Felügyelői jelentés a 2016-os évről
a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség részközgyűlésein
2017. március 19.: Rákoscsaba, Rákosliget
2017. március 26.: Rákoshegy, Rákoskeresztúr
Tisztelt Közgyűlés, kedves Testvérek!
A 2015-ös, óriási megrázkódtatást hozó év után a tavalyiról azt kell mondani, hogy
rendkívüli esemény nélkül telt el. Sok mindenért kell hálát adnunk, mert ha látványos
gyarapodás nem is látszik gyülekezetünkön, Urunk megtartó szeretetét és kegyelmét újra
és újra átélhettük.
Épületeink vonatkozásában két jelentős munkát kell kiemelni. Elkészült és
használatba vettük a rákoshegyi templom vizesblokkját, amelynek kiadásait az áldozati
vasárnap adományaiból fedeztük. A bevétel maradékából pedig anyagot vásároltunk, és
kifestettük a parókia földszintjét és lépcsőházát. Külön öröm volt, hogy ebben a két
hétvégét igénybe vevő munkában 6 majd 12 férfitestvér végzett önkéntes közösségi
munkát, a gyülekezet asszonyai pedig jól tartottak minket és a takarításban,
helyreállításban segítettek. Köszönöm mindenkinek, aki hozzájárult kétkezi munkával,
támogatással a sikeres megvalósításhoz. (Volt egy testvérünk, aki a munkát már nem tudta
vállalni, de saját költségére fogadott egy festő szakembert, aki részt vett a munkában.)
Jelentős lépéseket tettünk a keresztúri kolumbárium építésének előkészítése
érdekében. Úgy tűnik, hogy a kivitelezési munkálatok – hosszas viszontagság után –
júniusban elkezdődhetnek.
Anyagi ügyeinkről
A tavalyi évet is pozitív, közel 1,3 millió forintos többlettel zártuk. Ennek még akkor
is örülnünk kell, ha tudjuk, hogy jelentős külső források (pályázati pénzek, finn
testvérgyülekezetek támogatásai) tartottak minket egyensúlyban. Muszáj magunkba
néznünk, amikor azzal szembesülünk, hogy a gyülekezet nem képes önmagát fenntartani.
Vajon mindent megteszünk annak érdekében, hogy közösségünk anyagi stabilitásban
éljen? Kérek mindenkit, hasonlítsa össze a gyülekezeti befizetését egyéb kiadásaival. Vajon
mihez mérhető az egyházfenntartásunk? Van annyi, mint mondjuk a kábeltévé
előfizetésünk?
Bízunk abban, hogy az anyagi ügyeinkről szóló fokozott tájékoztatásnak is pozitív
hatása van. A Kereső Szó lapjain már évek óta beszámolok gazdálkodásunkról, az
istentiszteleti hirdetésekben folyamatosan adunk tájékoztatást anyagi helyzetünkről, és erre
a honlap Anyagi ügyeink rovatát is használjuk. Meggyőződésünk, hogy a pontos elszámolás
és a gazdálkodási átláthatóság eloszlatja a téves feltételezéseket, és megmutatja az
adakozónak, hogy pontosan mire is költjük a gyülekezet pénzét.
A 2016-os kiadásaink között semmi rendkívüli, szokatlan tételt nem találunk, fizettük
a rezsit, a lelkészeket, a törvényes adókat és járulékokat. A leglényegesebb részletek:
• 2016-ban az összes bevételünk 17.930.878,- Ft volt, amelyből 12.235.240,- Ft, azaz
68% származott a gyülekezeti tagoktól. Ez az arány néhány százalékponttal
alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Kiadásunk összesen 16.651.219,- Ft volt, így a
tavalyi évet 1.279.659,- Ft pozitív eredménnyel zártuk. Legjelentősebb költségeink a

személyi jellegű kiadások (8,5 MFt), a rezsi (3,9 MFt) és a gyülekezeti programok (pl.
táborok) (2,6 MFt) voltak. Az ingatlanok karbantartására 700 eFt-ot kellett költenünk
a beruházáson felül.
• A tavalyi áldozati vasárnapot a rákoshegyi vizesblokkra hirdettük meg, 1.466.100,folyt be erre a célra, de a közműfejlesztés és a kivitelezés csak 836 eFt volt. Így ebből
az adományból tudtuk a festést is finanszírozni, ambót csináltattunk Keresztúrra,
továbbá előleget is fizettünk az idei rákosligeti munkálatokra.
• Az idei pénzügyi tervet sikerült úgy összeállítanunk, hogy a minimális negatív
egyenlege akkora, mint egy tavaly elnyert, de idén elköltésre kerülő pályázati
bevételünk (-200 eFt).
A presbitérium munkája 2016-ban
• Összesen 3 alkalommal tanácskozott a testület.
• Elfogadtuk a 2015-ös év zárszámadását és a 2016-os költségvetést.
• Határoztunk a lelkészi fizetések emeléséről, az áldozati vasárnap meghirdetéséről és
annak tárgyáról.
• Figyelemmel kísértük a gyülekezet gazdálkodását, lelki életét, a programokat.
• Elfogadtuk a kolumbárium terveit, a megvalósítás ütemtervét, kiválasztottuk a
kivitelezőt (aki idén januárban visszalépett). Az urnatemetővel kapcsolatban
módosítani kellett a költségvetést is. Döntöttünk a finanszírozásról, amelynek
keretében 10 MFt kamatmentes kölcsönt vettünk fel 10 éves futamidőre az országos
egyháztól.
• Elfogadtuk a temetői szabályzatot.
• Beadtunk a kerülethez és a fővároshoz egy kérvényt, hogy a Bakancsos utcát nevezzék
át Luther útra, de választ nem kaptunk. Úgy tűnik, hogy a döntéshozók nem
támogatják az ötletet.
A tavalyi évben a következő feladatokban vállaltam részt
• 27 alkalommal tartottunk elnökségi ülést, ezen kívül 10 különféle tanácskozáson,
megbeszélésen vettem részt.
• 3 alkalommal jelent meg a Kereső Szó című gyülekezeti újságunk. Köszönet a
szerkesztőnek, tördelőnek, cikkíróknak az önzetlen önkéntes munkájukért.
• Folyamatosan figyelemmel követtük épületeink állapotát, és intézkedtünk a szükséges
gyors beavatkozásokról (pl.: kazánszerelés, tetőjavítás, csőtörés elhárítás, stb.).
• Mindkét finn testvérgyülekezetből érkezett tavaly csoport, programjuk szervezéséből,
a vendéglátásból, és a velük való együttlétből kivettem a részem.
• Intéztem az új gyülekezeti alapítványunk, a Podmaniczky János Alapítvány
bejegyeztetésével kapcsolatos feladatokat.
• Szakértő bevonásával kerestük a lehetőséget a keresztúri templom
akadálymentesítésére, ám ebben a kérdésben nincs elfogadható megoldás.
• Eljártam a rákoshegyi templom közművesítése ügyében a megfelelő cégeknél.
• Szerveztem a parókia festését, és a kétkezi munkákban aktívan részt is vettem.

• Elkészítettem a temetői szabályzat szövegjavaslatát, valamint a kötelező temetői
nyilvántartó könyvet.
• Intéztem a kolumbárium finanszírozására kapott országos egyházi kölcsön
szerződését, valamint a Hírhozóban elhelyezett hirdetést.
• Levelet írtunk a polgármester úron keresztül a kerületi önkormányzatnak a
reformáció500-zal kapcsolatos terveinkről. Ugyanerre a célra tavaly már 200 eFt-ot
nyertünk pályázaton az egyháztól.
• Részt vettem az egyházközségünk képviseletében a Podmaniczky János Evangélikus
Óvoda és Általános Iskola Igazgatótanácsának, valamint a Pesti Evangélikus
Egyházmegye közgyűlésének munkájában.
• Részt vettem az országos felügyelői konferencián.
• Bár nem tartozik a felügyelői feladatok közé, de megemlítem, hogy rendszeresen
segítek az úrvacsoraosztásban, szervezem és sokszor vezetem a Középkör alkalmait, a
Luther-olvasókör gyülekezetünk egy népes közösségi önképző csoportjává vált, és
néhány alkalommal igehirdetéssel is szolgáltam a gyülekezetben.
Néhány mondat az idei évről
2017 jelentős jubileumi év egyházunkban, de a világ evangélikussága számára is.
Úgy tetszett az Úristennek, hogy 500 évvel ezelőtt egy wittembergi ágostonos szerzetes,
Martin Luther kiállásán, munkáin keresztül újra felgyújtja evangéliumának tüzét.
Szeretnénk, ha ez az évforduló gyülekezetünk életében is megfelelő hangsúlyt kapna. Jó
lenne, ha fel tudnánk mutatni a ránk bízott értékeket és kincseket, nem csak
önmagunknak – bár az is nagyon fontos –, hanem a környezetünkben élőknek is. Ennek a
gondolatnak a jegyében tervezünk idénre könyv- és filmkiadást, gyülekezettörténeti
kiállítást, Kereső szó különszámot, ünnepi hangversenyt, 1517 m-es futó- és sétálóversenyt,
filmvetítést.
Végül köszönetemet fejezem ki minden gyülekezeti munkatársnak, kántoroknak és
presbitereknek, hogy felelősen hordozzák gyülekezetünk terheit. Herzog Ferenc gondnok
úrnak, Himesné Paulik Enikő könyvelő és Cseppelyné Gébele Gabriella jegyző
asszonynak, a számvevőszék elnökének és tagjainak köszönöm áldozatkészségüket,
alaposságukat, cselekvő szeretetüket.
Kérem a testvéreket, hogy hordozzák mindennapos imádságukban gyülekezetünk
jelenét és jövőjét. Kérjük a Szentlélek Úristent, szentelje meg jelenlétével együttléteinket,
hívjon megtérésre sokakat, ébressze fel a lelkek szunnyadó tüzét. Imádkozzunk
mindhárom lelkészünk köztünk végzett munkájáért, áldja meg kimondott szavukat az Úr,
adjon nekik örömöt vállalt szolgálatukban. A békesség Istene legyen mindnyájunkkal!
Urunk megbocsátó kegyelmébe ajánlom tehetetlenségemet és gyarlóságaimat, és
kérem, hogy áldása nyugodjon a gyülekezetünkön! Kérem jelentésem elfogadását.

Zászkaliczky Pál
felügyelő

