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Tisztelt Közgyűlés! 
 

A gyülekezeti élet különböző alkalmai mind arra irányultak, hogy az év igéje (János 14,1), 

Jézus hívogató szava „Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek 

énbennem”, mind többekhez eljusson. 

 

 

Istentiszteleti élet 

 

Lelkészi munkatervem 2010 évi mottója az „új utakon” volt, jelezve, hogy a gyülekezeti 

életbe több új rétegmunka-ágat, közösségi lehetőséget kívánunk elindítani. Ez azonban azt 

nem befolyásolta, hogy templomainkban az ismert, sokéves rend szerint gyűltünk össze 

vasárnaponként Isten hordozó szavának hallgatására, és az egymással való találkozás 

örömének megtapasztalására. Összesen 227 istentiszteleti alkalomra hívogattak a harangok, 

gyűjtött össze minket a Szentlélek. 

Az egyetemes imahét alkalmait az egyre erősödő érdeklődés és ökumenikus nyitottság 

mellett tartottuk meg mind a négy templomi körzetünkben. Keresztúron különösen is nagy 

előrelépést jelentett a felekezetek közötti ismerkedésben, hogy először szolgált r.katolikus 

plébános templomunkban. A vízkereszt ünnepi (Keresztúr) és áldozócsütörtöki (R.hegy) 

istentiszteleteket ökumenikusan is, u.n. diák-istentiszteleten a Pál Apostol Iskola tanulóival és 

református lelkész szolgálatával ünnepeltük. 

Böjtben esti istentiszteleti sorozatot tartottunk, melyeken Kőszeghy Tamás, Pintér Károly 

és Óvári Péter szolgáltak közöttünk. A szeretetvendégségen dr. Lehel László és munkatársai 

voltak vendégeink. A márciusi zenés áhítaton az EHE kántorszakos hallgatói adtak elő böjti 

kórusműveket. 

Böjt 2. vasárnapján Széll Éva és Tóth Orsolya szupplikánsok hirdették közöttünk Isten 

igéjét. Virágvasárnap az istentisztelet után az ifjúság és a hittanosaink egy csoportjának 

szolgálatával a templom előtt felállítottuk a „mindenki keresztjét”. Új kezdeményezésként, a 

nagyhét minden napján passióolvasási istentiszteletet tartottunk 

 

Júniusban megtartottuk Rákoskeresztúron a tanévzáró istentiszteletünket, ahol hálát 

adtunk az egész tanévben megtapasztalt megtartó kegyelemért. Ezen az istentiszteleten 

mondtunk köszönetet Istennek Grendorf Péter gyülekezetünkben végzett rövid, ám áldásos 

szolgálatáért. A lelkészek jelen voltak a Hittudományi Egyetem tanévnyitóján és tanévzáróján 

is. Közös örömünk, hogy gyülekezetünkből még egy fiatal jelentkezett teológus hallgatónak. 

Szeptember első vasárnapján tanévnyitó istentisztelettel kértük a gyermekeinkre, a családokra 

Urunk áldását az új tanévben is és beiktattuk beosztott lelkészi szolgálatába Kopf Andrást. Az 

új munkaévben megkezdtük a hónap utolsó vasárnapi ifjúsági istentiszteleteket, melyeken 

szolgált a teológusok zenekara, a gyülekezet ifjúságának több tagja, a részvétel változó, de 

örömtelien jó (25-50 fő). 

Szeptember közepén a rákosligeti ünnepségsorozatban szabadtéri ökumenikus 

istentiszteltet templomunkban pedig első alkalommal egyházzenei áhítatot tartottunk. 

 



Októberben, régi hagyományt elevenítve fel, aratási hálaadó istentiszteletet tartottunk. 

Ezen a vasárnapon délután tartott szeretetvendégséggel kapcsolódtunk egyúttal az országos 

teremtés heti programsorozathoz is. Ekkor volt vendégünk dr. Széchey Béla előadást tartva, és 

dr. Sándor Ildikó az aratási hálaadás népi hagyományaival ismertette meg a szépszámú 

jelenlevőket. Reformációi ünnepünket – vasárnapra esett – Rákoscsabán és Rákoshegyen 

tudtuk esti istentiszteleten együtt ünnepelni református testvéreinkkel. Gyülekezetünkben 

azzal tettük hangsúlyosabbá, hogy – hagyományteremtő szándékkal – Márton-napi 

szeretetvendégséget tartottunk, melyen a népi szokásokkal ismertettek meg Prekler Katalin és 

zenész társai. 

November 14-én a templomszentelési évfordulón az istentiszteleten dr. Korányi András 

hirdette Isten igéjét, melynek végeztével a koszorút helyeztünk el a lebontott templom helyén 

álló zeneiskola falán levő emléktáblán. 

Ádvent első vasárnapján ünnepi istentiszteleten adtunk hálát Istennek dr. Léránt István 

gyülekezetünkben végzett 25 éves szolgálatáért és iktattuk be felügyelői tisztségébe ifj. 

Zászkaliczky Pált. Délután, ökumenikus keretek között gyújtottuk meg a templom előtt 

felállított ádventi koszorú első gyertyáját. 

Ádvent esti istentiszteleten vendégünk volt Detre János lelkész, Roszik Gábor lelkész és 

Magyari Márton a Börtönmisszió munkatársa, Grendorf Péter lelkész. A Kőbányai Zeneiskola 

fúvósainak játéka lenyűgözte az ádventi zenés áhítatra összegyűlteket.  

Ebben az évben először a gyülekezeti munkatársak, segítők számára ádvent utolsó hetében 

kötetlen hálaadó együttlét szerveztünk, hogy együtt tekinthessünk vissza az év elvégzett 

feladataira. 

Ünnepi istentiszteleteinken, a december 30-án hagyományos gyászistentiszteleten 

együttlévő gyülekezetnek örömére szolgált a hittanosaink ill. az énekkarunk szolgálata. Az 

esztendő utolsó napján a gyülekezetünk teológus hallgatóinak (Brunner Beáta és Németh 

Gábor) szolgálatával és Herzog Ferenc jegyzőnk közreműködésével vetített képes 

visszatekintést téve, délutáni istentiszteleten adtunk hálát Isten minket megtartó kegyelméért. 

Templomainkban az istentiszteleteken való részvétel lassan kiegyensúlyozottá vált. Az 

arányokat figyelembe véve Rákoshegyen, Rákoscsaban, Rákosligeten a látogatottság jó, míg 

Keresztúron gyenge. Ugyanakkor az örömteli tapasztalat, hogy több új család, fiatalabb 

testvér gyakran ill. rendszeresen bekapcsolódott alkalmainkba. 

Hagyományosan a hónap első vasárnapján ill. az ünnepi alkalmakon hívogatjuk úrvacsorai 

közösségbe a testvéreket. Értesítés és igény esetén beteg-úrvacsorai szolgálatok is voltak (6). 

Megállapítható, hogy a szentséggel élők számában, a 2009-es évhez képest, növekedés volt 

(2400 - 2620). 

 

Gyülekezeti alkalmak 

 

A gyülekezeti rétegmunkát tovább bővítettük azzal, hogy Rákosligeten is elindult a 

bibliakör, 8-12 fő részvételével. A másik 3 bibliakör létszáma helytől függően változik: 5 és 

15 közötti. Nagy örömünkre újabb bibliakör vezetőnk is van, a gyülekezeti munkatársképzőt 

elvégzett Szávai Lászlóné személyében. 

Továbbra is havi rendszerességgel gyűlik össze a Középkör 10-15 fővel. Köszönöm a 

bibliaköröket és a Középkört vezető gyülekezeti munkatársak (Molnárné Kiss Anikó, 

Wiszkidenszky András, Zászkaliczky Pál) közösségépítő munkáját. 

Gyülekezeti énekkarunk olykor nagyon kis létszáma ellenére is hetente tartotta a próbákat, 

és rendszeresen ill. egyre többször szolgált alkalmainkon. Részt vett az Egyházmegyei 

Énekkari Találkozón. Az énekkar a zenei munkája mellett, mintegy bibliaköri csoport is 

működik, köszönet ezért a kórusvezető Marschalkó Gyula ny. lelkész testvérnek. 

Templomainkban a kántori szolgálatokat jó felkészültséggel, lelkiismeretes szolgálattal látták 



el kántoraink. Mindannyiunk nevében ezúton is köszönöm Balás Gergő, Fratner Piroska, 

Garamszegi Katalin, Kovács Márta, Mirák Katalin, Sámel Lászlóné, Szabó Bálintné odaadó 

szolgálatát.  

 

Gyermek és ifjúsági munka 

 

A hitoktatási munka a gyülekezetépítés alapköve. Ennek szem előtt tartásával a kerület 

minden oktatási intézményével felvéve a kapcsolatot, biztosítani tudjuk a lehetőséget a 

gyerekek számára az iskolai hittanórákon való részvételre. Örömünk, hogy újabb családokat 

tudtunk bevonni ez által a gyülekezetbe is, ám arról is szólnom kell, hogy a személyes és 

rendszeres írásbeli hívogatás, tájékoztatás ellenére is a gyerekek nagy része nem él a felkínált 

lehetőséggel. A szeptemberben összesen 100 főt számláló hittanosaink között olyanok is 

vannak, akik csak olykor-olykor bukkannak fel az órákon. Mindennek oka, hogy a fiatalokban 

– sajnálatosan - nem elég erős a hívő vagy legalább vallásos élet iránti érdeklődés, mely 

helyzetet meghatározza a számtalan elfoglaltságuk, ebből következő időhiányuk. Mivel a 

templomokban jelenlevő testvérek családjairól, unokáiról, keresztgyermekeikről van szó, 

kérem e formában is a segítségüket. Tegyék tudatossá a fiatalabbakban a hittanórák, ifjúsági 

órák, gyermekfoglalkozások, gyülekezeti táboraink lehetőségét és szükségességét, 

fontosságát. Evangélikus hitvallásosságunk bibliai alapjait, reformációi örökségünket, 

egyházismeretet 10 hónap alatt elsajátítani nem lehet. Az évek alatt szerzett ismeretek, 

élmények és hatások összessége segítheti el a gyermekeinket arra, hogy konfirmációkor 

legyen mit megerősíteni bennük a Szentlélekistennek.  

A néhány szomorú esettől eltekintve – inkább nem konfirmált a gyermek vagy máshol, 

ahol kevesebb elvárással járt a konfirmációi előkészítő – nagy örömünk volt, hogy 16 fiatal 

térdelt először az úrvacsora oltárához, a konfirmációi ünnepen. 

Továbbra is működik 5-6 fővel óvodai csoportunk a Piroska óvodában. Szükséges lenne, 

de kapacitás hiányában a többi óvodában nem tudunk foglalkozásokat tartani. 

A gyermekek és a fiatal családok módszeres gyülekezetbe történő integrálását célozták a 

kézművességgel egybekötött alkalmaink, a farsang, a sportnap, a szeptember közepén tartott 

templomi „áldásjárás”, a gyermekek többszöri, istentiszteleten való szolgálata, (a karácsonyi 

gyermek műsor betanításáért itt kell külön köszönetet mondanunk Dr. Sándor Ildikónak). A 

résztvevőkben mély nyomokat hagyva, nagy élményt jelentett mindannyiunk számára az 

egyhetes gyenesdiási hittanos tábor. 

Az országos hittanversenyen való részvételünk továbbra is említésre méltó, gyermekeink 

lelkiismeretesen felkészültek a kihívásra, és az országos döntőig jutva egyik csoportunk 6. 

helyezést ért el. Köszönöm hitoktatónk Molnárné Kiss Anikó segítő munkáját. 

Keresztúron az istentisztelettel párhuzamosan működő gyerek bibliakörben is komoly, 

tematikus foglalkozással segítik a munkatársak a gyerekeket a hitismeretek elsajátításához. 

Minden alkalommal készítenek a résztvevők valamilyen emlékeztetőt a témáról, amiket a 

gyermek-faliújságon helyezünk el, és aminek megtekintésére ezúton is felhívjuk a testvérek 

figyelmét. Köszönet a gyermekfoglalkozás önkéntes vezetőinek: Borbély Krisztina, Brunner 

Beatrix, Cseppelyné Gébele Gabriella, Janurikné Soltész Erika, Hullánné Mladek Mária, 

Molnárné Kiss Anikó, Németh Gábor, Stadler Marianna, Váginé Oláh Tünde, Zászkaliczky 

Anna, Zászkaliczky Pál, örömünk, hogy ez a segítőkör is bővült. (ld. külön!) 

A 8-10 év óta azonos tagokkal, kb.8 – 12 fővel működő, jól összeszokott ifjúsági csoport, 

a lelkészi vezető változásokból adódóan, némi megtorpanással, de az új kihívások felé 

érdeklődéssel fordulva, működött továbbra is (ifi it.) Ezúton is köszönöm a fiatalok segítő 

szolgálatait. Hatalmas előrelépést jelent a jövőre tekintettel, hogy szeptembertől a frissen 

konfirmáltakból 5 -6 fő részvételével elindult az utánpótlást jelentő kis-ifi. 

 



 

 

Gyülekezeti, lelkészi közélet 

 

A „Pestvérek”, az egyházmegyei bibliaórások rendszeres találkozójának igyekeztünk 

több-kevesebb résztvevővel jelen lenni, ill. novemberben házigazdái is voltunk ennek a 

találkozónak. 

Február közepén ismét megrendeztük új helyszínen, színvonalas műsorral alapítványunk 

Melczer bálját, mely iránt az érdeklődés örömre okot adóan nagy volt. Böjtben 

vendégszolgálaton voltam a cinkotai gyülekezetben. Március 14-i istentisztelethez 

csatlakozóan megkoszorúztuk a keresztúri templom falán levő Melczer Titusz honvéd 

emléktábláját. E hónapban a bonyhádi egyházkerületi elnökségi konferencián dr. Léránt 

István felügyelő és Wiszkidenszky András gondnok úrral képviseltük gyülekezetünket. 

Március egyik napsütötte szombatján kiránduláson voltunk a gyülekezet egy kisebb - 20 fő – 

csoportjával Máriabesnyőn. Április 11-i vasárnapon közöttünk volt Gáncs Péter püspök, 

Mátrai Mariann püspök helyettes asszony és Lengyel Anna kerületi felügyelő asszony, hogy a 

gyülekezeti fórumbeszélgetésen közösen tekintsük át a lelkészváltás óta eltelt idő 

eredményeit, sajnálatosan jelenlevő feszültségeit és leginkább a gyülekezetépítés jövőre 

mutató terveit. 

E hónapban Rákosszentmihályon megrendezésre került egyházmegyei missziós napon 

gyülekezetünk képviseletében 5 fővel vettünk részt. 

Jelentős esemény volt, hogy április végén néhány napig vendégünk volt a Noormarkui 

testvérgyülekezet egy csoportja. 

Májusban jelen volt kórusunk az egyházmegyei találkozón, 14 fős csoporttal részt vettünk 

a bonyhádi egyházkerületi missziós napon, és a középkörösök kirándulást tettek a Pilis hg.-be. 

Június elején hagyományteremtő szándékkal szeretetvendégséggel zártuk le a bibliakörök 

éves munkáját, mely alkalommal lehetőség nyílt arra, hogy a 4 csoport találkozhasson 

egymással.  

Június közepén egy hétig velünk voltak raumai barátaink, mely időszak számtalan szép 

programja mindenki számára nagy élményt jelentett. 

Augusztusban jelen voltunk a rákoskerti ökumenikus újkenyér megáldási ünnepen, a 

balatonszárszói országos lelkészkonferencián, kétnapos kiránduláson voltunk Bonyhádon és 

Pécsett. Örömmel adtunk helyet a rákoshegyi templomunkban az augusztus 28-i Polgár Rózsa 

kiállítás megnyitójának éppen úgy, mint Rákoskeresztúron decemberben a Körösi Cs. Ált. 

Iskola karácsonyi koncertjének 

Szeptember végén ismét jelen voltunk programokkal az egyházi sátorban, az „autómentes 

napon”. Október első hétvégéjén a prebiterek munkaév kezdő csendesnapját Máriabesnyőn 

rendeztük meg, ahol előadást tartott dr. Hafenscher Károly és dr. Garádi Péter.  

November elején a már hagyományos rákoscsabai műsoros délután ebben az esztendőben 

is nagyon gazdag programmal várta a mintegy 100 érdeklődőt  

2009 év őszétől, „Daganatos betegek lelki gondozása” tárgyban féléves képzésben vettem 

részt. 

Lelkésztársammal jelen voltunk a havonkénti lelkészi értekezleteken éppúgy, mint a 

gyülekezetünk hivatalos küldötteivel a novemberi egyházmegyei közgyűlésen, más 

felekezetek és a kerület jelentősebb ünnepségein, rendezvényein.  

A gyülekezet presbitériumának munkáját a rendszeresebb találkozások nyomán egyre 

inkább a hatékonyság és jókedvű együttműködés jellemezte. Az előírásoknak megfelelően az 

évi két számvevőszéki ellenőrzést megtartottuk, 3 közgyűlést és 6 presbitergyűlést tartottunk. 

 

 



 

 

Gyülekezetünk a számok tükrében 

 

A népszámlálási adatok szerint 3240 fő, nyilvántartott lélekszám 1800 fő (névjegyzék) 

egyházfenntartó 691 fő. 

Megkereszteltünk 40 főt (34 gyermekkorú, 2 fiatalkorú és 4 felnőtt korút) Előző évben is 

40-en részesültek a szentségben. 

Házasságuk egyházi megáldását 2 pár kérte (2 vegyes) Előző évben összesen 6 pár. 

A 2009. évhez hasonlóan alakult a temetések száma, tárgyévben 54 (26 ffi, 28 nő) 

alkalommal álltunk koporsó vagy urna mellett a feltámadás jó hírével. (Előző évben 55. 

Továbbra is nagy problémánk, hogy a gyülekezetünk ismert tagságának túlnyomó 

többsége (fiatalok és idősebbek egyaránt) nem vesz részt rendszeresen az egyre bővülő, 

különféle alkalmakon ezért ebben az évben is súlyponti kérdés volt a velük való 

kapcsolatfelvétel. A megalakult média munkacsoport tevékenysége nyomán megújult a 

Kereső szó újságunk, melyen keresztül is igyekszünk a programokra hívogatni, időbeni 

széleskörű tájékoztatást adni. De működik a gyülekezeti honlap és levelező lista is, ahonnét 

főleg a fiatalabb nemzedék információkat kaphat a gyülekezeti alkalmakról. Mindezek az 

eszközök nem egyenértékűek a személyes megkereséssel. Ezért különösen is köszönetet 

érdemel azon testvérek segítő munkája, akik vállalkoztak ebben az évben is az újságok 

széthordására, hiszen ők egyúttal – lehetőség szerint – látogatási feladatot is végeztek.  

Lelkipásztori látogatásokra – a beteg úv. és a hitoktatással kapcsolatoson túl - az év 

folyamán összesen 52-re nyílt mód. Ez nem elegendőek ahhoz, hogy egy ekkora lélekszámú 

közösséget folyamatosan elérjen, és gondozni tudjon egy lelkész, így továbbra is előttünk álló 

feladat a körzetfelelősi rendszer hatékonyabb kialakítása. Itt köszönöm meg mindazon 

testvérek munkáját is, akik a járulék összegyűjtéssel együtt ezt a kapcsolattartói, látogatói 

tisztet is ellátták a 2010-es évben is. Ismételten kérem a testvéreket, hogy családjuk, rokonaik 

a gyülekezeti élet peremén lévő tagjait buzdítsák, hívogassák alkalmainkra, keltsék fel 

érdeklődésüket a programokról való személyes élményeik elmondásával.  

 

Gazdálkodás 

 

Az elmúlt két évben számtalan kellemetlen helyzetet teremtett az, hogy sokan téves 

elképzelések vagy az ismeretek teljes hiánya alapján ítélik meg az egyházközségünk anyagi és 

gazdálkodási struktúráját. Elodázhatatlan, hogy a problémakörről külön e témában összehívott 

fórumokon tájékozódni tudjanak a gyülekezetünk tagjai. 

Meghatározó az is, hogy a családok, személyek életét befolyásoló gazdasági mutatók 

továbbra is negatív hatással csapódnak le a gyülekezet fenntartásban. Továbbá, a meghiúsult 

bérlet bevétel, nagymértékű kamatveszteség is hozzájárult ahhoz, hogy az évben is voltak 

likviditási problémáink. Értelemszerűen, a bevételeink és kiadásaink az előirányzattól 

eltértek. Jelentős – 3.000.000 Ft-os – tételt jelentett a régóta nagy gondot jelentő templom-

hangosítás megoldása. 

A gyülekezeti tagoktól származó tervezett bevételek (járulék, adomány, persely, 

céladomány/pünkösdi boríték) 8.400.000 Ft, a megvalósulás 8.417.000.- Ft volt. Tervezett 

továbbítandó (szuppl. GAS köt off rendkívüli) 575.000, megvalósulás 1.194.000.-). 

A tervezett teljes bevétel 14.463.000 Ft volt, megvalósulás 15.366.000 Ft. A tervezett 

összkiadás 14.652.000.-Ft. volt a megvalósulás 17.289.000.-Ft. December 31-én vagyoni 

növekmény 1.177.000 Ft volt. 

 



Az Alapítványunk a profiljának megfelelően végezte a gyülekezeti életet támogató 

tevékenységét. Mivel a gyermek programjaink száma és ezzel a költségek is megnövekedtek, 

az Alapítvány pályázatokkal is igyekezett anyagi fedezetet biztosítani a kiadásokra. A 

pályázatírás és az elszámolások nagyon sok plusz munkát is jelentettek az év folyamán. Az 

Alapítvány számláján az év végén 860.966.-Ft volt.  

Köszönöm mind az Alapítvány gazdasági felelősének Szalay Zsuzsannának, és Schilt 

Veronikának precíz és odaadó munkáját. 

Ugyanitt kiemelten is hálás köszönetemet fejezem ki, gyülekezeti pénztáros-

könyvelőnknek Hímesné Paulik Enikőnek messzemenően szakszerű és áldozatos munkájáért. 

 

Ezúton mondok köszönetet dr. Léránt Istvánnak ill. Zászkaliczky Pál gyülekezeti 

felügyelőnknek, de minden presbitertestvérnek és tisztségviselőnek – hogy gyülekezetünk, és 

templomaink iránti féltő szeretettel látták el teendőiket és segítették a lelkész munkámat.  

 

Tisztelt Közgyűlés! 

Köszönöm jelentésem meghallgatását, kérem hozzászólásaikat, észrevételeiket, majd 

jelentésem elfogadását. 

 

Erős vár a mi Istenünk! 

 

 

Nagyné Szeker Éva 

lelkész 


