
Polgár Anna, Katona Lajos és Silimon Dénes 

laudációja 

Ünneplő Gyülekezet, Kedves Testvéreink! 

 Megtiszteltetés a Mezőörményesi Református Missziós Egyházközség számára, hogy 

egyszerre három hivatalban lévő gondnoka részesül a Földes Károly díjban. Megtiszteltetés, 

ugyanis a Diaszpóra Alapítvány vezetőségének minősítése szerint mindhárom gondnok 

„hűségesen végzi szolgálatát” Mezőörményesen, illetve a Komlód völgyében. E három 

gondnok: Polgár Anna, Katona Lajos és Silimon Dénes. 

 Polgár Anna 1938-ban született Komlódon, és 2001 óta látja el a gondnoki teendőket. 

Gondnoksága idején renoválták a templomot, és jelenleg is példaadó módon intézi a régi 

lelkipásztori lakás felújításához kapcsolódó adminisztratív teendőket, és ugyanakkor töretlen 

lelkesedéssel és vendégszeretettel intézi a szórványmissziós tevékenységek lebonyolítását is, 

illetve fogadja a szolgálattevő lelkipásztorokat, teológiai hallgatókat és a doktornőt is.  

 Katona Lajos 1933-ban született Oroszfáján, és 28 éve látja a gondnoki teendőket. 

Gondnoksága alatt hűségesen szervezte a templomjavítással, az ingatlan-visszaszolgáltatással 

kapcsolatos tennivalókat, és otthonában – komlódi gondnoktársához hasonlóan – meleg 

fogadtatásra leltek a szórványmissziós teológusok, beszolgáló lelkipásztorok, a Kolozsvárról 

rendszeresen kijáró doktornő. 

 Silimon Dénes 1940-ben született Mezőörményesen, és édesapját követve a gondnoki 

tisztségben, több mint húsz éve viseli a gondnoki címet. Saját vallomása alapján, azokban az 

években, amikor az egyházközségnek nem volt állandó lelkipásztora, ő maga is 

vendégszeretettel fogadta a szolgálattevőket, holland vendégeket, illetve közmunkára és az 

egyházhoz való pozitív hozzáállásra buzdítja a gyülekezet tagjait. 

 E tisztséget a magyar nyelv két szóval jelöli: a gondnok és a kurátor szavakkal. 

Mindkét szó, beszédes szemantikai mezővel rendelkezik. A gondnok szó jelzi, hogy aki ezt a 

tisztséget viseli, annak hordoznia kell az egyházközség gondjait, annak gondoskodnia kell az 

egyházközségről, annak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy mindenek ékesen és 

szép rendben történjenek. A kurátor szó kissé idegen a magyar fül számára: ugyanis egy, a 

latin nyelvből átvett kölcsönszóval van dolgunk, melynek jelentése a gyógyítással 

kapcsolatos. Akit kurátori tisztségre választanak meg, annak lelkileg gyógyítania kell a 

rábízottakat, orvosolnia kell a reábízott közösség bajait. A jó gondnok tehát gondoskodik az 

egyházközségről és orvosolja annak bajait. Mindezt pedig úgy teszi, hogy közben alázattal 

Krisztus tanítványa marad, hiszen egy közösséget csakis az tud vezetni, aki maga is tanítvány. 

 A tanítványság ugyanis életforma, amelyből nincs nyugalomba vonulás, nincs 

szabadságra menés. A tanítványságban két egymással szemben állónak tűnő szándék feszül 

egymásnak, egy ígéret és egy parancs. Az ígéret szerint, akik jól szolgálnak, szép tisztességet 

szereznek (1 Tim 3,13), ugyanis méltó a munkás a maga jutalmára (1 Tim 5,18). Az 



elismerést, a tisztességet, a jutalmat azonban nem vadászni kell, hanem kiérdemelni – 

alázatosan végzett szolgálattal, Krisztus-követéssel és példamutató élettel. Másfelől pedig a 

szépen végzett szolgálatot illik megköszönni – így van ez rendjén. A Diaszpóra Alapítvány 

vezetőségének szándéka szerint azonban ez a kitüntetés nem csak az eddig elvégzett munka 

elismerése, hanem egyúttal a jövőre is néz: a köszönet mellett vigasztalás, bátorítás és 

buzdítás akar lenni, és mintegy előképe annak, hogy Isten minden mi érdemünk nélkül, 

ingyen való kegyelméből, egyedül Jézus Krisztus érdeméért megjutalmazza a gyümölcstermő 

életet. 

 Krisztus tanítványa azonban azt is tudja, hogy nincsenek érdemei, és ha feladatát 

tisztességesen elvégezte, reá is érvényesek Krisztus szavai: Azért tehát ti is, ha teljesitettétek 

mindazt, amit parancsoltak nektek, mondjátok ezt: Haszontalan szolgák vagyunk, azt tettük, 

ami kötelességünk volt (Lk 17,10). Ez pedig arra figyelmeztet minket, szolgálattevőket, hogy 

ne az emberek elismeréséért, ne az embertársaktól kapott dicséretért végezzük szolgálatunkat 

– hanem hálaáldozatként Jézus Krisztus jótéteményéért: nevezetesen azért, hogy helyettünk 

odaállt Isten ítélőszéke elé, elfordította rólunk az Isten haragját, minket pedig arra méltatott, 

hogy tagjai legyünk az igaz hitben megegyező, örök életre elválasztott seregnek, az 

Anyaszentegyháznak. 

 Jézus fennebb idézet szavainak fényében e kitüntetésnek fontos teológiai üzenete van. 

Nevezetesen az, hogy e kitüntetés nem annyira a múltra néz (bár emberi szemmel nézve meg 

lehet érdemelni), hanem a jövőre. Kérjük tehát kitüntetett gondnok testvéreinket, hogy 

valahányszor a kitüntetéssel járó oklevélre tekintenek, konfirmációi fogadalmuk és gondnoki 

esküjük jusson eszükbe. Megígérték ugyanis, hogy Jézus Krisztusnak igaz követői, református 

anyaszentegyházunknak pedig holtig hűséges, engedelmes és áldozatra kész hívei lesznek, 

gondnokként pedig azt fogadták meg, hogy Jézus Krisztus hűséges szolgái lesznek, akik 

beszédükkel, minden munkásságukkal és egész életükkel az Anyaszentegyház építésére és 

Isten országa terjesztésére törekednek. 
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