
Beszélgetés Siklósi Mátyás volt gondnokkal 

 

Siklósi Mátyás két teljes cikluson keresztül, 2006-2018-ig a gondnoki teendőket látta el 

gyülekezetünkben. Úgy tudom, hogy már ezt megelőzően is presbiter voltál. Mióta? 

1989 óta. 

Milyen lelki indíttatásból vállaltad annak idején a gondnoki tisztséget? Miért voltatok ketten? 

Koch Mihály volt a gondnok, Árki József a felügyelő. 2000-ben Árki Józsi lemondott, egy hónappal 

azelőtt, mint Miska. A lelkész, Szabó Vilmos Béla szólt Koch Józsinak, hogy vállalja el a gondnokságot, 

ezt követően nekem. Mindketten nemet mondtunk, majd együtt mégis vállaltuk, ideiglenesen, 2000-

2001-ben. Utána volt a választás. Vilmos újra megkért bennünket, ekkor igent mondtunk. Ketten 

voltunk, megválasztottak. Koch Miska bíztatott: „Higgyétek el, szép feladat, ha az ember szolgálhatja 

az egyházát!” Nekünk azért Vilmos sok segítséget adott. 

Miért lettem presbiter? Itt dolgoztam az iskolaépületben, a technikai műhelyben. Akkor még itt volt 

Sólyom Karcsi bácsi, ő beszélt rá. Éppen indult, Brebovszky János jött. Eiler nagybátyám is mondta: 

„Gyere, nem lesz semmi gond!”  Akkor volt az építkezés, 1989-ben: a torony tatarozása, a sisak 

levétele, újraépítése. Vágtam a faanyagot. Az állványozáshoz a fémdarabokat szabtam. 

Az átlag gyülekezeti tag, illetve az istentisztelet résztvevője azt látta, hogy vasárnaponként a 

felügyelővel együtt kísérted a lelkészt az oltárig, vagy konfirmációkor a konfirmandusoknak 

átadtad a gyülekezet ajándékát. Miben merül ki a gondnok munkája? 

Ez a vasárnapi és ünnepi szolgálat. Mi adtuk át a konfirmandusoknak az emléklapot. Ez a gondnoki 

munkának csak kis töredéke. Az eskünk arról szólt, hogy megőrzöm az ingatlanokat és szólok 

idejében a tennivalókról. Mikor a mostani költségvetést készítettük, akkor jeleztem, hogy a lábazatot 

ötévenként fel kell újítani, és ez most aktuális. Meg is történt. 

A temető. Ott is voltak problémák. Amit lehetett, megoldottuk, volt, amit nem. 

Aztán rendszeresen volt az őszi-tavaszi körletrendezés a templom és a parókia körül. 

A karácsonyfa beszerzése, felállítása. 

Mint jó házigazda figyelted a gyülekezeti ingatlanokat és körletüket, szervezted az esedékes 

munkákat. Ezek közül melyek azok, ahol segítségre volt szükség? 

Az őszi-tavaszi nagytakarításnál, hólapátolásnál. Amikor Józsival ketten voltunk, utóbbit megoldottuk. 

A temetőbe például vettem tíz tuját, azokat elültetni segítettek, majd a régieket megnyírtuk, hogy 

elférjen a halottas kocsi. 

Mindig volt nyolc-tíz olyan ember, akikre lehetett számítani. 

Aktivizálható a gyülekezet az ilyen alkalmakra? 

Nem. Amikor mi gondnokok lettünk, jöttek még a hívek, akik segítettek. Az utóbbi hat évben már 

nem jöttek „civilek”. Egyre kevesebb az aktív segítség. 



 

Kizárólag a presbitériumra lehet számítani? Csak az ő feladatuk a körletrendezés? 

Most sajnos csak kizárólag a presbitériumra, hiába hirdette meg a lelkész. 

Milyen nagyobb munkálatok zajlottak gondnokságod idején? 

Parókia tetőcsere, belső felújítás Szabó Vilmos Béláék ittléte alatt, körülbelül félidőben: konyha 

egybenyitása a nappalival, a fürdőszoba átalakítása, a lakás festése. 

 Mi az, amire büszke vagy? 

Meg tudtuk győzni Vilmost, hogy kivághassuk a kerítés mellett azt a tüskés bokrot, s beültethettük 

tujával. Mindenki dicséri.  

A tűztövis Lilla kedvence volt, s valószínűleg azért is ragaszkodtak minden fához, bokorhoz, mert 

egy kertészmérnök lelkész tervei szerint ültették be a kertet. 

Mind a ketten szeretik a növényeket, de már elöregedett az a sövény. Azonkívül  megengedte Vilmos, 

hogy a támfal mellől kivágjuk a nyírfákat is, amelyek veszélyeztették a támfalat, de még a parókiát is. 

Schukkert Ádám volt az egyik segítség a meggyőzésben. 

Mit szerettél volna még megvalósítani? 

Őszintén, ha belement volna a vezetőség, a temetőt a présházak felől kőkerítéssel lezárni, átadva 

nekik a területet, ahova soha nem lehet temetkezni. 

Úgy tudom, a presbiterek, így a gondnok jogai és feladatai közé tartozik a részvétel az adott 

egyházkormányzati szint lelki, szellemi és anyagi életének szervezésében, irányításában. 

Mennyi beleszólásod volt az ezekkel kapcsolatos döntésekbe? 

A lelki élet szervezésében nem, inkább az anyagiakban. Együtt intéztük a költségvetés megtárgyalását 

minden tavasszal. Mennyi a pénzünk? Mit lehet még csinálni? 

Volt beleszólásom. Meg is tettem. Vagy elfogadtam, vagy javasoltam, hogy állítsunk be többet. 

A 2018-as választásokkal befejezted gondnoki tevékenységedet. Összesen hány évi hivatalos 

szolgálat áll mögötted? Nem szeretted volna folytatni? 

Tizenhét. Azért nem szeretném, mert a 74. évemet töltöm be a következő hónapban, hat év múlva 80 

leszek, és nem akarom, hogy a fiatalok kinézzenek. 2000-ben indult a hat évre választás. Úgy nézem, 

hogy az én gondnoki időm volt a leghosszabb. Rujder Józsi is, Koch Miska is rövidebb ideig volt. 

Isten éltessen és áldjon a továbbiakban! Köszönöm a beszélgetést! 

Kochné Inotai Gyöngyi 

Paks,2018. november 


