártatlanságát igazolta, 
majd utóda és maga a lelkész került sorra. 1954-ben az új lelkészt választottak, ennek ellenére az istentiszteletek és egyéb alkalmak látogatottsága rohamosan csökkent. Ez a folyamat 1956-57-ben, majd 1968-
69-ben megtört, egy-egy rövid időre ismét fokozódott a hívek aktivitása, azonban a diktatúra megszilárdulása ezt a kedvező fordulatot újra visszafordította.  1957. után újból csökkent a konfirmandusok száma, 
és alig volt résztvevő a Bibliaórákon. A rendszerváltás után a gyülekezet új erőre kapott. Jelenleg is virágzik, és fejlett hitéletén túl, számos más, kulturális, de egyházpolitikai kezdeményezés is fűződik a 
nevéhez. Budafoki Evangélikus Gyülekezet vezetői hiszik és vallják, hogy mindez nem lett volna lehetséges, Istenbe vetett hit, és az ebből fakadó élni akarás nélkül.  2012-től Hokker Zsolt fiatal lelkész, akit 
2004-ben szenteltek fel, vezeti nagy lelkesedéssel a megújult gyülekezetet.

„Boldogok, akik a Te házadban lakoznak, és dicsérhetnek Téged 
szüntelen.”…”Mert jobb egy nap a Te udvaraidban, mint máshol ezer” 

Zsolt 84 
Az evangélikus gyülekezet létrejötte

Budafoki Evangélikus 
templom

Budafoki Evangélikus templom avatása 1935



A budafoki gyülekezet egy határozott és hitben elkötelezett német evangelizátor látásának és kitartó munkájának 
köszönheti létrejöttét. A Hessen tartományi Grossbuschek városban született Meyer Henriket (1842-1919), a Wesselényi 
utcai gyülekezet és számos magyar közösség megalapítóját Isten 1881-ben, nyolc évvel Budapestre érkezése után vezette 
evangelizálni a főváros melletti Promontor községbe. Első feleségével, az észtországi Mathilde Michelsonnal 1873 már-
ciusában jöttek Budapestre, ahol Meyer Bibliát áruló ügynökként kezdett el dolgozni. Eredeti szakmája az asztalosmester-
ség volt, jól jövedelmező odesszai gyártelepét hátrahagyva jött hazánkba. Fő célja az ige hatékony hirdetése, az emberek 
Istenhez vezetése lett. Családi körben, bérelt helyiségekben előre meghirdetett előadásokon prédikált, másrészt lakásában 
vasárnapi iskolai gyermekcsoportokat is tanított. Munkaadója, a Brit és Külföldi Bibliatársulat nem vette jó néven evan-
gelizálását és megszüntette anyagi támogatását. Meyer, bár nem tanult meg jól magyarul, (tolmács segítségével prédikált), 
szerette hazánkat, felvállalta az itteni emberek társadalmi és lelki problémáinak kezelését, és életének további évtizedeit 

romló egészsége ellenére a magyar misszió szolgálatában töltötte el. Biblia-ismerete, szónoki képessége híres volt, közéleti személyek is elmentek meghallgatni 
prédikációit. A magyar misszió legalizálása érdekében ellenzéki politikusokkal, így Irányi Dániellel kapcsolatba lépve, próbálta a baptisták ügyét a parlament 
elé vinni. 

A budafoki látogatásokat a német anyanyelvű közösség inspirál- hatta. Problémát jelentett azonban a zárt 
katolikus közösség, valamint a falu vezetőinek ellenállása, de Meyer elszántan győzte le az akadályokat, s az 
első kudarcok nem térítették el szándékától. „1881. február 2-án, az ottani községi bírónak olyan értelmű 
értesítést küldtem, hogy vallásos előadást tartok. Előzőleg meg- egyeztem az egyik vendéglőssel, 
helyiségeinek a bérbeadását illetően. Úgy a bíró, mint az esküd- tek igyekeztek rábírni arra, hogy álljak el az előadás megtartásától.” 
Egy hét múlva sikerült újabb helyszínt bérelnie. Egy barlang- lakás udvarán tartott előadást mintegy 200 személy jelenlétében. 
A falu vezetői konfliktustól tartva ”ellenőrzésükre” a rendőrbiz- tost, a község bíráját és esküdteket is kirendelték. A baptista misz-
szió kezdete Budafokon eredményes lett. Az első bemerített ta- gok a katolikus helybéliek közül kerültek ki. 1881. december 8-án 
Verwagnernét, majd 1882. március 25-én Wespeller Jánost és nejét merítette be. 1882-től Verwagnerné Kiskőbánya (ma Gá-

dor) utcai szegényes lakásában tartottak rendszeres istentiszteleteket, ő özvegyen nevelte 
négy gyermekét és kis fűszerüzlete volt. A Verwagner családnak egy leszármazottját, Irmát 
1960-ban merítették be Pesterzsébeten. A katolikus közösségben nem egyszer érték támadások 
az „újhitűeket”, ennek elle- nére sem Mayer, sem a hívek nem hátráltak meg. A Gellért utcai imaház 
megépítéséig vasárnaponként szekérrel vagy gyalog jártak be a Wesselényi utcába, vagy egy-egy családnál jöt-
tek össze, mivel a HÉV közlekedés Buda- fok és a Gellért tér között csupán 1899-ben indult meg. Sajnos sem a századforduló idején 
megjelent helyi sajtóban (Budafok és vidéke) sem a Békehírnök hasábjain nem jelent meg híradás a közösségre vonatkozóan, de a visszaemlékezők 
szerint a kis gyülekezet lassan gyarapodott.

Mayer Henrik arról álmodott, hogy a promontori hegy tetején imaház épüljön, ezt jelentős pénzadománnyal önmaga is segítette. Ez a vágya 
be is teljesült. A domb tetején levő Gellért utcában 1900-ban megépült a 200 férőhelyes imaház (három lakással). Nagy álom volt ez, hisz a gyüle-
kezet tagjainak a száma ebben az időben nem érte el a félszázat sem. A tagok létszáma akkor 20 körül volt, de a gyerekekkel és látogatókkal együtt 
persze sokkal többen jártak az alkalmakra. A Meyer vezette Wesselényi utcai közösségből vendég igehirdetők jöttek ide istentiszteletet tartani: id. 
Lehoczky József, Braitigam Henrik, Gromen János, Stimmer István. A gyülekezet első állandó lelkipásztora a 35 éves korában hirtelen elhunyt 
Steiger Mátyás (1881–1917) volt, aki 1910-től hét éven keresztül vezette a gyülekezetet. Egy svábhegyi német család sarja volt, életének 18. évében 
tért meg, és 1900. június 3-án merítkezett be a Wesselényi utcai gyülekezetben. „Ifjúi erejét teljesen az Úrnak és népének szentelte. Szorgalma által 
lett énekesből ügyes orgonistává, dirigenssé; tolmácsból a prédikátornak jó helyettesítője az igei szolgálatban.” Boldog, tizenegy évig tartó házas-

ságában hat gyermeke született, bár kettőt hamar elszólított az Úr. A beszámolók szerint zenei „őstehetség” volt. A kis létszámú gyülekezetben ének- és zenekart szervezett. A felesége és a 
leányai is nagyon szépen énekeltek. Jó igehirdető és nagyon közvetlen ember volt, mindenki szerette, halálakor megrendülten búcsúztatták Meyerék valamint a budafoki gyülekezet tagjai a 

budafoki „régi” temetőben.

Steiger halála után leánygyülekezetként a közelebbi csepeli közösséghez csatlakoztak. 
Bauer József, Braitigam Henrik, majd Kreis Jakab (Meyer tanítvány) vezette a gyülekeze-
tet. 1928-ban Karbich György, majd Fritz Zemke 1932-1933-ban pásztorkodott Budafokon. 
A visszaemlékezők a gyülekezet visszaeséséről szóltak. Más protestáns történelmi egyházak 
hathatós növekedése mellett, amelyek a tömegesen bevándorolt magyar nyelvű lakosságot a 
sajtón keresztül is hathatósan megcélozták, a budafoki német közösség zöme katolikus maradt, 
a kis német baptista közösség pedig izolálódott. 1934-1944 között Dékány Elemér csepeli 
lelkész járt át Budafokra. „A német nyelvű korszak végén a politika és a sovinizmus behato-
lása is rossz hatással volt a helyi közösségre. A családok, emberek közötti bizalom megtört. A 
kitelepítések után szinte csak néhányan és azok is lelkileg megtörve maradtak meg a budafoki 
gyülekezetben. „A német anyanyelvűek közül a népes Hochbaum család jelentett biztos bázist 
a jövőre nézve.” Több német család még a kitelepítés előtt távozott, másokat erőszakkal tolon-
coltak ki az országból. 1945-ben lezárult a Budafoki Gyülekezet német nyelvű korszaka. „Isten 
kegyelme azonban megőrzött egy „magot”, amely – már magyar nyelven – újra gyümölcstermő 
fává növelte a gyülekezet misszióját.”  

1945 és 1951 között az idős Nagy Pál vállalta el és gondozta a megfogyatkozott gyülekezetet. Okos és melegszívű tanítónak, vasárnapi iskolai vezetőnek tartották. 1951-1953 között Tóth 
Gábor az énekkari szolgálat fejlesztője, majd 1953-1959 között Reviczki Mátyás vezették a gyülekezetet. 1959 és 1962 között Kun Gyula nem avatottként teljesített szolgálatot. 1960-ban 29 
tagból állt a gyülekezet, az énekkarban 16-an énekeltek. Innentől kezdett gyarapodni a gyülekezet a kerületbe költözőkkel, más baptista közösségekből jövőkkel és frissen megtértekkel. 1960-
ban Kun Gyula vezetésével bemerítési ünnepség volt Pesterzsébeten ahol két Hochbaum leány, Klein Ferencék és a már említett Verwagner Irma álltak a medencénél. A Gellért utcai  imaház 
nagyon rossz, elhanyagolt állapotba került. Kovács Imre 1963-1966 között, a mélyreható igehirdetésein kívül melegséget, békességet és szeretetet hozott a gyülekezetbe.

„Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról,  
akik szólották néktek az Isten beszédét…” 

Zsidókhoz írt lev. 13,7. 

A Hochbaum család régi háza

Szent Gellért utca első imaház

Meyer Henrik időskorában,  
második feleségével

A Budafoki Baptista közösség első 80 évének története

Wesselényi utcai imaház

Hochbaum kis család 1944



„Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. 
Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz,  

hanem csak Isten, aki a növekedést adja.”
1. Korinthus 3:6-7 

Kovács Géza lelkipásztor 41 évesen, 1966. november 20-án jött Budafokra és szolgált itt 23 évet. Azzal a feltétellel kapta meg a gyüleke-
zetet, hogy abbahagyja az országjárást, azaz befejezi az evangelizálást. Az egyházi hivatal vezetői persze nem tudhatták, hiába kötik röghöz őt, 
evangelizációs területe továbbra is az ország marad. Mint „iderendelt” lelkipásztor jött, és teljes munkaidős újpesti telepvezetői munkája mellett 
végezte a lelkipásztori feladatot. Szerinte a lelkes fiatalok csoportja mellett, melyben saját gyerekei is szerepet vállaltak, a „közösség melege, eleven 
élete és Krisztus által belőlük áradó szeretet ereje” ragadta meg az ide érkezőket. Mivel a tagnyilvántartást lelkiismeretes pontossággal kezelte ezek 
„az adatok, mint hőmérő” mutatták a gyülekezet lelkiállapotát és változásait. 1967-ben 32 bemerített és rendezett taggal kezdték az évet. Négy év 
alatt hatvan taggal növekedett a kis közösség. Ekkor jelentősebb volt az odaköltözők száma (48), mint az új megtérőké (20) és csak tízen költöztek 
el, ketten haltak meg, négyen pedig „visszatértek”. A hatvanas években népszerű lakóhellyé vált a XXII. kerület, sokan 
építettek itt családi házat.  1970-ben 94 lett a tagok száma. A következő hat évben (1971–1976 között) ugyancsak 60 taggal 
növekedett a közösség. 

Hosszú éveken át – egészen 1977-ig – csak a Gellért utcai, 1900-ban épült imaház és lakások visszaszerzésében 
gondolkodott a vezetőség. Első lépésként a 84 m2-es imaterem modernizálását végezték el. Teljesen új automata fűtést, 
lambériázást, új padokat, parkettázást, festést, szószéket készítettek, a világítást korszerűsítették. 1971 novemberében avat-
ták fel az új orgonát. Az épületet külsőleg is felújították. A nagy templomépítésre Isten kegyelméből került sor. Az Isten 
háza nagy csodák és nem mindig pozitív történések (támfal, pinceomlás) sorozataként, de végül sikeresen épült fel a Péter Pál utcában. A gyülekezet 
tagjainak áldozatos munkájával, házilagos kivitelezésben készült, a fő terveket, műszaki irányítást Barbarics Lajos végez- te, a gépészeti tervezést és 
a kivitelezést Kovács Zoltán és Péter irányították. A gyülekezetből pedig mindig voltak önkéntes segítők. A nagy bevetést igénylő munkáknál külö-
nösen sokan jöttek más gyülekezetekből, egész brigádok.  A pénz dolgában csodákat éltek át, mert nem kellett pénzhiány miatt egy napot se leállni 

az építkezéssel. Az egész gyülekezet részt vett az építkezés fizikai és 
anyagi megvalósításában. „Vidámság, öröm, egyetértés.”- emlékezik id. 
Kovács Géza lelkipásztor ezekre az évekre. A megnyitó ünnepséget 1982. 
szeptember 11-én tartották meg országos vezetők jelenlétében. Nemcsak harcos, hanem győzelmes évek is voltak a nyolcvanas 
évek. Ebben az évtizedben megduplázódott a tagok száma, a bemerített, úrvacsorázó tagok száma több mint 270 lett. Gyermekek-
kel és látogatókkal persze ennél jóval többen jártak az alkalmakra. 

Páter Pál utcai imaház

A budafoki baptista egyház fejlődése  
1960-as évektől napjainkig

Az Imaház építése 1981

Ifjúsági kirándulás 1972-1973

A növekedés egyik forrása, az akkori vezető meggyőződése 
szerint a kiscsoportos közösség volt. A vasárnapi istentiszteletek 
előtt tizenkét csoportban beszélgettek és imádkoztak együtt. A nö-
vekedést, a megtéréseket az evangelizációk, más gyülekezetekkel 
szervezett ifjúsági alkalmak is serkentették. Az akkori időkben bár 
az egyházi hatóságok nem nézték jó szemmel, sok külföldi evange-
lizátort is meghívtak: Martin Homann (Fiatalok Krisztusért német 
szervezetének vezetője), Paul Bubar és a Word of Life munkatársai, híres keresztény zenészek, vagy kórusok gyakori vendégként szerepeltek Budafokon, az ilyen ünnepi rendezvényeken sokszor több mint 
600-an is bezsúfolódtak a szép új imaházba. 

1989. április 16-án a Budafoki Gyülekezet ifj. Kulcsár Tibort hívta meg lelkipásztornak, aki a Berettyóújfalui Gyülekezetben végzett három éves szolgálata után jött kerületünkbe Isten vezetése 
által. Budafok közössége a fiatal lelkipásztor elkötelezettsége miatt töretlenül növekedett tovább. 25 évig szolgált a 
gyülekezetben, amelynek szónoki tehetséggel megáldott igehirdetője volt. A lelkipásztor a MERA országos mun-
kájában is tevékenyen részt vállalt, a gyülekezetből többeket bevont a megújuló rádiós misszióba. A klasszikus ala-
pokon építkező ének- és zenekar, valamint (már megszűnt) harangzenekar országosan ismert. Alakulóban van egy 
kislányokból álló csengettyű-zenekar. Örömmel fogadtak vendégségbe más gyülekezeti kórusokat, és mentek más 
gyülekezetekbe szolgálni. Életükről a Bétel című lapban olvashatunk bensőséges riportokat, bizonyságtételeket és 
visszaemlékezéseket. Az utóbbi évtizedekben sok itteni családból származó megtérővel, a világból jött fiatallal és 
betelepült családdal bővült a gyülekezet, miközben sokan kiköltöztek az agglomerációba is. A budafoki gyülekezet 
létszáma 2014-es adatok szerint 310 fő. Az anyagyülekezetből indult a Menedék Alapítvány misszió, amelyet még az 
előző lelkipásztor indított el. A közelben, a volt Gellért utcai épületben hátrányos helyzetűek számára átmeneti ott-
hont üzemeltetett és üzemeltet ma is.  (ma Kismama otthon). Ebből a misszióból nőtt ki a Bodrogi és Kiskunmajsai 
Gyülekezet is. A Budafoki Baptista Gyülekezetből 1989 és 2006 között Magyarországon, Kárpátalján és Kazahsz-
tánban a gyülekezetek 3 nemzedékébe tartozó 11 gyülekezet, illetve missziós csoport jött létre. Ezek közül néhány 
(Diósd, Budaörs, Törökbálint) részben a Rózsakerti gyülekezet „sarja” volt. A gyülekezetben többféle csoport mű-
ködik, internetes honlapjukon részletesen tájékozódhatunk összejöveteleikről, ünnepi alkalmaikról sok képes beszámoló tekinthető meg. 

A”BUBI”- azaz budafoki baptista ifjúság, a gyülekezet fiataljaiból szerveződő aktív, élő közösség már a 70-as évektől létezik. 2004 szilveszterén összejött nyolcvanhárom fiatal a korábbi évek gya-
korlatát felfrissítve, a fő hangsúlyt a rendszerességre, a közösség gyakorlására, Isten alaposabb megismerésére helyezte. Felépítettek egy alkalmas vezetői csapatot, majd egy-két év után bibliatanulmányozói 
csoportokat alkottak. Jelszavuk, “Isten jár előttünk” nem csak szállóige lett a fiatalok között, hanem életfelfogás. Utcai, lakótelepi evangelizációkat, más gyülekezetekkel közös programokat, fiatalos, vidám 
hot-dog partikat is szerveznek. Korábban hét évig Galambos András, ma Sztasák Áron vezeti a csapatot, zenekaruk a Bubi-band.

Bemerítés 1988

Az Imaház megnyitó ünnepsége  
1982. szeptember

Karácsony ’90-es évek Karácsony 2013



„Fontos a család és a ház, amelyben élünk. A házainknak saját légköre van a nap 24 órájában felkeléstől lefekvésig. Ez érzékelhető, ahogy egymással bánunk, ahogy esténként olvasunk a gyerekek-
nek. Az egész háznak keresztény szellemisége van, mert Krisztus közöttünk van. És itt nemcsak a saját családunk keresztény lelkisége formálódik, hanem másoké is, mert a házainknak kisugárzása van.” 
(Család és hit című interneten található cikk, szerzője ismeretlen).

Sok hívő család ajtaja nyitva állt a vendégek számára, evangelizációs munkájukat így tudták hatékonyan kifejteni. Hochbaum Mihály szoba-konyhás lakásában gyermekeinek csendben kellett len-
ni, amikor tea mellett édesapjuk a Bibliát magyarázta szomszédoknak, ismerősöknek. A már elhunyt Sellyeiné Csöpike sem tudta elképzelni a vasárnapi ebédet vendégek nélkül. „Hellinger Feri bácsi az 
elégedettségével, egyszerű hitével és a családja vendégszeretetével rendkívüli volt. Nem tudott senki a budafoki imaházban úgy megfordulni, hogy ne kössön ki Hellingerék gazdag vasárnapi ebédjeinél.” A 
hetvenes évek ifjúsági összejöveteleinek a Barbarics ház adott otthont. A Verebes család nyaralója sok ifjúsági nyári tábor színhelye volt a 90-es években. A rózsakerti otthonok is nyitottak a házi közösségek 
befogadására.

A családok a gyülekezet legkisebb csoportjai, a hit letéteményesei, továbbvivői, éppen ezért választottuk történeti kiállításunk fontos vezérgondolatának a hívő családok bemutatását, történetét. Nap-
jainkban nagyon „felértékelődik” a Krisztusban élő családok összetartó ereje, a bennük ápolt szeretet milyensége. „Ha ezt a világot meg akarjuk gyógyítani, akkor az otthonosságot újra kell építeni.”- írja a 
bevezetőben idézett írás szerzője. 

 A hívő családok kiválasztása szubjektív és esetleges volt, elsősorban a kiállítás összeállítójának személyes kapcsolatain alapult. Minden korszakból szerettünk volna egy-egy gyülekezetbe beépült 
családot bemutatni. Nem törekedtünk tökéletes „mintacsaládok” bemutatására, egyszerű, hitben élő és nehézségekkel is megbirkózó családok bemutatása volt a cél.

Hochbaum család
A család első, név szerint ismert őse Adam Hochbaum az 1700-as évek elején születhetett, valószínű német nyelvterületen, feleségével, Ka-

talinnal 1734-ben házasodtak össze a Tabánban. A Savoyai birtok alkalmazottjaiként már 1740 előtt Promontoron élhettek. Az 1744-ben rendezett 
megyei adóösszeírásban szereplő 17 telepes család között szőlő nélküli zsellérekként szerepelnek. Az 1745-ös egyházi lajstromban, majd 1748-as 
lélekösszeírásban felesége és gyermekeik Stephanus, Eva és Helena is felsoroltattak. Hochbaum István, aki az 1730-as évek végén születhetett, 
1780-tól Promontor község bírája volt. 1817. ápr. 4-én Hochbaum Anton, aki valószínűleg István gyermeke volt, írta alá a hívek fogadalmi jegyző-
könyvét, amelyben utódaik nevében is ígérik, hogy a korábbi jégkárokra emlékezve minden évben engesztelő közmenetet tartanak bűneik bocsána-
tára.  Az 1828-as regnicoláris (országos) összeíráshoz készült észrevételek jegyzőkönyvét, mint elöljáró látta el kézjegyével.

Hochbaum Jakab és felesége Adamaski Rozina (az 1870-es években születhettek) a huszadik század elején házasodhattak össze és Bu-
dafokon éltek nyolc gyermekükkel a Kiskőbánya utcában (ma Gádor). Őseik katolikus hitében éltek, állattartással, földműveléssel foglalkoztak. 
Gyermekeik a Jakab, István, Tamás, Erzsébet, Mihály, Mária, Rozália és Terézia nevet vi-
selték. A szigorú apa „kemény fegyelmet tartott a családban. Vasárnap templomba kellett menni. 
Bikacsökkel verte el a fiúkat, ha vasárnap moziba elmentek.”- emlékezett a legkisebb leány. „A 
20-as években Kreis Jakab lelkipásztorsága idején épült be a budafoki baptista gyülekezetbe 
a német származású család három tagja: Mihály, Terézia (Konrád Lőrincné) és Rozália (Fogl 

Miklósné).

Hochbaum Mihály (1905-1978) 1939-ben vette feleségül a Zala megyei Svidrán Rozáliát (1914-1999). Nyolc gyermekük született. Magdolna 
(1940), Rozália (1942), Teréz (Curi) (1944), Márta (1945), Katalin (1947), Mihály (1949), Lujza (1951) és Tamás 1954-ben. A nyolc testvér körül hárman: 
Katalin, Mihály és Tamás már az örök hazába költöztek. A kiterjedt család szegénységben, de szeretetben élt. A barlangba vájt lakásuk mellé csak 1960-as 
években építettek fel egy rendes házat, amelynek építőköveit részben saját maguk gyűjtötték. Az ő kitelepítésükre nem került sor, mivel Isten gondot viselt 
róluk, s nem is azonosultak a „volksbundista” (1938-ban alakult Magyarországi Németek Népi Szövetsége, mely a náci eszméket is befogadta) nézetekkel 
sem. Hochbaum Mihály úgy missziózott, hogy fogta hegedűjét és 2-3 kislányát, akikkel meglátogatott ismerős családokat, bizonyságot téve hitéről. „Misi 
bácsi egy fogalom volt a kerületben. A régiek mind ismerték a csacsi fogata miatt, és azért is, mert igazi természetes evangélista volt. Az Úr Jézust rajongva 
szerette.” (dr. Kovács Géza) Hitét gyermekeire is továbbörökítette, unokák és dédunokák népes tábora képezi a rokonságot.

Puskás család
Id. Puskás Mihály a budafoki gyülekezet egyik legrégibb tagja 1932-ben Sarkadkeresztúron született földműves családban, foglalkozása szerint 

hentesként dolgozott, szorgalma miatt fiatalon üzletvezetőnek nevezték ki.  Felesége, Kovács Magdolna Körmöspusztán született, apai és anyai ágon is hívő 
családból származott. Mindketten 11 gyermekes nagycsaládba születtek. Még nem voltak húszévesek, amikor 1951 májusában házasságot kötöttek. „Ami-
kor összekerültünk szegények voltunk. Csak annyi volt a mienk, ami ruha rajtunk volt. De a jó Isten áldása nem múlt el.” 
emlékezett Misi bácsi. Első gyermekük Magdika 1952-ben, második, Misi 1953-ban született.  A fővárosba feljött fiatal 
pár házasságuk első éveiben egyik társbérletből a másikba költözött. Sokat dolgoztak, hogy kiszabaduljanak a társbérlet 
fogságából. Magdi néni egy időre hazament szüleihez a két gyerekkel libát tömni, mert abból lehetett akkoriban egy kis 
pénzt keresni.

Az 1956-os forradalmat a Rákóczi úti Rókus kórházzal szembeni lakásban élték át. Magdi néni egy hétig nem látta 
a férjét, a nagy bizonytalanságban kis imasarkába vonult el imádkozni. Misi bácsi Püspökladánytól biciklivel ment hazáig, 
az úton az ÁVO-sok állították meg, fegyverrel fenyegették, de útjára engedték. Csodaként élték meg a hazatérést. Mind-
ketten fiatalon fogadták el az Urat.  Először a József utcai gyülekezetbe jártak, de 1958-ra felépült XXII. kerületi házuk, s 
ekkor Oláh lelkipásztor javaslatára az itteni gyülekezetbe kezdtek el járni. 1959-ben, a harmadik gyermek, Hajnalka szü-
letése után lettek véglegesen a budafoki gyülekezet tagjai, ahol nagy szeretettel fogadták őket. Lelkesen segítettek a Gellért 
utcai imaház teljes felújítási munkáiban. Misi bácsi hamarosan a gyülekezet pénztárosa lett, amit 21 évig folytatott.  „Sok 
örömünk volt, még pengetős zenekart is alakítottunk, de volt vonószenekar is. Szűcs Gábor tanította a pengetős zenekart. 

Mivel férjem járt a zenekarba, sokszor megjártam a 164 lépcsőt két gyerekkel, úgy hogy Magdi a kezemben volt, a másikkal meg Misit vezettem. Hiába volt 3 gyerek, még 
ha férjem dolgozott is, mindig ott voltunk. De szép idők voltak azok!” – emlékezett Magdi néni a Gellért utcai imaházban töltött ifjúi éveikre.

Három gyermekük, nyolc unokájuk és három dédunokájuk van. Misi és felesége dr. Meláth Dóra háziorvos, lányaik Kónyáné Puskás Laura és férje gyermekeik-
kel, valamint Anita és párja a budafoki gyülekezetbe járnak, Laura az énekkar vezetésében is részt vállal. Puskás Hajnalka és férje Hégely László és négy gyermekük, 
két unokájuk ugyancsak e közösség tagjai. A dédunokák különösen sok örömöt jelentenek az idős párnak. Misi bácsi sokszor gyengélkedik, de békességben viseli az időskor 
fájdalmait, nehézségeit. 

 Kovács Géza és családja
Id. Kovács Géza lelkipásztor, a Rózsakerti Gyülekezet tagja 1925-ben született egy békési földműves családban, baptista hívő szülők nyol-

cadik gyermekeként. Az egyszerű földműves család kemény munkával nagy eredményeket ért el a gazdálkodásban. Az Életutam című önéletrajzi 
könyvben szeretettel emlékezik vissza gyermekkorára, a meghitt és szeretetteljes családi légkörre, édesapja szelídhangú feddéseire, édesanyja csa-
ládösszetartó szerepére. Lelkében hamar megérett az őszinte hit, 14 évesen elfogadta az Urat, döntését 1939-ben bemerítkezve pecsételte meg.  Gim-
náziumot és ezzel párhuzamosan kereskedelmi szakiskolát végzett és ügyes üzleti érzékkel megáldva testvéreivel saját üzletet nyitottak. Az Úrnak 
tett ígérete (menyasszonya is ösztönözte) miatt azonban otthagyta a jól menő kereskedést, elvégezte a Baptista Teológiai Akadémiát, ezzel véglegesen 
az Ige hirdetése lett élete fő célja. 1946 augusztusában feleségül vette az Erdélyből származó, de békési Mike Olgát, aki egy életre hű társa lett a 
szolgálatban is. 1946–1950 között a Baptista Teológia mellett az ELTE történelem–magyar szakát elvégezve tanári diplomát is szerzett. 

1948-tól az Újpesti gyülekezetben szolgált. 1961-ben az ÁEH fegyelmi intézkedése miatt 
Ócsára „száműzték”, 1964 decemberében pedig fegyelmi tárgyaláson lelkipásztori működését is meg-
szüntették a Tahiban végzett evangelizálása miatt. Polgári munkakörben kellett elhelyezkednie. 1966. 
november 20.-án jöttek először a Budafoki Baptista Gyülekezetbe, ahol nagy szeretettel fogadták őket. 
E naptól kezdve átvette a szolgálatot és családjával együtt Újpestről járt minden vasárnap és hetenként 
legalább 1-2 nap hétköznapon is a XXII. kerületbe. A Budafoki Gyülekezet nem rendelkezett lelki-

pásztor-lakással, így továbbra is Újpesten a Virág utcai lakásukban maradtak. 

Géza 1962-ben Ócsán, Zoltán 1965-ben Újpesten merítkezett be. Péter és Enikő pedig már Budafokon lettek az Úréi. A két idősebb Kovács fiú hamar 
a budafoki ifjúság szervezői lettek. Géza 1973 májusában vette feleségül Szegedi Ferenc lelkipásztor lányát, Ildikót.  Három gyermekük: Júlia, Bernát és Pi-
roska, nyolc unokájuk van. Zoltán a budafoki gyülekezet lányai közül Hochbaum Lujzát választotta, ők is 1973-ban házasodtak, 4 gyermekük, 6 unokájuk van, 
az érdligeti Biblia Közösség Baptista Gyülekezet tagjai. Enikő 1978-ban házasodott össze Kis Sándorral, két gyermekük és két unokájuk van, ők a budafoki 
gyülekezetbe járnak. Péternek Dombi Margittól (házastárs 1977-1994) négy gyermeke született, 5 unokájuk van. A 13 unoka születése nagy örömet hozott a 
nagyszülők életébe, akik 1996-ban tartották arany menyegzőjüket. Olga néni egészségével egyre több probléma merült fel, 1998. július 20-án súlyos betegség 
után lelke Teremtőjéhez az örök hazába költözött. Halála előtt két évvel csatlakoztak a Rózsakerti Közösséghez. Géza bácsi ma is közösségünk egyik legtevé-
kenyebb tagja.

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

Kovács Géza családja 1966

Hívő családok a hit útján I.

Hochbaum család 1957

Hochbaum család és hozzátartozói 2006

Puskás család Szlepák Margittal  
és Szűcs Gáborral

Kónyáné Puskás Laura  
és családja

Géza bácsi születésnapja 2013



Barbarics család
Barbarics Lajos 1929-ben Somogybükkösdön született egy hívő család ötödik gyermekként. Korán megtanulta, mit jelent Istenben hinni és a Biblia 

tanítása lett életének zsinórmértéke. 12 évesen döntött Jézus Krisztus mellett, és ez a döntés végigkísérte egész életét. Tanulmányait a hat elemi után Csurgón 
folytatta az akkori polgári, majd tanítóképzőben. De elhívást inkább az építészet felé érzett, így a Budapesti Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karára kérte 
a felvételét. Tanulmányai sikeres befejezése után, 1956-ban házasságot kötött Rück Évával, akit az Úrtól kérve meg is kapott imáira feleletként. Életük sok 
megpróbáltatáson ment keresztül. 44 éves korában műtétek sorozata után leszázalékolták és egy vesével élt még 32 évet. A betegségeket gazdagon kárpótolta a 
gyerekeikben, majd unokáikban való öröm. 50 éven át volt szerető férj, édesapa és nagyapa, sokat dolgozott családjáért. Ez azonban nem szorította háttérbe az 
Úr ügyét. Nagyon szerette az Úr házát és a lelki testvéreit, elöljáróként szolgálta a Budafoki gyülekezetet.

1969 januárjában költözött ki a 3 gyermekes család a belvárosból Budafokra, ahol telket vásároltak, ők építkeztek a Gellért utcai imaházhoz legköze-
lebb. A két ifjabbik csemete már itt született. Korábban a Wesselényi utcai Baptista Gyülekezethez tartoztak, a helyi Baptista Gyülekezethez csatlakozva meleg 
családias lelki otthonra találtak, és gyermekeik is mind Jézus Krisztus mellett döntöttek. A mérnök családfő nemcsak a régi Gellért utca imaház felújításában, 
de az új Péter Pál utcai imaház tervezésében és műszaki irányításában is vezető szerepet vállalt, több budafoki 
család építkezését is irányította. Bátorságra vallott, hogy az előírásokra nem sokat adva, a szükség szerint ké-

szítette az imaház terveket. Isten különös kegyelme volt, hogy mindenütt sikerült kivitelezni az itt-ott elég nagyméretű imaházakat: budafoki, székesfehérvári, 
rákosszentmihályi, Ó utcai… 

Egyéniségéhez tartozott, hogy a szívén viselte a szükségben levőket. Erdélyben, Kárpátalján élő testvéreket szíve szeretetéből különösen támogatta. Így 
lett munkatársa a Kelet-európai Missziónak. Nem kevésbé volt szívügye a misszió. Nem kis rizikót vállaltak, amikor titokban Bibliák és evangéliumi könyvek 
ezreit juttatták el az akkor különösen erre kiéhezett embereknek. Isten, iránta való szeretetét abban is megnyilvánította, hogy betegségének egész ideje alatt 
nem volt szüksége egyetlen tabletta fájdalomcsillapítóra sem. A gyilkos kórral a testében nagy békességgel várta a szabadulást. Kedves, barátságos ember volt, 
emlékét így őrizzük.

A „nagycsalád”az 5 gyermek Lajos, Éva, Péter, Béni és Robi valamint a 16 unoka Éva néni szemefényei. Évtizedekig a kazettamisszió volt Barbarics 
Lajosné szívügye, az igehirdetéseket sok embernek küldte el postán. Rendszeresen járt Erdélybe családokat, gyülekezeteket látogatni, különböző missziós cso-
portoknak tolmácsolással segített. Az utóbbi időben Molnár Róbert kübekházi hívő polgármester missziós előadásait kíséri nagy lelkesedéssel az Urat szolgál-
va.

dr. Kovács György (1947−2007) és családja
A rózsakerti gyülekezet alapító presbitere 2007. február 20-án elköltözött az örök dicsőségbe. Bölcs szavát, igehir-

detéseit, bibliatanításait, logikus okfejtéseit, baráti gesztusait nehezen felejtjük. Hatvan éves korában, hosszú szenvedés 
után vette magához az Úr. Még megérte, hogy a „Gyülekezetek alapítása Magyarországon” című gyülekezetplántálásról írt 
könyve megjelenjen. Halála előtti, 2007. január 14-i utolsó prédikációja ma is erőt sugárzó, bátorító. A budapesti értelmi-
ségi családba született fiatalember ifj. Kovács Géza egyetemi társa, barátja volt. Szeretett édesapja elvesztése utáni nehéz 
életszakaszában komoly szellemi harc és kemény lelki tusák után jutott döntésre, 1972-ben merítkezett be, majd a budafoki 
ifjúság egyik lelkes vezetője lett.  Feleségét, Horváth Zsuzsikát a pestlőrinci gyülekezet és budafoki ifi egy közös kirán-
dulásán ismerte meg és 1973-ban házasodtak össze. Zsuzsika, aki civilben tanárként dolgozott, mindenben hű társa, az 
evangelizálásban is segítője volt.  Gyuri 20 évig a Vízügyi Tudományos Kutató Intézet hidrológusa volt, ebben a témában 
doktorált. Életének utolsó évtizedében teljes idejű missziómunkás lett, tanításait a Sáfárság öröme című könyvben írta meg.  
Saját megható élettörténetét a „Gyökerek és ágak” című kötetben olvashatjuk. Izraelből hazatérve megerősödött a szolgá-
latban, életét betöltötte a gyülekezetalapítás és a hazai misszió szolgálata a „magvetés”. Földrajz szakosként „hitéleti tér-
képet rajzolva”, sok üres foltot fedezett fel Magyarország térképén. Egy látomásában lángoló arany korongok borították be 
országunk térképét. Lelkész barátaival buzgón imádkoztak az ország megújulásáért, ébredéséért. Híd szeretett volna lenni 
az egyházak közötti felekezetközi kommunikációban, az egység munkálásában. Szerető családként hitben nevelték két aján-
dékba kapott gyermeküket, Gábort és Tamást. Gábor a Baptista Szeretetszolgálat missziójában tevékenykedik. Zsuzsika 
hűségesen folytatja a szolgálatot: időseknek, betegeknek és megfáradtaknak hirdeti az evangéliumot.  Mindig „online” számíthatunk meghallgatására, biztató szavaira, imáira. 

Verebes család
Verebes Zoltán és felesége Ida 1984-ben jöttek át a szülők gyermekkori gyülekezetéből, a Pesterzsébeti Baptista közösségből a budafoki 

gyülekezetbe, mert itt a 3, 5 és 7 éves lányuknak is megvolt a korosztálya szerinti bibliaköri csoport, s fontos volt számukra az ő hitben való ne-
velésük. 1993-tól a feleség, Ida a Vasárnapi Iskolai Szövetségben, egy gyermek evangelizációs misszióban szolgált teljes munkaidőben. Ez csak 
a férj és az egész család támogatásával volt lehetséges. Az igazi öröm a családban, hogy mind három gyermek korán élő hitre jutott, s még 12 
éves koruk előtt bemerítkezéssel vallották meg hitüket. Lassan a lányok is belenőttek a szolgálatba, s egy-két nyáron a gyermek evangelizáció 
játszótéri szolgálatában tevékenykedtek. Dóra és Ida a budafoki gyülekezetben a bibliaköri munkában vettek részt édesanyjukkal együtt. Sok 
évig Zoltán is szolgált a gyermek misszióban, mint önkéntes elnökségi tag, s a gyülekezetben is többféle szolgálatban, jelenleg a MERA és egy 
másik rádiós misszió önkéntes munkatársa. Dóra a kaposvári baptista gyülekezetben él férjével, s gyermekeivel. A gyülekezeti magyar és angol 
táborokban, a baba-mama körben, a dicsőítő csoportban, időnként a bibliaköri szolgálatban aktív szolgáló.  Grácia felnőttként a református egye-
temi gyülekezetbe járt hívő barátaival. Ott vallotta meg a hitét férje is, akivel jelenleg Párizs közelében élnek, s az ottani gyülekezetek életébe 
próbálnak beépülni. Itthon a rózsakerti gyülekezethez kapcsolódnak régi házi-csoport társaikon keresztül. Ida az egyetemi évek alatt s még utána 
is a MEKDESZ-ben (Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség) találta meg szolgálati helyét, s jelenleg egy fiatalos lendületű budapesti 
gyülekezetben s az ottani házi-csoportban lelt lelki otthonra. „Csak az Isten nagy kegyelme, hogy bár a családban nem mindig láthattak minden-
ben jó keresztyén mintát, mégis megőrizte lányainkat az Úr a hit útján. Mint nagyszülő, most már a 7 éves Dávid és az 5 éves Eszter mielőbbi 
megtéréséért imádkozom” – vallja Verebesné Banka Ida. 

 Katkó család
Az ifjú Katkó házaspár, Anikó és Lajos Kárpátalján születtek és huszonévesen 1994 augusztusában jöttek Magyarországra két hároméves ikerlányukkal: Kittivel 

és Kingával. A lányok 32 hétre születtek, s a kórház nem volt felkészülve a kora- és ikerszülés komplikációira, ezért mindketten mozgássérültek és fogyatékkal élők lettek. 
Gyógykezelésükre és mozgásterápiára a Beregszász járásbeli kis faluban, Benén, semmi lehetőség nem mutatkozott, ezért a család kényszerűségből és gyermekeik jobb 
jövője reményében hagyta el szülőfaluját és indult vándorútra. Semmijük nem volt, csak az a vágy élt 
szívükben, hogy megpróbálják az áttelepülést. 1994 szeptemberétől már mozgásterápiát kezdhettek 
Debrecenben, Anikó és a lányok a református egyház tulajdonában levő Immanuel Otthonban laktak, 
áttelepültként féléves időtartamra kaptak itt ideiglenes szállást. Lajos 1994. januártól Budapesten ka-
pott munkát. Nagy szeretettel emlékeznek Dobosné Ági gyógypedagógusra, aki hitbeli kérdésekben is 
tanácsolta a 24 éves fiatalasszonyt, aki életük nagy sorskérdésére „Miért engedte meg Isten ezt a nagy 
tehertételt az életükben?” - nem találta a választ. Dobosné hívta el Anikót és Lajost 1994 januárjában 
a debreceni Szappanos utcai baptista gyülekezetbe.   

Végül választ kaptak életük nagy kérdéseire, mert elfogadták Jézust megváltójuknak. Anikó 
1994. október 31-én 21 társával merítkezett be az id. Kovács Géza vezette gyülekezetben. Lajos a 
következő év pünkösdjén vallotta meg hitét. Budapestre 1998 augusztusában a lányok iskolába kerülé-
sekor jöttek fel, miután megszületett Debóra leányuk. A két nagylány rendes iskoláztatása miatt kény-
telenek voltak újabb költözést vállalni.  A fővárosban a Budafoki Baptista Gyülekezetbe kezdtek járni, 
ahol hamar lelki otthonra találtak. Azóta majdnem húsz év telt el. A család két újabb családtaggal 
gyarapodott a kilenc éves Kendével és az egyéves Annával. 1999-ben egy szoba-konyhás bérlakást 
kaptak a XII. kerületi Költő utcában, amelyet a szomszéd romos lakást is megigényelve önerejükből 
újították fel. Az életük ma sem könnyű mozgássérült gyermekeikkel együtt laknak, az Úrban élnek, 
boldogok és nagyon szeretik egymást. A családfő munkája mellett már második éve a Baptista Teológiai Akadémia misszió szakára jár. Kittit, Kingát és Debórát 2006-ban 
merítette be ifj. Kulcsár Tibor lelkipásztor a budafoki gyülekezetben. Debóra a budafoki ifjúság (BUBI) egyik lelkes vezetője. 

Barbarics Lajosné születésnapja 2011

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

Hívő családok a hit útján II.

Kovács György  
és Horváth Zsuzsika

Kovács házaspár

Verebes család

Barbarics Lajos családja 1971

Verebes lányok

Bemerítkezések

Katkó család 2013



Az első évtized az identitás megtalálása volt. Sokféle evangelizációs megközelítést próbáltak: utcai és kopogtatós evangelizációt, tékvandó tanfolyamot. A vezetésnek rá kellett jönni, 
hogy csak a magukhoz hasonlókat tudják megtartani a gyülekezetben. Ezért szükségszerűen diák és értelmiségi réteg-gyülekezet jött létre. A családos angol klubban sok felnőtt is hitre ju-
tott, de ők megkeresték felmenőik egyházát, és csatlakoztak a katolikus, református, evangélikus gyülekezetekbe. Az elveszett hit ellenére a felekezeti tradíciók erősek maradtak. A 90-es 
években az egyházak sokat beszéltek a szekták ellen, sajnos a baptistákat is oda sorolták, ezért a rózsakerti közösség ekkor még nem azonosította önmagát felekezetiséggel, amerikai mintára 
Rózsakerti Keresztény Közösségnek nevezték magukat. A hivatalos képviselet érdekében az alapítók 1991-ben egy alapítványt hoztak létre (Közösség Keresztény Alapítvány, KKA) néven. 

Az első 10 év során 13 bemerítésen összesen 42 fő tett bizonyságot megtéréséről. 2000-ben és 2001-ben a nyár külön-
legessége volt, hogy a bemerítés természetes vizekben, gyönyörű tájakon történt (Velencei tó, Bélapátfalvi tó) követve ezzel 
őseink példáját. 

Közösségi kirándulásokon az ország sok szép helyén szellemi és fizikai felüdüléssel, az ige rendszeres tanulmá-
nyozásával, sporttal és kirándulással töltött a gyülekezet egy-egy napot: Vépen, Szépalmán, a Dunakanyarban, Velencén, 
Farkaslyukon. Baráti, családi körben változó számmal, 50-80 fővel. Ezek az alkalmak sokakban elősegítették a döntést Jézus 
Krisztus mellett, és erősítették az együvé tartozás érzését is.  

1999 tavaszán csodaként élte meg a fiatal közösség, hogy 
sikerült kibérelni az un. “Sárga Házat”, lehetőséget teremtve a 
környék lakosai felé való evangelizálásra, a pozitív kapcsolatte-
remtésre. A Sárga Ház a Vidám utcai lakótelep szélén álló (ma 
is) lerobbant földszintes ház egy közel 1 hektáros, önkormányzati 
területen, mely illegális szeméttelepként működött. Ezt a megve-
tett helyet használta fel a Rózsakerti Közösség Krisztus melletti 
bizonyságtételre, miután közös munkával lomtalanították és spor-

tolásra is alkalmassá tették. Ennek olyan visszhangja volt, hogy a kerület rendőrkapitánya személyesen ment ki és megköszönte a 
közösségnek, hogy munkájuk által csökkent a bűnelkövetések száma. 

    1999-ben valósult meg az első Rózsakerti Nyár. Ebben az évben az East Lansing Trinity amerikai testvérgyülekezet tagjai 
eljöttek Magyarországra és angol tanítással, egy zenei együttes játékával, fizikai munkával, sport programokkal készültek, támogat-
ták a kis gyülekezetet. Ekkor csatlakozott hozzánk a gyülekezet legendás barátja, Gary Whitford, és a rendőrré lett lelkész, Steve 
Whelan. Pár év alatt világos lett, hogy a gyülekezet hatóköre nem korlátozódhat a lakótelepre, hanem legalább Budatétény lakosságát 
kell szolgálnia. 

A szocializmus idején a gyülekezetek karanténba voltak zárva és védekező állásba rendeződtek. A baptista gyülekezetek alapvető missziós elvei nem tudtak kibontakozni, mert a bezárt-
ságban kialakult szubkulturális jegyeik elriasztották a szellemileg érdeklődő nem vallásos embereket. Dr. Kovács Géza, kutató biológus, aktív hívő, lelkész család sarja nagyon várta, hogy 
az evangéliumot végre a magyar társadalom természetes kultúrájába öltöztetve lehessen megjeleníteni. Isten terve tökéletes, Ő hozta el Dr. 
W.W. Kemptont, egy amerikai baptista missziós szervezet igazgatóját a budafoki gyülekezetbe 1985-ben, aki egy év múlva Amerikában 
bemutatott Gézának egy két és fél éves 250 fős, csupa új megtértből álló gyülekezetet. Ekkor látva a friss hívők Isten iránti szomjúságát, 
hirtelen összeállt számára a kép, hogy minden korábbi tapasztalata azt a célt szolgálja, hogy hitetlen embereket segítsen Krisztushoz, hogy 
a megkövült vallási tradícióktól mentesen, a saját kultúrájukban fedezzék fel a bibliai gyülekezet igazságait. Feleségével, Ildikóval 1990-ben 
azzal a hittel jöttek haza a Michigan Állami Egyetemről, (ahol 2 évig vendég professzor volt), hogy saját lakhelyük körzetében új gyülekezet 
plántálásába kezdjenek, ezzel a Budafoki Baptista Gyülekezet lelkipásztora és vezetői is egyetértettek. 

1990. év őszétől egy kis csoport egy éven át hetenként imádkozott és készült az új 
gyülekezet kezdésére. A budafoki gyülekezetből ez alatt az idő alatt bárki kapcsolódha-
tott három feltétellel: ha 15 perc gyalog távolságon belül lakott a rózsakerti lakóteleptől, 
vállalta, hogy lakását megnyitja a szomszédok felé a Biblia közös olvasására, valamint 
elfogadta, hogy egyedül a Biblia alapján hoznak döntéseket és nem támaszkodnak vallási 
hagyományokra. A látásukban egy, az Igét tanulmányozó, megtartó, imádkozó, bizony-
ságtevő és befogadó gyülekezet képe jelent meg, olyan közösségé, amely az adott helyi 
magyar kultúrába természetességgel illeszkedik bele, Isten dicsőségére akar élni, és vonzó a környékbeli emberek részére. 

1991. októberben a Budafoki Baptista Gyülekezet 3 házaspárt rendelt ki a Rózsakerti Keresztény Közösség megalapítására. Dr. Kovács 
Gézát és Ildikót, Dr. Kovács Györgyöt és Zsuzsát, Gergő Jánost és Katalint. Grész Gábor a Timóteus Társaság munkatársa, református teo-
lógus és felesége Edina gyülekezetkezdésre készülve csatlakoztak. Az 5. házaspárt, Szabados Pétert és Mártit az 1. évre az OM misszió „köl-
csönözte” az alapításhoz, Péter lett a közösség első dicsőítésvezetője. Az első hónap után Kovács Gézáék két megtért gyermeke Júlia és Bernát 
is bekapcsolódott a szolgálatba, akiknek később Piroskával a kis húgukkal együtt nagy szerep jutott az ifjúsági gyülekezet felépítésében. 

Legtermészetesebb volt, hogy az új gyülekezet a 6 ezer lakost számláló új Rózsakerti lakótelep szívében a Rózsakerti Általános Isko-
lában tartsa az istentiszteleteket. Az utcát, az iskolát, majd a lakótelepet, végül a gyülekezetet is a Kertészeti Kutatóintézet Európa hírű Rózsakertjéről nevezték el. Az első nyilvános istentisz-
teletet 1991. október 20-án tartották. Az összejövetelek először a Rózsakerti Általános Iskola egyik tantermében, majd 1995. körül két éven át a Kertészeti Kutató Intézet modern irodaépüle-
tében rendezték, amikor az kicsinek bizonyult, újra az iskola könyvtárába, majd az ebédlőjébe költözött a gyülekezet. 

Már a budafoki baptista anyagyülekezetben megindult a kisközösségi szerkezet. Rózsakertben pedig eleve házi csoportokkal indítottak a plántálók. Mindenki igyekezett az otthonában 
bibliaolvasásokat tartani Istent kereső szomszédokkal. Családi nyelvklubot indítottak felnőtteknek 3 tudásszinten, a gyerekek külön csoportban olvasták a Biblia modern angol fordítását anya-
nyelvi missziómunkások vezetésével. Két éven át több mint 50 személy járt az alkalmakra. A gyerekek és a fiatalok voltak a legnyitottabbak a hitre. Így a gyakorlatban a 16-20 éves kor közötti 
ifjúság fogadta be az evangéliumot. A mai gyülekezet alapját az az 50 megtért fiatal adta, akik meg is maradtak a helyi közösségben.

A gyülekezet tagjai 1997

“Új bort sem töltenek régi tömlőbe, mert a tömlő szétreped:  
a bor is kiömlik, a tömlő is elpusztul hanem  

az új bort új tömlőbe töltik, és akkor mindkettő megmarad.”
 Máté 9:17

Rózsakerti Keresztény Közösség – az első tíz év története

Kertészeti Kutató 1993

Gyülekezet plántálók 1993

Alapító házaspárok 1995

Angol Biblia klub 1994

Sárga ház 1998-1999

Rózsakerti Nyár 1999



Dr. Kovács György

Rózsakerti Imaház

“hogy ne legyetek restek, hanem kövessétek azokat, 
akik hit és türelem által öröklik az ígéreteket.” 

Zsidókhoz írt levél 6:12

Rózsakert közelmúltjának története - megépül a házunk…
2001-ben az imádság és a hit győzött. A Jókai és Dézsmaház utca sarkán levő 3100 m2-es telekrész sok ima és óriási adakozások árán került a gyülekezeti alapítvány tulajdonába, Csodaként éltük 

meg, hogy telket, funkcióját tekintve a főváros intézményi területté minősítette. A közösség hamar birtokba is vette a területet, rendezvényeket, majd bemerítést is tartottak itt. 

Egy hónappal a telekvásárlás után a RKK belépett a Magyarországi Baptista Egyházba és Rózsakerti Baptista Közösség- azaz RBK lett a neve. Az egyház örömmel 
fogadta az RBK csatlakozását, sőt megengedték, hogy az alapítók a teológián is taníthassanak a gyülekezetplántálásról. 60 gyülekezet plántálót képeztek, akik 20 baptista 
gyülekezetet kezdtek el az országban. Ebben a munkában jelentős volt Dr. Kovács Györgynek a szerepe. 

A legtöbb fiatal az ezredforduló éveiben tért meg és csatlakozott a közösséghez. Ekkor ők 16-22 évesek voltak. Lázas 
ifjúsági élet folyt a hat akkori csoportban: (nagy-ifik, kis-ifi, mini-ifi). A második évtized a fiatalok fokozatos házasságkötéséről, 
majd az első gyermekek érkezéséről szólt. A sok gyermek megszületése felvetette az igényt, hogy építeni kellene egy közösségi 
házat és egy óvodát. Egészen addig várakozni kellett azonban az építkezéssel, amíg a fiatalok zöme már jó kereseti lehetőséggel 
rendelkezett. Amikor 2007 és 2010 között megépült a Közösségi Ház már 12 házaspár vállalta, hogy a bevételük 20%-át éveken át 
az építkezésre fordítják. A gyülekezet vezetői senkitől sem kértek támogatást. Isten gondoskodott arról, hogy egy napra sem állt 
le az építés pénz hiányában. Az első külső nagy segítség egy távoli rokon, Csopják Jolán halála után érkezett, az ő házának árából 
épült a Csopják torony. 

Az építkezés saját kivitelezésben folyt. A lelkipásztor az építkezés kezdetén a tanítványaira bízta akadémiai kutatócsoport-
ját, tanszékét, és a 60. születésnapján nyugállományba vonult. Teljes idős anyagbeszerző, munkaszervező lett. Az épület tervezője 
Major György, a műegyetem tanára, díjat is kapott. Isten kirendelt egy erdélyi családot az építéshez: Papp József és öt fia felváltva 
jöttek, dolgoztak a falakon. Az építésben nagy szerepet vállalt az „Építő követek” csoportja, amely missziós alapon más imaházak-
nál is dolgozott, vezetőjük Békési Endre volt. A gyülekezet apraja-nagyja pedig főzéssel, mosogatással, kemény fizikai munkával 
segédkezett. 

A gyülekezet mai képét a harmincas éveikben lévő szülők és a kb. 60 kisgyermek alkotja. A házi csoportok átalakultak. Ugyanakkor folyamatosan ér-
keznek a kisgyermekes fiatal felnőtt gyülekezet-keresők. Megnőtt a negyvenes éveikben megtérők száma. Nagy hatással volt a gyülekezetre a VálóHáló misszió 
megszületése és munkája. Paksy Sándor országos felekezetközi mozgalommá tette a válásban sérültek lelki gondozását.

Kiemelkedő történet az óvoda működése. A gyülekezetben megtért fiatal lányból, Bácskai Alexandrából konduktor, majd a Pillangó Óvoda alapítója lett. 
Két évig nagy szeretettel vezette az intézményt. A 25 óvodásból 3-4 mozgássérült, az integrált nevelés erősíti a másság korai elfogadását. Azóta eltelt 2 tanévben 
a Sajószentpéterről érkezett Bagyinszki Marika vezeti az óvodát. Szakmaiság, végtelen munkabírás, odaszánás és az evangélium képviselete jellemzi. 2013/14 
tanévtől már 35 gyermekkel és két csoporttal üzemelnek. Mind a négy pedagógus és a két dadus, bár különböző vallásúak, de Isten hitvalló gyermeket. A gyer-
mekek hite és az őszinte imáik sok örömet jelentenek a felnőtteknek, de főként Istennek. Hisszük, hogy a kisgyermekek hite a családra és a későbbi társakra is jó 
hatással lesz. Oktatási téren a Pillangó Óvoda nagy lehetőséget nyújt a kerület szolgálatára, hisz a gyerekek nemcsak a gyülekezetből, hanem a kerület bármely 
részéből jöhetnek ide. 

Az utóbbi években a Lansingi Trinity és a Rózsakerti Közösség „Camp Impact 22” néven bentlakós 
nyári angol-zenei-sport táboraiban folytatja a kerület fiataljai felé irányuló evangelizálást anyanyelvi taná-
rokkal és lendületes sportprogramokkal, zenével Szerencsen. 

Az alapítók közül ma csak Dr. Kovács Géza szolgál a vezetésben. A közösség létrejöttének 20. évében, 
2011-ben a taglétszám 100 körül volt. A gyülekezeti statisztika 2014. elején 128 tagot számlál (ebből 55 fő 35-évesnél fiatalabb). A vendégek, látogatók 
száma eléri a százat.

Kezdettől fogva nem csupán a gyülekezet vezetője hirdette az igét, hanem évente 10-nél is több állandó igehirdető szolgált felváltva a vasárnapi isten-
tiszteleteken. Napjainkig üdítő és hasznos gyakorlat, hogy a Biblia üzenetét más-más karakterű, különböző tudással és műveltséggel rendelkező igehirdetők 
tolmácsolásában ismerhetik meg az igehallgatók. 

Az alapelv, hogy minden tag legalább annyi időt töltsön hetenként kisközösségben, mint istentiszteleten. A gyülekezetben kiemelkedő az ima szol-
gálat. Az istentiszteletek kezdetén a dicsőítést könnyűzenei stílusú énekek, bizonyságtételek és imádságok összefüggő láncolata alkotja. Heti váltásban 2-3 
dicsőítő csoportunk szolgál. 

A házi csoportok a közösségformálás eszközei, az egymással töltött időt bibliatanulmányozások, imádkozás, baráti beszélgetések, közös teázás, sütizés 
és egy-egy film megtekintése, könyv-megbeszélések gazdagítják. Két éve jött létre egy angol nyelvű házi csoport felnőttek részére. Vasárnaponként bölcső-
désektől kezdve a nagyiskolásokig gyermekeink korosztályuknak megfelelő vasárnapi iskolai foglalkozáson vesznek részt REMA tanfolyamokat elvégezett 
pedagógusok irányításával. A nagyobbacska gyermekek számára jött létre a Royal Rangers csapat, amely cserkészekhez hasonló sportolást, kirándulást és más 
igazi közösségépítő lehetőséget nyújt tagjainak. 

2010 óta kifejezett célja a gyülekezetnek, hogy megjelenjen a társadalmi élet minden területén lakóhelye intézményeiben, rendezvényein. Az Otthon 
Tétényben Közhasznú Egyesület az egyházi közösség társadalmi karja. A kultúra területén két sikeres színházi előadásunk volt. Baker Ágnes, gyülekeze-
tünk tagja írta és rendezte „A Fiú” című drámát, majd 2012 februárjában Benedek Zalán, győri fiatalember pedig a Márk drámát. Mindkettőt közösségünk 
tagjai adták elő. Bibliai tárgyú országos bábjátékos találkozóknak is helyet adtunk, s befogadtuk egy környezetvédelmi tárgyú kiállítást.  

Közösségünk néhány tagja havonta egyszer a lelkipásztor vezetésével ellátogat a Reménysugár Habilitációs Intézetbe és a mobilizálható ápoltakat 
közös igehallgatásra, imára, éneklésre, szeretetvendégségre hívja. 

A rózsakerti közösség látásának kezdettől része volt, hogy követhető mintát adjon a gyülekezet alapításokhoz. A ma már erős budaörsi baptista gyülekezet 
két rózsakerti pár: a Baczynszki és a Bentch kiküldésével kezdődött. Kazár András és Sára Diósdon alapítottak helyi közösséget. Petőfibányára dr. Kovács Györ-
gyöt rendelte ki a közösség, hogy segítsen Fülöp Miklósnak és Erikának az ottani gyülekezetplántálásban. Tökölön Szilády Gábor családjának megtérése nyomán 
lelkipásztorunk három évig hetenként házi bibliakört vezetett Kriszti fodrász szalonjában. 2013 februárjában pedig 4 gyülekezetből származó 16 taggal megalakult 
a Tököli Baptista Közösség. Látásuk: „Hiszünk abban, hogy Istennek terve van az életünkkel, gyülekezetünkkel, itt Tökölön. Mindenkinek hirdetjük az Evangéli-
umot, és ha szükséges, szóljuk is. Hiszünk az Eklézsia egységében, célunk az, hogy együtt szolgáljunk más felekezetből való testvéreinkkel is. Igyekszünk mindent 
megtenni annak érdekében, hogy Isten igéjét a maga teljességében megértsük, és megvalósítsuk az életünkben. Hiszünk egy bekövetkezendő, országunkat átfogó 
ébredésben.” 

2013-ban, egy (az RBK nyári táborában) tatárszentgyörgyi asszony megtérésével indulhatott el egy újabb misszió. A polgármester férj megkérte Kovács 
Gézát, hogy alapítsanak egy baptista gyülekezetet a másfél-ezres magyar és fél-ezres cigány lakosság megbékítése érdekében. Antal Ruben és Dia cigány-magyar 
származású, hitben élő fiatal pár, a Rózsakertben tartott menyegzőjük után Tatárszentgyörgyre költöztek, ott kaptak munkát és lakást, s az ottani missziót plántálják. 
Az erdélyi Gyergyószentmiklósra évente többször mennek csoportok Rózsakertből. Brad Baker mentorálja Novák Zsolt ottani lelkipásztort és csapatát. Fizikai és 
lelki segítséget nyújtottak a helyi cigányok lelki életének és életkörülményeik javítását célzó tevékenységükkel. 

Az építkezés

Mikulás a Pillangó Óvodában

Kovács Géza és felesége

A Tököli Gyülekezet alapítói

Rangers nap


