
Nagytiszteletű ROZSNYAI ISTVÁN lelkipásztor

Ketesden,  egy  kis  kalotaszegi  faluban  született  1948.  november  5-én,  ahol  az
emberek  szép  varrotasokba  és  cifra  ruhákba  szőtték  bele  évszádos  álmaikat,
vágyaikat.  Szülei  és nagyszülei,  de az egész falu közössége a református hitben
történő  megerősödést segítették, terelték.  Kiváló  lelkipásztorokat  látva-hallva  már
korán a lelkészi pályával kötelezte el magát. A magyarbikali  általános iskolai évek
után  a  bánffyhunyadi  gimnáziumban  tanult,  ahol  kiváló  tanárok  oltották  beléje  a
magyarságtudatot. A teológiát Kolozsváron végezte jeles eredménnyel. 

Nagykárolyi segédlelkészi évei alatt ismerte meg és vette feleségül Simon Zsófiát,
aki  a  Gyógyszerészeti  Egyetemet  végezte  Marosvásárhelyen.  Önálló  lelkészi
parókiát  és  gyülekezetet  építeni,  templomot  tatarozni,  felszerelni  küldték
Szatmárudvariba. A gyülekezetépítés bizonyult mindezek közül a legnehezebbnek,. 

Miközben családjuk két fiúval gyarapodott, megszervezték a magyar nyelvű iskolát,
amelyben  kiváló  eredményeket  értek  el  az  oktatásban,  nevelésben.  Nehezen
meghozott  döntés  után,  hosszas  procedúrákat,  megaláztatásokat  elszenvedve
kapták  meg  végül  az  engedélyt  1  évi  szatmárudvari  szolgálat  után,  hogy
Magyarországra költözzenek. 

Riadt  madárként húzta  meg magát  a Rozsnyai  család a nagykereki  parókián,  de
lévén  hogy  a  befogadó  a  szomszéd  megyébe  szólt,  három  bizonytalanságban
eltöltött  hónap  után  lett  aztán  szolgálati  hely  és  feladat  Nyírbogdányban.  A
gyülekezet hamar bizalmába fogadta, s már együtt építették fel a parókiát, újították
fel  a  templomot,  indították  az  idősek  otthona  létrehozását.  Mivel  időközben
elkötelezte magát a diakóniai munkával és jártasságot szerzett az idősek otthonának
beindításában és vezetésében, 1997-ben elfogadta a vértesi gyülekezet lelkipásztori
állását, illetve felvállalta az idősek otthonának a létrehozását. 

A  gyülekezet  itt  is  szeretettel  fogadta,  e  együttműködve  örülhettek  hitbeli
gazdagodásuknak, miközben az egyházközség temploma több ízben is megújult. 

Rozsnyai  István  irányítása  alatt  a  Vértesi  Református  Egyházközség  Idősek
Szeretetháza  1998.  április  6-án  kezdte  meg  működését,  védett  műemléki
környezetben, az un. Lédig Kúriában, amelynek szociálpszichológiai, mentálhigiéniai
és szociális szakvizsga  birtokában lekész-igazgatója is volt egyben. A város eme
történelmi épületének felújítása az ő nevéhez kötődik. 

Rozsnyai  István  segítő  szándékkal,  a  Szeretetház  mellett  több  szolgáltatást  is
elindított  az  évek  folyamán:  a  nappali  ellátást  biztosító  30  fős  Idősek  Klubját,  a
Támogató Szolgáltatás működtetését, a házi segítségnyújtást,  valamint a szociális
étkeztetést, a népkonyha szolgáltatást, valamint a közösségi pszichiátriai ellátást.  E
szolgáltatások megszervezése, nemcsak a rászorultak számára jelentettek minőségi
változást, de az itt dolgozók a helyben foglalkoztatottság előnyeit élvezhették. 

A szeretetház kertjében 2010-ben a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény, mely Nt.
Rozsnyai István lelkipásztor fiának. Dr. Rozsnyai Istvánnak a magángyűjteményéhez
biztosít  közösségi  hozzáférést.  Az épület  felújítása után.  1000 darabos A Kárpát-



medence  kerámia  művészete  című  állandó  kiállítás  elhelyezését  szolgálta.    Az
intézmény megalapítása óta különös figyelmet fordít a magyar hagyományok tovább
örökítésére, így évente 20-25 rendezvénnyel, kiállítással, családi nappal  próbálja a
helyi fiatal generációt megismertetni a magyar kultúrával, emellett  ünnepkörökhöz
kapcsolódóan  közösségi  programokat  is  rendszeresen  szerveznek.   Az  éves
látogatottság elérni a 6-7.000 főt. A városi, illetve a környező települések kulturális
életében jelentős szerepet tölt be a gyűjtemény.  Rozsnyai István fontosnak tartotta
és  tartja  ,  hogy  helyszínt  biztosítson  a  helyi  közösségépítésnek,  teret  adjon  a
találkozásoknak, kapcsolatok építésének. 

Nagytiszteletű  úr  vezetésével  2011-ben  uniós  pályázatból  létrehozták  a  Bihari
Jurtatábort, a 33 fő elszállásolására alkalmas ifjúsági szálláshelyet, mely ideális nyári
táboroknak, osztály és egyéb kirándulásoknak. Napjainkban már nemcsak a közeli
településekről, hanem egyre nagyobb számban, külföldről is érkeznek ide látogatók,
tovább öregbítve a város jóhírnevét. 

Így  az egész intézményrendszer  Rozsnyai  István több,  mint  20 éves vezetősége
alatt,  nemcsak  jól  szervezett,  hanem  a  város  egyik  meghatározó,  munkahelyet
biztosító intézményévé vált hiszen jelenleg 85 főnek biztosít munkát és megélhetést. 

2003-ban átvehette a  Létavértes Városért  díjat,  mellyel  már akkor  is  értékelték a
településen végzett munkáját. 

2018-ban  immáron  második  alkalommal  vehette  át  a  Pro  Caritáte  díjat,  mely  a
szociális  területen  végezett  kiemelkedő  tevékenységek  elismeréséért,  a  szociális
ellátását fejlesztéséhez való hozzájárulásért adományozható legmagasabb szakmai
elismerés. 

Rozsnyai  István  kezdetektől  a  mai  napig  élvezi  az  itt  élők  tiszteletét,  bizalmát,
megbecsülését.  Ez  olyan  papi  és  emberi  tulajdonságainak  köszönhető,  mint  a
rendkívüli bölcsesség, higgadtság, alázat, empatikusság, gyönyörű retorikai adottság
és  az  emberi  értékek  fel  és  elismerése.  Közösségformáló  tevékenysége  jóval
túlmutat az egyházközség határain. 

Munkahelyteremtő,  közösség  fejlesztésére  törekvő,  a  város  épített

örökségének  megóvásában  és  fejlesztésben  elért  eredményeiért  Létavértes

Város  Képviselőtestülete  Nagytiszteletű  Rozsnyai  István  lelkipásztornak

Létavértes Város Díszpolgára címet adományozott. 


