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Tisztelt Közgyűlés, kedves Testvérek!

Tavaly tudtunk először részközgyűléseket tartani, amellyel kapcsolatban több pozitív
visszajelzést is kaptam. Kisebb templomaink közösségei hálásak voltak, hogy őket is
tájékoztattuk a gyülekezet életéről. Sajnos idén erre nem kerülhet sor, mert a szabályzataink
szerint, ha a napirenden választás is szerepel, akkor részközgyűlések nem tarthatók.
Tavaly egyházközségünk vezető testületeiben személyi változás nem történt. A
pénztárosunk, Himesné Paulik Enikő 2014. december 31-ével lemondott tisztségéről, ma
tartjuk a választást a tisztségre. Ezúton is köszönöm Enikő áldozatos, és szakmailag magas
színvonalú szolgálatát.
2014-ben is több jelentős beruházást és fejlesztést hajtottunk végre.
A rákoscsabai templom toronysisakja nagyon rossz állapotban volt, komoly rozsdafoltok
éktelenkedtek rajta már jó pár éve. Félő volt, hogy átrohad, és így faszerkezetben és a
falakban is kár keletkezik. Egy alpintechnikával dolgozó vállalkozás szakszerűen lefestette,
így az állványról dolgozók árának töredékéért, 288.000,- forintért el tudtuk végeztetni a
héjazat felújítását. A sisak zöld színe most élénk, de az eredetire hasonlít.
Megvásároltunk használtan egy kis orgonát a rákoshegyi templomba 1.500.000,forintért, amelynek fő fedezetét Marschalkó Gyula nyugdíjas lelkész által indított
adománygyűjtés biztosította, de 20%-os közegyházi támogatást is kaptunk rá. A hangszer
egymanuálos, négyregiszteres, függesztett pedálos dán gyártmányú templomi orgona.
Méretében tökéletesen illeszkedik a templomépülethez.
Beomlott a rákosligeti vízóraakna, és tekintettel az alacsony kerítésre így életveszélyes
helyzet állt elő. 160.000,- forintért új aknát készíttettünk.
Elindítottuk a rákoshegyi templom víz- és csatornabekötésének projektjét. Tavaly a
tervezés és az épületen kívüli munkálatok készültek el, elkészült a vízóraakna, lefektetésre
kerültek a földben a vezetékek, és a csatornát rákötöttük a hálózatra. Reménységünk szerint
idén ki tudjuk alakítani a lépcső alatt a mosdót és mellékhelyiséget, valamint rá tudunk
csatlakozni a vízhálózatra. Tavaly kifizettünk a tervekre és engedélyekre 267.000,- forintot, a
kivitelezésre pedig 674.000,- forintot.
Felújíttattunk 127.000,- forintért két régi harmóniumot is, az egyik a ligeti karzatra, a
másik a felújított csabai gyülekezeti terembe került.
Ezek voltak az előre eltervezett beruházásaink, fejlesztéseink. Ugyanakkor ezzel – sajnos
– nem állt meg az élet.
Viharkárunk volt a rákoshegyi templomban, amelyet a biztosítónk kifizetett.
Már tavasszal jelentkezett több probléma a 7 éve vásárolt kazánunkkal a keresztúri
parókián. Őszre nyilvánvalóvá vált, hogy a készülék alkatrész hiányában javíthatatlan.
Érdeklődtem több helyen használt kazán után, de sehol nem találtam vállalható megoldást.
Így a presbitérium új kazán beszerzéséről döntött, amelynek költsége szereléssel és
engedélyeztetéssel együtt 1.172.000,- forint volt.
Így összességében ismét olyan évet zártunk, amelyben a tervezett és a terven felüli
kiadásaink fedezetének egy részét a kárpótlásra még 20 évvel ezelőtt kapott összegből képzett

tartalékunk részleges felélésével tudtuk csak előteremteni. Ez aggasztó, és a jövőre nézve nem
sok jót ígérő folyamat. A gazdálkodásunk értékeléséről későbbiekben még szólni fogok.
Be kell számolnom arról is, hogy a Fővárosi Közgyűlés 37/2013. (V.10.) rendeletével
mind a négy templomunkat, sőt a parókia épületét is Budapest építészeti örökségének
részéként helyi védettség alá helyezte. Ez a döntés az előzetes megkérdezésünk és az utólagos
tájékoztatásunk nélkül született meg. Részben öröm és megtiszteltetés, másrészt azonban a
beruházásoknál gondot jelent, mert hosszadalmasabb lesz az engedélyeztetési folyamat.
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A presbitérium munkája 2014-ben:
Összesen 5 alkalommal tanácskozott a testület.
Elfogadtuk a 2013-as év zárszámadását és a 2014-es költségvetést.
Határoztunk az áldozati vasárnap meghirdetéséről és annak tárgyáról.
A rákoskeresztúri telekalakítás ügyében meghoztuk a szükséges döntéseket.
Megválasztottuk a leltározási bizottságot, és elindítottuk a teljes ingóságleltár
összeállítását.
Figyelemmel kísértük a gyülekezet gazdálkodását, lelki életét, a programokat.
A tavalyi évben a következő feladatokban vállaltam részt:
19 alkalommal tartottunk elnökségi ülést, ezen kívül 26 különféle tanácskozáson,
megbeszélésen vettem részt.
3 alkalommal jelent meg a Kereső Szó című gyülekezeti újságunk.
Részt vettem az egyházközségünk képviseletében a Podmaniczky János Evangélikus
Óvoda és Általános Iskola Igazgatótanácsának, valamint a Pesti Evangélikus
Egyházmegye közgyűlésének munkájában.
Részt vettem a regionális és az országos felügyelői konferenciákon, amely alkalmak
elsősorban találkozásra és tapasztalatcserére szolgálnak.
Sikerült elérni, hogy a parókia épületének rezsije lakossági díjakkal kerüljön számlázásra.
Szerveztem a hegyi templom vízbekötésének munkálatait, valamint az orgona
beszerzésével kapcsolatos feladatokat.
Folyamatos feladatom a finn testvérgyülekezetekkel való kapcsolattartás, tavaly két
csoportjuk is vendégünk volt, sok időt töltöttem velük. Ősszel Seppo Sattilainen raumai
igazgatólelkész magánlátogatáson járt Budapesten, vendégeim voltak egy vacsorára.
Nagy küzdelemben, sok-sok egyeztetés során végre sikerült elérni, hogy a rákoskeresztúri
templomtelek ügye rendezésre kerüljön. Két célt tűztünk ki magunk elé. Egyrészt
igazodjon a jogi határ a tényleges használathoz, másrészt legyen lehetőségünk a templom
keleti oldalán kolumbáriumot építeni. Az utóbbit elértük, az előbbit csak részben, ezen a
ponton kompromisszumra kényszerültünk. Mindenesetre a telekalakítási ügyünk mára már
a Földhivatal asztalán van.
Sajnos az őszi kirándulásunk elegendő számú érdeklődő hiányában elmaradt.
Intenzíven elkezdtünk foglalkozni a reformáció indulásának 500 éves évfordulója kapcsán
szervezendő programok előkészítésével. Összeállt egy ötletlista, jelenleg a kerület
protestáns gyülekezeteivel való egyeztetés, és a vállalások begyűjtése van napirenden.
Időm függvényében igyekeztem támogatni a Melczer János Alapítvány munkáját.
Bár nem tartozik a felügyelői feladatok közé, de megemlítem, hogy rendszeresen segítek
az úrvacsoraosztásban, szervezem a Középkör alkalmait és néhány alkalommal
igehirdetéssel is szolgáltam a gyülekezetben.
Gazdálkodásunkról:
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Pénzügyeinkről a Kereső Szó húsvéti számában számolok be, az ott leírandókat nem
ismétlem meg, csak a főbb számokat rögzítem. 19.686.000,- Ft bevételünk volt, amelyből
9.850.000,- Ft származott a gyülekezeti tagoktól. Ez óriási összeg, és köszönjük mindenki
adományát, a gyülekezet fenntartásában való részvállalást. Kiadási főösszegünk
23.146.000.- Ft volt, tehát a tavalyi évet 3.460.000,- Ft hiánnyal zártuk, amelynek
elődleges oka fent felsorolt beruházásaink és nem várt kiadásaink. Ezekhez az önrészt a
tartalékainkból biztosítottuk.
A tartalékunk kamatbevétele jelentős volt, de ez is csökkenő tendenciát mutat már évek
óta.
A tavalyi áldozati vasárnapot három kisebb feladatra – a csabai toronysisak felújítására, a
hegyi orgona beszerzésére és a templom víz- és csatornavezetékének elkészítésére –
hirdettük meg 1.369.000,- folyt be. Ezen túl kaptunk még a fenti célokra, valamint a
harmóniumok felújítására 580.000,- forint céladományt.
Kérésemre a presbitérium néhány tagjával alaposan átnéztük az egyházközség
gazdálkodását. A vizsgálat célja az volt, hogy próbáljunk meg további megtakarítási,
hatékonyság növelő lehetőségeket találni. Az ad hoc bizottság azt állapította meg, hogy
gazdálkodásunk takarékos, abban pazarlás, felesleges tétel nincs. Éppen ezért nagyon
aggasztó, hogy az idei költségvetést 2 millió forint hiánnyal tudta csak a presbitérium
elfogadni. Tudomásul kell vennünk, nem számíthatunk saját magunkon kívül senki másra
a gyülekezet fenntartásában. Sem az állam, sem az önkormányzat, sem pedig az országos
egyház nem biztosít számunkra működési támogatást. Meg kellene végre már tanulnunk,
hogy a gyülekezet sorsát azoknak kell hordoznia, akiknek fontos az evangélium, akik
rendszeresen élnek az igehallgatás és a szentség vételének áldott alkalmaival. Látnunk
kell, hogy ehhez a 100-200 forintos perselypénzek és az évi 1-2.000 forintos
egyházfenntartási hozzájárulások nem elegendőek.
Szólnom kell még arról is, hogy – bár ez már idei történet – pillanatnyilag a
tartalékunkhoz sem tudunk hozzáférni. Csalás áldozatai lettünk, ügyfélként érintettek
vagyunk az egyik brókerbotrányban. Kérdéses, hogy a vagyonunkhoz mikor és milyen
mértékben férhetünk majd egyáltalán hozzá. Természetesen a gyülekezet vezetése
mindent megtesz annak érdekében, hogy ez minél kisebb kárt okozzon, de lehet, hogy
évek telnek el, amíg a vagyon egy részét egyáltalán vissza tudjuk kapni. Ez két dolgot
jelent. Egyrészt, hogy az idei költségvetésünkbe tervezett 1.270.000,- forintos
kamatbevétel nem fog teljesülni, másrészt, hogy az így már 3 milliót meghaladó hiányt
jelentő lyukat nem tudjuk honnan betömni. Kérem tehát a gyülekezet minden tagját a
fokozott áldozatvállalásra. Kihez fordulhatnánk, ha nem a testvérekhez?!

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 áldozatos szolgálatát, bátorító és biztató szavait. Imádkozom azért,
hogy a Szentlélek Úristen használja fel őket gyülekezetünk ébresztésére.
Urunk megbocsátó kegyelmébe ajánlom gyarlóságaimat, és kérem, hogy áldása nyugodjon a
gyülekezetünkön! Kérem jelentésem elfogadását.

Zászkaliczky Pál
felügyelő

