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Istentiszteleti élet
Az esztendő folyamán 228 alkalommal, vasárnapokon és ünnepnapokon, a gyülekezet sok
évtizedes beosztása szerint mind a négy templomunkban az élő Krisztus dicséretére, szavának
hallgatására gyűltünk össze.
A január végi egyetemes imahét alkalmai a résztvevők számára ismét sok lelki áldást,
testvéri szót jelentettek. Rákoscsabán továbbra is, a hét minden napján tartottunk imaórákat.
Örömünk, hogy a templomaink minden nap zsúfolásig megteltek. Hála Istennek, hogy a mi
templomunk kicsinek bizonyult. A fűtetlen gyülekezeti terem szűkössége, egyéb hiányosságai
sem voltak akadályai annak, hogy szeretetvendégségen is együtt legyünk testvéreinkkel.
Keresztúron ismét csak három alkalmat tartottunk, azonban ezeken 8-10 fővel többen vettek
részt, mint az előző évben. Reménységünk, hogy itt is egyre szélesedik majd az ökumenizmus
iránti nyitottság a testvérekben. Rákoshegyen és Rákosligeten is csak három alkalmat tudtunk
tartani, mely együttlétek is testvériek és léleképítők voltak. Ezeken a helyeken is nagyon
érezzük a gyülekezeti terem hiányát!
Vízkereszt, és 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. A munkanapra való tekintettel a
felnőttek mind a négy templomkörzetből Keresztúrra hívtuk az ünnepi istentiszteletre. A
létszám így is elég alacsony volt (20 fő) Mennybemenetelkor Rákoshegy mellett – új
kezdeményezésként – Rákosligeten is tartottuk az ünnepi istentiszteletet, sajnos kisszámú
gyülekezet volt jelen.(6 ill. 10 fő)
Böjtben ismét tartottunk esti istentiszteleti sorozatot, melynek alkalmain Cselovszky
Ferenc, Kustra Csaba, Krámer György, Dechertné Ferenczy Erzsébet lelkészek szolgáltak
közöttünk. Id. Zászkaliczky Pál ny. lelkész szeretetvendégségi előadásával emlékeztünk meg
a 100 éve született Túrmezei Erzsébetről.
Böjt 3. vasárnapján Fitos László és Fitos Mónika 5. évfolyamos szupplikánsok hirdették
közöttünk Isten igéjét. A virágvasárnapi istentisztelethez kapcsolódóan ismét felállítottuk a
keresztúri templom előtt a „mindenki keresztjé”-t, délután egyházzenei áhítatot tartottunk a
Händl trió közreműködésével. A nagyhéten, hétfőtől szerdáig (Keresztúr, R.liget, R.csaba)
passióolvasási, nagycsütörtökön, Rhegyen úrvacsorai istentiszteletet tartottunk. Nagypénteken
a délelőtti úrvacsorai istentiszteletek mellett ismét tartottunk Keresztúron gyülekezeti tagok
szolgálatával un. dramatizált passióolvasást. Nagy örömünkre a résztvevők száma a duplája
volt az előző évinek, és ugyanez mondható el a húsvét hajnali istentiszteletről és
szeretetvendégségről is.
Júniusban megtartottuk Rákoskeresztúron a tanévzáró istentiszteletünket, és augusztus 31én a mindenki számára felejthetetlen élményt nyújtó tanévnyitó istentiszteletet, mellyel
megkezdte működését a Podmaniczky János Evangélikus Óvodánk és Általános Iskolánk.
A lelkészek jelen voltak a Hittudományi Egyetem tanévnyitóján és tanévzáróján is. Közös
örömünk, hogy gyülekezetünkből a három teológus mellett szeptembertől lelkészi munkatárs
szakon megkezdte tanulmányait Fodorné Bartók Krisztina is. Október közepén ismét
tartottunk aratási hálaadó istentiszteleteket. Reformációi ünnepén mind a négy

templomkörzetben esti istentiszteleten ünnepeltünk együtt református és baptista
testvéreinkkel.
November elején az istentisztelet végeztével ismét megkoszorúztuk a lebontott keresztúri
templom helyén álló zeneiskola falán levő emléktáblát. November közepén a rákosligeti
templom építésének 80.évfordulóján hálaadó istentiszteleten közöttünk szolgált dr. Szabóné
Mátrai Mariann püspök-helyettes asszony. Ezen a vasárnapon műsoros délutánt is tartottunk.
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. Ádvent 3. vasárnapján Győri Gábor
esperes szolgálatával iktattuk be másodlelkészi szolgálatába Kovács Áront.
Ebben az esztendőben az ádvent esti istentiszteleteket Rákoscsabán tartottuk, melyeken
vendégünk volt: Brebovszkyné Pintér Márta és dr. Joób Máté. A Liszt Ferenc Vegyeskar
ádventi koncertje, a Körösi Általános Iskola karácsonyi hangversenye ismét szép zenei
élménnyel gazdagította az ünnepre való készülődést.
Ádvent utolsó hetében még nagyobb létszámmal, ismét megrendeztük a gyülekezeti
munkatársak, segítők szeretetvendégségét, melyen iskolánk egyik osztályának tanulóinak
betlehemezésében gyönyörködhettünk.
December 30-án népes gyülekezet emlékezett meg az év folyamán elhunyt testvéreinkről. Az
esztendő utolsó napján a hálaadó istentiszteleten vetítettképes visszatekintést tettünk az év
gyülekezeti eseményeire.
Az istentiszteleteken való részvétel Rákoscsabán, Rákosligeten, Rákoshegyen
kiegyensúlyozott, Keresztúron ingadozó. Sajnálatos módon van néhány, korábban aktívabb
testvérünk, aki nem vesz részt már az alkalmainkon. Ám elmondható az az örömteli tény is,
hogy ebben az évben is voltak családok, fiatalabb és idősebb testvérek, akik bekapcsolódtak a
gyülekezet életébe.
Továbbra is a hónap első vasárnapján ill. az ünnepi alkalmakon hívogatjuk úrvacsorai
közösségbe a testvéreket. Értesítés és igény esetén beteg-úrvacsorai szolgálatok is voltak (8).
Az úrvacsorázók száma 2995-ről 3020-ra növekedett.
Gyülekezeti alkalmak
Mind a négy körzetben jól működtek a bibliaórák. Wiszkidenszky András halála a
tekintetben is nagy veszteséget jelentett számunkra, hogy ő volt a Rákoscsabai bibliakör
lelkiismeretes vezetője is. Áldásos szolgálatának folytatója Sámel László presbiter testvérünk
lett. R.hegyen és R.ligeten és R.keresztúron a létszám csak 6–10 fő, de igénylik a testvérek
ezeket a közvetlen hangú együttléteket. R.ligeten a téli időszakban családoknál gyűlünk össze,
így olyan testvéreket is meglátogatva, akik már nem tudnak részt venni a templomi
alkalmainkon. November elején házigazdái voltunk az egyházmegyei bibliakörösök
együttlétének.
Továbbra is havi rendszerességgel gyűlik össze a Középkör, melynek alkalmaiba újabb
testvérek kapcsolódtak be. Köszönöm Zászkaliczky Pál témavezetési, és lelkes
csoportvezetési munkáját.
Énekkarunk bár létszámában nem növekedett, de a repertoárja annál inkább. A kórus a
színvonalas szolgálatával gyakran gazdagította a gyülekezeti alkalmat. Májusban a
R.keresztúron megrendezett egyházmegyei kórustalálkozón is örömmel hallgattuk műsorukat.
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. A gyülekezet nevében ezúton is köszönöm Balás Gergő, Garamszegi Katalin,

Koczor Kinga, Kovács Márta, Mirák Katalin, Sámel Lászlóné, Szabó Bálintné és Takács Dóra
odaadó tevékenységét.
Gyermek és ifjúsági munka
A gyermekek számára a kerület minden iskolájában lehetőséget biztosítottunk arra, hogy
hitoktatásban részesülhessenek. A hittanosaink száma növekedett, a csoportok továbbra is kis
létszámúak (3-15 fő) és nagyon különböző egyházi hátterű gyerekekből tevődnek össze. Sok
olyan gyermek vesz részt rendszeresen és lelkesen az órákon, aki meg sincs keresztelve vagy
a családnak nagyon laza kapcsolata van a gyülekezettel. Ugyanakkor vannak továbbra is
olyanok, akik az írásbeli hívogatás, tájékoztatás a személyes megkeresés ellenére sem élnek a
felkínált lehetőséggel.
Köszönöm Kovács Áron lelkésztestvéremnek, és Molnárné Kiss Anikó hitoktatónak, hogy
jókedvvel és szívügyüknek tartva végzik szolgálatukat a gyerekek között.
Külön meg kell említeni azt is, hogy bár az óvodánkban és iskolánkban az átvételi
szerződésben foglaltak szerint, az első évben a hitoktatás csak fakultatív lehetett, közel 100
család élt a lehetőséggel és kért felekezete szerinti hitoktatást. Evangélikust 20-25 fő, itt is
jellemző, hogy sokuknak nincs evangélikus háttere sem. Köszönöm az óvónők erőfeszítéseit,
és az iskolalelkész Darvas Anikó lelkes munkáját.
Továbbra is működik csoportunk a Piroska óvodában, ahol Dörfiné Zolnai Szilvia
foglalkozik a gyerekekkel, köszönöm szeretetteljes szolgálatát. Több óvodából történt
megkeresés hitoktatás igénye miatt, de kapacitás hiányában továbbra sem tudtunk más
óvodában foglalkozásokat tartani.
A konfirmációra történő felkészülés 2 éves időtartama sokkal nagyobb lehetőséget biztosít
a gyermekek számára ahhoz, hogy az ismereteik bővüljenek, a személyes hitük
formálódhasson, közösséghez tartozásuk tudata megerősödjön. Pünkösd ünnepén 10 fiatal
térdelt először az úrvacsora oltárához. Örömünk az is, hogy az év folyamán 2 felnőtt
keresztelés/konfirmáció is volt. Ebben az évben is - komoly kutatási munka árán megkerestük és az ünnepi alkalmunkra meghívtuk az 50 évvel ezelőtt konfirmált testvéreket
(45), akik közül sajnos kevesen éltek ezzel a lehetőséggel (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.
Ismét nagy élményt jelentett mindannyiunk számára 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, Molnárné Kiss Anikónak és Váginé Oláh Tündének, Hullánné Mladek Majának.
A Pakson megrendezett országos hittanversenyen is szépen teljesítettek diákjaink,
köszönjük Molnárné Kiss Anikó felkészítő munkáját is.
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. Örömünk, hogy ez a segítőkör is bővült, köszönet illeti őket: Burai
Jánosné, Cseppelyné Gébele Gabriella, Janurikné Soltész Erika, Hullánné Mladek Mária,
Szűcsné Kiss Mariann, Molnárné Kiss Anikó, Németh Gábor, Stadler Marianna, Váginé Oláh
Tünde, Zászkaliczky Anna.

Az év egészében lehetőségük volt a kisbabás anyukáknak 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 összegzése)
A másodlelkészi iktatásomban célul tűztem ki a „kísérés” lelkipásztori feladatát; a rám
bízottakkal együtt követni az előttünk járó Krisztust, aki feltárja előttünk az „Élet útját”.
Gáncs Péter püspök úr úgy küldött a rákoskeresztúri gyülekezetbe, hogy azt kérte tőlem,
helyezzem az ifjúsági munkára a főhangsúlyt, és ez a főfeladat szerepel a megbízólevelemben
is. Számomra az első lépés a személyes és közvetlen kapcsolat kialakítása, mert fontos az
ifjúság számára, hogy megtapasztalják, hogy a lelkész megszólítható. A bizalmi kapcsolat
kiépítése és fenntartása folyamatos feladat.
Az elmúlt időszakban megújult az ifjúság honlapja, amely folyamatosan frissül. A
világháló közösségi oldalai egy olyan csatornát biztosítanak, amelyen keresztül gyorsan,
hatékonyan és célirányosan lehet informálni az ifjúság tagjait a különböző (gyülekezeti)
alkalmakról, programokról. Ebből a célból létrehoztunk a legnépszerűbb ilyen oldalon
(Facebook-on) egy „csoportot”, amely hetente többször frissül és az ifjúság tagjai itt is
kommunikálhatnak egymással. Ez csak kiegészítheti, de nem pótolhatja a találkozás
eseményét.
Gyülekezetünkben heti- és kétheti rendszerességgel két ifjúsági óra van egyik a fiatalabb
(konfirmációtól a gimnáziumi évek végéig) és egy az „idősebb” (egyetemista) korosztály
számára. Szükséges ez a csoportbontás, mert más kérdések érdeklik egy általános iskolást és
más egy egyetemistát. A munkaprogram ívét a félév elején közösen beszéljük meg és
alakítjuk ki. Feladatomnak érzem azonban, hogy ez a két csoport ne szeparálódjon el
egymástól ezért több olyan alkalomra kerül sor, ahol ez a két korosztály találkozhat
egymással.
A közös éneklésnek közösségformáló ereje van, ezért is jelent nagy segítséget, hogy
Koczor Kinga szeptembertől aktívan részt vesz az ifjúsági órákon, gitár- és énektudásával,
szolgálatával gazdagabbá teszi nem csak ezeket az alkalmakat, hanem az ifjúsági
istentiszteleteket, amelyre minden hónap utolsó vasárnapján kerül sor. Szeretnék köszönetet
mondani Takács Dórának és Zászkaliczky Andrásnak, akik Kingával együtt a színvonalas
zenei hátteret biztosítják minden ifjúsági istentiszteleten. Ezek az alkalmak is a
munkaprogramhoz és az egyházi évhez igazodnak. Akárcsak a böjti és adventi sorozatnál, itt
is vendég igehirdetőket is hívunk. Ez az istentiszteleti forma is lehetőséget biztosít a
konfirmandusok megszólítására, akik az ifjúság potenciális utánpótlását jelentik. Az ifjúság
több tagja szerepet vállal a gyermekmunkában, énekkarban és részt vesznek a gyülekezet
különböző alkalmain. A cél az, hogy az ifisek integrálódjanak a gyülekezet vérkeringésébe és
felnőttként (is) aktívan részt vegyenek a gyülekezet életében.
A közösség építését, erősítését szolgálják a közös kirándulások, kulturális programok.
Beszélgettünk teaházban, voltunk közösen moziban, bejártuk együtt a bécsi és a budapesti
adventi vásárt. Ide sorolnám az ifis mézeskalácssütést, melegszendvics-partikat, baráti
összejöveteleket, amelyek klasszikus értelemben nem tartoznak az ifjúsági munkához, de
mégis nagyon sokat jelentenek egy kisközösség életében és a laza kapcsolati háló
megerősödésében
Az elmúlt év során az ifjúság néhány tagja részt vett a Déli Egyházkerület Ifjúsági
Napján és a Szélrózsa Ifjúsági Találkozón is. Mint az ifjúsági munkáért felelős lelkész
szeretném megköszönni lelkész kollégáimnak Nagyné Szeker Évának és Darvas Anikónak,
hogy nagyon sok segítséget kaptam tőlük szakmai téren és a hétköznapokban egyaránt.
Ugyanígy köszönettel tartozom a gyülekezeti munkatársaknak, a presbitérium minden

tagjának és az egész gyülekezetnek, mert számtalan alkalommal segítették munkámat és
szeretetük hatalmas erőforrást jelent számomra. (idézet vége)

Gyülekezeti, lelkészi közélet
Február első hétvégéjén ismét megrendezésre került az alapítványi bálunk. Március elején
(majd október végén is) 20 fős csoportunk vett részt a budai egyházmegyébe tett
kiránduláson.
Böjt 3. vasárnapján koszorút helyeztünk el a keresztúri templom falán levő Melczer Titusz
szabadságharcos hős emléktábláján.
Május 1-én, a városi majálison, a gyülekezeti gyerekbibliakör-vezetők segítségével, ill.
óvónők és tanítónők bevonásával, egész napos kézműves foglalkoztatással képviseltük
gyülekezetünket és népszerűsítettük leendő egyházi nevelési intézményünket.
Május első hetében vendégeink voltak finn testvérgyülekezeteink tagjai, akikkel - bár
nagyon rövid időt tölthettünk el - újfent öröm volt együtt lenni. Köszönöm Szettlik Tibornak,
a testvérkapcsolati bizottság vezetőjének hivatásos tolmácsi, valamint lelkes és szakszerű
idegenvezetői munkáját
E hónap közepén, jótékonysági koncertnek adtunk helyet a rákoskeresztúri templomban,
hogy az összegyűlt összeggel hozzájáruljunk a leendő iskolánk egyik súlyosan beteg
tanulójának gyógykezeltetéséhez.
10 fős csoporttal ismét jelen voltunk a bonyhádi egyházkerületi missziós napon.
Június elején felejthetetlen élményt jelentett a 13 fős csoportunknak a budaörsi passión
való részvétel.
A nyári szünet előtt, a bibliakörök éves munkáját ismét egy jó hangulatú
szeretetvendégséggel zártuk le.
A gyülekezet számos tagja jelen volt július elején a beosztott lelkész esküvőjén épp úgy,
mint a hónap végén, az iskolalelkész, lelkészi avatásán.
Szeptember 9–én volt a Ligeti Ökumenikus Fesztivál, melyet utcamissziós céllal
szerveztek a felekezetek, sokan és érdeklődéssel vettek részt a különböző programokon.
Szeptember 22-én ugyancsak ökumenikus keretben voltunk együtt az egyházi sátorban az un.
autómentes napon is.
A hónap végén, régi hagyomány élesztve újjá, megalakult a Nőszövetség, melynek tagjai
az ádventi vásár és az ünnepek körüli rendezvények lebonyolításában nagyon intenzíven
vettek részt. Köszönjük a tagoknak is, és Sziklai Istvánné elnök asszonynak
áldozatkészségüket.
Október közepén néhány testvérrel képviseltettük magunkat az országos evangelizáción.
Az őszi kirándulásunk úti célja Szécsény, Ipolytarnóc volt.
A gyülekezeti „ki mit tud!” alkalmával ez évben is zsúfolásig megtöltöttük a rákoscsabai
templomunkat és a gyülekezeti termet. Köszönet illeti a színvonalas műsorért a fellépőket, és
a szervezésért Sámel Lászlót és Zászkaliczky Pált.
Lelkésztársammal jelen voltunk a havonkénti lelkészi értekezleteken éppúgy, mint a
gyülekezetünk hivatalos küldötteivel a novemberi egyházmegyei közgyűlésen, más
felekezetek és a kerület jelentősebb ünnepségein, rendezvényein.
A 2012.év az általános tisztújítás éve volt, melyből adódóan presbitériumi ülések,
közgyűlések száma is megnövekedett. Az előírásoknak megfelelően a választásokat
lebonyolítottuk, április végén az új összetételű, kisebb létszámú presbitérium csendes nappal
kezdete közös munkáját. Az iktatási istentiszteleten Ittzés János ny. püspök szolgált. E
formában is megköszönöm azon presbiter testvérek munkáját, akik mandátumuk lejártával
nem vállalták a továbbiakban a presbiteri tisztséget. Örömömre szolgál, hogy a havonkénti

találkozást nem tekintik a presbiterek megterhelőnek, hanem igénylik a gyülekezeti ügyekben
a tájékozottságot és érdeklődéssel, aktivitással vesznek részt a gyűléseken. Ugyanígy
nélkülözhetetlen volt számomra, lelkésztársammal és felügyelő úrral történő hetenkénti,
testvéri együttlét is ahhoz, hogy a számtalan és szerteágazó feladatot meg tudjuk osztani,
össze tudjuk hangolni, s főképp el tudjuk végezni. Köszönöm mindkettőjük segítőkészségét,
szeretetét. Az évi két számvevőszéki ellenőrzést is megtartottuk.
Hosszasan lehetne arról beszélni, hogy az egész munkaévet végigkísérte az óvoda, - és
iskolaátvétellel kapcsolatos ügyintézés, egyeztetés, tájékoztatás, mely rendkívül sok időt
foglalt le és a sokszor indulatoktól és feszültségektől sem mentes tárgyalások nagy lelki
próbatétel elé állítottak mindenkit, aki ezekben részt vett. E tényeknél sokkal fontosabbá kell,
hogy legyen az Istentől kapott nagy missziós lehetőség miatti hálánk érzése és
felelősségtudatunk. Számtalan szervezési, átalakítási feladatot oldottunk meg szeptember és
december között, melyek nyomán sok olyan találkozást, kapcsolatfelvételt élhettünk át,
melyek reménység szerint - a gyülekezet kevésbé aktív rétegeire, hosszútávon is - hatással
lesznek.
Gyülekezetünk a számok tükrében
A népszámlálási adatok szerint 3217 fő, nyilvántartott lélekszám 1800 fő (névjegyzék)
egyházfenntartó 667 fő.
Megkereszteltünk 26 főt (24 gyermekkorú, és 2 felnőtt korú) Előző évben 33-an
részesültek a szentségben.
Házasságuk egyházi megáldását 8 (7 vegyes 1 tiszta) pár kérte (az előző évi 7 pár)
A 2011. évhez képest növekedett a temetéseink száma, tárgyévben 50 (27 ffi, 23 nő)
alkalommal álltunk koporsó vagy urna mellett a feltámadás jó hírével. (Előző évben 44)
A média munkacsoport (tagjai: Balás Gyula, Balásné Kondor Csilla, Erdészné Kárpáti
Judit, Herzog Ferenc, 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. Herzog Ferenc gondnok úr időt és fáradságot nem kímélve, minden
gyülekezeti programon jelen volt, hogy azokról felvételeket készítsen, így archiválva az
utókor számára a közösségünk eseményeit. Köszönjük! Köszönet illeti a régóta segítőket és az
újonnan e munkát vállalókat egyaránt, 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 jóval kevesebb látogatásra nyílt módom (23)
mint az előző évben, ill. mint aminek a szükségét látom. Itt köszönöm meg azon testvérek
munkáját is, akik a járulék összegyűjtéssel együtt a kapcsolattartói tisztet is ellátták a 2012–es
évben is. Meg kell említenem, hogy sokat jelentett számunkra, (lelkésztársam nevében is
mondhatom) hogy egyre többen kerestek meg testvérek lelkipásztori beszélgetési igényükkel.
Köszönjük a testvérek bizalmát.
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 2012. évben is.
A gyülekezeti tagoktól származó tervezett bevételek (járulék, adomány, persely,
céladomány/pünkösdi boríték) 9.400.000 Ft, a megvalósulás 9.222.000.– Ft volt. Tervezett
továbbítandó (szuppl., GAS köt., off., rendkívüli) 725.000, megvalósulás 716.000.).
A tervezett teljes bevétel 17.029.000 Ft volt, megvalósulás 18.453.000 Ft. A tervezett
összkiadás 17.029.000.–Ft. volt a megvalósulás 18.049.000.–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. Sajnos, az 1%-ból befolyt támogatások
összege viszont egyre csökkenő tendenciát mutat. 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, precíz és odaadó
munkáját.
Köszönöm Szetlik Tibor, Szetlik Tiborné, Magyari Istvánné, 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 részt vettek az Isten dicsőségére történő
gyülekezetépítés küzdelmes ám boldogító folyamatában, annak 2012. évi szakaszában.
Összegezve a mögénk került hónapokat, elmondhatjuk, hogy Jézus szava újra és újra
beteljesült rajtunk. Bízhattunk megtartó, gazdagító kegyelmében.
Tisztelt Közgyűlés!
Köszönöm jelentésem meghallgatását, kérem hozzászólásaikat, észrevételeiket, majd
jelentésem elfogadását.
Erős vár a mi Istenünk!
Nagyné Szeker Éva, lelkész

