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Az egyházközösség története 
 

 
1906-ban a West Side Egyházközösség kettévált és 
Dr. Csutoros Elek irányítása alatt megalakították a 
West Side Református Egyházat. A következő évben 
Erdei Károly tiszteletes lett az első hivatalos lelkésze a gyülekezetnek. Ugyanebben az évben 
a közösség megvásárolt két épületet a Monroe és a nyugati 25-ik utca sarkán templomnak és 
iskolának. 1913-ban Erdei tiszteletes lett a lelkipásztor, aki 1926-ig szolgált. 
 
1923-ban a közösség megvásárolta a már általuk előzőleg használt templomot a nyugati 32-ik 
és a Carroll út sarkán a német református gyülekezettől. A templom és a Kálvin terem lett a 
magyar közösség kulturális és vallási központja. Csutoros tiszteletes megszervezte a 
vasárnapi iskolát és a magyar nyelvtanítást a gyerekeknek. 1926-ban Vasváry Edmund 
tiszteletest választották meg lelkipásztornak. Vasváry tiszteletes később kiemelkedő kutatója 
lett az amerikai magyarságnak, különös tekintettel a polgárháborúban résztvevőkre. 1936-ban 
Vasváry tiszteletest Daróczy Mátyás tiszteletes váltotta, aki közel harminc évig töltötte be a 
tisztségét. Daróczy tiszteletes ideje alatt a gyülekezet tagsága nőtt és életképes erő lett a 
Cleveland-i magyar közösségben. 
 
A templom nagy segítséget nyújtott a második világháború és az 1956-os forradalom után 
elmenekült magyaroknak. A következő lelkész Elek Áron volt, aki 1963-tól töltötte be a 
tisztségét. Az ő ideje alatt a gyülekezet új templomot vásárolt a nyugati 150-ik és a Puritas út 
sarkán. A gyülekezet 1976-ban költözött át az új épületbe és ebben az évben megkezdték a 
gyülekezeti terem építését is. Az új terem 450.000 dollárba került és az építkezést 1978 
szeptemberében fejezték be. Ez a modern építmény az új központja a közösség 
tevékenységeinek Cleveland-ben. A magyar egyházak közül jelenleg a West Side Magyar 
Református Templom az egyik legnagyobb és legaktívabb az Egyesült Államokban. 
 
A Pásztor mobiltelefon elérhetősége: 440-638-9111 
 
 
 
 
 
Térkép: http://g.co/maps/59qkg 

http://g.co/maps/59qkg
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