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Tisztelt Közgyűlés, kedves Testvérek!

Bár jelentésemet a tavalyi évről kell megtennem, hadd kezdjem mégis egy nagyon
aktuális ügy értékelésével. Másfél héttel ezelőtt tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal a
2011-es népszámlálás vallási adatait. Tudjuk, a válaszadás önkéntes volt. Ennek ellenére
sokakat meglepett, hogy hazánkban a 2001-es 305 ezerrel szemben 2011-ben csak 215 ezren
vallották magukat evangélikusnak. Ez közel 30%-os fogyás, ami jellemző az összes
történelmi egyházra. Ezzel együtt 20%-kal nőtt a vallástalanok száma (1,8 millió) és közel
2,5-szeresére a választ nem adóké (2,7 millió).
Valóban szomorúak a számok, de egy valamire azért szeretnék emlékeztetni.
Nevezetesen arra, hogy a 2001-es 305000 főről mindannyian tudtuk, hogy nem reális. Akkor
azt persze úgy értékelték sokan, hogy az általunk ismert kb. 200000 felett lám-lám, van még
100000 fő, akikben él még mélyen valamilyen egyházi kötődés. Most kiderült, hogy mégsem.
Úgy látom, hogy ez a szám nem nagyon lényeges. Szerintem mindegy, hogy az önmagukat
evangélikusnak vallók 13%-a vesz-e részt az egyház életében, vagy 19%-a. Mert kb. ez a két
népszámlálási adatra vetített aktív létszámunk. Sokkal fontosabb azok száma, akik
rendszeresen részt vesznek valamelyik gyülekezet életében, élnek az Igével és a Szentséggel.
Bár ezt adatokkal nem tudom alátámasztani, de attól tartok, hogy ez a szám is folyamatosan
csökken. Ez az, ami szomorú. Tudniillik attól, hogy valaki a kérdezőbiztosnak azt mondja,
hogy evangélikus, Urunk nem fogja a jobb keze felé állítani majd az ítélet napján.
A 90000 fős csökkenés bánt, mert mutatja missziónk erőtlenségét, de tudnunk kell, hogy nem
is voltak soha a „mieink”. Sőt, a meglévőnek gondolt 215000 közül sem igaz ez a jelentős
többségre.
Budapest XVII. kerületében hasonlóak az arányok. A tizenkét évvel ezelőtti kb. 3500-as
létszámhoz képest 2011-ben 2423 fő vallotta magát evangélikusnak. Ez a szám nagyjából
megegyezik a gyülekezeti nyilvántartásunkban szereplő kerületi lakosok számával.
Bűnvallással és alkalmatlanságunk elismerésével kell megállnunk amellett, hogy nem találtuk
meg 10 év alatt azt az 1000 testvérünket, akikben legalább annyi kötődés volt még korábban
egyházunk felé, hogy hajlandók voltak válaszolni a kérdésre. Most már nem tették meg.
Meggyőződésem ugyanakkor, hogy csak a minőség teremhet mennyiséget. Tehát, ha a
mennyiséggel van baj, akkor alapvetően a minőségen kell javítani. Nem a korszellemhez való
igazodással, de hiteles, Krisztus-központú egyházi, gyülekezeti élettel. Ugyanakkor
ébresztgetni szeretném mindannyiunk lelkiismeretét, hogy keressük meg és hívogassuk
azokat, akiket ismerünk.
A tavalyi év egyházunkban a teljes tisztújítás éve volt, amely a lelkészek és a püspökök
kivételével minden egyházi vezetői megbízatást és testületi tagságot érintett.
Egyházközségünk vonatkozásában ez a következőket jelenti. Újraválasztotta a zsinat Gáncs
Pétert elnök-püspöki és Prőhle Gergelyt országos felügyelői tisztségében. Déli Evangélikus
Egyházkerületünk felügyelője továbbra is Radosné Lengyel Anna lett. Pesti Evangélikus
Egyházmegyénk esperese Győri Gábor maradt, egyházmegyei felügyelővé Krizsán Zoltán
cinkotai testvérünket választottuk.
Egyházközségünknek is új presbitériuma van új tisztségviselőkkel. Felügyelő
Zászkaliczky Pál, gondnok Herzog Ferenc, jegyző Cseppelyné Gébele Gabriella, pénztáros

Himesné Paulik Enikő lett. A számvevőszék elnöke Majerné Szőke Zsuzsanna, tagjai Pápay
Imréné és Szalay Zsuzsanna lettek.
A tiszteletbeli presbiterek mellett a presbitérium munkájában – meghívásunk alapján –
részt vesz a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola igazgatója,
óvodavezetője, valamint a szeptemberben alakult nőszövetség elnöke.
Ezúton is köszönöm a tisztséget már nem vállaló testvéreknek az eddig presbiteri
szolgálatot. Hadd soroljam fel a neveket: Altziebler Károly, Babják Pál, Burger Erzsébet,
Filipszky József, Füzesi Attila, Füzesi Pálné, Gébele Zsuzsanna, Kalina Károlyné, Karminás
Pálné, Lukács László, dr. Sándor Ildikó, Schád Béla, Schilt Veronika, Schleckmann Mihály,
Szabó Endréné, Szalay Zsuzsanna. Isten áldása nyugodjon életükön, és kérem, hogy
maradjanak gyülekezetünk aktív és hűséges tagjai. Szintén nem vállalt már tavaly tavasszal
tisztséget Wiszkidenszky András gondnok úr sem.
Köszönettel fordulok az újraválasztott és új tisztségviselők felé is. Olyan korban
vállaltunk szolgálatot, amikor az emberek inkább hallgatnak hitükről, ami hit talán sokakban
gyengül és elhalványodik. Legyünk mi mégis hegyen épült város, só és lámpás. Köszönöm az
elmúlt egy év közös munkáját, és kérem támogatásukat esendő szolgálatomhoz.
Az új presbitérium az iktatás előtt egy nagyon tartalmas csendesnapon készült fel a
szolgálatra. Külön köszönet illeti Ittzés János nyugalmazott püspök urat, aki Urunk áldott
követe volt közöttünk.
Három eseményt külön is kiemelek a tavalyi évből.
Nagy örömünk, hogy megindult gyülekezetünk területén a Podmaniczky János
Evangélikus Óvoda és Általános Iskola. Hiszem azt, hogy akár már 4-5 év múlva is
kimutathatóan érezhető lesz az ott folyó munka a gyülekezetünk életében. Szabó Bálintné
Tóth Marianna óvodavezető gyülekezetünk tagja születésétől fogva, biztonságot ad, hogy
kezében tudhatjuk a legkisebbeket. Erdészné Nagy Éva igazgatóasszonyban és Darvas Anikó
iskolalelkészben odaadó, elkötelezett, hiteles személyiségeket ismerhettem meg.
Reménységem az, hogy ez a vezetői csapat még sokáig szolgálja együtt az intézményt. Öröm,
hogy gyülekezetünk több tagja is kapott már feladatot az óvodában és az iskolában. Legyen
minél szorosabb a kapocs az intézmény és a gyülekezet között, ezért is ajánlom újra és újra a
testvérek imádságos szeretetébe az ott dolgozókat és tanulókat.
Gyülekezetünket tavaly óriási személyi veszteség érte, amikor Wiszkidenszky Andrást
hirtelen hazahívta az élet és halál Ura. Legyen emléke áldott körünkben és rá emlékezve ne az
elégedetlenség legyen az erősebb – miszerint sokáig élhetett volna még –, hanem tudjunk
örülni a rajta keresztül kapott ajándékokért.
Gyülekezetünket tavaly jelentős személyi nyereség is érte, amikor Kovács Áron korábbi
beosztott lelkészünk igent mondott a hívásunkra, így megválasztottuk és beiktattuk őt
másodlelkészi állásába. Nyugodjon Jézus Krisztus gazdagító áldása közöttünk végzett
szolgálatán, a gyülekezet pedig fogadja és hordozza őt nyitottsággal és szeretettel.
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A presbitérium munkája 2012-ben:
Összesen 8 alkalommal tanácskozott a testület, ebből 2 alkalommal még a régi, hatszor
pedig az új presbitérium.
Elfogadtuk a 2011-es év zárszámadását és a 2012-es költségvetést.
Éltünk szavazati jogunkkal az esperes, az egyházmegyei és az egyházkerületi
felügyelőválasztáson.
Kezdeményező határozatot hoztunk az iskola igényléséről és a Podmaniczky János név
felvételéről.
Előkészítettük a másodlelkész-választást, és jelöltük Kovács Áront a tisztségre.
Novemberben vendégünk volt Lengyel Anna kerületi felügyelő és Gáncs Péter püspök.
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Elfogadtuk az iskola indításával kapcsolatos szerződéseket.
Ezeken túl a presbitérium folyamatosan figyelemmel kíséri a gyülekezetben folyó lelki
munkát, és egyházközségünk anyagi ügyeit.
A tavalyi évben a következő feladatokban vállaltam részt:
19 alkalommal tartottunk elnökségi ülést, ezen kívül 29 különféle tanácskozáson,
megbeszélésen vettem részt.
3 alkalommal jelent meg a Kereső Szó című gyülekezeti újságunk.
Részt vettem a finn kapcsolatok ápolásában, szeptemberben Szetlik Tiborral képviseltük a
gyülekezetet a raumai templom 500 éves évfordulós ünnepségén.
Hosszas utánajárás után Mirák Katalin által végzett nélkülözhetetlen levéltári kutatások
eredményeivel meggyőztük az Önkormányzatot, hogy annak idején a hegyi templomtelket
kifizette a gyülekezet. Így a korábban kötött bérleti szerződést felbontottuk, a 2011-re
átutalt bérleti díjat visszakaptuk, a templom épületét az önkormányzat átadta, így az ma
már hivatalosan is az egyházközség tulajdona.
Korábbi kezdeményezésemre a zsinat módosította a vonatkozó törvényt, így – ha
elfogadjuk az előterjesztett szabályzat-módosításokat – jövőre már részközgyűléseket
tudunk tartani, így egyik templomi közösség sem marad ki a közös ügyeink
megvitatásából.
Számos alkalommal tárgyaltunk az óvoda–iskola alapításáról az Polgármesteri Hivatal
képviselőivel, egyházi vezetőkkel.
Megállapodást kötöttünk Darvas Anikó iskolalelkésszel a lakás használatáról és az általa
végzendő gyülekezeti szolgálatokról.
A gyülekezeti szolgálatok tervezésébe rendszeresen bevonjuk a munkatársakat is.
Többször egyeztettem Masznyik Csaba építésszel a keresztúri kolumbárium tervezőjével,
és Bolberitz Henrik kerületi főépítésszel.
Részt vettem a Déli Egyházkerület felügyelői konferenciáján Piliscsabán.
Egy alkalommal megbeszélést folytattam elődömmel, dr. Léránt Istvánnal.
Segítettem az ádventi könyvvásár megszervezését és lebonyolítását.
A Magyarországi Evangélikus Egyház, a Podmaniczky Iskola, az iskolalelkész és az
egyházközségünk között megkötött négyoldalú megállapodás, valamint az Egyházzal
kötött lakáshasználati szerződés előkészítésében vállaltam feladatot.
Bár nem tartozik a felügyelői feladatok közé, de megemlítem, hogy rendszeresen segítek
az úrvacsoraosztásban, szervezem a Középkör alkalmait és 7 alkalommal igehirdetéssel is
szolgáltam.
Gazdálkodásunkról:
Pénzügyeinkről a Kereső Szó húsvéti számában beszámoltam, az ott leírtakat nem
ismétlem meg, csak a főbb számokat rögzítem. 18.453 eFt bevételünk volt, amelyből
9.222 eFt származott a gyülekezeti tagoktól. Ez óriási összeg, és köszönjük mindenki
adományát, a gyülekezet fenntartásában való részvállalást. Kiadási főösszegünk 18.049
eFt volt, tehát a tavalyi évet 404 eFt többlettel zártuk úgy, hogy a lakásfelújítással
kapcsolatban 1.460 eFt kötelezettségünk van, tehát valójában 1.056 eFt-tal többet
költöttünk bevételeinknél.
Javíttatni kellett a keresztúri templom tetőhéjazatát, a keresztúri toronyórát, hangoltatni az
orgonát.
A tavalyi áldozati vasárnapot az iskolalelkész lakásának felújítására hirdettük meg.
1.171.000,- folyt be, ennek terhére kisebb felújításokra és az intézmény indulásának
támogatására 431.000,- forintot fizettünk ki. A maradványt az idén nyáron közegyházi
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támogatással megvalósuló felújítás önrészeként fogjuk majd felhasználni. Ugyanerre a
célra kaptunk az egyházmegyétől 850 eFt támogatást.
Sajnos a hegyi templomba telepítendő Telenor bázisállomás még nem épült meg, így
abból bérleti díjbevételünk nem keletkezett.
2012-ben az iskolatámogatásra szánt 200 eFt-ot a Podmaniczkynek utaltuk át.

Köszönetemet fejezem ki minden gyülekezeti munkatársnak és presbiternek, hogy felelősen
hordozzák gyülekezetünk terheit, Janurikné Soltész Erika építésznek a felújítási munkálatok
előkészítésében való részvételért, Herzog Ferenc gondnok úrnak, Himesné Paulik Enikő
pénztáros és Cseppelyné Gébele Gabriella jegyző asszonynak feladataik precíz és
felelősségteljes ellátásáért, számvevőszék elnökének és tagjainak gondosságukért. Hálás
vagyok Istennek lelkészi szolgatársaimért, akik számos alkalommal hirdették nekem is Urunk
vigasztaló, bátorító, bűneim miatt megszomorító, de a meg nem érdemelt kegyelem miatt
mégis megörvendeztető Igéjét. Köszönöm Kovács Áron és Nagyné Szeker Éva hűségét,
kitartását és hihetetlen munkabírását. Elnöktársammal, nagytiszteletű asszonnyal sokszor
tudunk teljes egyetértésben gondolkodni és dönteni a gyülekezet ügyeiben, de tudjuk közösen
vinni annak gondjait és örömeit is Urunk elé. Ez különösen is fontos számomra.
Urunk áldása nyugodjon a gyülekezetünkön! Kérem jelentésem elfogadását.

Zászkaliczky Pál
felügyelő

