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Hagyományok 
mentén — 
a jövő felé 
tekintve 

Vasárnap de. fél 11-kor istentisztelet  

 (a hó első vasárnapján és 
 ünnepnapokon úrvacsorával) 

Az istentiszteletekkel párhuzamosan külön 
foglalkozunk a gyermekekkel 
 (a gyülekezeti házban) 

Kedden este 6-kor bibliaóra 

 (a gyülekezeti házban) 

Csütörtökön de. 9-től baba-mama kör 
 este 6-tól énekkari próba 
 (a gyülekezeti házban) 

Pénteken du. 5-től ifjúsági óra 
 (a gyülekezeti házban) 

Havonta egyszer szombaton du. 4-től  
a felnőtt fiatalok alkalma (FITT: Felnőtt  
Ifjúság Tettrekész Tagja) 

Erős vár a mi Istenünk! Rendszeres  

gyülekezeti alkalmak 

Cinkotai Evangélikus Egyházközség 

Cinkotai Evangélikus Egyházközség 



A Cinkotai Evangélikus 
Egyházközség több, mint 
300 éves történelemre 
tekint vissza. Csaknem 
ezeréves temploma bizo-
nyítja, hogy Istenünk Erős 
Vár, akinél védelmet talá-
lunk. 

A 11. században István 
király rendelete nyomán 
épült meg az első kerek 
alaprajzú templom, amely 
a tatárjárás áldozata lett. 

A 13. században kibővítették egyhajós temp-
lommá — félköríves szentéllyel. Tornyot is 
építettek hozzá, hogy időben figyelmeztet-
hessék a lakosságot a közeledő veszélyre. 

A reformáció korában Kálvin követői hasz-
nálták a templomot egészen a török időkig. 
A visszavonuló ellenség mindent elpusztított 
maga után: a templomot és az egész telepü-
lést porig rombolták. Cinkota lakatlan hellyé 
vált a 17. század végére. 

A terület földesura, Beniczky Tamás, felvidé-
ki birtokairól 1699-ben hívott szlovák evan-
gélikus telepeseket, akik szabad vallásgya-
korlatot és nyugodt életükhöz szükséges 
földterületet kaptak.  

Az újra benépesedett település lakói 1776-
ra teljesen felújították és kereszthajóval 
bővítették ki templomukat barokk stílusban.  

Vető István evangélikus lelkész 

Hűséges evangélikusok befogadó közössége 

A templom  
kincsei 
 
A templom belső 
tere mai formáját 
az 1891-es nagy 
felújítás során 
nyerte el. Akkor készült 
el a barokk oltár. Az oltárkép témája: Krisztus 
az Olajfák  hegyén (azt a jelenetet ábrázolja, 
amikor Péter kihúzza kardját, hogy Mesterét 
megvédje). A festmény Vastagh György alko-
tása. A gyertyatartókat Prőhle Sándor lelkész 
készítette. Az aprólékos fafaragások bibliai 

jeleneteket ábrázolnak. A 
keresztelő medencét az 
akkori lelkész, Jezsovics 
Pál adományozta család-
ja emlékére. Ugyanebben 
az időben készült a szó-
szék is, amelynek hang-
vetőjén fából faragott 
festett szobor áll. 

Az orgona is ekkor 
készült Országh Sán-
dor műhelyében. 
Győri József 1958-
ban alakította át, 
majd Trajtler Gábor, 
a gyülekezet korábbi segédlelkésze tervei 
alapján 1986-ban építették át mai formájára. 

A toronyban három harang lakik (Gombos:  
640 kg / 105 cm / 1989; Eberhard: 300 kg /  
75 cm / 1816; Szlezák: 160 kg / 62 cm / 1923). 

Új gyülekezeti ház 
 

A II. világháború végén épült Ifjúsági ház hosz-
szú évtizedeken keresztül szolgálta az új 
evangélikus nemzedék felnövekedését. Álla-
gának súlyos romlása szükségessé tette egy 
új, korszerű létesítmény építését. Így készült 
el 2009-re a parókia mellett az a gyülekezeti 

komplexum, amely 
minden mai igényt 
kielégítő módon áll a 
különböző korosztály-
ok rendelkezésére. 
Nagyterme templomi 
hangulatot áraszt, 

kisterme számtalan foglalkozás ideális hely-
színe. Az emeleti baba-mama szoba nagyon 
népszerű. Kis tárgyaló várja a kis létszámú 
csoportokat. A tetőtér egyelőre „retro-
klubnak” és pingpongasztalnak ad helyet, de 
terveink szerint — finn testvérgyülekezetünk 
támogatásával — a „Tapiola-terem” nevet 
fogja felvenni. A bejárat mellett alakítjuk majd 
ki a lelkészi hivatal új irodáját külön irattárral. 
A felszerelt konyha és a mellékhelyiségek al-
kalmasak nagy rendezvények kiszolgálására is. 
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a cinkotai  
900 éves  

evangélikus 
templom 

Cinkotai Evangélikus Egyházközség 

a cinkotai oltár 


