
Felügyelői jelentés a 2011-es évről 

a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség Közgyűlésén 
2012. április 15. 

 
Tisztelt Közgyűlés, kedves Testvérek! 
 
A 2011-es év volt felügyelőként az első szolgálati évem. Sok feladatom volt, amelyek örömöt, de egyik-
másik nehézséget is jelentett számomra. Legfőbb kötelességemnek továbbra is azt tartom, hogy az 
egyházközség vezetéséből a nem kimondottan lelkészi feladatokat próbáljam magamra vállalni. Ez 
persze a világi munkahelyem mellett nem mindig sikerült.  
 
2011-ben 8 presbiteri ülést tartottunk, amelyek jó rendben folytak le. A jelentősebb elvégzett és 
megkezdett feladataink ezek voltak: 
− Elfogadtuk a 2010-es év zárszámadását. A bevételi főösszeg 15.366.000,-, a kiadási 17.289.000,- Ft 

volt. A zárszámadást és a költségvetést a honlapon és a Kereső Szóban is közzétettük. 
− Elfogadtuk a 2011-es év pénzügyi tervét 14.137,- eFt bevételi és 14.852 eFt kiadási főösszeggel. (Itt 

kell köszönetet mondani a gyülekezet tagjainak áldozatkészségéért, hiszen soha akkor összeg még 
nem érkezett be a tagoktól, mint 2011-ben.) 

− Határozatot hoztunk az egyházfenntartói hozzájárulásról, amelynek mértékét keresettel rendelkezők 
számára 1.000,-, önálló keresettel nem rendelkező nagykorúak számára 500,-, presbiterek számára 
1.500,- Ft/hó összegben állapítottuk meg. 

− 4 MFt-os kiadásként jelentkezett a keresztúri templom ereszcsatornájának cseréje és az ezzel 
összefüggő munkálatok elvégzése. Az áldozati vasárnap bevételét is erre fordítottuk. 

− A korábban lekötött bankbetétben lévő vagyonunkat hatékonyabb, de nem kockázatosabb 
formában helyeztük el. Ennek eredményeként a kamatbevételünk a korábbi duplájára nőtt, és így a 
tetőfelújítás nagy munkáját úgy tudtuk elvégezni, hogy a tőkénk csak 1 MFt-tal csökkent. 

− Szerződést kötöttünk a Telenorral, hogy a rákoshegyi templom tornyába adóállomást telepítenek. 
Ennek jelentős bérleti díjbevétele lesz, amikortól az adó használatbavétele megtörténik. 

− A Telenorral kötött szerződés előkészítése során derült fény arra, hogy a hegyi templom nem az 
egyházközség tulajdona, hanem az egész Tessedik tér osztatlan ingatlanként a kerületi 
önkormányzaté. Levéltári kutatások eredményével sikerült igazolnunk, hogy a 30-as években a 
gyülekezet megvette a templom területét Rákoshegy nagyközségtől, és a tulajdonjogot a telekkönyvi 
nyilvántartásba bevezették. Ezek a tények meggyőzték a Polgármesteri Hivatalt arról, hogy a 
templom épületét külön ingatlanként vetetik földhivatali nyilvántartásba, és azt átadják az 
egyházközségünknek. Ez erről szóló önkormányzati határozat 2011-ben megszületett, jelenleg a 
szerződés egyeztetése folyik. 

− Presbitériumunk támogatásáról biztosította azt az ötletet, hogy a keresztúri templomhoz 
csatlakozóan urnatemetőt alakítsunk ki. Felvettük a kapcsolatot olyan mérnökkel, akinek megvan a 
megfelelő szakvizsgája. Az előkészítő munkák során derült fény arra, hogy – a másik három 
templom rendezetlen tulajdonviszonyai mellett – a keresztúri ingatlan helyzete is problémás. A 
jelenleg használt telek határai nem esnek egybe az ingatlan-nyilvántartás térképével, gyakorlatilag kb. 
5,5 m-rel el van csúszva egymáshoz képest a jogi és a tényleges állapot. Felvettük a kapcsolatot a 
kerületi főépítésszel, elkészíttettünk 5 különböző tervrajzot a telekalakításra, jelenleg a 
kolumbáriumról látványterv készítése folyik, amely segíti majd a döntést. A Polgármesteri Hivatal 
munkatársai késznek mutatkoznak az ingatlan átalakítására, ennek költségei azonban még nem 
ismertek. 

− A presbitérium foglalkozott a honlapunk fejlesztésével, valamint a Kereső Szó megjelenési 
gyakoriságának évi 2-ről 3-ra emelésével. Büszkén jelzem, hogy honlapunkon már hónapok óta havi 
1000-nél több látogatást regisztrálunk. Ezúton is köszönöm a gyülekezet kommunikációjában 
feladatot vállalók munkáját. 

− Néhány testvérünkben a lelkészutódlással kapcsolatban időről időre kifogások fogalmazódnak meg, 
amelynek hangot is adnak. Úgy ítéltem meg, hogy ezek a problémafelvetések már nem mozdítják 



előre gyülekezetünk fejlődését. Ezért kezdeményeztem a presbitériumban egy olyan határozat 
megfogalmazását, amely nem sérelmeket hoz elő, hanem előre tekint. A presbitérium bár nem 
egyhangúlag, de többségi szavazással elfogadta a határozatot, amelyet a honlapon is közzétettünk. 
Ezzel a kérdést lezártnak tekintem. 

− A polgármester úrral folytatott megbeszélések egyikén kezdeményezték először egy óvoda, majd egy 
általános iskola evangélikus kézbe adását. Egyházunk rendje szerint az oktatási intézmények 
országos egyházi fenntartásban vannak. A kezdeményező határozatot az óvoda vonatkozásában 
márciusban, az iskolával kiegészítve pedig decemberben hozta meg a presbitérium. Kifejeztük azt a 
kérésünket is, hogy az intézmény névadója Podmaniczky János legyen, aki a XIX. században a helyi 
evangélikus oktatás mentora és évtizedeken át gyülekezetünk felügyelője volt. Jelenleg ott tart az 
ügy, hogy a zsinat megadta az intézmény megalapításához az elvi engedélyt, és meg kell kötni még 
az önkormányzattal a közoktatási és az átvételi szerződést. 

 
További feladatok, amelyekkel 2011-ben foglalkoztam: 
− 16 alkalommal tartottunk elnökségi ülést, és 18-szor vettem részt más körben gyülekezeti 

megbeszélésen, pl.: számvevőszéki vizsgálaton, munkatársi értekezleten, honlap készítők 
egyeztetésén, finnországi utazást előkészítő beszélgetésen, stb. 

− Számos alkalommal képviseltem – legtöbbször a lelkésznővel együtt – a gyülekezetet a 
Polgármesteri Hivatalban, önkormányzati bizottság ülésén, országos egyházi irodán. 

− Részt vettem az egyházmegyei közgyűléseken, az országos és a kerületi felügyelői konferencián. Ez 
utóbbin reggeli áhítattal is szolgáltam. 

− Az óvoda és iskola alapításával kapcsolatban sok megbeszélésen vettem részt. Itt kell szólnom egy 
meg nem valósult tervemről is. Egy Svájcban élő magyar lelkész barátom, Joób Szilárd, foglalkozott 
a gondolattal, hogy Magyarországra települ, és itt keres lelkészi állást. Felmerült, hogy ő lehetne 
iskolánk lelkésze. Decemberben négy napig a vendégünk volt, ekkorra szerveztem neki több 
találkozót (püspökkel, oktatási osztályvezetővel, egy másik iskola lelkészével, gyülekezeti 
lelkészünkkel, az igazgatónővel), hogy ismerje meg a státuszban rejlő lehetőségeket. Végül, sajnos, 
úgy döntött, hogy marad a zürichi állásában. 

− A zsinatnál törvénymódosítást kezdeményeztem, hogy gyülekezetünkben is legyen lehetőség 
templomonként részközgyűlést tartani. A szükséges döntést a zsinat még nem hozta meg. 

− Aktívan rész vettem több gyülekezeti alkalom szervezésében. Ezek között említem a virágvasárnapi 
TV-s istentiszteletet, a nagypénteki passiót, a húsvét hajnali istentiszteletet, a fóti presbiteri 
csendesnapot, a Szeged–ópusztaszeri kirándulást, a Középkör vezetését. 

− Néhány testvérünkkel, akik megtiszteltek azzal, hogy elhívtak otthonukba, tartalmas és értékes 
beszélgetést is folytattunk a gyülekezet ügyeiről. 

− Kezdeményezésemre elkezdtük kidolgozni a gyülekezet középtávú stratégiáját, amelynek elfogadása 
már az új presbitériumra marad. 

 
Köszönet a gyülekezeti munkatársaknak, a hitoktatóknak, a kántoroknak, az énekkar vezetőjének és 
tagjainak, a tisztségviselőknek, a leköszönő presbitérium és a számvevőszék tagjainak, a helyettesítő és a 
beosztott lelkészeknek, a különböző alkalmakon feladatot ellátó testvéreknek a vállalt és elvégzett 
szolgálatukért. Mindenekelőtt azonban elnöktársamnak, lelkésznőnek, hogy egymás közös 
elhordozásával, szellemi- és imaközösségben tudtuk együtt végezni feladatainkat. 
 
„Mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk a Krisztus ítélőszéke elé.” (2Kor 5,10) Pál apostol ezen 
mondatát hallotta már, és fogja is hallani még tőlem a gyülekezet. Ez a figyelmeztetés legyen 
mindannyiunk szeme előtt, határozza meg gondolkodásunkat önmagunkról, a családtagjainkról, a 
gyülekezetünkről, egész egyházunkról. Legyen hozzánk kegyelmes az Úr! 
 
 

Zászkaliczky Pál 


