Lelkészi jelentés a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
2011. évi munkájáról
Tisztelt Közgyűlés!
Az alábbi visszatekintés számokká és eseményekké formálja mindazt, amit Urunk
megbízásából küldetésünk volt 2011–ben elvégezni.

Istentiszteleti élet
Urunk szavából, az igéből töltekezni, a közösségi öröm részesévé lenni az
istentiszteleteken továbbra is centrális eseménye volt gyülekezetünknek. Összesen 278
istentiszteleti alkalomra gyűjtött össze minket a Szentlélek.
A január végi egyetemes imahét alkalmai egyre inkább eseménnyé válnak a kerületben,
jelzi ezt talán az is, hogy televíziós felvétel is készült a programról. Rákoscsabán lényeges
megemlíteni, hogy a hét minden napján tartottunk imaórákat és a részvétel végig
kiegyensúlyozott volt. Keresztúron – mivel ez volt a második év, hogy katolikus testvérek is
bekapcsolódtak – még nem túl nagyszámú volt az ökumenikus gyülekezet (35 fő), de ez is
több már, mint a megelőző évben volt. Rákoshegyen és Rákosligeten a tartalmas együttlétek
öröme felvetette többekben annak az igényét, hogy ezeken a helyeken is egész héten tartsunk
alkalmakat.
Vízkereszt, és Mennybemenetel ünnepén Keresztúron megtartottuk a hagyományos
diákistentiszteletet, melyen a Pál Apostol Iskola tanulói vettek részt. Örömmel vettük, hogy az
osztályokból nem csupán a református és evangélikus diákok voltak jelen, hanem egész
osztályok, tehát szép számú katolikus diák és a tanárok is jelen voltak az istentiszteleten.
Vízkeresztkor, a munkanapra való tekintettel a felnőttek mind a négy templomkörzetből
Keresztúrra hívtuk az ünnepi istentiszteletre. A létszám így is elég alacsony volt (30 fő)
Mennybemenetelkor (hagyományosan) Rákoshegyen tartottuk az ünnepi istentiszteletet,
sajnos ekkor is nagyon kisszámú gyülekezet volt jelen.(15 fő)
Böjtben ismét tartottunk esti istentiszteleti sorozatot, melynek alkalmain Németh Mihály
maglódi, Tamásy Tamás zuglói, Szabó B. András pestújhelyi, Solymár Péter újpesti lelkész és
dr. Bácskai Károly teológiai tanár szolgáltak közöttünk. A szeretetvendégségen
megemlékeztünk a 100 éve született Ordass Lajos püspökről. Böjt 3. vasárnapján
szószékcserével egybekötött GAS vasárnapot tartottunk, igét hirdetett Győri Gábor esperes és
Bakay Beatrix lelkész. E nap délutánján zenés áhítatot tartottunk, melyen Thiering Etelka
orgonált. Böjt 5. vasárnapján László Lajos Gergely és Pfeifer Ottó szupplikánsok hirdették
közöttünk Isten igéjét. Ezen a napon került bemutatásra a keresztúri templomban Kákay
István: Pilátus, Hét ima c. zenés műve. A virágvasárnapi istentisztelet és a hozzá kapcsolódó
„mindenki keresztje” állítást az M1 csatorna élő adásban közvetítette. A nagyhét minden
napján, mindig másik templomban passióolvasási istentiszteletet tartottunk. Nagypénteken a
délelőtti úrvacsorai istentiszteletek (Keresztúr, Hegy) mellett – új kezdeményezésként– un.
dramatizált passióolvasást tartottunk Keresztúron, melyet a kis gyülekezet (27 fő) örömmel élt
meg. Új kezdeményezésként hajnali istentiszteletet tartottunk húsvét ünnepén, mely a
résztvevők számára felemelő élményt jelentett.
Júniusban megtartottuk Rákoskeresztúron a tanévzáró istentiszteletünket, ahol hálát adtunk
az egész tanévben megtapasztalt megtartó kegyelemért.

Augusztus végén mindenki számára emlékezetes alkalom volt a Keresztúr nevű települések
találkozójának ökumenikus záróistentisztelete.
A lelkészek jelen voltak a Hittudományi Egyetem tanévnyitóján és tanévzáróján is. Közös
örömünk, hogy gyülekezetünkből a két teológus mellett szeptembertől lelkészi munkatárs
szakon megkezdte tanulmányait Zolnai Szilvia. Szeptember második vasárnapján tanévnyitó
istentisztelettel kértük a gyermekeinkre, a családokra Urunk áldását az új tanévben is és
beiktattuk beosztott lelkészi szolgálatába Kovács Áront. Az ifjúsági istentiszteletek száma
kevesebb volt a tervezettnél, melynek oka a segédlelkész évközi távozása volt. Az alkalmakon
a részvétel változó (25–30 fő). Érdekes és örömteli tapasztalatunk, hogy a célkorosztály –
középiskolások – mellett idősebbek is eljönnek ezekre az alkalmakra.
Október közepén aratási hálaadó istentiszteletet tartottunk. Ezen a vasárnapon délután
tartott szeretetvendégséggel ismét kapcsolódtunk az országos teremtés heti
programsorozathoz is, melyen előadást tartott Gadó György Pál környezetvédelmi szakértő.
Reformációi ünnepén a délelőtti istentiszteletek mellett, Rákoscsabán és Rákoshegyen esti
istentiszteleten ünnepeltünk együtt református és babtista testvéreinkkel.
Rákosligeten, november 1–én, – hagyományteremtő szándékkal ökumenikus, halottak napi
istentiszteletet tartottunk. Sajnos evangélikus részről volt a legkisebb az érdeklődés.
November közepén a templomszentelési évfordulón az istentisztelet végeztével ismét
megkoszorúztuk a lebontott keresztúri templom helyén álló zeneiskola falán levő emléktáblát.
Ádvent első vasárnapján a délutáni ifjúsági istentisztelethez kapcsolódóan, immár
másodszor gyújtottuk meg a templom előtt felállított ádventi koszorú első gyertyáját.
Keresztúron a fő téren először felállított ádventi koszorún hétről–hétre ökumenikus
közösségben gyújtottuk meg a gyertyákat. Ligeten is – első alkalommal – szervezett
ökumenikus műsoros gyertyagyújtáson vettünk részt.
Ádvent esti istentiszteleten vendégünk volt Szebik Károly, dr. Fischl Vilmos lelkész,
Gerőfiné dr. Brebovszky Éva lelkésznő és dr. Solyom Jenőné. A Liszt Ferenc Vegyeskar
ádventi koncertje, a Körösi Általános Iskola karácsonyi hangversenye szép zenei élménnyel
gazdagította az ünnepre való készülődést.
Ádvent utolsó hetében még nagyobb létszámmal, újra megrendezésre került a gyülekezeti
munkatársak, segítők vidám hangulatú szeretetvendégsége.
Ünnepi istentiszteleteinken együttlévő gyülekezet örömére szolgált a hittanosok ill. az
énekkar szolgálata. Az esztendő utolsó napján az ifi néhány tagjának szolgálatával és Herzog
Ferenc jegyzőnk közreműködésével vetített képes visszatekintést téve, délutáni
istentiszteleten adtunk hálát Isten minket megtartó kegyelméért.
Az istentiszteleteken való részvétel – az arányokat figyelembe véve – Rákoscsabán,
Rákosligeten, Rákoshegyen jó, míg Keresztúron gyenge. Ugyanakkor az örömteli tapasztalat,
hogy több új család, fiatalabb testvér gyakran ill. rendszeresen bekapcsolódott alkalmainkba.
Továbbra is a hónap első vasárnapján ill. az ünnepi alkalmakon hívogatjuk úrvacsorai
közösségbe a testvéreket. Értesítés és igény esetén beteg–úrvacsorai szolgálatok is voltak (9).
Megállapítható, hogy a szentséggel élők számában, a 2010–es évhez képest, növekedés volt
(2620 – 2995).
Gyülekezeti alkalmak
Mind a négy körzetben működtek a bibliaórák. Csabán teljesen kiegyensúlyozottan
működik (10–15 fő) a csoport. Köszönet illeti ezért a bibliakört vezető Wiszkidenszky
Andrást. Hegyen és Ligeten is – bár kicsit kevesebb a létszám (8–12 fő) építő és örömteli
alkalmak a csütörtöki együttlétek. Segédlelkész hiányában, megtapasztalhattuk annak előnyét,
hogy gyülekezetünkben is van munkatársképzőt végzett testvérünk. Szávai Lászlóné
szolgálatával megoldódott a keresztúri bibliakör vezetésének kérdése is. Ezúton is kifejezem
köszönetemet a lelkiismeretes munkájáért. De ugyanígy, Molnárné Kiss Anikó szolgálatát is

köszönjük. Ligeten jó kezdeményezésnek bizonyult, hogy a nagyon hideg hónapokban
családoknál tartjuk meg a bibliaórákat, így több olyan testvér is részt tudott venni az
együttléteken, akivel – egészségi vagy egyéb okok miatt – ritkán találkozunk a gyülekezetben.
Három – öt fő részvételével rendszeresen jelen voltunk a „Pestvérek” bibliaóráin,
találkozóin.
Továbbra is havi rendszerességgel gyűlik össze a Középkör 10–15 fővel. A korábbi
évekhez képest a résztvevők száma ingadózó lett, amellett, hogy újabb testvérek kapcsolódtak
be a csoport munkájába. Törekvésünk, hogy az alkalom iránt többekben felkeltsük az
érdeklődést. Köszönöm Zászkaliczky Pál közösségépítő munkáját.
Nagyon lecsökkent létszámú énekkarunk számtalan gyülekezeti alkalmat gazdagított
színvonalas szolgálatával. Az énekkar a zenei munkája mellett, mintegy bibliaköri csoport is
működik, köszönet ezért a kórusvezető Marschalkó Gyula ny. lelkész testvérnek, aki
decembertől véglegesen átadta a karnagyi teendőket Takács Dórának. Templomainkban a
kántori szolgálatokat jó felkészültséggel, lelkiismeretes szolgálattal látták el kántoraink.
Mindannyiunk nevében ezúton is köszönöm Balás Gergő, Franter Piroska, Garamszegi
Katalin, Koczor Kinga, Kovács Márta, Mirák Katalin, Sámel Lászlóné, Szabó Bálintné
odaadó szolgálatát.
Gyermek és ifjúsági munka
A gyülekezet szisztematikus építését nagymértékben segíti a kisgyermekes családok,
gyerekek mielőbbi bevonása a hitoktatásba, gyerekek részére tartott alkalmakba. Ez évben
már gördülékenyen működött az iskolai csoportok kialakítása.
2010 szeptemberében saját akaratát érvényesítve került a gyülekezetbe segédlelkésznek
Kopf András, aki azonban 2011 januárjában, az éves megbízatásának lejártát sem várva meg,
önálló szolgálati helyre kérte az áthelyezését, ezzel nem kis zavart okozva a szolgálatok
ellátásában.
A tanév második felében ezért nagy segítséget jelentett Pawerova Dorotha hitoktatói
munkája, aki a segédlelkész hiányában átvette a csoportokat és szakszerű, odaadó munkája
nyomán újabb csoportok is létrejöttek. Valamint a hegyi bibliaórák vezetését is – mindenki
örömére – elvállalta. Ugyanitt mondok köszönetet Molnárné Kiss Anikó hűséges hitoktatói
munkájáért is.
A hitoktatásban résztvevők létszámának örömteli növekedése mellett is el kell mondani,
hogy továbbra is nagyon sokan – az írásbeli hívogatás, tájékoztatás a személyes megkeresés
ellenére – nem élnek a felkínált lehetőséggel. A lelkészek, hitoktatók munkája akkor lesz
hatékonyabb a gyerekek és fiatalok között, ha a családok is együttműködnek velünk. Ezúton
is kérem a testvéreket, hogy tegyék tudatossá a fiatalabbakban a hittanórák, ifjúsági órák,
gyermekfoglalkozások, gyülekezeti táboraink lehetőségét és fontosságát.
A konfirmációra történő felkészüléssel járó elvárások nem mindegyik fiatalt töltötték el
lelkesedéssel, de a számukra szervezett kiránduláson, teadélutánon, csendesnapon szívesen
voltak jelen. Az egész gyülekezetnek fontos ünnepe volt a konfirmáció, amikor is újabb 11
fiatal térdelt először az úrvacsora oltárához. Örömünkre szolgált, hogy ebben az évben már
többen elfogadták (11 fő) az 50 évvel ezelőtt konfirmált testvérek közül a meghívást és
eljöttek az istentiszteletre, hogy újra az oltár élé állva, átéljék a Lélek megerősítő hatalmát.
Továbbra is működik – változó létszámmal – óvodai csoportunk a Piroska óvodában. Több
óvodából történt megkeresés hitoktatás igénye miatt, de kapacitás hiányában továbbra sem
tudtunk más óvodában foglalkozásokat tartani.
Továbbra is kedvelt, népszerű alkalmak voltak a gyerekek számára az egyházi
ünnepkörökhöz kötött – reformációi, karácsonyi, húsvéti – kézműves délutánok, a farsang, a

pünkösdi sportnap, a gyermekek többszöri, istentiszteleten való szolgálata. A karácsonyi
gyermekműsor betanításáért itt kell külön köszönetet mondanunk Mukkné Kovács Csillának
és Hagemann Péternének).
Tárgyév nyarán már két korosztály számára tudtunk tábort szervezni. A résztvevőkben
mély nyomokat hagyva, nagy élményt jelentett mindannyiunk számára az egyhetes
gyenesdiási hittanos tábor és a balatongyöröki konfirmandus tábor. Jó ötletnek bizonyult,
hogy egy szeptember végi szombaton, egész napos programmal elevenítettük fel a tábori
emlékeinket. Köszönöm a programok lebonyolításában való segítségét Brunner Beatrix és
Németh Gábor teológusainknak, hitoktatónknak, Molnárné Kiss Anikónak és Váginé Oláh
Tündének valamint Wágnerné Tomcsik Gabriellának.
Az országos hittanversenyen való részvételünk továbbra is említésre méltó, gyermekeink
lelkiismeretesen felkészültek a kihívásra, és az országos döntőig jutva egyik csoportunk 2.
helyezést ért el.
Továbbra is kedvelt alkalom – kisebbek de nagyobb gyerekek körében is – Keresztúron az
istentisztelettel párhuzamosan működő gyerek bibliakör. Bíztatjuk a testvéreket arra a fontos
szolgálatra, hogy hozzák magukkal a kisebb gyermekeket, unokáikat, és így vezessék be a
gyülekezeti közösségbe őket. 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, örömünk, hogy ez a segítőkör is bővült.
Kis létszámmal bár, de annál nagyobb örömmel gyűltek össze a fiatalok péntekenként.
Köszönet illeti a két teológusunkat (Brunner Beatrix és Németh Gábor) azért, hogy januártól
májusig szervezték és vezették mind a szenior kört, mind az ifi órákat. Szeptembertől, Kovács
Áron beosztott lelkész vezetésével folyik a munka. Reménységünk szerint a vezető
személyének stabilizálódása meghozza azt az eredményt, hogy a tartalmas, színes programok
iránt egyre több fiatal fog érdeklődni.
Gyülekezeti, lelkészi közélet
Február első hétvégéjén 110 résztvevővel ismét megrendezésre került az alapítványi
bálunk.
Böjt 1. vasárnapján (márc.13), az istentisztelethez csatlakozóan megkoszorúztuk a
keresztúri templom falán levő Melczer Titusz emléktábláját, megemlékezést tartott Tóth
Péter.
Március utolsó hétvégéjén a gyülekezetünkből 21–en vettek részt az egyházmegyei
gyülekezeti körutazáson, az ún. pesti zarándoklaton.
Ugyanezen a hétvégén hívtuk össze azokat a kisgyermekes anyukákat, akiknek gyermekét
az elmúlt 1 –2 évben kereszteltünk meg. Az ünnepélyes találkozóval, melyen 14 fiatal család
vett részt, indítottuk el a gyülekezetünkben is a baba–mama kört, amely az év egészében
működött is. Missziós szolgálatnak tekintve, Keresztúron, május 1–én, a gyerekbibliakör–
vezetők segítségével, egész napos kézműves foglalkoztatással képviseltük gyülekezetünket az
un. ökumenikus–sátorban.
Május közepén egy teljes napot töltöttünk együtt 18 érdeklődő testvérrel azért, hogy közös
gondolkodással, együttesen alakítsuk ki, tervezzük meg a gyülekezetépítésünk stratégiáját.
Szintén e hónapban volt az egyházmegyei énekkarok találkozója, ahol kórusunk is részt
vett. A hónap végén 31 fős csoporttal részt vettünk a bonyhádi egyházkerületi missziós napon.
Június elején felejthetetlen élményt jelentett a szép számú érdeklődők számára a németországi
Madrigálkórus koncertje.
Június közepén szeretetvendégséggel zártuk le a bibliakörök éves munkáját, mely
alkalommal lehetőség nyílt arra, hogy a csoportok találkozhassanak. Örömünkre szolgált,

hogy e jó hangulatú, kötetlen együttlét iránt nagyobb érdeklődés mutatkozott, mint az előző
évben.
Június közepén 18 fős gyülekezeti csoportunk indult útnak Finnországba, hogy a testvér–
gyülekezeti kapcsolatunkat ápolja és a csoporttal először utazó fiatalok által a jövőbeni
együttműködést is elősegítse.
Július közepétől ismerkedett egyházközségünkkel Kovács Áron beosztott lelkész, aki
augusztusban a rákoskerti ökumenikus újkenyér megáldási ünneppel kezdete meg hivatalos
szolgálatát a gyülekezetben.
Az augusztus végi, bonyhádi országos lelkészkonferencián mindkét lelkész jelen volt.
Szeptember 11–én volt a Ligeti Ökumenikus Fesztivál, melyet utcamissziós céllal
szerveztek a felekezetek, sokan és érdeklődéssel vettek részt a különböző programokon.
Szeptember közepén ugyancsak ökumenikus keretben voltunk együtt az egyházi sátorban az
un. autómentes napon is.
Október első hétvégéjén a presbiterek munkaév kezdő csendesnapját Fóton rendeztük meg.
A hónap közepén került sor a tavaszi egyházmegyei körút második részére, mely
kiránduláson gyülekezetünkbe is ellátogatott a kb. 100 fős csoport, ill. 12 fővel vettünk részt
az egész napos programon. A hónap végén buszos kirándulást tettünk Ópusztaszerre és
Szegedre.
A november eleji rákoscsabai műsoros délutánon zsúfolásig megtöltöttük a templomunkat
és a gyülekezeti termet. Köszönet illeti a nagyon színvonalas műsorért a fellépőket, és a
szervezésért Wiszkidenszky Andrást.
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 keresztúri ádventi vásáron
keresztyén könyvpavilont működtettünk, a „mindenki ádventi koszorúja” és a „betlehem–
állítás” előkészítésében közreműködtünk, a gyertyagyújtási programokban szerepet
vállaltunk.
A novemberi szeretetvendégség, és a decemberi, a gyülekezetben szolgálatot vállaló
munkatársak részvételével tartott vidám együttlétek épp úgy emlékezetesek, mint az a
decemberi nap, amikor is a keresztúri templomba hívott kb. 650 gyermek találkozhatott a finn
mikulással.
A gyülekezet presbitériumának munkáját a havonkénti találkozások nyomán egyre inkább
az oldottabb légkör és a konstruktivitás jellemezte.
Az előírásoknak megfelelően az évi két számvevőszéki ellenőrzést megtartottuk, 1
közgyűlést és 8 presbitergyűlést tartottunk.
E jelentésnek rögzítenie kell azt is, hogy nagy örömünkre az egész munkaévet végigkísérte
az óvoda,– és iskolaalapítási szándékunk nyomán szükségessé vált tárgyalások, egyeztetések,
tájékoztatók sokasága. Ezek folyamán sokszor át kellett élnem az ügyhöz való negatív
hozzáállást, az egyház iránti elutasítást is. A 2011.évet úgy zárhattuk le, hogy az érdemi
döntések meghozatalához szükséges dokumentumokat a megfelelő hivatalokba és a
bizottságok elé beterjesztettük.
Gyülekezetünk a számok tükrében
A népszámlálási adatok szerint 3240 fő, nyilvántartott lélekszám 1800 fő (névjegyzék)
egyházfenntartó 672 fő.
Megkereszteltünk 33 főt (28 gyermekkorú, 2 fiatalkorú és 3 felnőtt korú) Előző évben 40–
en részesültek a szentségben.
Házasságuk egyházi megáldását 7 (vegyes) pár kérte, mely az előző évi 2 pár hoz képest
örömteli növekedés.

A 2010. évhez képest jelentősen csökkent a temetéseink száma, tárgyévben 44 (23 ffi, 21
nő) alkalommal álltunk koporsó vagy urna mellett a feltámadás jó hírével. (Előző évben 54)
Továbbra is nagy problémánk, hogy a gyülekezetünk ismert tagságának túlnyomó többsége
(fiatalok és idősebbek egyaránt) nem vesz részt rendszeresen az egyre bővülő, különféle
alkalmakon. A média munkacsoport (tagjai: Balás Gyula, Balásné Kondor Csilla, Erdészné
Kárpáti Judit, Herzog Ferenc, Mirák Katalin, Sámel László, Zászkaliczky Anna, Zászkaliczky
Pál) professzionális munkájának köszönhetően a Kereső szó című gyülekezeti újságunk ettől
az évtől kezdve évente háromszor jelenik meg, és a gyülekezeti honlap naprakészen
informálja az eseményekről, programokról tájékozódni kívánókat. Köszönet illeti őket
munkájukért.
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.
A beteg,– és a hitoktatással kapcsolatoson látogatáson túl – az év folyamán – a fent
említett, sok időt igénylő kötelezettségek miatt jóval kevesebb látogatásra nyílt módom (38),
mint az előző évben, ill. mint amire szükség lenne.
Viszont nagyon sokat jelentett számomra, hogy szép számmal kerestek meg testvérek
lelkipásztori beszélgetési igényükkel. Köszönöm bizalmukat.
A beosztott lelkésznek pedig nem volt elegendő ideje a 3–4 hónapban ahhoz, hogy
rendszeres látogatásokat végezzen 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 2011–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
Mindazok számára, akik egyáltalán nem vagy csak nagyon ritkán vesznek részt a
gyülekezeti életben, szükségesnek éreztük írott tájékoztatást is adni az egyházközség
gazdálkodási rendszeréről. Az anyagot közzétettük az egyházközségi újságunkban és
megtekinthető a honlapon is. Vélhetően ennek is köszönhető, hogy az egyházfenntartóktól
származó támogatásokban némi pozitív alakulást tapasztaltunk. A „négytemplomos”
gyülekezet anyagi stabilitásának a megteremtése – a nagyon takarékos gazdálkodás mellett is
– rendkívül nehéz, hiszen a nyilvántartott lélekszámnak a 2/3 része nem járul hozzá
gyülekezetének fenntartásához.
A gyülekezeti tagoktól származó tervezett bevételek (járulék, adomány, persely,
céladomány/pünkösdi boríték) 8.900.000 Ft, a megvalósulás 9.370.000.– Ft volt. Tervezett
továbbítandó (szuppl. GAS köt off rendkívüli) 505.000, megvalósulás 716.000.–).
A tervezett teljes bevétel 14.137.000 Ft volt, megvalósulás 16.367.000 Ft. A tervezett
összkiadás 14.852.000.–Ft. volt a megvalósulás 18.644.000.–Ft. December 31–én vagyoni
növekmény –2.277.000 Ft volt. Hálás köszönetemet fejezem ki, gyülekezeti pénztáros–
könyvelőnknek Hímesné Paulik Enikőnek messzemenően szakszerű és áldozatos munkájáért.
Az Alapítványunk a profiljának megfelelően végezte a gyülekezeti életet támogató
tevékenységét. Mivel a programjaink száma és ezzel a költségek is megnövekedtek, így jóval
több lett az adminisztrációs munka is. Az Alapítvány számláján az év végén 666.806.–Ft volt.
Köszönöm az Alapítvány gazdasági felelősének Szalay Zsuzsannának, precíz és odaadó
munkáját.

El kell mondanom, hogy Kovács Áron lelkésztestvéremmel nagyon rövid idő alatt
kialakult a közvetlen és baráti viszony. Ezúton is köszönöm, hogy minden igyekezetével azon
volt, hogy a gyülekezeti szolgálatokban mind jobban helytálljon és segítséget nyújtson.
Zászkaliczky Pál kb. másfél évvel ezelőtti, gyülekezeti felügyelővé választásakor (három
aspektust említve) próbaidőként említette a hivatalos tisztújításig tartó mandátumát. A
mögöttünk levő év válaszokat adott a kérdéseire. A gyülekezet szívesen veszi sokoldalú
személyiségét. Reménységem, hogy önmaga számára is világossá lett, hogy a feladatok
elvégzése összeegyeztethető munkahelyi és családi időbeosztásával, valamint a lelkész(ek)
személyével. A magam részéről, hálás vagyok Istennek azért, hogy felügyelő úrral
hitlátásunkban, gyülekezetépítési szemléletünkben, ötleteinkben csak épp annyira vagyunk
olykor különbözőek, mint amennyire ez a legjobb megoldás kialakítását segíti, és annyira
vagyunk egységesek, amennyire a hiteles, Krisztushoz méltó testvéri együttmunkálkodást
biztosítottnak érzem.
Köszönöm férjemnek, Nagy Andrásnak, mint a legközelebbi szolgálótársamnak, hogy
folyamatában alig látható, ám végeredményében mindannyiunk számára érzékelhető rendet és
hátteret biztosít a hivatal, a gyülekezeti élet működéséhez. Legfőképpen azt köszönöm, hogy a
lelkészi szolgálattal járó terheimet megértéssel veszi, küzdelmeimben támaszkodhatom
intelmeire, örömeimért együtt ad hálát velem az Istennek.
De köszönöm minden presbitertestvérnek és tisztségviselőnek – hogy gyülekezetünk, és
templomaink iránti féltő szeretettel látták el teendőiket, ezzel igazolva, hogy tudták, hogy
mindannyian Isten országának építésére hívattattunk el és erre kaptunk figyelmeztetést és
bátorítást a 2011. év igéjében:
Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzd le a rosszat a jóval.
Rm 12,21
Tisztelt Közgyűlés!
Köszönöm jelentésem meghallgatását, kérem hozzászólásaikat, észrevételeiket, majd
jelentésem elfogadását.
Erős vár a mi Istenünk!
Nagyné Szeker Éva, lelkész

