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Felügyelői jelentés a 2019-es évről,  
a Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség rész-közgyűlésén 

2019. szeptember 13. és 27. 
 
 

Tisztelt Közgyűlés, Kedves Testvérek! 
 

A 2019-BEN TÖRTÉNT, A GYÜLEKEZETÜNK ÉPÍTÉSÉT SZOLGÁLÓ TÖRTÉNÉSEKRŐL  
2016 után újra beindultak a gyülekezeti kirándulások: 

június: Poroszlón és Tiszaszentimrén, 
október: Székesfehérváron és Veszprémben jártunk 

 
Táborokat szerveztünk: 

június Hittanos tábor volt: Gyenesdiáson;  
július: Rábcakapin táboroztunk az ifivel  

 
Testvérgyülekezeti látogatáson voltunk: 

augusztus: meglátogattuk finn testvér-gyülekezeteinket Noormarkkuban és Raumában 
 

Missziói alkalmakat szerveztünk: 
október: Rainer Wagner missziós lelkész hirdette az igét Rákoshegyen,  
október: ill. Rákoskeresztúron a családi istentisztelettel kezdődően iskolánk 7.osztályos tanulói, 
német vendégdiákok, konfirmandusaink és családtagjaik voltunk együtt. 

 
Zenés áhítatokat szerveztünk decemberen: Rákoshegyen, ill. Rákoskeresztúron 

 
Családi istentiszteletekről 

Havonta a Podmaniczky János evangélikus iskolánk tartott a rákoskeresztúri templomban családi 
istentiszteletet, melyen kivetítve és zenei kísérettel ifjúsági énekeket is éneklünk… Az alkalmak 
mindig felderítik a szívünket a fiatalokat és családjaikat látva.   

 
Heti és havi alkalmainkról, a körökről 

Többféle csatlakozási lehetőséget biztosítottunk körinkkel: baba-mama kör, gyermekbibliakör, 

ifi, felnőtt bibliakör, középkörbe, Luther-olvasókör, ill. a nőegylet 

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

Ugyanakkor mindenkit hívok a közösségépítésre 2020-ban is! 
A heti istentiszteleti alkalom nem elégséges a közösség építésére, de a megtartásához sem!  

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

 

 

A GYÜLEKEZETÜNKET ÉRINTŐ LELKÉSZHIÁNY MÉRSÉKLÉSÉRŐL 
Nagy öröm volt a szívünkön, amikor lelkészhiány pótlására megoldást találtunk. Hosszabb püspöki 
egyeztetés után, 2019.11.15-től, határozatlan időre Dr. Bácskai Károly kisegítő lelkészként szolgál 
egyházközségünkben. – Istennek legyen hála! Isten áldását kérem Dr. Bácskai Károly szolgálatára! 
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A 2019-ES BERUHÁZÁSOKRÓL, A NAGYOBB MUNKÁKRÓL ÉS AZ ANYAGI ÜGYEINKRŐL 
Tavaly befejeztük a parókia vizes blokkjának a teljes átalakítását és felújítását, ill. megtörtént a 
templomok, a parókia és a gyülekezeti termek tűzvédelmi, villámvédelmi és érintésvédelmi 
felülvizsgálata. Megkezdtük a rákoskeresztúri templom és parókia beázásának a megszűntetését is.  
 
2019-as év gazdálkodása számokban:  
    Nagyobb bevételek:  
- Gyülekezeti tagoktól, magánszemélyektől: 16,8 MFt 
- Az urnatemető bevétele: 1,9 MFt 
- Finn testvérgyülekezetünktől (Raumától) kapott támogatás: 1,8 MFt 
- Önkormányzati támogatások összesen: 730 eFt 
 
Nagyobb kiadások:  
- Lelkészi illetmények: 4,1 MFt 
- Működési költségek: 3,7 MFt 
- Egyház felé fizetési kötelezettségek: 2,3 MFt 
- Hitéleti rendezvények költsége (táborokat is beleértve): 1,4 MFt 
- Felújítás, javítás (vizesblokk; beázás megelőzése; érintésvédelmi vizsgálatok): 3,7 MFt 
- Rendkívüli kiadás volt: 2 MFt, a kolumbárium hiányzó márványtábláinak 2 blokkra való költsége 

(melyet korábban a vállalkozó fedezett, hogy színben ne legyen eltérés márványtáblák között)  
 
- A előzőek alapján a presbitérium megvitatta az Egyházközség 2019. évi zárszámadását, és azt 

22.646.989,-Ft bevételi és 21.524.911,-Ft kiadási főösszeggel, azaz 1.122.078,- Ft pozitív éves 

egyenleggel elfogadta. (1/2020 sz. Presbitériumi határozat) 

 

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

országos egyháztól, melyből már 3 MFt-ot visszafizettünk. A további 7 MFt visszafizetését 

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

kiegyenlíteni. 

 

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

 

- Egyházközségünk teljes egészében önfenntartó, állami támogatásban nem részesül. A közösségi- és 
hitélettel kapcsolatos kiadásainkat, egyéb tevékenységeinket és programjainkat önkéntes 
hozzájárulásokból finanszírozzuk.  

 

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

vállal gyülekezetünk fenntartásában. Isten áldását kérem életükre!  

 

 
A 2020-AS PÜNKÖSDI ÁLDOZATI ADOMÁNY FELHASZNÁLÁSÁRÓL 
- A Presbitérium 2020-ban is Pünkösd ünnepére hirdette meg az áldozati vasárnapot, melynek 

bevételét a rákoskeresztúri parókia ereszcsatorna-javítás befejezésére, a rákoscsabai gyülekezeti 
terem falak nedvesedésének megállítására, ill. a feltárt érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi 
hiányosságok megszűntetésére kívánja fordítani. Korábbi céladományból idén szeretnénk megoldani 
a rákosligeti templom fűtésproblémáit. 

- Májusban a pünkösdi adomány befolyt összege: 1.815.000 Ft volt.  
Hálásan köszönjük a testvérek adományait. Isten áldja meg életüket és családjaikat! 
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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 támogatásáért, fennmaradásáért tesznek. 

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

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


