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dr. Balla Csaba Zoltán, szakgyógyszerész. 1980. március 9-én születtem 

Cegléden, anyai ágon református családban. Nagyszüleim a nagytemplomi 

egyházközség oszlopos tagjaiként, presbiterként és a Sztárai énekkar révén 

szolgálták a gyülekezetet és egyben kijelölték számomra a követendő utat, 

az emberi példát és a szellemi irányvonalat. Konfirmációi fogadalmat 1993-

ban tettem. Iskolai tanulmányaimat Cegléden és Szegeden végeztem. Ezt 

követően -2003 óta- gyógyszerészként dolgozom. Feleségemmel 2007-ben 

kötöttünk házasságot, három gyermekünk született: Krisztina, Dorottya, 

Ádám.  Az önmagammal szemben támasztott elvárásaimnak –mint 

őszinteség, bizalom, felkészültség, konkrét kommunikáció, kreativitás, 

céltudatosság- a gyülekezeti szolgálatomban is érvényt kívánok szerezni, 

hiszen csak ennek segítségével biztosíthatom a lelkiismeretes és 

eredményorientált közösségépítő tevékenységemet. Köszönöm a 

Teremtőnek, hogy ilyen megtisztelő feladat elé kíván állítani, és hogy ezáltal 

is megtapasztalhatom a gyülekezet és az Úr szeretetét.  Isten segítségével, 

szeretnék hasznos tagja lenni a gyülekezetnek!  

Bangó Beatrix vagyok. Cegléden születtem, itt végeztem általános iskoláimat. 

Szüleim, nagyszüleim reformátusok voltak, dédnagyapán a nagytemplomi 

gyülekezet presbitere volt, régi református családból származom. Az Újváráson 

konfirmáltam Balogh György nagytiszteletű úrnál. Érettségi után Budapesten 

végeztem egészségügyi iskolát, szakiskolát, majd már dolgozóként a főiskolát. Az 

egészségügyben dolgoztam nyugdíjazásomig, A Heim Pál kórházban, majd 

Cegléden a Toldi Ferenc kórházban aneszteziológusként és aneszteziológus 

szakoktatóként. 2000-ben költöztünk férjemmel, Horváth Pállal Ceglédre. Ettől 

kezdve tartozunk a Nagytemplomi Református Egyházközség tagjai közé. Gyakran 

töltjük időnket Tápióbicskén, férjem családi (örökségeként kapott) birtokán. 

Ilyenkor a Pándi Református Gyülekezetbe vagyunk „otthon”. Cegléden már több 

mint egy évtizedes hagyományként a karácsonyi csomagok célba juttatása az egyik 

szívesen végzett szolgálatom. Az idősek között végzett munkámmal, és a 

közösségben jelenlévő szeretetteljes alkalmak szervezésével, kirándulások 

segítésével szolgálom a közösséget, és az Urat.  

Pap Ágnes Éva vagyok, 1962. nyarán születtem Budapesten, ahol 
eddigi életem legnagyobb részét töltöttem. 
Hat éve lettem ceglédi lakos, és egyúttal nagytemplomi gyülekezeti 
tag.    Édesanyámmal (dr Pap Kálmánné, szül.:Benkő Piroska) élek 
együtt. Testvéreim (nővérem és fivérem) családos emberek. 
Életemben sok mindenben kipróbálhattam magam. Több szakmám és 
hivatásom van. Az utóbbi évben/- években hittan szakos  pedagógus 
és teológus (MA) végzettségemnek megfelelő: református hittantanári 
munkakörben dolgozom. 
Jobbító szándékkal szívesen vennék részt a gyülekezeti munkában. 
Bár családi - baráti és rokoni körünk igen szerteágazó, úgy 
remélem  ez az élethelyzet nem akadálya a közös "építő 
tevékenységnek". 


