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Felügyelői jelentés a 2018-as évről,  
a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség rész-közgyűlésén 

2018. március 10 és 24. 
 
 
Tisztelt Közgyűlés, kedves Testvérek! 

 

Nagyobb történések és események 2018-ban 
 
Március 18-án történt meg a megválasztott tisztségviselők, presbiterek beiktatása az új  

6 éves ciklusra (2018 - 2024). 
 
Április 15-én presbiteri csapatépítés szerveztünk, hogy a megválasztott tagok jobban 

megismerhessék egymást, és közösen gondolkodjunk az egyházközségünk problémáiról  
és az előttünk álló feladatokról.  

 
Június folyamán iskolások és presbiterek bevonásával lefestettük a parókia kerítését, hogy 

méltóképpen ünnepelhessük a kolumbárium felszentelését június 17-én. 
 
Augusztus 5-én vegyes érzelmekkel búcsúztattuk Kovács Áron másodlelkészt  

a lelkiismeretes 7 éves szolgálata után, mert egyrészt örültünk az előre menetelének,  
de ugyanakkor nagy veszteség is érte egyházközségünket. Még nem látjuk, hogy hogyan és 
mikor tudjuk ezt a pozíciót betölteni a mai lelkészhiánnyal küszködő korunkban. Hála istennek 
és a vállalkozó helyetteseknek: Dr. Bácskai Károlynak, Magyari Mártonnak, ifjabb. Zászkaliczky 
Pálnak de iskolalelkészünknek is B. Pintér Mártának, és mindenkinek, aki ebben a szolgálatban 
részt vállal, hogy istentiszteletet nem kellett lemondanunk, azok templomainkban 
megtartásra kerültek. Az ifjúsági órák is elindultak Bősze Veronika, Balog Melinda és Magyari 
Márton áldozatvállalásának köszönhetően.  

 
Önerőből több kiesebb munkálatot végeztünk:  

Presbiteri vállalással felújításokat végeztünk a rákoshegyi templomban: a bejárati ajtó került 
lefestésre, ill. kisebb vakolat javítások is el lettek végezve.  
Javítottunk a rákoskeresztúri templom szellőzésén, hogy csökkentsük a falak penészedését. 
A karzaton két szellőztető egység került beépítésre.  
Megtisztítottuk a rákosligeti templom ereszcsatornáját a bele hullott törmeléktől. 
Megoldottuk a rákoscsabai templomban az ablakok nyithatóságát, a jobb szellőztetés 
érdekében. 

 
Szeptember 16-án munkakezdő szeretetvendégséget szerveztünk Garádi Péterrel - 

presbitereknek, szolgálóknak, hogy lélekben is készülni tudjunk az előttünk álló feladatokra. 
 
Októberben 14-én Rákoskeresztúron Családi missziói napot szerveztünk, ahol az 

istentisztelet után a parókia udvarán és a gyülekezeti teremben előkészített játékok és 
foglalkozások nagy örömmel töltötték el a gyermekeket és szüleiket. 

 
Decemberben, még karácsony előtt megjavíttattuk a rákosligeti padfűtést. 
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Anyagi ügyeinkről a 2018-as évet illetően 
 
A 2018-as év egyenlege, a kolumbárium aktiválása nélkül: 3,9 MFt plusz értéket mutat.  
Az átlag feletti egyenleg elsősorban a Finn testvér-gyülekezetünktől kapott 1,6 MFt-os 
támogatásnak, a kerületi önkormányzattól kapott 1,3 MFt-os, ill. egy magánszemélytől a 
Rákosligeti templom padfűtésének javítására kapott 230 eFt-os támogatásnak köszönhető. 
Továbbá a pünkösdi adomány összegét, az 1,6 MFt-ot, az egyházközség működésére 
fordítottuk.  
Viszont a 2018-as év egyenlege a kolumbárium aktiválásával -7,8 MFt értéket mutat.  
Tavaly került lekönyvelésre minden költség: 19,5 MFt, ill. a sírhely-megváltásokból fakadó 
minden bevétel: 7,8 MFt értékben. 

2018-as év gazdálkodása az urnatemető aktiválásával tehát számokban:  
    Nagyobb bevételek:  
- Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől: 14,7 MFt 
- Temető üzemeltetés bevétele: 7,8 MFt 
- Finn testvérgyülekezetek támogatása: 1,6 MFt 
- Önkormányzati támogatások összesen: 1,3 MFt 
 
Nagyobb kiadások:  
- Az urnatemető teljes megvalósításának költsége: 19,5 MFt 
- Lelkészi illetmény: 5,1 MFt 
- Működési költségek: 3,9 MFt 
 

Így az Összes bevételünk 29.986.983 Ft volt. Kiadásunk összesen 37.776.179,- Ft volt, így 
a tavalyi évet -7.789.196,- Ft negatív eredménnyel zártuk. 

Az urnatemető megvalósításhoz 10 MFt-ot visszatérítendő támogatást kapott 
egyházközségünk az országos egyháztól, melyből már 2 MFt-ot visszafizettünk. A további  
8 MFt visszafizetését (évenként 1 MFt-ot), a kolumbárium további bevételeiből szándékozik 
egyházközségünk kiegyenlíteni. 

 

A presbitérium munkájáról a 2018-as évben 
 

• Tavaly 5 alkalommal tanácskozott az újonnan megválasztott testület. 

• Szavazatot adtunk le az Esperes és egyházmegyei Felügyelőválasztás alkalmával. 

• Megválasztottuk a testvér-gyülekezeti kapcsolat bizottságának tagjait. 

• Döntöttünk a lelkészválasztás előkészítéséről: Nagyné Szeker Éva lelkész előzetesen 
egyeztetett a Püspök Úrral, aki elmondta, hogy beosztott lelkészt a Déli egyházkerületből 
nem tud küldeni a gyülekezetünkbe. Másodlelkészi pozícióra vannak érdeklődők, de 
mindenképpen olyan ifjúsági lelkészt kell keresnünk, aki ebbe a munkába dinamikusan be 
tudna állni. A presbitérium elfogadta azt a javaslatot, hogy a másodlelkészi szolgálati 
helyet meghívással töltse be a gyülekezet, és megbízta az elnökséget a lelkész-választás 
előkészítésére.  
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A presbitérium munkájáról – 2019-es évben 

• Idén 1 alkalommal tanácskozott a testület. 

• Elfogadtuk a 2018-os év zárszámadását és a 2019-es költségvetés idei tervét. 

• Határoztunk az áldozati vasárnap meghirdetéséről és annak tárgyáról: 
o a legfontosabb: a rákoskeresztúri templom és parókia beázásának a 

megszűntetése 
o fontosságban ez után következnek: 

▪ a tűz-, villám- és érintésvédelem felmérése és megfelelés az előírásoknak 
minden templomunkban és épülteinkben 

▪ a parókia vizesblokk átalakítása, és teljes felújítása 

• A további presbitériumi határozatokról hirdetésekben, a Kereső szó körlevelünkben, és az 
egyházközségünk honlapján fogjuk értesíteni testvéreinket. 
 

Felügyelői szolgálatom mellett, a következőkben veszek még részt: 

• Megújítottam a gyülekezetünk honlapját, ill. ezen belül egy külön felületet alakítottam ki 
a presbitereknek számára a közös munka elősegítésére 

• Vezetem a rákoscsabai bibliakört (itt egy lelkes csapat jön össze, nagyon jó a közös munka)  

• Kántori szolgálatot vállalok,  

• Szervezem és vezetem a rákoscsabai Ki Mit Tud-ot. 

 

Köszönet és zárszó 
Köszönöm gyülekezetünk lelkészének az áldozatos munkáját. Imádkozzunk mindannyian 

érte, hogy az Úr erősítse meg lélekben és testben a további lelki vezetői szolgálatában. 
 
Köszönöm Bősze Veronikának, Balog Melindának és Magyari Mártonnak, hogy  

Kovács Áron távozása után az ifjúsági órák elindításába hatalmas energiát fektettek. Isten 
áldja meg szolgálatukat! 

 
Hálát adok Istenem, hogy az iskolánkban és az óvodánkban hangozhat a Te igéd, és 

hitbeli nevelés történik intézményvezetőinknek: Erdészné Nagy Évának és Szabó Bálintnénak 
köszönhetően, és iskolalelkészünk B. Pintér Márta szívből végzett szolgálatával. 

 
Szántó Ferenc gondnok úrnak, Himesné Paulik Enikő számvevőszéki elnöknek  

és Cseppelyné Gébele Gabriella jegyző asszonynak, Tizmárné Sziklai Mariann pénztárosnak 
és a számvevőszék tagjainak köszönöm az áldozatkészségüket, és alaposságukat. 

 
Köszönetemet fejezem ki minden gyülekezeti munkatársnak a gyülekezeti alkalmaink 

szervezéséért és a lelkiismeretes felkészülésért:  
a Gyermek bibliakör, a Felnőtt bibliakörök, a Középkör, a Luther-kör, ill. a Nőegylet szolgálat 
működtetéséért, továbbá a templomgazdáknak, kántoroknak és presbitereknek, hogy 
felelősen hordozzák gyülekezetünk terheit.  

 
Végül köszönetemet fejelem ki gyülekezetünk minden egyes tagjának, fokozott 

áldozatvállalásáért és egyházközségünk támogatásáért. 
 
Amit teszek egyházközségünkért, azt a legjobb tudásom szerint teszem. Az Urat kérem, 

hogy adjon nekem elég bölcsességet ahhoz, hogy felügyelőként vézgett szolgálatommal 
eszköz lehessek a Krisztus egyházának építésében. Hibáimat, tévedéseimet és 
mulasztásaimat Urunk megbocsátó kegyelmébe ajánlom.  
Kérem jelentésem elfogadását.   (Sámel László felügyelő) 


