
Nagytiszteletű HADHÁZI TAMÁS lelkipásztor

Hadházi  Tamás  lelkipásztor  több,  mint  egy  évtizedes,  fiatalos  lendülettel  végzett

tevékenységének  köszönhetően,  mind  a  nagylétai  gyülekezet  és  református

egyházközség, mind a Létavértes város fejlődésen ment keresztül. 

Hadházi  Tamás  1973.  február  21-én  született  Debrecenben,  gyermekkorát

Hajdúsámsonban  töltötte.  Az  általános  iskola  után  a  Debreceni  Református

Gimnáziumba került.   Isten szolgálatára már ekkor elköteleződött.  Innen egyenes út

vezetett a debreceni Teológiára, ahol 1996-ban végzett, majd egy évet Angliában töltött

ösztöndíjasként, Manchesterben. 

Hazatérve az éppen megüresedett tiszabecsi lelkészi állást kapta meg. 1997-től 2008-ig

a  szatmári  egyházmegyében  szolgált.  Hosszabb  ideig  a  fülesdi,  majd  később  a

botpaládi és a kispaládi gyülekezetek is hozzá tartoztak. Tagja volt az egyházmegyei

missziói  bizottságnak,  az  egyházmegyei  tanácsnak,  és   felelős  szerkesztője  az

egyházmegyei újságnak. 

1999-ben  kötött  házasságot  Esze  Emőke  tanító  –  hitoktatóval,  aki  nemcsak  a

házastársa, de   munkatársa is a hitoktatásban, kántorizálásban, irodai munkákban.

Családi életüket két kislányuk érkezése tette teljessé. 

A több, mint   tíz éves tiszabecsi szolgálat alatt is komoly felújítási, gyülekezet építési

munkát végzett, mely jó alapnak bizonyult a Létavértesen rá váró feladatok ellátáshoz. 

2008. feburárjában kezdte meg munkáját a Nagylétai Református Egyházközségben.

Ideérkezésekor egy erős hagyományokkal rendelkező,  de személyes ellentétek és

viszálykodás  által  szétzilált  gyülekezet  talált.   Az  egyházközség  megújításában

végzett munkája következtében a gyülekezeti tagok közötti ellentétek megszűntek, a

gyülekezet egybe kovácsolódott.

A felálló új Presbitérium bizottságaival tervszerűen együtt dolgozva különleges, ünnepi

alkalmakat  teremtve,  hittanos  nyári  tábort,  gyülekezeti  kirándulásokat,  házi

istentiszteleteket szervezve haladt a kijelölt úton, mely mind a gyülekezet összetartását

szolgálta. 

Kompromisszumkész, de határozott egyénisége, mértéktartó iránymutatása nemcsak

saját gyülekezetében, de a település közösségében is elismerést vívott ki magának,

hiszen tenni akarásának gyümölcseit a város egész lakossága élvezhette. 

A  templom  és  parókia  felújítása  mellett,  melynek  lebonyolításában  oroszlánrészt

vállalt  a  parókia  bővítését  is  véghez  vitte.  Ennek  köszönhetően  az  épületek

élhetőbbek, használhatóbbak, városunk főtere pedig patinásabbá vált. 

A szociális otthon egyházközség általi gondozásba vételével és üzemeltetésével, a

szociális gondozóhálózat létrehozásával, a segélyhívó működtetésével nemcsak az

egyházközség, hanem az egész település javát szolgálja.



A  város  többi  egyházközségével  is  harmónikus  kapcsolatot  ápol,  így  számos

ökumenikus  rendezvényre  került  sor,  melyek  lelki  megerősítést  jelentettek  a

településen élő valamennyi keresztény ember számára. 

Ideérkezésekor  látva  az  előtte  álló  feladatokat,  a  gyülekezet  tagjai,  a  Presbitérium,

valamint munkatársai erősítésére is az alábbi igével köszöntötte a közösség tagjait: 

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr - békességet és nem
romlást tervezek, és végül megadom nektek, amiben reménykedtek. Ha segítségül
hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket!”

Az elmúlt évek bizonyították, hogy a közösen elvégzett munka gyümölcse beérett, s

mind  a  református  hitben  élők,  mind  a  város  egész  lakossága  számára

eredményesnek bizonyult. 

Létavértes  Város  Képviselőtestülete  a  több,  mint  egy  évtizedes  közösségépítő,

közösségszervező  munkájáért,  a  szociális  ellátás  területén  végzett  fejlesztő  újító

tevékenységéért Létavértes Városért Díjat adományoz  Hadházi Tamás részére. 


