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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

Istentiszteleti élet 
 
Egész évben a zsoltárszerzővel együtt vallhattuk, hiszen számtalanszor megtapasztaltuk, 

vasárnapi és ünnepnapi istentiszteleteinken átélhettük, hogy” de nekem olyan jó Isten 
közelsége” (év igéje). 

Az adottságok és lehetőségek különbözőségének figyelembevételével, mind a négy 
templomkörzetben tartottunk ökumenikus ima heti alkalmakat. Rákoscsabán, idén is egész 
héten megteltek templomaink az imaórákon. Rákoshegyen négy alkalmat tartottunk, 
melyeken a felekezetekből megközelítőn arányos létszámmal voltak jelen a testvérek. 
Rákosligeten és Rákoskeresztúron, az előző években tapasztalt kisebb érdeklődést figyelembe 
véve, egy-egy közös alkalmat tartottunk.  

 
Vízkereszt ünnepén Keresztúron megtartottuk a hagyományos ökumenikus diák-

istentiszteleteket is, melyen a  korábbi évek hagyományától eltérően, a Pál Apostol Iskola 
csak evangélikus, református diákjai vettek részt. Természetesen evangélikus iskolánk teljes 
diáksága részt vett a templomi istentiszteleten.  
Rákoskeresztúron esti istentiszteletet tartottuk, melyen nagyon alacsony volt a résztvevő 
száma (10). A munkanap ad némi magyarázatot, de a nyugdíjas generáció részt nem vételét ez 
nem indokolja, 
 

Esti istentiszteleteink helyszínét körforgásszerűen változtatjuk, hogy a kerület különböző 
részein élő testvéreknek egyformán legyen lehetősége az alkalmakon részt venni. 
Tárgyévünkben a böjti hetekben a rákosligeti templomunkban gyűltünk össze igehallgatásra 
16 -23 fő közötti létszámban. 

 
Böjti szeretetvendégségünkön Dr. Finta Gergely orgonaművész tartott előadást, ill. adott 

koncertet, a”Reformáció és a művészt” címmel. 
. 
Ötvened vasárnapján Felegyi Mária és Németh Mihály teológusok szupplikáltak 

gyülekezetünkben. A virágvasárnapi istentisztelethez kapcsolódóan ismét felállítottuk a 
keresztúri templom előtt a „mindenki keresztjét”, mely alkalmon a gyülekezet hittanosaiból 
álló csoport a „Zöldág járás” népi hagyományát elevenítette fel. 

 
A nagyhéten, hétfőtől szerdáig (Keresztúr, R.liget, R.csaba) passióolvasási, 

nagycsütörtökön, R.hegyen úrvacsorai istentiszteletet tartottunk. Nagypénteken a délelőtti 
úrvacsorai istentiszteletek mellett ismét tartottunk Keresztúron, gyülekezeti tagok 
szolgálatával, un. dramatizált passióolvasást. Az alkalmon való részt vétel (52 fő) mutatta, 
hogy az aktív dolgozó generáció részére ez lehetővé tette, hogy ünneppé váljon a nap.  
A húsvét hajnali istentisztelet magával ragadó atmoszférája az idén is még többeknek jelentett 
páratlan lelki élményt. Mindenki számára fontos, többszörösen is ünnepi volt Rogate 
vasárnapja, amikor is hálaadó istentiszteleten szentelte fel győri Gábor esperes a rákoshegyi 
templom orgonáját. 



Júniusban megtartottuk Rákoskeresztúron a gyülekezeti tanévzáró istentiszteletünket, és 
szeptember1.-én pedig a tanévnyitó istentiszteletet. Iskolánk hasonló alkalmainak is 
természetesen a templomunk a helyszíne. 

A lelkészek jelen voltak a Hittudományi Egyetem tanévnyitóján és tanévzáróján is, hiszen 
a gyülekezetünkből 1 nappali tagozatos és két levelező tagozatosa hallgató folytat 
tanulmányokat a teológián. 

Egy szeptemberi vasárnapon, a keresztúri istentiszteleten az egyik raumai városi kórus vett 
részt, és énekükkel meglepték a gyülekezet tagjait. 

Október elején mind a négy templomunkban, versekkel, énekekkel szolgáltak hittanosaink, 
ezzel is emlékezetesebbe téve az aratási hálaadó istentiszteleteket. 

Reformációi ünnepén mind a négy templomkörzetben esti istentiszteleten ünnepeltünk 
együtt református és baptista testvéreinkkel. R.keresztúron és R.ligeten örömmel éltük meg a 
közös úrvacsora lehetőségét. 

November elején ismét megkoszorúztuk a lebontott keresztúri templom helyén álló 
zeneiskola falán levő emléktáblát. Ugyanezen a vasárnapon adtunk hálát Istennek, hogy a  
rákoscsabai templom 75 évvel ezelőtt felépült   

 
Ádvent első vasárnapján közös imádság mellett gyújtottuk meg a keresztúri templom előtt 

felállított ádventi koszorú első gyertyáját. A fő téren felállított ádventi koszorún hétről-hétre 
ökumenikus közösségben gyújtottuk meg a gyertyákat, mely alkalmakon néhányak mindig 
képviselték gyülekezetünket.  

 
Esti istentiszteleteket ez év ádventjén Rákoskeresztúron tartottuk, melyeken Széll Bulcsú 

lelkész hirdette az igét. 
A Körösi Általános Iskola ismét színvonalas karácsonyi hangversenyt adott 

templomunkban december közepén. 
Iskolánk kb. 25 fős csoportja – az iskolai és városi rendezvény mellett – a már hagyományos 
munkatársi szeretetvendégségen is lelkesen jelenítették meg a karácsonyi történetet. Örömmel 
vettek részt az ifjúsági csoportunk tagjai a rákoshegyi, és a Gregor József iskolába járó 
hittanosaink a rákoskeresztúri szentestei ünnepi istentiszteleteken való szolgálatban. A 
gyermekek és fiatalok szolgálata az istentiszteleteken, gyülekezeti alkalmainkon egyre 
elfogadottabb az idősebbek számára. 

A sok évtizedes rend szerint, az év folyamán elhunyt testvéreinkről az esztendő utolsó 
előtti napján emlékeztünk meg. Ez az istentisztelet továbbra nagy jelentőségű a gyülekezet 
életében, amit a visszajelzések és a részt vételi szám is mutat. 

Az óévesti hálaadó istentisztelethez csatlakozóan, a gyülekezeti élet fotókon is rögzített 
eseményeit és élményeit idéztük fel.  

Ebben az évben is elmondható, hogy R.hegyen és R.csabán az istentiszteleteken való 
részvétel (a templomkörzetek adottságainak figyelembevétele mellett) jó, és különböző 
korosztályokból áll össze a vasárnapi gyülekezet. R.ligeten és legfőképpen Keresztúron 
nagyon látható, hogy az év nagy részében kevesen vesznek részt,- ill. rendszeresen kevesen 
vesznek részt az istentiszteleteken. Fontos hangsúlyoznom, hogy igaz, az, hogy az elmúlt 25 
év alatt az aktív templomba járók száma az elhalálozások miatt lecsökkent, de azt is, hogy a 
gyülekezetbe most bekapcsolódó gyerekek, fiatalok és családjaik elsősorban még nem a 
vasárnap délelőtti istentiszteleteken vesznek részt, hanem a korosztályukhoz közelálló 
családos, - és ifjúsági alkalmakon. Vagyis a gyülekezet mozgásban van, de az át,- ill. 
újjászerveződés még nagyon hosszú folyamat. Az igazán nagy gondot az okozza, hogy ezer 
fős léptékben vannak azok a testvérek, akik az anyakönyveinkben szerepelnek - megkeresztelt 
és konfirmált 40-50 -60 évesek - de 40-50-60 éve nem vesznek részt a gyülekezet életében, 
nem kerülnek szoros kapcsolatba a megváltó Krisztussal. A gyülekezeti életbe történő 



bevonásuk terén inkább kevesebb, mint több a sikerünk, de a gyülekezeti újságunk éppen 
ezért nagyon fontos, mert ezzel el tudjuk juttatni a híreinket és hívogatásunkat. 

Havi egy vasárnapon, ill. az ünnepi istentiszteleteken várjuk úrvacsorai közösségbe a 
szentséggel élni kívánókat. Értesítés és igény esetén beteg-úrvacsorai szolgálatok is voltak 
(4). Az úrvacsorázók száma 3085-ról 3098-ra növekedett. 
 
 
Gyülekezeti alkalmak 

 
Tárgyévünkben továbbra is működtek bibliakörök Rákoscsabán, Rákoshegyen és 

Rákosligeten. Örömteli, és meg kell említeni, hogy a rákoscsabai csoportba jár több keresztúri 
körzetbe tartózó testvér is, vagy, hogy vannak testvérek, akik hol egyik, hol másik csoportba 
látogatnak el. Sámel László presbiter nagyon sokak örömére végzett bibliakör-vezetői 
szolgálatát köszönöm. A rákoshegyi és rákosligeti bibliakörök létszámban kisebbek (8-12 fő), 
de ezekben is nagyon jó, párbeszédes alkalmak. Rákosligeten télidőben, továbbra is 
családoknál tartjuk a bibliaórákat, és így több olyan testvért is meglátogatunk, aki nem tud 
részt venni templomi alkalmainkon. 

 
A Zászkaliczky Pál felügyelő úr vezetése alatt álló, Középkör, szintén bibliaköri csoport is. 

A mögöttünk álló évben is havonta tartott alkalmakon érdekes előadások, oldott hangú 
témamegbeszélések, imaközösség várta és fogadta mindazokat a középkorosztályú 
testvéreket, akik régi és újabb tagként, részt vettek egy-egy alkalmon. Köszönjük a 
csoportvezetés szolgálatát. 

A nőszövetségi tagok munkája tárgyévünkben sem lett kevesebb. Minden 
szeretetvendégségi,- gyülekezeti vendéglátási faladatot, gyermek és felnőtt ünnepségek körüli 
teendőt elláttak, jól szervezetten és igényesen. Mindegyikőjüknek ezúton is köszönetemet 
fejezem ki. A megalakuláskor népes kör létszáma az elmúlt évek alatt a felére csökkent, de 
csatlakoztak is új tagok. A 15-20 fős csoport havonként tart jó kedélyű megbeszéléseket és 
minden alkalommal áhítatot. Köszönöm Sziklai Istvánnét csoportvezetői szolgálatát. 

Nagy örömünkre szolgál, hogy énekkarunk létszáma 2-3 fővel növekedett.  A kórus az 
egyre bővülő repertoárjával, igényes, változatos szolgálatával gyakran gazdagította a 
gyülekezeti alkalmat. Képviselték gyülekezetünket a májusi, egyházmegyei kórustalálkozón. 
Köszönetet mondok az állandó (és az olykor-olykor kisegítő) tagoknak, valamint Takács 
Dórának a szakszerű karnagyi munkájáért.  

Isten iránti hálával éljük meg, hogy vannak kántoraink, akik szerteágazó elfoglaltságuk 
mellett, lelkiismeretesen készülnek a vasárnapi szolgálatukra, mellyel valóban gazdagítják az 
istentiszteleteken résztvevők lelkét. Kedvező fogadtatása volt az új kezdeményezésű 
„kántorok koncertjének” is, melyet egy húsvéti utáni vasárnapon tartottunk meg. 
A gyülekezet nevében ezúton is köszönöm Balás Gergő, Garamszegi Katalin, Koczor Kinga, 
Kovács Márta, Mirák Katalin, Sámel Lászlóné, Szabó Bálintné és Takács Dóra Zászkaliczky 
András zenei szolgálatát.  

 
Gyermek és ifjúsági munka 

 
Az iskolai hitoktatás szempontjából a tanévkezdés jóval egyszerűbb volt, mint az előző. Az 

iskolák már jobban tudtak szervezni, időben és térben helyet biztosítani a növekvő számú 
hittanóráknak. Ugyanakkor a megnövekedett óraszám miatt, a kerület iskoláinak elérhetőségét 
szem előtt tartva, a hitoktatói csoport tagjainak az órarendjét nagyon nehéz volt összeállítani, 
úgy, hogy az ésszerű és kivitelezhető legyen. Továbbra is minden iskolában biztosítani tudtuk 



a hitoktatást azok számára, akik élni kívántak a lehetőséggel. Örömmel nyugtázhatjuk, hogy 
az év folyamán több mint 50 csoportban, közel 150 gyermek részesült hitoktatásban. 
Köszönet illeti Hulej Klaudia, Koczor Kinga, Molnárné Kiss Anikó, Zolnai Szilvia 
hitoktatókat, Kovács Áron lelkész urat e sok fáradsággal járó, folyamatos kihívások elé állító 
feladatnak egész évben szakmai tudásuk legjavát adva és a gyermek iránti szeretettel tettek 
eleget.  

 
A csoportok létszáma továbbra is kicsi (1-13 fő) és nagyon különböző egyházi hátterű 

gyerekekből tevődnek össze. Ebben az évben is voltak olyan hittanosaink, akik szívesen 
vettek részt az órákon, bár nincsenek is megkeresztelve, de olyanok is akik más felekezetnél 
lettek megkeresztelve.  Ez az összetett jelenség főleg akkor elgondolkodtató, amikor azt is 
hozzá teszünk, hogy továbbra is sok olyan gyermek (család) van, akiket évek óta nem tudunk 
a hitoktatásba bevonni.  
 
Iskolánkról  (Darvas Anikó iskolalelkész összefoglalója) 

 

Heti rendszerességgel vannak reggeli áhítatok az iskolában, egyik hétfőn az alsó, másik 
hétfőn a felső tagozatosok számára.  Húsvét, mennybemenetel, pünkösd, reformáció, 
karácsony és vízkereszt ünnepét istentiszteleten ünnepeltük, valamint tanévzáró és tanévnyitó 
istentiszteletre gyűltünk össze. Április 15-én tanári csendesnapot, április 14-én 
diákcsendesnapot tartottunk. A reformáció ünnepéhez kapcsolódóan akadályversenyt 
rendeztünk a rákoshegyi templomban az első-második évfolyamosok számára.  A 
krízisidőszakban három alkalommal ételosztáson vettünk részt diákjainkkal. Az adventi 
időszakban a tanárokkal és az alsó két évfolyamra járó diákok családjaival készültünk együtt 
az ünnepre. A családos alkalom hozománya, hogy a februártól kezdve havonta családi 
istentiszteleteket tartunk. Az iskolában minden reggel közös adventi énekléssel és az adventi 
szalagunkra egy-egy, a föld felé közeledő csillag feltűzésével készültünk a karácsonyra. A 
csabai műsoros esten részt vett iskolánk. 230-an vesznek részt hitoktatásban, 94-en 
evangélikus, 89-en római katolikus és 47-en református hittanórán (felső tagozaton összevont 
csoportok vannak, más felekezetű gyermekek is az evangélikus csoportokban tanulnak). Az 
óvodában 86 gyermek vesz részt a hitoktatásban. 

 
Köszönöm Darvas Anikó iskolalelkész mellett, az óvoda és iskolapedagógusoknak is a 

lelkiismeretes és színvonalas szakmai munkáját. A számtalan visszajelzés tanúsága szerint az 
iskolánk egyre jobban megfogalmazódó keresztyén lelkiségét a kerületünkben élők tudomásul 
veszik, az intézménybe járó gyerekek családjai pozitívan értékelik Újfent örömmel mondom 
el, hogy jelentkezés szerint több gyermeket is tudtunk volna felvenni, ha lennének a jelenleg 
is meglevő zsúfoltságot enyhítő és a nagyobb létszámnak helyet nyújtó termeink. 

Egyszerre öröm és szomorúság, hogy megkeresés érkezett több óvodából is, hitoktatás 
igénye miatt, de ezek ellátására tárgyévünkben nem tudtunk munkatársat biztosítani.  

 
A 2014-ben konfirmáló gyermekek mindegyike régóta részt vett hitoktatásban, 

rendszeresen jelen volt gyermekprogramokon, gyülekezeti táborainkban. Így egy 
alapismeretekkel rendelkező, összeszokott, baráti csoport készült fel a hitük ünnepélyes 
megvallására. A csákvári csendeshétvége is segítette őket abban, hogy lelkileg 
ráhangolódjanak az első, ünnepélyes úrvacsoravételre. 

Az idén házasságkötésre készülő fiatalok közül négyen kérték annak lehetőségét, hogy 
felnőtt keresztégben/konfirmációban részesüljenek. 



Az ünnepi konfirmációi istentiszteletre ebben az évben is meghívtuk az 50 és 25 évvel 
ezelőtt konfirmált testvéreket, azzal az új kezdeményezéssel, hogy számukra az ünnepély 
előtti találkozásra is biztosítottunk lehetőséget, mellyel többek közülük éltek is. Sajnos, 
meghívásunkra nagyon sokan nem is reagáltak, ill. továbbra is csak töredéke jön el a hajdani 
konfirmandus csoportok tagjainak, de az előző évhez képest a megjelentek száma magasabb 
volt és ennek szívből örültünk.  

 
Az idén is megtartottunk minden, az egyházi ünnepkörökhöz köthető kézműves délutánt, a 

farsangot, a pünkösdi sportnapot. 
Mint minden évben, most is tartalmas hetet jelentett gyenesi hittanos tábor a résztvevők 

számára, melyet egy szeptember végi szombaton elevenítettük fel. Köszönöm a programok 
lebonyolításában való segítségét Kovács Áronnak és Zolnai Szilviának, Koczor Kingának. 

 
A Pakson megrendezett országos hittanversenyen, bár a Pál apostol iskola hittanos 

csoportjával hitoktatónk felkészült, ám a végül felmerült terchnikai probléma miatt nem 
vettünk részt. Köszönjük Molnárné Kiss Anikónak ez ügyben tett erőfeszítéseit. 

 
Továbbra is kedvelt alkalom - kisebbek de a 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 őket 
a gyülekezeti közösségbe. A tematikus, játékos foglalkozásokat vezetőknek ismételten 
köszönetünket fejezzük ki. (Cseppelyné Gébele Gabriella, Erdészné Kárpáti Judit, Farkas 
Katalin, Janurikné Soltész Erika, Janurik Tímea, Hullánné Mladek Mária, Molnárné Kiss 
Anikó, Szántó Ferencné, Váginé Oláh Tünde, Zászkaliczky Anna, Zolnai Szilvia) 

 
A baba-mama körön részt vevők száma és összetétele nagyon különböző (2-10 fő), a 

csoporthoz tartozók adottságai és életkörülményei folyamatosan módosulnak, így ez a kör 
nagyon gyorsan változik. de az év folyamán mindig voltak fiatal édesanyák,(olykor-olykor a 
kisgyermekkel nagymamák jöttek) akik igényelték a tapasztalat cserét, közös imádságot. 
Köszönjük Mucsányiné Palotás Ednának hogy, továbbra is koordinálja és gondozza ezt a 
csoportot. 

 
 
 
 

Ifjúsági munka (Kovács Áron másodlelkész összefoglalója) 
 

Az lelkészi jelentéseim egyszavas mottója a 2012-ben a „kísérés”, 2013-ban pedig a 
„jelenlét” volt. 2014-es beszámolómban a „találkozás” fogalmát szeretném aláhúzni. 
 Keresem, keressük, hogyan és miként tudjuk megszólítani, hatékonyan és hitelesen az 
ifjúságot (és nem csak az ifjúságot). Az evangélium örökérvényű üzenetét kell folyamatosan 
megújuló külső formába csomagolva közel hozni az emberekhez. Egy „online világban” élő 
mai tizenéves generáció számára valami olyat nyújtani, amely felveszi a versenyt a világháló 
másodpercenként frissülő közösségi oldalaival, rövid szöveges üzenetetekkel, a magas 
fordulatszámon pörgő információ- és élménydömpinggel. Törekszem arra, hogy felvegyem a 
ritmust és a különféle kommunikációs csatornák lehetőségeit kihasználva szólítsam meg a 
fiatal (és nem csak a fiatal) korosztályokat.  
 Bár rengeteg információ zúdul rájuk, és a virtuális térben zajlik a mai generáció 
kommunikációjának a döntő hányada, de még ebben a helyzetben is úgy érzem, az igazi 
„találkozásnak” mindig nagy ereje van. Amikor valaki megtapasztalja a figyelmet és 



odafigyelést, ott bizalom születik. A személyes találkozást semmi sem pótolhatja. Azonban 
ezért a találkozásért meg kell küzdeni.  
 Rá kellett döbbenem - legyen szó hittanóráról vagy ifjúsági alkalmakról - az esetek 
túlnyomó többségében ezek az események gyermekek és a szüleik számára is a fontossági 
sorrend legvégén kullognak. Egy külön óra, egy edzés vagy éppen táncpróba, de egy iskolai 
szabadfoglalkozás is előnyt élvez bármilyen gyülekezeti programmal szemben, nem csupán a 
gyermekek, hanem a szülők szemében is. Ez nem könnyíti meg a lelkész helyzetét. Amennyiben 
mindezeket a hátráltató tényezőket sikerül leküzdeni, akkor a személyes beszélgetések 
szárnyakat adnak. A „kísérés” és a „jelenlét” egy ilyen környezetben tud a legmagasabb 
hatásfokon megvalósulni.  
 Célom, hogy minden ifjúsági és gyülekezeti program TALÁLKOZÁS legyen. Ez alatt 
azt értem, hogy legyen meg az őszinte, személyes, bizalmi viszony az ifjúság (és nem csak az 
ifjúság) és a lelkész(ek) között. Ennek kiépítéséhez és fenntartásához komoly lelkipásztori 
munka és sok égi áldás szükségeltetik, de igen fontos a család szerepe is. A család, amely 
mintaadó szerepet tölt be.  
 Azok a családok, akik számára fontos a gyülekezeti életben való részvétel, –  másként 
fogalmazva az Isten és ember közötti TALÁLKOZÁS – ezekből a családból érkező gyermekek, 
fiatalok számára is fontossá válik az egyházi, gyülekezeti közösségekben való jelenlét.  
 Lelkészi feladatomnak érzem a „kísérés” szolgálatát. Jelen lenni a gyülekezeti tagok 
életében, olyan távolságból/közelségből kísérni az életutakat, amely lehetővé teszi a lelkész 
megszólíthatóságát, illetve azt, hogy a különböző élethelyzetekben tudjam, tudjuk közvetíteni 
az utat mutató, vigasztaló, megerősítő és irányt adó Krisztusi üzenetet.  
 A TALÁLKOZÁS fogalma ebben a kontextusban teljesedik ki. Azaz minden egyes 
beszélgetésben, ifjúsági órán, kiránduláson, táborban, istentiszteleten tapasztalhassuk meg az 
Isten cselekvő jelenlétét, amely építi a közösséget az emberek között, és éppúgy az Isten és az 
emberek között is. Erre törekedtem, és erre fogok törekedni ezután is. Kicsik és nagyok tudjuk 
átélni az első keresztények élethelyzetét, ahogyan azt az Apostolok cselekedeteiről írott könyv 
lejegyzi: „Napról napra állhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és 
amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben; 
dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a 
gyülekezetet az üdvözülőkkel.” (ApCsel 2,46-47) Ebben és ehhez kérem mindenki személyes 
támogatását és legfőképpen az Egyház Urának áldását.  
 Az elmúlt év során is a hónap utolsó vasárnapján ifjúsági istentiszteleteket tartottunk. 
Iskolaidőben péntekenként ifjúsági órák voltak. A gyülekezetünk fiataljai a nyár folyamán a 
Mátrában tölthettek el néhány felejthetetlen napot.    
 Nem csak a templom és a parókia falai között zajlik az ifjúsági élet; a közösség 
építését, erősítését szolgálják a közös kirándulások, kulturális programok. Beszélgettünk 
teaházban, cukrászdában, voltunk közösen moziban és múzeumban, de jártunk „szabaduló 
szobában” és végigtapogattuk a láthatatlan kiállítást. Találkoztunk a finn testvérgyülekezet 
fiataljaival is. Az ifjúsági élethez sorolnám az ifis mézeskalácssütést, melegszendvics-partikat, 
baráti összejöveteleket, amelyek klasszikus értelemben nem tartoznak az ifjúsági munkához, 
de mégis nagyon sokat jelentenek egy kis közösség életében és a laza kapcsolati háló 
megerősödésében. Hiszem és tapasztaltam, hogy ilyen baráti beszélgetés keretében is 
megélhető a fent említett „Találkozás” fogalmának komplex valósága és jelen van ezekben az 
eseményekben is az a „Krisztusi üzenet”, amelynek közvetítése és továbbadása célunk és 
feladatunk.  
 Idén is szeretném megköszönni lelkész kollégáimnak, Nagyné Szeker Évának és 
Darvas Anikónak, hogy nagyon sok segítséget kaptam tőlük szakmai téren és a 
hétköznapokban egyaránt. Megtisztelőnek érzem, hogy kollégáimat nem csupán 
munkatársaimnak mondhatom, hanem barátaimnak is. Ugyanígy köszönettel tartozom 



Zászkaliczky Pál felügyelő úrnak és a gyülekezeti munkatársaknak, a presbitérium minden 
tagjának és az egész gyülekezetnek, mert számtalan alkalommal segítették munkámat és 
szeretetük hatalmas erőforrást jelent számomra. 

 
Gyülekezeti, lelkészi közélet 

 
A márciust a 6. alkalommal megrendezett Melczer bállal kezdtük, mely rendezvényünk 

iránt ismét nagy volt az érdeklődés. 
Böjt 2. vasárnapján koszorút helyeztünk el a keresztúri templom falán levő Melczer Titusz 

szabadságharcos hős emléktábláján.  
A hónap első hétvégéjén gyülekezet felügyelőjével, gondnokával Bonyhádon, az 

egyházkerületi találkozón képviseltük a gyülekezetünket.  
A keresztúri templomban örömmel adtunk helyet, a hónap végén tartott, a Rotunda 

énekegyüttes által szervezett jótékonysági koncertnek, így támogatva a rákoscsabai rk. 
templom orgonájának felújítását. 

Április végén vendégeink voltak a finn (Noormarkku) testvérgyülekezet tagjai. A 
kapcsolatápolás iránti érdeklődést mutatta, hogy a csoportban több olyan testvért 
köszönthettünk, aki most járt először nálunk, és szeretne kapcsolatban lenni a gyülekezettelé 

 
Május 1-én, a városi majálison, a gyülekezeti gybk-vezetők segítségével az egyházi 

sátorban egész napos kézműves foglalkoztatással vártuk az érdeklődőket.  
Május végén kis csoportunk képviselte gyülekezetünket Orosházán, a Kerületi Missziós 

napon.  
Június végén kétnapos kiránduláson jártunk Sopronban és Őrszigeten. A kellemes élményt 

nyújtó program megszervezését Altziebler Károlynak ezúton is köszönöm. 
Egy gyülekezet életében, mivel nem túl gyakran van rá mód, nagyjelentőségű alkalom a 

lelkész szentelés. Július elején ünnepi istentisztelet keretében, népes gyülekezet adott hálát 
Istennek Brunner Beatrix szolgálatba állásáért. 

Július közepén egy hétig ismét Finnországból voltak vendégeink. A raumai ifjúsági 
csoporttal töltött gazdag programú, jó hangulatú hét mindenképpen előremutató volt. 
Köszönöm az ifjúsági tagoknak, Kovács Áron lelkésztestvérnek és Zászkaliczky Pál felügyelő 
úrnak a szervezési segítségüket. 

Lelkésztársammal jelen voltunk az augusztusi országos lelkészkonferencián.  
Darva Anikót a hónap utolsó napján tartott iskolánk tanévnyitói istentiszteletén iktatta be 

szolgálatába Gáncs Péter püspök. 
Szeptember végén az „autómentes nap” kerületi rendezvényén az óvodánk munkatársainak 

bevonásával, kézműves foglalkozási lehetőséggel voltunk jelen.  
Október 2. hetében Rákoskeresztúron tartotta soros értekezletét az egyházmegye lelkészi kara.  
A hónap második felében az egyházmegye több gyülekezetével közös kiránduláson (környező 
gyülekezetekbe) 18 fővel vettünk részt. 

A novemberi szeretetvendégségünkön a frissen megjelent Luther könyvet mutatta be a 
kötet szerkesztője. A már hagyományos rákoscsabai gyülekezeti „Ki mit tud”- t szintén 
novemberben rendeztük meg, melynek főszervezőjének, Sámel Lászlónak ezúton is kifejezem 
köszönetemet. 
Hagyomány teremtő szándékkal, november végén szeretetvendégség keretében találkozási 
lehetőséget teremtettünk a gyülekezeti tagok, a presbiterek és az óvodánk és iskolánk 
tanárai/tanítói és dolgozói között. Örömünk, hogy az érdeklődés nagy volt, és az alkalomról 
sok pozitív visszajelzés érkezett. 
 Ádvent 2. vasárnapján az új rákoshegyi orgonánk adta lehetőséggel élve, egyházzenei 
áhítatot tartottunk, mely iránt várakozáson felüli volt az érdeklődés. 



 A fő téren, a karácsonyi vásárban, az elmúlt években kis hatékonyságú volt az keresztyén 
könyvvásárunk. Ezért új formában – óvodánkban, iskolánkban, gyülekezeti teremben – 
kínáltunk lehetőséget minden érdeklődőnek. Az ötlet jónak bizonyult, mert a kevesebb 
alkalommal mégis többeket értünk el és a missziós szándékunk megvalósulhatott. Ezúton is 
köszönjük a nőszövetségi tagok munkáját 

Lelkésztársammal jelen voltunk a havonkénti lelkészi értekezleteken éppúgy, mint a 
gyülekezetünk hivatalos küldötteivel a decemberi egyházmegyei közgyűlésen, ádventi 
vendégszolgálaton, missziós programon, más felekezetek, iskolák, és a kerület jelentősebb 
ünnepségein, rendezvényein. Örömteli feladatot jelentett az Óvodánk és Iskolánk 
rendezvényein, programjain is a részt vétel.  
 

Köszönöm a presbiterium tagjainak, hogy ebben az évben is érdeklődéssel, 
felelősségteljesen és aktívan vettek részt a gyűléseken. Köszönöm jegyzőnknek, Cseppelyné 
Gébele Gabriellának, valamint a számvevőszék tagjainak a lelkiismeretes munkáját. E helyen 
is köszönetemet fejezem ki Hímesné Paulik Enikőnek, hogy az elmúlt 7 évben precízen és 
szakszerűen látta el a pénztárosi és könyvelői tisztet.(virág)  

Köszönöm Kovács Áron lelkész úrnak és Zászkaliczky Pál felügyelő úrnak, Herzog Ferenc 
gondnok úrnak, hogy testvérként társaim és segítőim a gyülekezeti élet minden terén. A baráti 
viszony, az építő kritika, a természetes vélemény-nyilvánítás, a megosztott közösségi és 
személyes problémák, a derűs hangnem, a közös imádság, csak kiragadok néhányat az 
érzéseim közül és hálás vagyok Istennek, hogy így tudunk együttműködni. 

 
Gyülekezetünk a számok tükrében 

 
A népszámlálási adatok szerint 2423 fő, nyilvántartott lélekszám 1400 fő (névjegyzék) 

egyházfenntartó 590 fő. 
A keresztelések száma megnövekedett - az előző évben 26 volt- az idén 53 fő részesült a 

szentségben (49 gyermekkorú, és 4 felnőtt korú) Házasságuk egyházi megáldását kérők száma 
is az előző évi 6-ról 9-re emelkedett. 

A temetéseink száma, csökkent, az előző évi (55) képest 13-mal, azaz 42 volt.(18 férfi és 
24 nő hunyt el) Bár több oka is lehet ennek a csökkenésnek, de mindenképp hálásak vagyunk 
Istennek ezért, és főként azért, hogy a gyászolók szívéhez eljuttathattuk a feltámadt Krisztus 
evangéliumát.  

A média munkacsoportunk (tagjai: Balás Gyula, Balásné Kondor Csilla, Erdészné Kárpáti 
Judit, Herzog Ferenc, Koczor Kinga, Mirák Katalin, Sámel László, Zászkaliczky Anna, 
Zászkaliczky Pál) munkájának köszönhetően a Kereső szó című gyülekezeti újságunk 
tárgyévünkben is háromszor jelent meg tartalmas, igényes számmal. Köszönjük Áldási Pálnak 
a szép kivitelezésű nyomdai munkát. A gyülekezeti honlap rovatainak majdnem mindegyike 
naprakészen informálja az eseményekről, programokról tájékozódni kívánókat. Ismételt 
köszönet illeti gondnok urat, aki időt és fáradságot nem kímélve szinte minden gyülekezeti 
programon jelen volt, hogy azokról felvételeket készítsen, így archiválva az utókor számára a 
közösségünk eseményeit.  
A sok név felsorolásának mellőzésével fejezem ki köszönetemet azon testvérek felé, 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 49 látogatásra nyílt módom. E 
mellett olyan testvéreket kerestem fel, akik a gyülekezeti életben nem vesznek részt. Ez a 17 
alkalom sajnos csak kísérlet maradt, olyannyira, hogy a hátrahagyott üdvözlőlapra sem volt 
semmiféle jelzés. Az év folyamán volt, akivel rendszeresen, volt akivel csak egy vagy két 



alkalommal folytathattam lelkipásztori beszélgetést.(23 alkalom) Végtelenül fontosak voltak 
számomra ezek a bizalmas, baráti beszélgetések.  

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 

 
A felügyelői jelentés majd részletesebben elemzi a gazdálkodási tényadatainkat, de e 

jelentésben is meg kell említenünk, hogy a számvevőszéki vizsgálaton túl, egy presbitériumi 
csoport tételesen áttekintette a kiadásainkat és bevételeinket, abból a célból, hogy hogyan 
tudnánk elkerülni a pénzügyi nehézségeinket. A munkacsoport rögzítette, hogy a négy 
templom és a lelkészi hivatal működéséhez szükséges kiadások a legminimálisabb szinten 
vannak. Megoldást csak a bevételi oldalon, az egyházfenntartási befizetések növelése 
jelenthet.  

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

céladomány/pünkösdi boríték) 9.800.000 Ft, a megvalósulás 9.850.000.– Ft volt. Tervezett 
továbbítandó (szuppl., GAS köt., off., rendkívüli) 695.000, megvalósulás 800.000.). 
A tervezett teljes bevétel 18.733.000 Ft volt, megvalósulás 19.686.000 Ft.  A tervezett 
összkiadás 19.587.000.–Ft. volt, a megvalósulás 23.146.000.–Ft.  
Tárgyévi eredmény:- 3.460.071.- Ft 

Az Alapítványunk ebben az évben is sok támogatást nyújtott ifjúsági és gyülekezeti 
programjainkhoz, melyeknek száma ismét növekedett. Sajnos, az 1%-ból befolyt támogatások 
összege az idén is stagnált (340.023Ft). 

Köszönetet mondunk ezúton is azoknak akik a rendelkezési nyilatkozatuk kitöltésével 
alapítványunkhoz juttatták jövedelmük ezen részét. Az Alapítvány számláján az év végén 
169589.–Ft volt.  

Köszönöm az Alapítvány megbízott gazdasági felelősének Keresztesi Péternének, és 
Keresztesi Péternek precíz és odaadó munkáját. 

Köszönöm Szetlik Tibor, Szetlik Tiborné, Magyari Istvánné, Dörfi Lajos, Mukkné Kováts 
Csilla, Sziklai István, Tóth Péter, néhai Schád Béla, Dominkó György testvérek templomaink 
körül végzett gondos munkáját. Köszönöm Nagy Andrásnak a lelkészi hivatal zavartalan 
működését biztosító,- és segítő háttérmunkáját. De köszönöm minden - külön tisztséget nem 
viselő - testvéreknek, hogy szolgálatukkal és imádságukkal építették a gyülekezet közösségét. 

 
 
Köszönöm jelentésem meghallgatását, kérem hozzászólásaikat, észrevételeiket, majd 

jelentésem elfogadását.  
 
Erős vár a mi Istenünk! 
 
Nagyné Szeker Éva, lelkész 
 


