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Tisztelt Közgyűlés, kedves Testvérek! 
 
 

Idén először próbáljuk ki „éles üzemben” gyülekezetünkben a tavalyi szabályzat-
módosítással elrendelt részközgyűlési rendszert. A célunk kettős volt. Egyrészt, hogy a 
gyülekezet minél több tagja vegyen részt az egyházközség ügyeinek intézésében, másrészt 
ehhez ne kelljen a megszokott templomból Keresztúrra utazni. Egy gyülekezet, egy 
egyházközség vagyunk, de négy közösség, amelynek minden tagja egyforma jogokkal kell, 
hogy rendelkezzen. Kíváncsian várom a kedves testvérek visszajelzéseit, hogyan fogadják ezt 
az új lehetőséget. 

 
Tavaly egyházközségünk vezető testületeiben személyi változás nem történt. 
 
Három jelentős beruházást bonyolítottunk le 2013-ban. 
Felújítottuk a rákoscsabai gyülekezeti termet. Ennek keretében megszűntettük a 

színpadot, feltöltöttük a pincét, felújítottuk az elektromos hálózatot, kialakításra került egy 
teakonyha és két mellékhelyiség, rácsatlakoztunk a szennyvízcsatorna-hálózatra, kicseréltük 
az ablakokat, a teremben új padló van, elektromos fűtést alakítottunk ki, festettünk. A 
beruházásra 4.000.000,- forintot nyerünk az Emberi Erőforrás Támogatáskezelőtől, erre a 
célra hirdettük meg az áldozati vasárnapot is, amelynek bevétele 1.343.000,- Ft volt. A teljes 
beruházás összköltsége 7.465.000,- Ft volt. 

Felújítottuk, illetve befejeztük a parókia épületében lévő harmadik lakást, amely iskolánk 
lelkészének, Darvas Anikónak az otthona. A szőnyegpadlót laminált padlóra cseréltük, 
kicseréltük a nyílászárókat, felújítottuk az elektromos hálózatot, a fűtést, a konyhát és a 
fürdőt, befejeztük a soha el nem készült nagyszobát. A 2012-es áldozati vasárnap bevételét, 
egyházmegyei támogatásként kapott 850.000,- forintot, valamint közegyházi támogatásként 
kapott 6.310.000,- forintot fordítottunk erre a célra. A beruházás teljes költsége 8.178.000,- Ft 
volt. 

A Melczer János Alapítvány sikerrel pályázott 2.500.000,- forintot az önkormányzat által 
kezelt Európai Uniós alapból. Ebből a keresztúri templom környékét tettük rendbe, 
dísznövényeket ültettünk, valamint térkövezéssel megszüntettük a saras járdákat és a murvás 
teret. A beruházás kiegészítést igényelt, amelynek összege 974.000,- Ft volt. Ezt megelőzően 
mintaszerű gyülekezeti összefogással megoldottuk a keresztúri templom esővizének 
elvezetését, tárolását és a felesleg szikkasztását. Ennek a munkának az anyag- és gépköltsége 
1.545.000,- volt, a teljes munkát megspóroltuk közösségi összefogással. 

Mindezeket összegezve a beruházásainkhoz 13.660.000,- Ft külső forrást sikerült 
elnyernünk, így ingatlanjaink könyv szerinti értéke – egy apróbb karbantartást is beleszámítva 
– 18.208.000,- forinttal nőtt. Összesen 4.548.000,- Ft önerőt kellett biztosítanunk. A külső 
források együttes összege meghaladta a 75%-ot. 

Ezúton is köszönöm Janurikné Soltész Erika építésznek és Herzog Ferenc gondnok úrnak 
áldozatos és szakszerű munkáját, valamint a gyülekezet nő- és férfitagjainak a 60 munkanapot 
meghaladó közösségi munkáját. Meggyőződésem, hogy mindezek a közösségünket is 
építették, és a jövőben is építeni fogják. 

 



A presbitérium munkája 2013-ban: 
• Összesen 5 alkalommal tanácskozott a testület. 
• Elfogadtuk a 2012-es év zárszámadását és a 2013-as költségvetést, amelyet nyáron a 

beruházások miatt módosítottunk is. 
• Felelős őrzésbe átadtuk a Podmaniczky Iskolának a régi keresztúri evangélikus iskola 

kisharangját. 
• A közgyűlés elé terjesztettük az egyházközségi szabályzatok módosítását, amelyeket a 

közgyűlés el is fogadott. 
• Megválasztottuk a Podmaniczky Iskola igazgatótanácsába gyülekeztünk képviselőjeként 

Herzog Ferencnét és Zászkaliczky Pált. 
• Határoztunk az áldozati vasárnap céljáról, a csabai terem felújítására fordítottuk a befolyt 

összeget. 
• Folyamatosan nyomon követtük a beruházások állását, és időben meghoztuk a szükséges 

döntéseket. 
• Módosítottuk az egyházközség és a Magyarországi Evangélikus Egyház között az 

iskolalelkész-lakás használatáról megkötött szerződést. 
• Határoztunk a rákoshegyi orgona beszerzéséről. 
• Elindítottuk a rákoshegyi templomban kialakítandó vizesblokk előkészületeit. 
• Figyelemmel kísértük a gyülekezet lelki életét, a programokat. 

 
A tavalyi évben a következő feladatokban vállaltam részt: 

• 20 alkalommal tartottunk elnökségi ülést, ezen kívül 18 különféle tanácskozáson, 
megbeszélésen vettem részt. 

• 3 alkalommal jelent meg a Kereső Szó című gyülekezeti újságunk. 
• Részt vettem a finn kapcsolatok ápolásában, a közös raumai–noormarkkui ifjúsági csoport 

programjainak szervezésében és lebonyolításában. A Seppo Sattilainennel, a raumai 
igazgatólelkésszel folytatott megbeszéléseinken sikerült rögzíteni a testvérkapcsolat 
fenntartása melletti közös szándékunkat. 

• Részt vettem az egyházközségünk képviseletében a Podmaniczky János Evangélikus 
Óvoda és Általános Iskola Igazgatótanácsának munkájában. 

• Többször egyeztettem Masznyik Csaba építésszel a keresztúri kolumbárium tervezőjével, 
és Bolberitz Henrik kerületi főépítésszel és a Polgármesteri Hivatal munkatársaival a 
keresztúri telekalakítás ügyében. Ebben az ügyben nagyon lassú az előrehaladás. 

• Szerveztem és irányítottam a keresztúri templomkert megújításának munkálatait, 
egyeztettem a kivitelezőkkel. Megterveztem az esővíz-elvezető rendszert, szerveztem a 
közösségi munkát, amelyben magam is aktívan részt vettem. 

• Intéztem a gyülekezeti pályázatokat és az elszámolásokat. 
• Megszerveztem az októberi gyülekezeti kirándulást Besztercebányára. 
• Részt vettem a pesti egyházmegye felügyelőinek találkozóján, az egyházmegyei 

közgyűléseken, valamint az országos felügyelői konferencián Révfülöpön. 
• Segítettem az ádventi könyvvásár megszervezését és lebonyolítását. 
• Bár nem tartozik a felügyelői feladatok közé, de megemlítem, hogy rendszeresen segítek 

az úrvacsoraosztásban, szervezem a Középkör alkalmait és néhány alkalommal 
igehirdetéssel is szolgáltam. 
 
Gazdálkodásunkról: 

• Pénzügyeinkről a Kereső Szó húsvéti számában fogok beszámolni, az ott leírandókat nem 
ismétlem meg, csak a főbb számokat rögzítem. 30.150 eFt bevételünk volt, amelyből 
9.553 eFt származott a gyülekezeti tagoktól. Ez óriási összeg, és köszönjük mindenki 



adományát, a gyülekezet fenntartásában való részvállalást. Kiadási főösszegünk 35.921 
eFt volt, tehát a tavalyi évet 5.771 eFt hiánnyal zártuk, amelynek elődleges oka a három 
nagy beruházás. Ezekhez az önrészt a tartalékainkból biztosítottuk. 

• A tartalékunk kamatbevétele jelentős volt, de ez is csökken fog már idénre is jelentősen, 
hiszen felhasználtunk belőle, valamint az MNB kamatcsökkentési politikája ezen a téren 
hátrányosan érint minden betétest, így minket is. 

• A tavalyi áldozati vasárnapot a csabai gyülekezeti terem felújítására hirdettük meg. 
1.343.000,- folyt be. 

• Sajnos a hegyi templomba telepítendő Telenor bázisállomás még nem épült meg, így 
abból bérleti díjbevételünk nem keletkezett. Olyan technikai akadály lépett fel, amely 
elháríthatatlannak tűnik, egyre kisebb az esélye annak, hogy ebből a forrásból bevételünk 
lesz. 

 
Köszönetemet fejezem ki minden gyülekezeti munkatársnak és presbiternek, hogy felelősen 
hordozzák gyülekezetünk terheit. Herzog Ferenc gondnok úrnak, Himesné Paulik Enikő 
pénztáros és Cseppelyné Gébele Gabriella jegyző asszonynak, a számvevőszék elnökének és 
tagjainak köszönöm áldozatkészségüket, alaposságukat, cselekvő szeretetüket. 
 
Köszönöm lelkészeink odaadó szolgálatvállalását, minden hívogató szót és az evangélium 
hirdetésére felhasznált alkalmat. Köszönöm Kovács Áron derűjét és optimizmusát. Öröm, 
hogy Nagyné Szeker Éva lelkészasszonnyal időt nem kímélve tudunk együtt gondolkodni, 
egymás kölcsönös megbecsülésében együtt dolgozni, a gyülekezetért és tagjaiért együtt 
imádkozni. 
 
Urunk megbocsátó kegyelmébe ajánlom gyarlóságaimat, és kérem, hogy áldása nyugodjon a 
gyülekezetünkön! Kérem jelentésem elfogadását. 
 
 
 
 
 
 Zászkaliczky Pál 
 felügyelő 


