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Tisztelt Közgyűlés! 
 
 

Istentiszteleti élet 
 
Az év igéje így biztatott mindenkit: „Mert nincs itt maradandó városunk, hanem az 

eljövendőt keressük!” Zsid 13,14 
Mind a négy istentiszteleti helyen, a hagyományos rend szerint (vasárnapokon és 

ünnepnapokon 226 alkalommal) azért gyűltünk össze, hogy az Atya, Fiú és Lélek Isten 
megszólíthasson az örökéletre hívó igével és mi válaszoljunk erre imádással és hitvallással 

 
A január végi egyetemes imahét alkalmai iránti érdeklődés továbbra is örömtelivé tette 

ezeket az alkalmakat. Bár létszámbeli növekedést nem nagyon tapasztaltunk, ám annál 
fontosabb azt megemlíteni, hogy a kialakult (kicsit természetesen változó) ökumenikus 
résztvevők köre egyre természetesebben vesz részt a másik felekezet liturgikus szokásaiban, 
otthonosabban mozog a másfelekezetű istentiszteleti helyen. Továbbra is gondot okoz a 
gyülekezeti terem hiánya R.hegyen és R.ligeten is, de ez utóbbi helyen mégis 
megpróbálkoztunk egy formabontó szeretetvendégséggel, melynek nagy sikere volt.  

 
Mennybemenetel ünnepén Keresztúron megtartottuk a hagyományos ökumenikus diák-

istentiszteleteket is, melyen a Pál Apostol Iskola evangélikus, református diákjai mellett 
katolikus diákok és a tanárok is jelen voltak. Az ünnep jelentőségét hangsúlyozandó, de a 
munkanapra való tekintettel esti istentiszteletet tartottunk Rákosligeten és Rákoshegyen, 
sajnos a létszám így is elég alacsony volt (4 ill. 14 fő) Böjtben is esti istentiszteleteket 
tartottunk, mely alkalmakon igét hirdetettek: dr. Cserhátiné Szabó Izabella, Fodor Viktor, 
Varsányi Vilma, Kézdy Péter, dr. Blázy Árpád. 

 
Szita István festő, ny. lelkész szeretetvendégségen mutatta be Festett passió c. előadásával 

képeit, melyeket kiállítottunk, és egész böjtben megtekinthetőek voltak a keresztúri 
templomban. 

Böjt 2. vasárnapján Komáromi Benedek és dr. Száraz Csenge teológusok szupplikáltak 
gyülekezetünkben. A virágvasárnapi istentisztelethez kapcsolódóan ismét felállítottuk a 
keresztúri templom előtt a „mindenki keresztjét”, mely alkalmon a gyülekezet hittanosaiból 
álló mintegy 18 fős csoport a „Zöldág járás” népi hagyományát elevenítette fel. 

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

nagycsütörtökön, R.hegyen úrvacsorai istentiszteletet tartottunk. A lutheránus hagyomány 
gyakran emlegeti nagypénteket a legnagyobb ünnepünknek. Ennek hangsúlyozásaként, 
nagypénteken a délelőtti úrvacsorai istentiszteletek mellett ismét tartottunk Keresztúron 
gyülekezeti tagok szolgálatával un. dramatizált passióolvasást, remélve, hogy az alkalmak 
bővítésével segíteni tudjuk a dolgozó generációt is, hogy az esti alkalmon részt véve valóban 
ünneppé váljon a nap. A résztvevők száma jelentősen nem növekedett az előző évihez képest, 
de a néhány pozitív visszajelzés reménységre ad okot ebben is. A felemelő húsvét hajnali 
istentiszteletről viszont határozottan kijelenthető, hogy egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik.  

 



Júniusban megtartottuk Rákoskeresztúron a 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 két nappali tagozatos és két levelező tagozatosa hallgató folytat 
tanulmányokat a teológián. 

Reformációi ünnepén mind a négy templomkörzetben esti istentiszteleten ünnepeltünk 
együtt református és baptista testvéreinkkel. R.keresztúron és R.ligeten fontos és előremutató 
volt az úrvacsorai közösség megélése. 

November elején ismét megkoszorúztuk a lebontott keresztúri templom helyén álló 
zeneiskola falán levő emléktáblát, és szeretetvendégségi előadással, valamint a gyülekezeti 
tagok személyes élményeinek élő szóbeli elmondásával emlékeztünk meg a rákoskeresztúri 
templom építésének 70. évfordulójáról.  

 
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.  

Kiemelkedő volt az ádventi vasárnapok sorából a harmadik, amikor is Gáncs Péter püspök 
szolgálatával ünnepi istentiszteleten adtunk hálát Istennek a felújított rákoscsabai gyülekezeti 
termünkért. 

Esti istentiszteleteket ez év ádventjén R.hegyen tartottuk, melyeken vendégeink voltak: 
Gáncs Tamás és Koczor Tamás lelkészek. 

A december közepén megtartott, Körösi Általános Iskola karácsonyi hangversenye ismét 
szép zenei élménnyel gazdagította az ünnepre való készülődésünket. 

Az egyre bővülő gyülekezeti munkatársi kör szeretetvendégségén részt vettek számára 
nagyon értékes, emlékezetes estét teremtettek énekükkel a Boizless Vois kamara együttes 
tagjai. 

Meg kell említenünk azt a figyelemreméltó jelenséget, hogy a mindig nagyjelentőségű 
szentesti istentiszteleten résztvevők száma némileg növekszik is, de az összetétele nagyon 
megváltozott, a nemzedékváltás szembetűnő és örvendetes. Az e feletti örömöt jelentősen 
tompítja az a tény, hogy az ünnepi karácsonyi istentiszteleteken a lélekszám töredék része 
vesz részt. 

Az év folyamán elhunyt testvéreinkről az idén is az esztendő utolsó előtti napján 
emlékeztünk meg népes gyülekezeti körben. 

December 31.-én istentiszteleten adtunk hálát Istennek a megtartó szeretetéért, és 
vetítettképes visszatekintést tettünk az év gyülekezeti eseményeire is. 

 
R.hegyen és R.csabán az istentiszteleteken való részvétel (a templomkörzetek 

adottságainak figyelembevétele mellett) jó, és ráadásul különböző korosztályokból áll össze a 
vasárnapi gyülekezet. R.igeten és legfőképpen Keresztúron nagyon látható, hogy az év nagy 
részében kevesen vesznek részt,- ill. rendszeresen kevesen vesznek részt az istentiszteleteken. 
Ugyanakkor, teljes esetlegességgel, olykor-olykor egészen nagy létszámú gyülekezet van 
együtt. Természetesen a fentebb már említett korosztályváltás is ennek egyik komponense, de 
csupán csak az egyik. Sajnos továbbra nagy azoknak a száma, kb. a papíron magukat 
evangélikusnak vallók 2/3, akik évtizedek óta nemhogy rendszeresen, - eltekintve a 
temetésektől - de alkalomszerűen sem vesznek részt a gyülekezet életében. 

Továbbra is a hónap első vasárnapján ill. az ünnepi alkalmakon hívogatjuk úrvacsorai 
közösségbe a testvéreket. Értesítés és igény esetén beteg-úrvacsorai szolgálatok is voltak (7). 
Az úrvacsorázók száma 3020-ról 3085-ra növekedett. 



Gyülekezeti alkalmak 
 
Tárgyévünkben 3 bibliakör működött. Az 1-2 főre zsugorodott keresztúri csoport tagjai 

bekapcsolódtak a rákoscsabai bibliaköri munkába. Ez a csoport Sámel László presbiter 
vezetésével működik és a résztvevők magas létszáma 20-25 fő kifejezetten örömteli mindenki 
számára. A rákoshegyi és rákosligeti bibliaköri létszám kisebb (8-12 fő), de ezek érdekessége 
az, hogy családoknál tartjuk, így több olyan testvér is épülhet lélekben az ige tanulmányozása 
által, aki különben nem vesz részt más gyülekezeti alkalmon. 

 
Továbbra is havi rendszerességgel gyűlik össze a Középkör, mely a középkorú testvérek 

számára kínál lehetőséget arra, hogy különböző előadásokat meghallgatva, ezekről 
beszélgetve, és minden alkalommal igehallgatásban és imádságban élhessük meg a testvéri 
közösséget. Továbbra is e csoportot Zászkaliczky Pál felügyelő úr vezeti, köszönöm 
munkáját. 

 
A Nőszövetség munkája kiegyensúlyozottá vált az év folyamán. A csoport 

megalakulásakor nagyobb volt a létszáma, de rendszeres alkalmakon így is jelen van kb. 20 
fő. Ezek a találkozások nem csupán feladatokat megtervező, előkészítő, jó hangulatú 
együttlétek, hanem egyúttal imakör is. Sziklai Istvánné lelkes és áldozatos munkáját ezúton is 
köszönöm. 

Kis létszámú, de nagyon lelkes énekkarunk színvonalas szolgálatával gyakran gazdagította 
a gyülekezeti alkalmat. Áprilisba az egyházmegyei kórustalálkozón képviselték 
gyülekezetünket. Köszönetet mondok az állandó (és az olykor-olykor kisegítő) tagoknak, 
valamint Takács Dórának a szakszerű karnagyi munkájáért.  

Templomainkban a kántori szolgálatokat jó felkészültséggel és lelkiismeretesen látták el 
kántoraink. Karnagyunk, mint ötletgazda, szervezésében december elején gyülekezeti 
kántortalálkozó volt, ahol kántoraink áttekintették a gyülekezet zenei életének színesítési 
lehetőségeit. A gyülekezet nevében ezúton is köszönöm Balás Gergő, Garamszegi Katalin, 
Koczor Kinga, Kovács Márta, Mirák Katalin, Szabó Bálintné és Takács Dóra Zászkaliczky 
András odaadó tevékenységét.  

 
Gyermek és ifjúsági munka 

 
Az iskolai hitoktatás szempontjából a tanévkezdés nem volt zökkenőmentes. Ennek oka az 

órarendbe kötelezően beépítésre került hit,- és erkölcstan órák gyakorlati megvalósítása. 
Szinte az egész augusztusi hónapon átívelő megbeszélések, iskolákkal történt egyeztetések 
mellett is voltak szervezési nehézségek. A kerület egy iskolájának kivételével, mindenütt 
pozitívan álltak az igazgatók, tanárok a helyzethez és igyekeztek megoldani a felmerülő 
problémákat. A szervezés során nagy előnyt jelentett számunkra, hogy eddig is jelen voltunk a 
kerület iskoláiban, a feladatot többlet óraszámok jelentették. Hála Istennek három hitoktató 
munkatárs bevonásával (Hulej Klaudia, Koczor Kinga, Zolnai Szilvia – mindhárman 
szakképzettek) sikerült a kihívásnak megfelelni. 

 
A hittanosaink száma – a fentiek miatt - természetesen növekedett, a csoportok létszáma 

továbbra is kicsi (3-15 fő) és nagyon különböző egyházi hátterű gyerekekből tevődnek össze. 
Főleg most érezhető ez, hiszen nagyon sokan csupán a tanrendszer megváltozása miatt 
vesznek részt hittanórákon. De sok olyan gyermek vesz részt rendszeresen és lelkesen az 
órákon, aki meg sincs keresztelve vagy a családnak nagyon laza kapcsolata van a 
gyülekezettel. De továbbra is vannak olyanok, akiket évek óta hiába keresünk meg, hiába 
hívogatunk, semmiféle kapcsolatfelvételre nem nyitott. 



Köszönöm a fent sorolt hitoktatók mellett, Kovács Áron lelkésztestvéremnek, és Molnárné 
Kiss Anikó hitoktatónak is, hogy jókedvvel és szívügyüknek tartva végzik szolgálatukat a 
gyerekek között.  

 
Mi történt az óvodánkban és iskolánkban?  (Darvas Anikó iskolalelkész összefoglalója) 

 
A 2013/2014-es a második tanéve a Podmaniczky János Evangélikus Óvoda és Általános 

Iskolának azóta, hogy az önkormányzattól a Magyarországi Evangélikus Egyház vette át a 
fenntartását. A kezdeti, az ismeretlenség  félelméből fakadó távolságtartás nagy mértékben 
oldódott ez idő alatt mind a diákokban, mind a dolgozókban és a szülőkben. Ennek jele 
egyrészt, hogy mindkét tanévben több, a hittan helyett etikát választó diák leendő elsős 
kistestvérét a Podmaniczkybe íratták szüleik; másrészt az iskolában 2013 szeptembere óta 
folyamatosan jelentkeztek át diákok etikáról hittanra. Pillanatnyilag 169-en tanulnak etikát, 
178-an hittant, ebből 72-en evangélikus (40%).A mostani elsősök az első évfolyam, akik már 
mint egyházi iskolába jelentkeztek az intézménybe, ők már kötelezően heti két órában hittant 
tanulnak, a szülők által választott felekezet szerint. Országos szinten nagynak mondható az 
evangélikus hittant választók aránya, az 56 első osztályosból 20-an (36%) járnak evangélikus 
hittanra. Az óvodába 115 gyermek jár. A kiscsoportosoknál még nincsenek foglalkozások, így 
hittan sem, nekik az óvónők építik be a napjukba/hetükbe a csendes perceket, a középső és 
nagyközépső csoportban heti 1, a nagycsoportban heti 2 alkalommal vehetnek részt szervezett 
hittan foglalkozáson.  

Heti rendszerességgel vannak reggeli áhítatok az iskolában, egyik hétfőn az alsó, másik 
hétfőn a felső tagozatosok számára.  Húsvét, mennybemenetel, pünkösd, reformáció és 
karácsony ünnepét istentiszteleten ünnepeltük, valamint tanévzáró és tanévnyitó 
istentiszteletre gyűltünk össze. Február 8-án és augusztus 23-án tanári csendesnapot, március 
25-én diákcsendesnapot tartottunk. Március 1-én ételosztáson vettünk részt néhány diákkal. 6 
alkalommal gyűltünk össze tanári beszélgető körre. Minden korcsoportban indult csapat az 
országos hittanversenyen, amire hosszasan készültünk a gyerekekkel, valamint egy lelkes 
csoporttal részt vettünk a GyIO által szervezett evangélikus gyermeknapon. Iskolánk volt a 
helyszíne az országos evangélikus hittanverseny gyülekezeti döntőjének április 28-án. Május 
25-én családi napot tartottunk az iskola udvarán, termeiben. November 8-án akadályversenyt 
rendeztünk a rákoshegyi templomban az első évfolyamosok számára a reformáció témájához 
kapcsolódóan. Advent első vasárnapja előtt, szombat délután közös éneklésre, 
gyertyagyújtásra, kötetlen együttlétre jöttünk össze a keresztúri templomban az első 
évfolyamosok családjaival.  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 is részt vett az iskola énekkarának egy része, valamint 
az elsős evangélikus hittanosok egy csoportja a szüleikkel, testvéreikkel együtt.  

 
Ezúton köszönöm Darvas Anikó iskolalelkész mellett, az óvoda és iskolapedagógusoknak 

is a lelkes és színvonalas munkáját, melynek nyomán az iskolánkat a kerületünkben élők „jó-
hírű” iskolaként emlegetik és szívesen íratják be gyermekeiket az intézményeinkbe. 
Megemlítést érdemel e helyütt is, hiszen missziós és gyülekezetstratégiai kérdést befolyásoló 
tény, hogy jelentkezés szerint több gyermeket is tudnánk felvenni, ha lennének a jelenleg 
meglevő zsúfoltságot enyhítő és a nagyobb létszámnak helyet nyújtó termeink. 

 
Örömteli, hogy több óvodából történt megkeresés hitoktatás igénye miatt, de ezek 

ellátására semmiképpen nem tudtunk vállalkozni, hiszen erre a feladatkörre is egy újabb 
munkatársra lenne szükségünk.  

 



A gyülekezeti és iskolai hitoktatásban elsajátított bibliaismereteket rendszerezése, az 
egyházunk tanításának elmélyítése és a személyes, tudatos hívő élet felé orientálás töltötte ki 
a konfirmációra történő felkészülés 2 éves időtartamát. A konfirmációi ünnepély előtti 
hétvégén tartottuk a csendesnapot fiataljaink számára, ezzel is segítve őket a Pünkösd 
másodnapi első úrvacsoravétel örömének megélésére.  

Házasságkötésre készülő fiatalok közül ketten kérték annak lehetőségét, hogy felnőtt 
keresztégben/konfirmációban részesüljenek. 

Ebben az évben is - komoly kutatási munka árán - megkerestük és az ünnepi alkalmunkra 
meghívtuk az 50 és 25 évvel ezelőtt konfirmált testvéreket, akik közül sajnos kevesen éltek 
ezzel a lehetőséggel (60/9). 

 
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.  

Újra és újra meghatározó élményt jelent az egyhetes balatoni hittanos tábor, melynek 
emlékeit egy szeptember közepi szombaton, egész napos programmal elevenítettük fel. 
Köszönöm a programok lebonyolításában való segítségét Kovács Áronnak és Zolnai 
Szilviának, Koczor Kingának. 

 
A Pakson megrendezett országos hittanversenyen négy korcsoportban indultak gyerekeink. 

Két csoportunk első helyezést, egy csoportunk pedig harmadik helyezést ért el. Köszönjük 
diákjainknak a feladatvállalásuk ilyen szép teljesítését és Molnárné Kiss Anikónak a 
felkészítő munkáját. 

 
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 őket 
a gyülekezeti közösségbe. A tematikus, játékos foglalkozásokat vezetőknek ismételten 
köszönetünket fejezzük ki. (Burai Jánosné, Borbély Krisztina,Brunner Beáta, Cseppelyné 
Gébele Gabriella, Janurikné Soltész Erika, Hullánné Mladek Mária, Molnárné Kiss Anikó, 
Szántó Ferencné, Váginé Oláh Tünde, Zászkaliczky Anna.) 

 
Az év egészében lehetőségük volt a kisbabás anyukáknak közös imádságra, lelki 

töltődésre, egymással való találkozásra, tapasztalat cserére a baba-mama körben. Köszönjük 
Mucsányiné Palotás Ednának, hogy koordinálja és gondozza ezt a csoportot. 

 
 
 
 

Ifjúsági munka (Kovács Áron másodlelkész összefoglalója) 
 
„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” 

Jn 13,35 
„Jelenlét”. Ezt a fogalmat szeretném a középpontba állítani, amikor az ifjúság körében 

végzett munkámról számolok be a gyülekezetünk közgyűlésének. Azt tapasztalom, hogy 
nagyon fontos jelen lenni a fiatalok mindennapjaiban. Nem „megmondó emberként”, nem 
árgus szemekkel mindent tudni akaró „ellenőrként”, hanem barátként, segítő útitársként, aki 
együtt megy velük, akire számíthatnak, és aki Krisztusra mutat. Szükségesnek tartom, hogy ott 
szólítsuk meg az ifjúságot, olyan környezetben, olyan hangnemben, amelyben ők otthon 
vannak. Nagyon sokszor tapasztalom, hogy egy gyülekezeti környezetben tartott pénteki 



ifjúsági órán lényegesen kevesebben vannak, mint egy olyan alkalmon, amelyet egy „külső 
helyszínen” tartunk, egy kávézóban, teázóban, egy családnál, egy parkban, vagy egy közös 
színház-, vagy mozilátogatással egybekötve. Ezek a „plusz élmények” sokkal vonzóbbak 
számukra. Nélkülözhetetlen a kreativitás a hely és a téma megválasztásában; fel van adva a 
lecke a lelkész számára, hogy ezeken a „hétköznapi helyszíneken” hogyan is lehet és kell az 
Igéről beszélgetni. Egy-egy ilyen alkalomnak közösségépítő szerepe is van. Az oldott 
hangulatú, közvetlen beszélgetések lehetőséget adnak arra, hogy jobban megismerjék egymást 
és ezáltal is erősödik a közösség. Nagy hangsúlyt helyezek a személyes beszélgetésekre is. 
Ezek a négyszemközti találkozások lehetőséget adnak arra, hogy megtapasztalják; a lelkész 
megszólítható.  

Igyekszem megtenni mindent, hogy a látókörömbe kerülő fiatalokkal tartsam a kapcsolatot. 
A világháló közösségi oldalai sokat segítenek ebben. A Facebookon több, mint két éve 
működik egy olyan csoport, ahol a gyülekezetünk szűkebb és tágabb vonzáskörébe tartozó 
fiatalok folyamatosan értesülnek az ifjúsági programokról és megoszthatják egymással a 
gondolataikat komoly és könnyed témákban egyaránt. Ennek a csoportnak majdnem 50 tagja 
van.  

A tavalyi év folyamán is számos színes programban vehettek rész a fiatalok. Hetente volt 
ifjúsági óra az általános iskolás és gimnazista korosztálynak és kéthetente a „senior-ifinek”. 
Az ifjúsági órákat az országos egyház által összeállított gyülekezeti munkaprogram aktuális 
vezérgondolatára építettük fel. Ennek ívét a félév elején közösen alakítottuk ki. Többször volt 
az ifis alkalom teázóban, jártunk zsinagógában, fotókiállításon, moziban és színházban. 
Tavasszal és ősszel egy-egy napos túrán vettünk részt. Voltunk a Szélrózsa utótalálkozón is. 
Nyáron egy hetet táboroztunk az Őrségben. Ez a pár nap minden szempontból rendkívül 
értékes volt. Egyik pénteken a keresztúri református ifiseknél vendégeskedtünk, és egy másik 
tavaszi hétvégén régi és új villamosokkal ismerkedhettünk meg. Május elején Hamburgban 
részt vettünk a Kirchentagon. A vakáció előtt pedig egy szabadtéri ifi keretében befogadtuk az 
újonnan konfirmáltakat. 

Iskolaidőben minden hónap utolsó vasárnapján ifjúsági istentiszteleteket tartottunk, 
amelyeken az utóbbi hónapokban más felekezetek lelkészeit kértük fel igehirdetői szolgálatra. 
Ezzel is erősíteni kívántuk az ökumené gondolatát a fiatalok körében.  

A közös éneklésnek közösségformáló ereje van. Nagy segítséget jelent, hogy Koczor Kinga 
már második éve aktívan részt vesz az ifjúsági órákon, gitár- és énektudásával, szolgálatával 
gazdagabbá teszi ezeket az alkalmakat. Szeretnék köszönetet mondani Takács Dórának és 
Zászkaliczky Andrásnak is, akik Kingával együtt az ifjúsági istentiszteletek színvonalas zenei 
hátterét biztosítják. 

Szeretném megköszönni lelkész kollégáimnak, Nagyné Szeker Évának és Darvas Anikónak 
azt a tömérdek segítséget, amit az elmúlt év során is kaptam tőlük szakmai téren éppúgy, mint 
a hétköznapokban. Köszönettel tartozom 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 

 
Január utolsó hétvégéjén, az immár az 5. alkalommal megrendezett Melczer bált óvodánk 

és iskolánk tanulóinak vidám, színes műsora tette emlékezetessé. 
Egy március eleji szombaton rendhagyó kirándulásra nyílt lehetőségünk. Ez egész napos 

nosztalgia-villamosozással szeltük át szinte az egész várost.  
Böjt 4. vasárnapján koszorút helyeztünk el a keresztúri templom falán levő Melczer Titusz 

szabadságharcos hős emléktábláján.  



Április végén gyülekezeti csendesnapot tartottunk Fóton, mely alkalmon evangélizációs 
szolgálatot végzett közöttünk Ittzés István ny. lelkész. 

Május 1-én, a városi majálison, a gyülekezeti gybk-vezetők segítségével, ill. óvónők és 
tanítónők bevonásával, az egyházi sátorban egész napos kézműves foglalkoztatással vártuk az 
érdeklődőket. E hónap elején 3 fős csoportunk képviselte gyülekezetünket Kiskőrösön, a 
Kerületi Missziós napon. Ugyanezen a napon volt a Rákosligeti Piknik (családi nap Ligeten), 
melyen szintén kézműves foglalkozással vettünk részt. 

A nyári szünet előtt, a bibliakörök éves munkáját ismét egy jó hangulatú 
szeretetvendégséggel zártuk le.  

Június végén - július elején gyülekezeti csoportunk a hagyományos testvérgyülekezeti 
látogatáson volt Finnországban. Mint mindenkor, most is a csoport régi és új tagjainak 
maradandó élményt jelentettek ezek a napok. Július közepén egy hetes viszontlátogatásra 
érkeztek finn fiatalok. Ez idő alatt kapcsolatok alakultak ki fiataljaink között, így 
reménységünk az, hogy a testvérgyülekezet jövője megalapozódott. 

 
Szeptember közepén ismét volt „Ligeti Ökumenikus Fesztivál”, melyet utcamissziós céllal 

szerveztünk református és katolikus testvéreinkkel közösen. Az érdeklődők száma nem volt 
túl sok, viszont az előző évekhez képes sok új arccal találkoztunk a különböző programokon. 
érdeklődéssel vettek részt a különböző programokon. Szeptember 21-én ugyancsak 
ökumenikus keretben voltunk együtt az egyházi sátorban az un. autómentes napon is. 

 
Október közepén gyülekezetünk mintegy 40 fős csoportja Besztercebányára kirándult. 
November második hetében Rákoskeresztúron tartotta soros értekezletét három 

egyházmegye lelkészi kara. 
December elejétől egészen az ünnepekig a kerület Fő terén az ádventi vásáron keresztyén 

könyvvásárt tartottunk, melynek lebonyolítását a nőszövetség tagjai vállalták. Ezúton is 
köszönjük e missziós munkájukat is. 

Rákoscsabán a gyülekezeti terem megújulását azzal kívántuk még emlékezetesebbé tenni, 
hogy a hálaadó istentisztelet délutánján tartottuk meg a hagyományos gyülekezeti „ki mit 
tud!”-t. A templomot teljesen megtöltő gyülekezet számára valóban felejthetetlen emlékként 
marad meg ez a villamoshálózati hiba következtében gyertyafénynél megtartotta alkalom. 
Köszönet illeti a színvonalas műsorért a fellépőket, és a szervezésért Sámel Lászlót  

Lelkésztársammal jelen voltunk a havonkénti lelkészi értekezleteken éppúgy, mint a 
gyülekezetünk hivatalos küldötteivel a decemberi egyházmegyei közgyűlésen, más 
felekezetek és a kerület jelentősebb ünnepségein, rendezvényein. Örömteli feladatot jelentett 
az Óvodánk és Iskolánk munkáját támogató Igazgatótanácsban való tevékenykedés is. 

 
A 2013. év a felújítások éve volt. Részletesebben a témáról a felügyelői jelentés fog 

beszámolni, de e jelentésben is meg kell említenem, hogy az előkészítési munkák, 
megbeszélések, tárgyalások sorát és számtalan egyéb hivatali ügyintézést tettek szükségessé 
számunkra. Mindhárom projektnél az említett feladatok elvégzésében rendkívül nagy 
segítséget jelentett Zászkaliczky Pál felügyelő úr és Herzog Ferenc gondnok úr odaadó és 
öntevékeny munkája. Köszönet illeti Janurikné Soltész Erika építészt, aki az építkezések 
szakmai előkészítésében és kivitelezésében önzetlen segítőnk volt A keresztúri esővíz-
elvezetési rendszer kétkezi munkálataiban hétről-hétre résztvevő fiatalok és idősebbek 
munkájának értékét sem lehet eléggé hangsúlyoznom, mert nem a munkaórák forintosítható 
nagyságrendje, vagy a fáradságot nem kímélés és a sok évtizedes probléma megoldása az 
igazi nagy értéke, (ezekről természetesen nem megfeledkezve) hanem az az őszinte tenni 
akarás egy ügyért, egy közösségért ami mindezek mögött megbújt. Talán ezért is voltak ezek 



a hétvégék emlékezetesen jó hangulatúak. Köszönet érte mindenkinek, hála az Istennek ezért 
a példaértékű lelkületért. 

 
Köszönöm a presbiterium tagjainak, hogy érdeklődéssel, felelősség tudattal és aktivitással 

vesznek részt a gyűléseken. Köszönöm jegyzőnknek, Cseppelyné Gébele Gabriellának, 
valamint a számvevőszék tagjainak is a szakszerű, lelkiismeretes munkáját. Elengedhetetlenül 
fontosnak éreztem, lelkésztársammal és felügyelő úrral a hetenkénti együttgondolkodás 
alkalmait, őszinte, testvéri és baráti hangot, hogy meg tudtuk osztani az örömeinket, 
problémáinkat éppúgy, mint a sok feladatot. Köszönöm mindkettőjük segítőkészségét, 
szeretetét.  
 
Gyülekezetünk a számok tükrében 

 
A népszámlálási adatok szerint 3217 fő, nyilvántartott lélekszám 1800 fő (névjegyzék) 

egyházfenntartó 645 fő. 
Megkereszteltünk 26 főt (25 gyermekkorú, és 1 felnőtt korú) Előző évben is 26-an 

részesültek a szentségben. 
Házasságuk egyházi megáldását 6 (5 vegyes 1 tiszta) pár kérte (az előző évi 8 pár) 
A 2012. évhez képest növekedett a temetéseink száma, tárgyévben 55 (23 ffi, 32 nő) 

alkalommal álltunk koporsó vagy urna mellett a feltámadás jó hírével. (Előző évben 50) 
 
A média munkacsoport (tagjai: Balás Gyula, Balásné Kondor Csilla, Erdészné Kárpáti 

Judit, Herzog Ferenc, Koczor Kinga, Mirák Katalin, Sámel László, Zászkaliczky Anna, 
Zászkaliczky Pál) professzionális munkájának köszönhetően a Kereső szó című gyülekezeti 
újságunk háromszor jelent meg, és a gyülekezeti honlap naprakészen informálja az 
eseményekről, programokról tájékozódni kívánókat. Köszönjük Herzog Ferenc gondnok úr 
időt és fáradságot nem kímélő munkáját, hogy szinte minden gyülekezeti programon jelen 
volt, hogy azokról felvételeket készítsen, így archiválva az utókor számára a közösségünk 
eseményeit. Köszönöm azon testvérek segítségét is, 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 már 
említett, sok időt igénylő kötelezettségek miatt a terveimnél kevesebb, de az előző évnél már 
több látogatásra nyílt módom (53). Rendkívül széles skálán mozog a látogatások fogadtatása. 
Irányozottan olyan testvéreket kerestem fel, akik a gyülekezeti életben nem vesznek részt. 
Többek (főleg a nagyon idősek, betegek esetében) meglepődve, de örömmel vették a 
megkeresést, de sok esetben merev elutasítást tapasztaltam. E témakörben kívánom 
megemlíteni, hogy az év folyamán sok beszélgetésre mutatkozott testvérektől igény, melyben 
személyes vagy családi problémáik megoldása közepette igényelték a lelkipásztori 
támogatást. A bizalom és a szeretet eme megnyilvánulásai nagyban kompenzálta a 
szolgálatomat nehezítő, személyem iránt negatívan fellépők békétlenkedését. 

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 társadalom és a gazdasági életben végbemenő folyamatok természetesen jelentősen 

befolyásolják a gyülekezet anyagi mutatóit is. Az optimális az lenne, ha a négy templom és 
lelkészi hivatal fenntartási költségeit, programokkal kapcsolatos kiadásokat, kötelezettségeket 



a nyilvántartott gyülekezet széles körben megoszló egyházfenntartói teherviselése biztosítaná. 
Egyrészt az összlélekszámhoz képest alacsony támogatók száma, másrészt a támogatási 
összegek mértéke (érthető a nagy összegű felajánlások hiánya) nagyon átgondolt és takarékos 
gazdálkodást tett indokolttá a 2013. évben is. 

A gyülekezeti tagoktól származó tervezett bevételek (járulék, adomány, persely, 
céladomány/pünkösdi boríték) 9.300.000 Ft, a megvalósulás 9.553.000.– Ft volt. Tervezett 
továbbítandó (szuppl., GAS köt., off., rendkívüli) 695.000, megvalósulás 890.000.). 

A tervezett teljes bevétel 28.725.000 Ft volt, megvalósulás 30.150.000 Ft. A tervezett 
összkiadás 34.403.000.–Ft. volt a megvalósulás 35.921.000.–Ft. Hálás köszönetemet fejezem 
ki, gyülekezeti pénztáros-könyvelőnknek Hímesné Paulik Enikőnek messzemenően szakszerű 
és áldozatos munkájáért. 

Az Alapítványunk ebben az évben is sok támogatást nyújtott ifjúsági és gyülekezeti 
programjainkhoz, melyeknek száma ismét növekedett. Tárgyévünkben egy nyertes pályázat 
segítségével az Alapítvány bonyolította le a keresztúri templomtér megújulását eredményező 
beruházást. Sajnos, az 1%-ból befolyt támogatások összege bár nem növekedett, de legalább 
jelentős nagyságrenddel nem is csökkent. 

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

Köszönöm az Alapítvány gazdasági felelősének Szalay Zsuzsannának, sok éves precíz és 
odaadó munkáját akinek kerületből történt elköltözése miatt, a gazdasági adminisztrációt 
átmenetileg Hímesné Paulik Enikő, majd véglegesen Keresztesi Péterné vette át. Ezúton 
fejezem ki köszönetemet mindkettejüknek munkájukért. 

 
Köszönöm Szetlik Tibor, Szetlik Tiborné, Magyari Istvánné, Dörfi Lajos, Mukkné Kováts 

Csilla, Sziklai István, Tóth Péter, 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 
 


