Felügyelői jelentés
a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Közgyűlésén
2011. április 3.
Kedves Testvérek!
2010-es év felügyelői jelentését nehéz nekem elmondanom, hiszen a tavalyi évben ez engem
személyemben összesen 34 nap vonatozásában érint. Ennyi telt el beiktatásom és az év vége
között. Az év első 9-10 hónapjával kapcsolatban kértem igen tisztelt elődöm, dr. Léránt István
segítségét, aki betegsége és orvosi kezelése miatt nem tudott rendelkezésemre állni. Így ennek az
időszaknak a vonatkozásában csak a presbiteri üléseken vezetett jegyzeteimre támaszkodhatom.
2010-ben – a jegyzeteim szerint – 5 presbiteri ülést tartottunk, amelyek jó rendben folytak le. A
jelentősebb elvégzett feladataink ezek voltak:
Elfogadtuk a 2009-es év zárszámadását. A bevételi főösszeg 15.087.894,-, a kiadási
14.556.908,- Ft volt
Elfogadtuk a 2010-es év pénzügyi tervét 14,4 MFt bevételi és 14,6 MFt kiadási főösszeggel.
Április 11-én vendégünk volt Gáncs Péter püspök úr, Lengyel Anna egyházkerületi felügyelő
asszony és Szabóné Mátrai Mariann püspök-helyettes asszony. Délelőtti istentiszteleti
szolgálatban vettek részt, délután pedig a gyülekezetünkben meglévő, és azóta némileg
csendesedett ellentétekről és indulatokról beszélgethettünk velük és egymással.
Elindult annak az ügye, hogy a rákoshegyi templom tornyát a Telenor telefontársaság bérbe
venné belülre épített átjátszóállomás építésére. Ezt tavaly különféle jogi problémák miatt nem
sikerült tető alá hozni.
Kiépítettünk egy teljesen új hangosítási rendszert a keresztúri templomban, amelynek teljes
költsége megközelítette a 3 MFt-ot.
Felmérettük a keresztúri orgonánk állapotát, nagyon lesújtó képet kaptunk. A szakvélemény
szerint teljesen új hangszert kellene építeni, erre már nem érdemes költeni.
További kisebb fejlesztéseket és javításokat is elvégeztettünk: bővíteni kellett a riasztó
rendszert, a parókia bejáratánál galambokat távoltartó tüskéket helyeztettünk el, a parókia
ereszdeszkázatát javíttattuk, a gyülekezeti terem boylerét cseréltettük ki.
Dr. Léránt István október 10-i hatállyal lemondott felügyelői tisztségéről. Szándékától többen
megpróbáltuk eltéríteni, sikertelenül. Az ezt követően lefolytatott jelölési és választási eljárás
szabályos és eredményes volt, Zászkaliczky Pál személyében 2010. november 14-én új felügyelőt
választott az egyházközség közgyűlése, a beiktatásra november 28-án került sor.
Megválasztásomat követően ezeket a feladatokat végeztem 2010-ben:
5 alkalommal tartottunk elnökségi ülést.
Részt vettem egyházmegyei közgyűlésen.
A lelkészasszonnyal együtt tárgyaltunk a püspöki úrral a beosztott és/vagy másodlelkészi állás
betöltésének módjáról, a szóba jöhető személyekről.
Elindítottuk a honlap formai és tartalmi megújításának munkálatait, ehhez egy remek kis
munkacsapatot sikerült összeállítani.
Megújítottuk a Kereső Szót, amelynek tartalmi összeállításában is részt vettem.
Meglátogattam Győri Gábor esperes urat, akivel a gyülekezetünk helyzetéről beszéltünk.
Eljártam a Földhivatalban, hogy a hegyi, a csabai és a ligeti templomaink tulajdonviszonyait
rendezzük. Az utóbbi kettőt siker koronázta, a hegyi ingatlan helyzete sokkal bonyolultabb, a
megoldási lehetőségeket keressük.

Bár már idén történt, de néhány lényegesebb ügyet megemlítek:
Meglátogattam dr. Léránt Istvánt, és hosszasan beszélgettünk a gyülekezetünkről. A felügyelői
hivatal átadásának tekintem ezt az alkalmat, noha valójában ügyek és dokumentumok
átadására nem került sor.
A gyülekezet még meglévő kárpótlási összegének magasabb kamatozású befektetést kerestem,
a vagyon áthelyezése már meg is történt.
Megtettük egy kerületi evangélikus óvoda megalapításával kapcsolatos első lépéseket.
Elkezdtünk foglalkozni az egyházfenntartói hozzájárulás összegének meghatározásával, ahogy
azt törvényeink elő is írják.
Törvénymódosítást kezdeményeztem a zsinatnál, hogy a több istentiszteleti hellyel rendelkező
egyházközségek (mint amilyenek mi is vagyunk) a közgyűléseiket megosztva, több helyszínen
is tarthassák. Ennek folyományaként részközgyűléseket tarthatnánk a másik három
templomban is.
Köszönöm dr. Léránt Istvánnak két és fél évtizedes felügyelői szolgálatát. Közel 15 évig voltam
presbiter mellette, sokat tanultam tőle.
Hálás vagyok az Úristennek, hogy eddig még mindig adott annyi erőt, hogy el tudtam látni
feladataimat; hogy eddig még mindig nagyobb tudott lenni a reménységem az
elkeseredettségemnél, és hogy olyan feleséget és családot adott mellém, akik nem pusztán
tolerálják, hanem támogatnak is a felügyelői tisztség ellátásában.
„Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé.” Pál apostol 2Kor 5,10ben írt szavait választottam felügyelői szolgálatom vezérigéjének. Most, amikor erre a pár hónapra
visszatekintek nem nyugodt a lelkiismeretem. Nyomasztanak elmulasztott alkalmak, ki nem
mondott mondatok, elhamarkodottan kiejtett szavak, élesen fogalmazott kritikák, meg nem
hallgatott panaszok, meg nem békített ellenségek. Mentségem nincs, pusztán Krisztus Urunk
bűnbocsátó kegyelmébe kapaszkodom.
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