
Szabó Endre plojesti gondnok méltatása 

 

Kedves Testvéreim, ünneplő gyülekezet! 

 

Megtiszteltetés és öröm számomra, hogy 

én mondhatom el a laudációt Szabó 

Endre gondnokról, abból az alkalomból, 

hogy a Diaszpóra Alapítvány idén neki 

ítélte a Földes Károly-díjat. Nem nehéz 

számomra ez a feladat, mert elég jól 

ismerem Szabó Endre gondnokot, ahhoz, 

hogy néhány elismerő gondolatot 

mondjak róla, sőt akár hosszabban is 

tudnám dicsérni. Valójában azonban 

mégsem könnyű a feladatom, hiszen 

ahogy Endre bácsit ismerem, nem az az 

ember ő, aki az ilyenfajta feladatnak 

örülne. Életét és munkásságát az alázat, 

szerénység és a csendben végzett munka 

jellemzi.  

Szabó Endre gondnok atyánkfia 

1943. augusztus 2-án született 

Nagysomkúton, Szabó Géza református 

lelkipásztor és felesége Margit második 

gyermekeként. Testvérei: nővére Ildikó 

és öccse Géza. Egyéves korában szülei 

Kiskapusra kerülnek, őt pedig a 

nagyszülők Mákófalván nevelik. Elemi 

iskoláit Mákófalván végzi, majd a 

Báthory-líceumban érettségizik 1961-

ben. Ezután a mezőségi Visában tanított, 

majd Kolozsváron végzi el az 

egészségügyi technikumot 1964-ben. Kihelyezik Oláhszentgyörgyre egészségügyi 

asszisztensnek, majd a katonai szolgálat teljesítése után Kolozsváron a Pasteur Intézetben 

dolgozik.  

1968-ban az Úristen Plojestre 

vezérelte. Itt ismerte meg későbbi 

feleségét, Panaitescu Ilonát, akivel 

azóta boldog házasságban élnek. Isten 

két gyermekkel áldotta meg életüket: 

Richárddal és Noémivel, valamint 

három leány unokával.  

Ideérkezése után hamar 

felfedezte a plojesti református 

gyülekezetet, és annak mindmáig 

hűséges tagja. Fiatal kora ellenére 

(akkor még csak 25 éves volt) 

bekapcsolódott a gyülekezeti életbe, 

és az istentiszteleti alkalmakon az 
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Szabó Endre köszönetet mond 



idősek között is otthonosan érezte magát. Hűségesen tevékenykedett, annyira, hogy 1982-ben 

presbiternek választották. A 89-es változások után, 1992-ben Fekete János halála után a 

gyülekezet gondnokának választotta, és már 15 éve végzi fáradhatatlanul ezt a nemes 

szolgálatot.  

Szabó Endre gondnok 6 lelkipásztort segített a gyülekezetépítésben és gondozásban: 

Dávid Ödönt, Gecző Andrást, Bányai Lászlót, Sallai Mártont, Gáspár Erikát és Bíró Tivadart.  

Főbb tevékenységei közül megemlíteném a következőket: a lelkipásztorokkal, valamint a 

teológiai hallgatókkal együtt meglátogatta, és számba vette a gyülekezet tagjait. A gyülekezet 

időseit és betegeit hűségesen látogatja és gondozza. A szeretetvendégségeknek, különböző 

találkozóknak a fő szervezője. Betegsége ellenére kétkezi munkával is oroszlánrészt vállalt a 

parókia és a templom javításakor. Gondnok atyánkfia sok más hűséges gyülekezeti taggal 

együtt otthonról hozta és meg tudta tartani Plojesten, a szórványok szórványában azt a hitet, 

amire szülei, nagyszülei nevelték. Úgy érezzük, hogy ebben a kitüntetésben benne van a 

plojesti gyülekezet köszönete és hálája is.  

Köszönjük szépen szolgálatát, gondnok úr! Az Úristen áldja meg életét és további 

szolgálatát. 

 

Bíró Tivadar 
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