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Felügyelői jelentés a 2021-as évről,  
a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség rész-közgyűlésén 

2022. június 05. és 12. 
 

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Testvérek! 
 

A 2021-BEN TÖRTÉNT, A GYÜLEKEZETÜNK ÉPÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÖRTÉNÉSEKRŐL  
 

A JÁRVÁNYHELYZET MIATT SZÁMOS TERVÜNKET NEM TUDTUK MEGVALÓSÍTANI: 
 

- A gyülekezeti kirándulások: 
o míg 2019-ben kétszer is szerveztünk kirándulást, addig 2020-ban a járványhelyzet 

miatt ezek elmaradtak, viszont 2021 őszén Tatára szerveztünk kirándulást 
 

- Finn-Testvérgyülekezeti látogatás: 
o 2021-ben a covid miatt nem tudtuk vendégül látni finn testvér-gyülekezeteinket 

Noormarkkuból és Raumából 
 

- Missziói alkalmak: 
o missziói személyes találkozások megszervezésére ugyancsak nem volt 

alkalmunk, pedig volt nyertes pályázatunk, melyet erre a célra tudtunk volna 
felhasználni 

 
- Zenés áhítatok: Istennek hála, a járványügyi helyzet ellenére 4 zenés áhítatot tudtunk 

szervezni templomainkban  
 

- Családi istentiszteletek: 
o több online és sajnos csak néhány személyes családi istentiszteletet tudtunk 

megtartani a Podmaniczky János evangélikus iskolánk szervezésében  
 

- Heti és havi alkalmainkról: 
o a személyes alkalomra tervezett „Nikodémusok órája” kör is részben 

rákényszerült az online alkalmak tartására. Az alkalmakra továbbra is hívunk és 

várunk mindenkit! 

o a heti istentiszteleteket, a baba-mama kört, a gyermekbibliakört, az ifit, a felnőtt 

bibliakört, a középkört, a Luther-olvasókört is zömében online kellett 

megtartanunk, a gyermekbibliakör anyagát pedig levélben küldtük ki havi 

megjelenéssel 

o az Istentiszteletek hangfelvételeit megosztottunk a YouTube közösségi médián 

 

- Új alkalmaink 2021 októberétől 

o 2021.10.30. Elindult a fiatal felnőttek alkalma Mészáros Melinda és Tóth Balázs 

kezdeményezésére 

o 2021.10.07. Elindult a Délelőtti bibliakör Rákoskeresztúron Szántóné Varga Edit 

kezdeményezésére 

o 2021.10.27. ill. folytatódott az ifi Pőcze Barnabás vezetésével 

o Isten áldja meg ezeket az alkalmakat, az vezetőket és a résztvevőket! 

 

  

https://photos.app.goo.gl/GmmKXwNC8kfCvhyp7
https://photos.app.goo.gl/TdTUcK6PmxFsLsRM9
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- Kiadványainkról 

o A szokásos KERESŐ SZÓ körlevelünk mellett megjelent a KÖZEL című, a 

Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség bemutatkozó kiadványa 

▪ köszönetemet fejezem ki mind a szerkesztők és a készítők felé 

 

- Gyülekezeti életünk a koronavírus idején: 

o Sikeresen váltottunk az online világ felé, de amikor csak lehetett, akkor 

alkalmainkat személyes találkozásokkal tartottuk meg 

o EGYEDÜL ISTENÉ A DICSŐSÉG! A világ egyre jobban bezárkózott az 

egyre több bevezetett korlátozó intézkedések miatt, de Isten igéjét nem lehet 

bezárni!  

 

Meg szeretném köszönni a gyülekezeti eseményeket szervezők munkáját! Nagyon fontos 
szolgálatot végeznek! Isten áldja meg őket és családjaikat! 

Ugyanakkor mindenkit hívok a közösségépítésre 2022-ben is! 
A heti istentiszteleti alkalom nem elégséges a közösség építésére, de a megtartásához sem!  

Ezért kérek mindenkit, hogy jöjjünk és hívjunk rendezvényeinkre és köreinkbe! 

Hívjunk mind az online és mind a személyes találkozásokra is! 

 

A 2021-ES BERUHÁZÁSOKRÓL, A NAGYOBB MUNKÁKRÓL ÉS AZ ANYAGI ÜGYEINKRŐL 
 
Az egyházfenntartók száma: 2021-ben 514 fő (egyházközségünk fenntartóinak száma 36 fővel  
csökkent 2020-hoz képest, mely 6,5%-os jelentős fogyást jelent.) 
 
2021-as év gazdálkodása számokban:  
    Nagyobb bevételek kerekítve:  
- gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől: 20 MFt  

o ezen belül az egyházfenntartói járulék: 8,9 MFt 
o perselypénz: 3,5 MFt; felhívom a lehetőséget az E-persely befizetési lehetőségre, 

melynek részletei a heti hírvételben megtalálható) 
o kimagasló volt az adomány mértéke: 3,8 MFt 
o a pünkösdi adomány: 2,4 MFt 

- kimagasló vissza nem térítendő állami támogatást nyertünk 14,8 MFt értékben (a 
keresztúri templom penészmentesítésére, fűtéskorszerűsítésére és festésére)   

- az urnatemető bevétele: 2,7 MFt 
- finn testvérgyülekezetünktől (Raumától és Noormarkkutól) kapott támogatás: 2,5 MFt 
- önkormányzati támogatások összesen: 1,5 MFt 
 
Nagyobb kiadások:  
- 2021-ben megkezdődött a keresztúri templom penészmentesítése, fűtés korszerűsítése, és 

festése: 10, 6 MFt (idén várható a befejezés) 
- lelkészi illetmények: 5,8 MFt 
- keresztúri orgona felújítási költsége 4 MFt (melyre a MEE-tól 2,8 MFt támogatást kaptunk) 
- a Magyarországi Evangélikus Egyház felé fizetési kötelezettségek: 2,4 MFt 
- működési költségek: 3,4 MFt 
- hitéleti rendezvények költsége (táborokat is beleértve): 2,2 MFt (2020-ban csak 300 eFt 

volt). 
- tavaly befejeztük a rákoshegyi templom, ill. a rákoscsabai templom és gyülekezeti terem 

tűzvédelmi, villámvédelmi és érintésvédelmi jegyzőkönyv eltéréseinek kijavítását: 765 eFt 
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- Megújult a gyülekezeti konyha Balás Gyula felajánlásából 

- Önkormányzati támogatással megújult a parókiakert 

- Önkormányzati kivitelezéssel elkészült a szikkasztó a rákoshegyi templomunknál 

 
- Az előzőek alapján a presbitérium megvitatta az Egyházközség 2021. évi zárszámadását, és azt 

43.678.583 Ft bevételi és 33.474.324 Ft kiadási főösszeggel, azaz 10.204.259 Ft pozitív éves 

egyenleggel elfogadta.  

 

- Az urnatemető megvalósításhoz 10 MFt-ot visszatérítendő támogatást kapott egyházközségünk 

az országos egyháztól, melyből már 5 MFt-ot visszafizettünk. A további 5 MFt visszafizetését 

(évenként 1 MFt-ot), a kolumbárium további bevételeiből szándékozik egyházközségünk 

kiegyenlíteni. 

 

- Gazdálkodásunk további részletei a honlapunkon az „Anyagi ügyeink” rovatban tekinthetők 

meg. 

Mindenkinek szeretném - személy szerint - megköszönni az anyagi hozzájárulását, hogy részt 

vállal gyülekezetünk fenntartásában. Isten áldását kérem életükre!  

 

KÖSZÖNET ÉS ZÁRSZÓ 
Köszönöm gyülekezetünk lelkészeinek az áldozatos munkájukat. Imádkozzunk mindannyian 

értük, hogy az Úr erősítse meg őket mind lélekben és testben a további szolgálatukban. 
 
Köszönetemet fejezem ki minden gyülekezeti munkatársamnak, akik a gyülekezetünk 

építéséért, fenntartásáért áldozatot vállalnak. Isten áldja meg őket és családjaikat! 
 

Végül köszönetemet fejelem ki gyülekezetünk minden egyes tagjának, a fokozott 
áldozatvállalásért, melyet egyházközségünk anyagi támogatásáért, fennmaradásáért tesznek. 

 
Az Urat kérem, hogy adjon nekem elég bölcsességet ahhoz, hogy felügyelőként végzett 

szolgálatommal, eszköz lehessek az Ő egyházának építésében. 
 
Kérem jelentésem elfogadását.   (Sámel László felügyelő) 

https://photos.app.goo.gl/jQYNoKKgCfAsMQMm7
https://photos.app.goo.gl/xLKHLs9PkvV9BNKAA
https://photos.app.goo.gl/JF2V2H3u2bdK5gvd9

