Felügyelői jelentés a 2017-es évről
a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség gyűlésén
2018. március 11.
Tisztelt Közgyűlés, kedves Testvérek!
Tekintettel arra, hogy a gyülekezeti felügyelői feladatot az új tisztségviselők
beiktatásával egy hét múlva leteszem, ebben a jelentésemben kitérek néhány idei eseményre
és adatra is.
2017-ben három nagy ügy jelentette a gazdálkodásunk legjelentősebb csomópontját.
Hosszas előkészítés után el tudtuk kezdeni a keresztúri templom mellett a kolumbárium
építését. El lehet mondani, hogy olyan volt ez a tervünk, mint amit száz csapás ért, kezdve
a telekhatárok rendezetlenségén, hosszas hivatali egyeztetéseken, a tervezői késlekedésen, a
kiválasztott kivitelező visszalépésén át egészen a három évvel ezelőtti gazdasági csapásig.
Az eredetileg másodiknak értékelt kivitelezővel történt szerződéskötés után a munka
júniusban indult volna. Ekkor azonban a vállalkozónak akadtak problémái, így a kivitelezés
valójában csak szeptemberben indult. E miatt a hideg beállta előtt be sem tudták fejezni a
munkát. Már csak 1-2 hónapnyi feladat van hátra, amely folytatódik, amint az időjárás
engedi. Tavaly a beruházásra 11.657.000,- Ft-ot fizettünk ki, illetve már törlesztettük az
országos egyháztól kapott kamatmentes kölcsön első egymilliós részletét is.
Az áldozati adományt a ligeti templom teljesen leromlott állapotban lévő elektromos
rendszerének cseréjére, és belső munkálatokra hirdettük meg. Elkészült ezek mellett még
az oltártér világítása, hangvető a szószék fölé, és kialakíttattuk egy korszerűbb pad alatti
fűtés megvalósításának lehetőségét. Az áldozati adomány összege soha nem látott mértéket
öltött, 1.837.000,- Ft-ot kaptunk erre a célra. A munkálatokat az egyházmegye is támogatta
egy millió forinttal. A kiadások ugyanakkor átlépték a 3,5 millió forintot. Az éves hiányunk
legnagyobb részét ez a többlet okozta. Köszönöm azok segítségét, akikkel a padokat ki- és
visszaszereltük a munkálatok előtt és után, mindig jó élmény számomra az ilyen
összefogáson alapuló közösségi munka.
A harmadik, gazdaságilag is jelentős eseménysor a reformáció indulásának 500.
évfordulójára rendezett jubileumi eseménysorozat volt, amelynek jelentősebb állomásai
ezek voltak: Kereső Szó különszám, Keresztvíztől szemfedőig című kiállítás a Vigyázó Sándor
Művelődési Házban, 1517 méteres emlékfutás és -séta, ünnepi hangverseny a keresztúri
templomban, közös istentisztelet a protestáns felekezetekkel, Templomok, sorsok, századok
című tanulmánykötet és a Napsugáros tornyok Rákosmentén című film kiadása. Mindezek
költsége meghaladta a 2 millió forintot, ugyanakkor ez a gyülekezetünknek egyetlen
forintjába sem került, mert három pályázaton 2,1 MFt-ot sikerült nyernünk. Végtelenül
hálás vagyok mindazoknak, akik ebben a nagyszabású sorozatban munkatársaink voltak,
cikket, tanulmányt, forgatókönyvet írtak, kiállítást rendeztek, vagy nyitottak meg, grafikai
munkát végeztek, narrátori szolgálatot vállaltak, padokat szereltek ki és be a templomban,
vagy süteményeket sütöttek és terítettek a könyvbemutató szeretetvendégségen. Amikor a
novemberi országos felügyelői konferencián beszámoltunk arról, hogy mely gyülekezetben
mi történt az évforduló kapcsán, azt kellett megállapítanom, hogy ilyen gazdag sorozat aligalig volt máshol. Bízom abban, hogy ezek a mi gyülekezetünk tagjait is megmozgatták,
olyanoktól is kaptam pozitív visszajelzést, akik már 8-10 éve nem vesznek részt aktívan
közösségünk életében.
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Anyagi ügyeinkről
A tavalyi évet negatív, -1.849 eFt-os hiánnyal zártuk. Ebből -628 eFt volt a tervezett,
hiszen ekkora összeget kaptunk 2016-ban tavalyi célokra. A többit a ligeti többletkiadások
és a megnövekedett működési költségek (elsősorban a rezsi) okozták. Ha minden
testvérünk, aki tavaly anyagilag is támogatta a gyülekezetet csupán havi 250 Ft-tal többet
adott volna nem nekem, nem a lelkészeknek, hanem közös céljainkra, a pénzügyi
egyenlegünk már pozitív lett volna.
Kedves Testvérek, bár több külső forrást is sikerül időről időre megmozgatnunk, de
tudomásul kell venni, hogy magunkról kell gondoskodnunk. A működésünkhöz nem járul
hozzá sem az állam, sem az önkormányzat, sem az országos egyház. Ha fontos nekünk a
keresztúri gyülekezet, nekünk kell tennünk érte. Kérem, hogy legyen ez otthon, családi
körben is téma, ne csak a mama adjon nyugdíjából egyházfenntartási hozzájárulást, hanem
a család minden felnőtt, kereső tagja is. Persze annak örülnék a legjobban, ha a perselypénz
összege növekedne leginkább, mert az azt jelentené, hogy gyarapodik a templomjárók
száma, ami – elsősorban Keresztúron – elkeserítő mértékben lecsökkent.
Több erőfeszítést is tettem (Kereső Szó cikkek, honlap Anyagi ügyeink rovat, hirdetések),
hogy folyamatosan tájékoztassuk a gyülekezet tagjait pénzügyi folyamatainkról.
Meggyőződésem, hogy a pontos elszámolás és a gazdálkodási átláthatóság eloszlatja a téves
feltételezéseket, és megmutatja az adakozónak, hogy pontosan mire is költjük a gyülekezet
pénzét.
2017-ben is pontosan fizettük a rezsit, a lelkészeket, a törvényes adókat és járulékokat.
A leglényegesebb részletek:
• 2017-ben az összes bevételünk 20.297.994,- Ft volt, amelyből 13.910.175,- Ft, azaz 64%
származott a gyülekezeti tagoktól. Ez az arány néhány százalékponttal alacsonyabb az
egy évvel korábbinál, ugyanakkor forintban 809 ezerrel több. Kiadásunk összesen
22.146.879,- Ft volt, így a tavalyi évet -1.848.885,- Ft negatív eredménnyel zártuk.
Legjelentősebb költségeink a személyi jellegű kiadások (8,6 MFt), a rezsi (4,2 MFt) és a
gyülekezeti programok (pl. táborok, ünnepi rendezvények) (4,5 MFt) voltak. Az
ingatlanok karbantartására alig kellett költenünk a ligeti felújításon kívül.
• A tavalyi áldozati vasárnapot a rákosligeti felújításra hirdettük meg, 1.837.000,- folyt be
erre a célra. Az egyházmegyétől is kaptunk egymilliót, az összes kiadásunk tavaly ezzel
kapcsolatban 3.561.500,- Ft volt, de idén is kellett költeni még közműfejlesztésre.
• Az idei pénzügyi tervet sikerült úgy összeállítanunk, hogy az egyenlege „pozitív nulla”,
de ez azt jelenti, hogy fejlesztésre csupán 260 ezret tudtunk tervezni, pedig feladat lenne
bőven. Teljesen tönkrement a parókia ereszcsatornája, teljes felújításra szorul a
keresztúri vizesblokk, aminek a kapacitását is bővíteni kellene.
A presbitérium munkája
• Tavaly 4, idén már további 2 alkalommal tanácskozott a testület.
• Elfogadtuk a 2016-os év zárszámadását és a 2017-es költségvetést, amelyet egy
alkalommal módosítottunk is, illetve idén a 2017-es zárszámadást és az idei tervet.
• Határoztunk a lelkészi fizetések emeléséről, az áldozati vasárnap meghirdetéséről és
annak tárgyáról.
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• Figyelemmel kísértük a gyülekezet gazdálkodását, lelki életét, a programokat, az
óvodában és iskolában folyó oktatási és egyházi tevékenységet.
• Felhatalmazást adott a presbitérium a kivitelezési szerződések megkötésére.
• Megindítottuk az idei tisztújítás előkészületeit.
• Már idén éltünk az esperes és egyházmegyei felügyelő ajánlási jogunkkal, valamint
leadtuk szavazatunkat a püspökválasztáson.
A tavalyi évben a következő feladatokban vállaltam részt
• Tavaly 18 alkalommal tartottunk elnökségi ülést, ezen kívül 10 különféle tanácskozáson,
megbeszélésen vettem részt. Ehhez jön még idén 2 elnökségi és 4 egyéb alkalom.
• 3 alkalommal jelent meg a Kereső Szó című gyülekezeti újságunk rendes száma. Köszönet
a szerkesztőnek, tördelőnek, cikkíróknak az önzetlen önkéntes munkájukért. A nyár
végén megjelent reformációi különszámot magam szerkesztettem.
• Tartom a kapcsolatot a finn testvérgyülekezetekkel, tavaly – hat év után – én is újra az
utazók között voltam.
• A jubileumi évben megjelent kiadványainkat szerkesztettem, a Kereső Szó különszámát,
a Templomok, sorsok, századok című kötetet és a Napsugáros tornyok Rákosmentén című
filmet, szerveztem az ünnepi hangversenyt, segítettem a kiállítás rendezésében és az
online kiállítás megvalósításában. Ez a tényleges szerkesztői munkákon túl rengeteg
további feladatot adott a nyomdai árajánlatkérésektől kezdve az operatőr kísérésén és a
koncerten való konferáláson át egészen a kiállítás lebontásáig.
• Összeállítottam a reformációi évfordulós pályázatokat, és mind a három összeggel
elszámoltam az állami reformáció bizottság, az önkormányzat és az országos egyház
felé.
• A jelölő bizottság elnökeként irányítottam az ajánlásgyűjtési és jelölési munkát.
• Gondnok úr támogatásával folyamatosan egyeztettem építkezéseink kivitelezőivel,
megnyitottam és rendszeresen ellenőrzöm a kolumbárium digitális építési naplóját.
Figyelemmel kísértem a kiadásokat.
• Rendszeresen gyakoroltam az utalványozási jogomat.
• 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 Lutherolvasókört, és néhány hétközi alkalmon igehirdetéssel is szolgáltam a gyülekezetben.
Köszönet és zárszó
Végül
köszönetemet
fejezem
ki
minden
gyülekezeti
munkatársnak,
templomgazdáknak, 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.
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Idén nem vállaltam a felügyelői tisztségbe való ismételt jelölést. Ebben a döntésben
nézeteltérések és kisebb-nagyobb csalódások is szerepet játszottak. Akikre ez a kérdés
tartozik, azokkal ezt már személyesen megbeszéltem, ezért kérem, hogy ez ne legyen
beszédtéma a jövőben. Természetesen nem tűnök el a gyülekezetből, továbbra is szeretnék
itt szolgálni, a megkezdett munkákat folytatni, persze csak akkor, ha erre igény is
mutatkozik. Új felügyelőnket ott és abban támogatom, ahol és amiben igényt tart rá.
Hálaadással tekintek vissza a mögöttem álló hét és negyed évre. Úgy éltem meg ezt az
időszakot, hogy Urunk mindig nyitott új kapukat előttünk, adott feladatot bőven, de erőt és
sokszor leleményt is azok ellátására. Amit tettem, mindig a legjobb meggyőződésem szerint
tettem. Biztosan számos hibát is elkövettem, feladatot nem vettem észre, vagy nem kellő
súllyal kezeltem, testvéreket nem kellő figyelemmel hallgattam meg, sok mindent
elfelejtettem, ezért Isten bűnbocsánatában bízva kérem a testvérek bocsánatát is.
Köszönöm gyülekezetünk lelkészeinek áldozatos munkáját. Legyen mindannyiunk
mindennapos imádsága a Szentlélek Úristen megújító jelenlétéért való könyörgés. Ő áldja
meg a lelkészi szolgálatot, szóljon a szólók szava által, adjon nekik békességet, örömöt és
sikerélményeket munkájukban.
Urunk megbocsátó kegyelmébe ajánlom hibáimat, tévedéseimet és mulasztásaimat.
Kérem, hogy áldása nyugodjon utódomon, a megválasztott új presbitériumon,
gyülekezetünkön és egyházunkon!
Kérem jelentésem elfogadását.

Zászkaliczky Pál s.k.
felügyelő
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