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2017. november 19. 
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Ambrus-Ranga Júlia vagyok, 32 éves, jogász.  
Református családba születettem anyai és apai 
ágon is; édesanyám családjától a kiskun 
hagyományokat, mélyen hívő apai 
nagyanyámtól sokkal fontosabbat: az Isten 
szeretetét ismerhettem meg. Dunapatajon, 
nagyszüleim gyülekezetében kereszteltek, de 
Fülöpszálláson laktunk egészen 10 éves koromig, 
itt ismerkedtem meg kisgyerekként a gyülekezeti 
élettel. Hálás vagyok, hogy Kunszentmiklóson református 
gimnáziumba járhattam, ahol életre szóló élményeket kaptam.  
Tanárgyerek vagyok, egész gyerekkoromban tanárnak készültem, 
ezért érettségi után magyar-német szakon tanultam tovább. Itt 
mégis hamar váltottam, és külföldre mentem dolgozni, majd 
elvégeztem a pécsi jogi kart. Budapesten több ügyvédi irodában 
dolgoztam, mellette pedig kórházi önkéntes szolgálatot vállaltam a 
III. kerületi Szent Margit kórházban. A kórház kápolnájában 
katolikus asszonyokkal, evangélikus zenészekkel, református és 
metodista lelkészekkel közösen hetente “zene-szó áhitatot” 
szerveztünk, amin többségében a geriátriai és az onkológiai osztály 
betegei vettek részt.  
2012 decemberében költöztem a családommal vissza 
Kunszentmiklósra. Férjem, Ambrus Róbert a Csongrád megyei 
Szegváron nőtt fel, római katolikus vallású, végzettsége 
programozó. 2011-ben kötöttünk házasságot, Emese lányunk 5, 
Abigél 3 éves.  
2015 áprilisa óta a gyülekezetünk által alapított Kunszentmiklósi 
Református Gimnázium Iskolai Alapítványának kuratóriumában, 
tavaly október óta pedig az öregdiák kezdeményezésre létrejött, és a 
gimnáziumunk anyagi, eszmei és szellemi támogatását célul tűző 
Öregdiák Társaságban vállaltam szolgálatot.  
Mindig is nyitott és kíváncsi voltam a teremtett világra, benne az 
engem körülvevő emberekre és közösségekre, különösen a nők 
szerepére, valamint a gyerekek lelki védelmének és fejlődésének 
lehetőségeire a társadalomban és a gyülekezetben.  
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Bankovicsné Dr. Mile Orsolya, 1975. július 30-án 
születtem Kecskeméten, nyugalmat és biztonságot 
nyújtó szülői háttérrel, húgommal együtt 
gyermekkoromat is ott töltöttem. A Katona József 
Gimnáziumban érettségiztem 1993-ban. Fiatal 
koromtól kezdődően érdekelt a botanika, így 
egyetemi tanulmányimat is biológiai szakirányban 
képzeltem el. Debrecenben, a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 
1998-ban biológia-kémia szakos tanári és német-magyar 
szakfordítói diplomát vehettem át. Tágabb szülőhazám, a 
Kiskunság egyes természeti területeinek talajtani és botanikai 
kutatása vált szakdolgozatom témájává, melyet az egyetemi éveket 
követően doktori ösztöndíjasként mélyíthettem el. A Bécsi Botanikai 
Intézetben eltöltött néhány hónapos ösztöndíjamat követően a 
kecskeméti Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet tudományos 
munkatársaként tevékenykedtem, majd 2004-től a Kiskunsági 
Nemzeti Park Igazgatóságon dolgozom, tisztviselőként 
természetvédelmi területek kezelési terveinek készítése, később 
projekttervezés, projektvezetés tartozott feladatkörömbe, a 
közelmúltban és jelenleg pedig botanikai szakértőként támogatom 
természetvédelmi projektek megvalósulását. Doktori 
disszertációmat 2009-ben védtem meg. Férjem, András, ifjúkorában 
szintén Kecskeméti kötődésű, 2007-ben kötöttünk házasságot. 
Szintén pedagógusi, illetve agrármérnök végzettségű. Eleinte 
munkánk kapcsán ismerkedtünk Kunszentmiklóssal, de hamarosan 
komolyra fordult érdeklődésünk, majd egy kunbábonyi tanya és 
környező földterületek megvásárlása, és a gazdálkodás alapozták 
meg kötődésünk. 2008-tól Kunszentmiklóson Virágh Gedeon utcai 
tornácos, polgári parasztház felújításába vágtunk bele. Két 
kislányunk, Boglárka és Száva már Kunszentmiklóson cseperedtek. 
Édesapám révén református kötődésű vagyok, de az áldott állapot 
és gyermekeim születése nyitotta meg igazából szívemet, elmémet 
Isten irányába, a Szentlélek munkája által.  Kicsiny gyermekeink 
nevelése mellett egyre fontosabbá vált számomra is a Református 
közösség, ahol nem idevalósiként is szeretettel, megértéssel és 
őszinte nyíltsággal fogadtak, melyért hálás vagyok. Gyermekeink 
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növekedése, fejlődése, Kunszentmiklós csodálatos természeti 
környezete és a református közösség befogadó ereje mind Isten 
dicsőségét hirdeti számomra. 
 
 
Bensinger Erzsébet vagyok. Református családból 
származom. Gyerekkoromat Dunapatajon 
töltöttem, s az ottani református gyülekezetben 
konfirmáltam. Gimnazista koromban kezdtem el 
járni az akkor frissen szerveződött ifjúsági körbe, 
melyet új lelkipásztorunk, Bán Béla bácsi tartott. 
Nagyon sokat kaptam ezektől a szombat esti 
összejövetelektől, melyek meghatározóak voltak 
későbbi hitéletemre is.  
A középiskola után Szegedre jártam orosz-német szakra a József 
Attila Tudományegyetemre. Kiskorom óta pedagógusnak 
készültem. Nagy örömömre szolgált, hogy 1992-ben friss 
diplomásként egy református gimnáziumban kezdhettem dolgozni 
itt Kunszentmiklóson. 
Azóta is itt tanítok a Baksay Sándor Református Gimnáziumban 
német nyelvet.  Az oktató és nevelő munkám során fontosnak 
tartom a személyes példamutatást is. 
Családommal Kunszentmiklóson élek, három lányom van, akiket 
mindig igyekeztem hitben nevelni. Eszter és Flóra a felsőoktatásban 
tanulnak, Boglárka pedig gimnáziumunk 10. osztályos tanulója. 
Nagy megtiszteltetésnek érzem, hogy presbiternek jelölt a 
gyülekezet, hiszen apai nagypapám is presbiter volt. 
Megválasztásom esetén igyekszem becsülettel és alázattal ellátni 
gyülekezeti teendőimet. 
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Burián Istvánnak hívnak és földrajz-történelem 
szakos tanárként dolgozom a Baksay Sándor 
Református Gimnázium és Általános Iskolában.  
1979-ben születtem Szabadszálláson. 
Középiskolai tanulmányaimat a Baksay Sándor 
Református Gimnázium és Általános Iskolában 
végeztem el (az első nyolcosztályos osztályban), 
majd az ELTE Tanárképző Főiskolai Karára 
jelentkeztem földrajz-történelem szakos 
tanárnak. Főiskolai tanulmányaim után teljesítettem a fél éves 
sorkatonai szolgálatot.  
Leszerelésem után a Virágh Gedeon Szakközépiskola és 
Szakiskolában helyezkedtem el, és 2013-ig ott dolgoztam. 
Munkámat egyben hivatásomnak is tekintem és nagy odaadással és 
lelkesedéssel végzem a lehető legjobb tudásomnak megfelelően. 
Igyekszem folyamatosan képezni magamat, ezért végeztem el 2009-
ben az ELTE Természettudományi Karán a földrajz, majd 2014-ben 
a Károli Gáspár Református Egyetemen a történelem kiegészítő 
szakot.  
Szüleim és én is tősgyökeres kunszentmiklósiak vagyunk. 
Nagyapám is aktívan részt vett a Kunszentmiklósi Református 
Egyházközség életében presbiterként. 2016-ban nősültem meg és 
Kunszentmiklóson élek a feleségemmel.   
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Draskóczy Balázs 
 1971-ben születtem Budapesten. A Pasaréti 
Református Gyülekezetben keresztelt meg Cseri 
Kálmán lelkipásztor, ott konfirmáltam, s oda jártam 
istentiszteletre szüleimmel és testvéreimmel. Fiatal 
felnőttként részt vettem a gyermekek közötti 
szolgálatban, vasárnapi gyerek-istentiszteleteket 
tartottam, éneket tanítottam. Családunkban 
mindkét ágon vannak tanárok, atyai nagyapám 
református lelkész, édesapám pedig a pasaréti gyülekezet kántora 
volt. A tanári pálya engem is kezdettől fogva vonzott. 
 A főiskola elvégzése után 1995-ben kerültem 
Kunszentmiklósra gimnáziumi tanárnak. Előbb csak éneket, majd a 
második diplomám megszerzése után református hittant is tanítok.  
A 2008-tól újonnan bevezetett egyházi ének tanítását is én végzem 
az iskolában. A húsz év alatt többször voltam osztályfőnök, s egy 
ízben átmeneti időre igazgatóhelyettes is. Az iskolai szolgálati 
területeim (zenei műsorok) sokszor átérnek a gyülekezeti 
események területére, de ezeken felül az utóbbi időben egyre 
többször van lehetőségem önálló gyülekezeti eseményeken való 
zenei szolgálatokra, kántori helyettesítésre, énektanításra, stb. 
 Jelenleg is a Baksayban tanítok, emellett nyaranta szervezem 
a Kölkedi Zenei Hét egyházzenei gyerektáborait, koncertezek és 
felvételeket készítek a Corvina Consort reneszánsz együttessel, 
alkalmanként tanítok a Református Pedagógiai Intézet egyháziének-
tanárokat képző kurzusain, s az előző ciklusban tagja voltam a 
Dunamelléki Református Egyházkerület Énekügyi Bizottságának. 
  Családommal Kunszentmiklóson élek. Feleségemmel, Katival 
négy gyermeket nevelünk. Zsuzska lányunk első osztályos a 
Baksayban, Keve fiunk óvodás, őket Mia és Tádé követi. Ahogy a 
gyerekek nőnek, egyre inkább részt tudunk venni a vasárnapi 
istentiszteleteken. 
 A presbiteri tisztségre való jelölést nagy megtiszteltetésnek 
tartom. Ha Isten minden alkalmatlanságom, minden hibám és 
bűnöm ellenére megbíz ezzel a feladattal, akkor azt alázattal 
elfogadom. 
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Név: Gergő János  
Születési idő: 1974.12.28. 
Születési hely: Szabadszállás  
Lakcím: 6090-Kunszentmiklós, Bartók Béla u. 20/C.,  
Telefon: 06-70/279-1900; 06-30/489-2018 
E-mail:  jannonia@freemail.hu;  
Családi állapot: nős, 3 gyermek édesapja 
 
Végzettség: közgazdász – üzemgazdász, Debreceni Egyetem 
Munkahely: Mercedes Benz Manufacturing Hungary Kft, 
Kecskemét. Logisztikai tervező  
 
1975 megkeresztelkedtem 
1989 konfirmáltam 
1989-1995 aktív tagja a kunszentmiklósi református ifjúsági 
körnek 
2005 megházasodtam 
2006 1. szülött fiam, János (Jankó) keresztelője 
2007 2. gyermekem, Janka keresztelője 
2009 3. gyermekem, András keresztelője 
2011 aktívan látogatom a családommal a vasárnapi 
istentiszteleteket és egyéb egyházi alkalmakat 
2015 Megtértem Biatorbágyon 
 
A családomban mindenki református vallású, sőt a legjobb barátaim 
mind reformátusok! 
 
Célom egy aktív református közösségi élet felépítése a fiatalokra 
alapozva. A gimnázium ehhez jó alapot nyújt. 
 
Mottómnak megfelel a 434. zsoltár: 
 „Vezess, Jézusunk, S véled indulunk.  
Küzdelemre hív az élet, Hadd kövessünk benne téged!  
Fogjad hát kezünk, Míg megérkezünk!” 
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Isten áldott kegyelméből, Hegedűs 
Ferencné, született Kohan Erzsébet vagyok. 
Szüleim Kohan János és Pénzes Etelka – sajnos 
már nem élnek. Őket az Úr tizenegy gyermek 
megszületésével áldotta meg. Én nyolcadik 
gyermekként 1955. december 20-án Kunadacson 
kaptam az életem a mennyei Atyától. Szüleim itt 
neveltek fel minket. Édesapánk evangélikus 
keresztséget kapott, édesanyánk református 
családba született, é hála Istennek mi is mindnyájan református 
keresztyének vagyunk. Gyermekként annak ellenére, hogy kötelező 
kisdobos és úttörő kellett, hogy legyünk, a saját otthonunkban 
tanulhattunk hittant (az akkor élő kedves lelkész testvérek szerető 
gondoskodásából). 1969. május 25-én konfirmáltam, Isten 
dicsőségére. 1970-ben általános iskola után dolgozni mentem. A 
tanulási helyzet nem engedte a tanulásunkat, csak részben. 
Földművelést, majd irodai munkát végeztem. 1975-ben férjhez 
mentem. A párom katolikus hitben élt, de szívesen jött velem kicsi 
templomunkba a házasságunk megkötésére. Két fiú gyermeket 
kaptunk az Úrtól, de sajnos az elsőszülött fiúnkat 2012 április 16-án, 
35 évesen szörnyű baleset miatt elvesztettük. Hiszem, hogy az 
Úrnál van a drága lelke.  

Az Úr engem soha nem hagyott magamra - most már tudom 
– ,de a szívembe igazán 2007-ben fogadtam, azóta járok tiszta hitben 
az én Megváltó Jézus Krisztusommal. Nélküle a megpróbáltatásokat 
se tudtam volna elhordozni. Sajnos volt, hogy az ördög belerontott 
az életembe és átvette az irányítást, de az én drága Uram 
megmenekített. Két nagyon szép évet kaptam az Úrtól a kecskeméti 
gyülekezetben. Ott – hála az Úrnak – sokat növekedtem lelkiekben. 
Felnőttként tanultam. Szakápolónőként a kecskeméti kórházban 
dolgoztam. Jelenleg nyugdíjas vagyok. Párom életének utolsó 5 évét 
ajándékba kaptuk az Úrtól. Ebben az időben ő is befogadta az Urat 
a szívébe, nagyon szeretett kis templomunkba járni, itthon 
csendesen imádkozni, olvasni az igét. Sajnos betegség támadta meg, 
ami legyőzte a testét. De a lelkében imádsággal tért haza Urához. 
Sok a megpróbáltatás, a fájdalom, de a Sátán már nem győzhet 
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felettem, mert az Úr Jézus Krisztus a Megváltóm. A Bibliám az 
útmutatóm, mellette pedig sok evangéliumi kiadványt olvasok. 
Nagyon szeretek a mi kis kunadacsi gyülekezetünkbe járni. Mindig 
előttem van az Úr tanítása, hogy: „a kicsiny is ezerré nő…”, 
„meglesz ez hamar…”, „az Istennek semmi sem lehetetlen”. 
Imádságban kérem az Urat, hogy adjon nekem bölcsességet és 
alázatot a napi szolgálataimhoz és egyengesse utamat. Az Úr az én 
erősségem. Ámen!       

 
   

 
Kreischné Boros Irén 
 
1952.11.06- án születtem Ráckevén. 
Kereskedelmi szakmunkásképző iskolában 
végeztem, azt követően Ráckevén a helyi „ 
Ruházati Áruházban” dolgoztam, majd 1986-
ban Kunszentmiklósra kerülve, a 
terményforgalmi boltban kaptam állást, ahol 
több évtizedet töltöttem. Édesanyám betegsége 
miatt kellett a munkát megszakítanom 2008-ban. Az Úr ajándéka 
volt ez a nehézség,  ebben az időszakban nagyon közel kerültem 
Istenhez, komoly templomba járó lettem, de csak 2013.októberében 
születtem újjá Jézus Krisztus kegyelméből. Isten eltörölte bűneimet 
és gyermeke lettem amit a következő Igével pecsételt meg: „amilyen 
messze van napkelet napnyugattól, olyan messzire veti el 
vétkeiteket az Úr” 
Megtérésemet követően beépültem a kunszentmiklósi református 
gyülekezetbe. Nagyon szeretem az énekkari szolgálatot, mert 
énekkel dicsőíteni az Urat számomra végtelenül nagy öröm, 
valamint a diakóniai szolgálat is nagyon közel áll a szívemhez. Házi 
bibliaórára is örömmel  megnyitottam az otthonomat, és az imádság 
szolgálatát igyekszem végezni, hiszen a munkába járó 
testvéreimnek nincs annyi ideje, mint amit nekem adott most az Úr. 
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Dr. Szobodek Zsolt vagyok, 1991. január 12-én 
születtem Budapesten. Református család 
gyermekeként Kunszentmiklóson nőtem fel. A 
Fördős Lajos Általános Iskola elvégzése után a 
középiskolai tanulmányaimat a Baksay Sándor 
Református Gimnáziumban folytattam.  
A konfirmációmtól kezdve aktív tagja voltam az 
akkori református ifjúsági közösségnek. Az 
istentiszteleteken és az IFI alkalmakon kívül a 
Soli Deo Gloria református diákmozgalom által szervezett 
programokon és rendezvényeken is részt vettem.  
A gimnázium elvégzése után a tanulmányaimat 2009-től 
Budapesten a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és 
Jogtudományi karán jogász szakon folytattam. Szakmai 
gyakorlatomat a Kunszentmiklósi Rendőrkapitányság Bűnügyi 
Osztályán teljesítettem. 2015 év nyarán sikeresen teljesítettem a 
záróvizsgákat és szereztem meg a doktori címet, majd ugyan ezen 
év végén középfokon angol nyelvből nyelvvizsgát tettem. A 
felsőoktatásban eltöltött éveim alatt a kollégiumi és egyetemi 
alkalmakon, áhítatokon túl igyekeztem látogatni a 
gyülekezetemben is a vasárnapi istentisztelteket. 
A diplomámat 2016 év elején vehettem át és azóta dolgozom 
közjegyzőjelöltként Kunszentmiklóson. 
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Vágó István vagyok, 1950. január 26.-án 
születtem Budapesten. 1968-ban 
távközléstechnikusi oklevelet szereztem, majd 
különféle műszaki beosztásokban dolgoztam. 
1969-től 1971-ig sorkatonai szolgálatot 
teljesítettem. Leszerelésem után 1971-ben 
megnősültem. Két lányunk és két fiunk 
született. 1982-ben árszakértő lettem, azután a 
TSZKER-nél dolgoztam osztályvezetőként. A 
nagykőrösi református gyülekezet tagjaként 1987-ben feleségemmel 
együtt presbiterré választottak. 1987 júliusában mindketten 
bűnbocsánatot és új életet kaptunk az Úr Jézustól. 
1990-ben a nagykőrösi református egyházközségek főgondnokává 
választottak. Ugyanebben az évben felvettek a Budapesti 
Református Teológiai Akadémiára, ahol 1993-ban hitoktatói 
oklevelet szereztem. 1993 októberétől 1997 decemberéig a Baksay 
Sándor Református Gimnázium gazdasági vezetője voltam. Közben 
1994-ben mérlegképes könyvelői oklevelet szereztem. 1994-ben 
Kunszentmiklóson házat építettünk, és azóta a Szív utca 12.-ben 
lakunk. 1998-ban a MIÉP országgyűlési képviselő-jelöltje lettem, és 
még abban az évben közgazdász oklevelet kaptam a Pénzügyi és 
Számviteli Főiskolán. 1998-tól 2002-ig Kunszentmiklós Város 
Önkormányzata Pénzügyi Ellenőrző Bizottságának a tagja voltam. 
1999-től 2000-ig a saját könyvelő vállalkozásunkban dolgoztam. 
2001 januártól 2010 januárig a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztériumban, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési 
Hivatalban dolgoztam belső ellenőrként. 2010 januárban nyugdíjba 
mentem. 
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Vass Benedek  -  1968. augusztus 19-én 
születtem, kunszentmiklósi református család 
gyermekeként. Szüleim, nagyszüleim, 
keresztszüleim is református vallásúak, ebben a 
hitben neveltek engem is. 
Általános iskolai tanulmányaimat helyben, 
Kunszentmiklóson végeztem, 1981-ben 
konfirmáltam. Kalocsán érettségiztem 
mezőgazdasági szakközépiskolában, majd 
Kaposváron diplomáztam állattenyésztő üzemmérnökként. A 
sorkatonai szolgálat után a szakmában dolgoztam a későbbiek 
során, az Állampusztai Célgazdaságban középvezetőként, jelenleg 
őstermelőként szarvasmarha – és juhtenyésztéssel foglalkozom saját 
családi gazdaságunkban. Házasságban élek, négy gyermek édesapja 
vagyok, három leányom és egy kisfiam van.  
Megtiszteltetés számomra a presbiteri felkérés, mely feladatot 
szeretném tehetségemhez mérten, legjobb tudásom szerint ellátni. 
Fontos számomra a helyi értékek megőrzése és a hagyományaink 
továbbadása, gyermekeink és fiataljaink nevelése elődeink és a 
gyülekezet értékrendjének megfelelően. 
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Állandó gyülekezeti alkalmaink 
 

Szerda 
09:00 Baba-mama kör 
15:00 káté óra I. éves konfirmandusoknak 
16:00 káté óra II. éves konfirmandusoknak 
18:00 felnőtt konfirmációs előkészítő 
 
Csütörtök 
09:30 Idősek Napközi Otthonában bibliaóra 
15:00 Kastély, KESZI bentlakásos idősek otthonában bibliaóra - 
kéthetente 
18:00 gyülekezeti bibliaóra 
 
Péntek 
15:00 ifjúsági bibliakör 
18:00 énekkari próba 
 
Vasárnap 
09:00 istentisztelet, 
hallható az istentisztelet babás szülőknek a gyülekezeti házban, 
gyermekistentisztelet korosztály szerinti csoportbontásban iskolás 
gyermekek az iskolában, óvodás gyermekek a gyülekezeti házban 
 
Szórványok 
Kunbábony - minden hó 2. és 4. vasárnapján 
Kunadacs - minden hó 1. és 3. vasárnapján 
Kunpeszér - minden hó 2. vasárnapján 
 
Lelkészi hivatal nyitvatartási ideje 
Hétfőtől péntekig délelőtt 08-12h 
Kedden délután 13-17h is 
 
http://kunrefmiklos.hu/ 
kunrefmiklos@gmail.com 
https://www.facebook.com/reformatuskunszentmiklos/ 


