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A Közgyűlés Rendje 
 

2014. február 16. vasárnap 

 

 

Gyülekezeti közös ebéd után: 

 

 

1. Közös ének: 505: 1, 2, 3  

 

1. „Oh, mi hű barát a Jézus, Hordja bűnünk, bánatunk, Mily dicsőség, hogy nevében Istenhez 

fordulhatunk. S mennyi békét elveszítünk, sírva hordjuk bánatunk, S mind ezért mert hő imában 

Őhozzá nem fordulunk.   

2. Ér-e próba vagy kísértés? Háborúság zaklat-é? El ne csüggedj ám miatta: vidd imádban Ő elé. 

Volt-e már ily hű barátod, gondod így ki fölvevé? Látja minden gyöngeséged: Tárd ki bátran Ő 

elé!  

4. Nyomja-é bú gyönge vállad? Földe bánat terhel-é? Drága megváltód az orvos: vidd imádban Ő 

elé. Megvet, elhágy, kit szerettél? Vidd imádban Ő elé, s Ő két karja közt ölelve Visz a békesség 

felé.” 

 

2. Imádság, a gyűlés megnyitása. 

 

3. A 2013. február 17-i és a 2013. október 27-i közgyűlések jegyzőkönyveinek elfogadása. 

 

4. Gyülekezeti beszámolók: - Lelkipásztori beszámoló – Nt. Szigeti Miklós 

- A Presbitérium beszámolója, évértékelése. 

      Zathureczky Csilla jegyző-presbiter. 

- Trustee-k, vagyongondnokok éves választása. 

- Beszámoló a kántori szolgálatról – Máté István kántor 

- A Bethlen Kata Női Kör beszámolója – Faragó Katalin elnök.  

- A gyermekek közt folyó szolgálatok ismertetése – Szigeti    

  Márta tanár. 

- A gyülekezet záró számadásának és költségvetésének     

  áttekintése, megbeszélése és elfogadása – Kollár Otília   

  pénztáros.     

  Ellenőrök választása. 

 

5. Aktuális témák:  - A templom fejlesztése, karbantartása, szolgálatok, szolgálók. 

  

6. Egyéb felmerülő témák, javaslatok. 

 

7. A gyűlés bezárása, imádság, áldás.  
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Lelkipásztori beszámoló a 2013-as esztendőről 
 

„Az egyedül bölcs  Istené a dicsőség, a Jézus Krisztus által örökkön-örökké. Ámen”. (Róma 16:27) 

 

Egy gyülekezet vezetéséhez sok bölcsességre van szükség. Minél idősebb leszek, annál inkább fedezem 

fel, hogy ez a bölcsesség nem áll rendelkezésemre. Lelohad a fiatal mindent megoldó, megreformáló 

lelkesedés – és felváltja egy másfajta, higgadt, de továbbra is lelkes indulat, amelynek alapja a hitben átélt 

tapasztalat: bízzad az Úrra, hagyd rá, Ő munkálkodik! Nem te, nem neked kell erőlködni, 

aggodalmaskodni, állandóan stratégiákat gyártani – hanem vezet az Isten! (Neked felfelé nézve, 

becsülettel, lelkiismeretesen, szorgalmasan kell végezned a dolgodat!) Ő zár be, nyit ki kapukat. Vesz el, 

hoz közel embereket, ahogyan énekeljük egyik közkedvelt énekünkben: „Az élet száz veszély. Én lelkem, 

mégse félj, Míg ő hord karjain, hű Mestered! Elhagynak emberek. Mit árt, ha ő veled? Töröld le 

könnyedet: Jézus szeret” (449:2). Persze fáj, keserű megtapasztalni emberek végletekig menő 

keményszívűségét – de hát nem ugyanez történt Jézus Krisztussal? Pedig ő bűntelen volt! Én, mi pedig 

bűnösök vagyunk.  

Mindeközben pedig újra és újra csodákat láttat meg velünk: utakat, történéseket, találkozásokat igazgat, 

formál, alakít, amelyek közben megy előre az Ő ügye, munkája. Röviden összegezve ilyen volt a 2013-as 

esztendő.  

Végignézve az elmúlt év eseményeiről készült fényképeket, végigböngészve a naptárbeírásokat, a 

honlapon található bejegyzéseket – annak adok hálát, hogy sokkal több komoly, mély lelki alkalom, 

esemény van most a gyülekezet életében, mint évekkel korábban: bibliaórai sorozatok, csendesnapok, 

igehirdetés-sorozatok. Nagyon jó, hogy van egy csoport a gyülekezetben, akik ezeket igénylik, 

rendszeresen, áldozatosan látogatják – és imádkozom érte, hogy ez a csoport fokozatosan, folymatosan 

bővüljön. Ezért a legfontosabbnak érzem – ezért imádkozom és dolgozom –, hogy minden igei alkalom 

hiteles, színvonalas, érdekes, figyelemfelkeltő legyen, amelyen keresztül tetten érehető a Szentlélek Isten 

munkája; vagyis kérem, használjon engem, a hívő testvéreket, a gyülekezetet, hogy Jézus Krisztus 

szabadítása legyen mindenkor a középpontban!  

A másik, ami egyre világosabb előttem – akkor lesz élő egy közösség, ha annak alkotó tagjai éltetik. 

Vagyis, ha ők töltik meg élettel – mert az övék és fontos a számukra. Ahogyan a Biblia mondja az 

egyházról: mint a test és tagjai – legyen kéz, fej, láb, fül, száj… együtt egy egész, pedig mind más, de 

mindre szükség van. Ez élteti most is a gyülekezetet – de ebben kellene tovább fejlődni. A legutóbbi 

presbiteri gyűlésen volt szó róla: olyan sok a tennivaló, hogy a gyülekezet szép renddel működhessen. 

Kellenének, akik a virágra figyelnek, hogy lehetőleg legyen mindig az Úr asztalán. Ez nem azt jelenti, 

hogy mindig ugyanaz a személy hoz virágot, hanem azt, hogy mindig más, mert valaki erre figyel. Áldott 

lenne, ha valaki ugyanígy figyelne úrvacsoraosztásokkor, hogy legyen kenyér és bor. Ugyígy tervezzük a 

kávé bizottság, énekkari bizottság, beteglátogató bizottság, vasárnapi szolgálatos (perselyezős) bizottság 

létrejöttét… stb. Faragó Katalin presbiter így vezeti – rengeteg munkát rááldozva – a Női Kört. Dr. 

Mészáros Margit presbiter így végzi a honlap üzemeltetését, szerkesztését, írását. Márton Ida presbiter a 

köszöntő, jobbulást kívánó, részvétet nyílvánító, közösen aláírt kártyák elküldését. Zathureczky Csilla 

presbiter a jegyzőséget és sok más dolgot végez. Tímár János tiszteletbeli presbiter a templom 

környeztének gondozását. Németh Zoltán presbiter a felújítások, javítások számbavételét. Géczi Zoltán és 

Enikő a karácsonyfa állításának és leszedésének ügyét. Miklós Szilvia presbiter a jótékonysági bálok 

megszervezését. Hosszan folytathatnám a sort a konyhában vagy vasárnapi iskolában, vagy bármi más 

módon szolgálók felsorolásával. Van, aki azzal szolgál, hogy minden este felhívja az idős nénit, hogy 

felolvassa neki a Csendes Percek aznapi áhítatát. Van, aki azzal, hogy minden héten meglátogatja hozzá 

közel lakó, mozgásában korlátozott hívő testvért. Vannak, akik többekre is figyelnek – miközben ők is 

sok betegséget, fájdalmat hordoznak. Elnézést kérek azoktól, akiket nem soroltam fel – hála érte az 

Istennek, hogy nagyon sokan szolgálunk az Úrért! Köszönet érte mindenkinek – hogy éltetik 

egyházunkat!  
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Ha ez nincs – akkor nincs test, csak csonk van. Kérem a Szentlélek Istent, ebben adjon minden 

templomba járónak világosságot, indíttatást, elhívást, konkrét feladatot, önfeláldozást, jókedvet, szeretetet 

– hogy növekedjen az élet közöttünk, általunk, miattunk és értünk!  

Hálát adunk, mert élünk, vagyunk az Ő dicsőségére: mert aki megtartott 2013-ban, hisszük, továbbsegít, 

megtart 2014-ben is! Legyen áldott érte! 

Szigeti Miklós, lelkipásztor 
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Lelkipásztori beszámoló - 
egyházunk 2013. évi krónikája 

 

- Január 1-én, kedden adtunk hálát az újesztendőért, úrvacsoraosztással.  

- Január 6-án, vasárnap lelkipásztor Nanaimoban is szolgált.  

- Január 11-én, pénteken búcsúztunk el a feltámadás hitében Paksi Júliától.  

- Január 13-én, vasárnap az istentisztelet után Presbiteri gyűlést tartottunk. 

- Január 24-én, csütörtökön ökumenikus imahét keretében volt alkalom.  

- Február 3-án, vasárnap presbiteri gyűlést tartottunk.  

- Február 15-én, pénteken bibliaórát tartottunk Dr. Mészáros Margit otthonában, Kapcsolatban Istennel.  

Mi a kapcsolat?   

- Február 17-én, vasárnap böjti úrvacsora és közös ebéd után tartottuk Gyülekezeti Közgyűlésünket. 

- Február 24-én, vasárnap az istentisztelet előtt Női Kör tartotta gyűlését. 

- Március 9-én, szombaton jótékonysági farsangi bált tartottunk. 

- Március 16-án, szombaton tartotta a Női Kör éves tavaszi bazárunkat. 

- Március 22-én, pénteken bibliaóra volt Paksi Gyulánál, Kapcsolatban Istennel – Összehangolódás. 

- Március 24-én, virágvasárnap ünnepén, Jézus Krisztus megváltó tettére emlékezve,  

bizonyságtételekkel és ingyenes missziói ebéddel hívogattunk Isten kegyelméhez mindenkit. 

- Március 29-én, nagypénteken istentiszteleten emlékeztünk Jézus kereszthalálának életszerző ünnepére. 

- Március 31-én, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartottunk, amelyen a 

gyermekekkel együtt közel 150-en örvendezhettünk. 

- Április 7-én, vasárnap istentiszteleti szolgálatot végzett a lelkipásztor Nanaimoban is.  

- Április 12-én, pénteken Pál Árpád és Matilda otthonában bibliaórai alkalmon folytattuk sorozatunkat,  

Kapcsolatban Istennel – Együtt járunk. 

- Április 21-én, vasárnap az istentisztelet után 

Faragó és Kati Péter Etelka szolgálatával kis-

ebéden lehettünk együtt, majd a Presbitérium 

gyűlést tartott.  

- Április 25-én, csütörtökön Magyar Miklóstól 

vettünk búcsút a Valley View temetőben, Surrey-

ben. 

- Április 27-én, szombaton rendeztük az első 

Gyülekezeti Csendesnapot, melynek témája volt: 

Isten – a titok, és amit megfejthetünk belőle. 

- Május 9-én, áldozócsütörtökön konfirmandu-

saink adtak számot arról, mi mindent tanultak 

meg egy év alatt keresztyén hitünkről – 

felkészítőjük Szőke Szabolcs presbiter volt.  

- Május 10-én, pénteken presbiteri gyűlésen 

intéztük egyházunk életének aktuális kérdéseit. 

- Május 12-én, vasárnap anyák napján férfitestvéreink ebéddel és gyermekeink műsorral köszöntötték  

asszonytestvéreinket.  

- Május 17-én, pénteken folytatuk bibliaórai sorozatunkat, Kapcsolatban Istennel – Konfliktushelyzetek..  

- Május 19-én, pünkösdvasárnap úrvacsoraosztással ünnepeltük a Szentlélek kitöltetésének ajándékát,  

és Németh Kristóf, Sparkes Noah, és Szigeti Rebeka tettek konfirmációi fogadalmat. 

- Május 21–25 között Dr. Mészáros Margit, Tímár János presbiterek és Nt. Szigeti Miklós lelkész vettek  

részt Nigara Falls, ON.-ban az Első Észak Amerikai Magyar Református Diaszpóra Konferencián. 

- Május 26-án, vasárnap Nt. Keszeg András, a Brassói Református Egyházmegye esperese és Markó  

Gábor az Erdélyi Egyházkerület főgondnoka szolgáltak templomunkban.   
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- Június 2-án, vasárnap az istentisztelet után a Miklós család felajánlásával kisebéden lehettünk együtt.  

- Június 8-án, szombaton a Westminster Presbytery (Egyházmegye) Healing and Reconciliation gyűlése  

volt a templomban, amelyen megismerhettük az őslakos indiánok keresztyén spiritualitását.  

- Június 14-én, pénteken bibliaórát tarottunk a Zathureczky családnál, Kapcsolatban Istennel – Jézus  

követése.  

- Június 16-án, vasárnap apák napján ebéddel és műsorral köszöntöttük férfitestvéreinket – és egyben  

ezen alkalommal zárta a magyar- és a vasárnapi iskola tanévét. 

- Június 26-án, szerdán Presbiteri gyűlést tartottunk. 

- Július 7-én és 14-én és 21-én vasárnapokon Nt. Szamosközi László nyugalmazott lelkész végezte a  

helyettesítési szolgálatot a lelkipásztor szabadsága alatt.  

- Július 27-én, szombaton Isten előtt tettek házassági fogadalmat Surrey-ben a Bear Creek Parkban  

Molnár Zsolt és Muzsik Andrea. 

- Július 28-án, vasárnap Surreyben a Hawthorne Parkban tartottuk éves Piknikünket.  

- Augusztus 18-án, vasárnap úrvacsoraosztással 

egybekapcsolt istentiszteleten emlékeztünk új kenyérre és 

államalapításunkra hálaadással.  

- Augusztus 30. és szeptember 2. között tartotta a 

Kálvin Magyar Oktatási Szövetség nagysikerű, családos 

nyári táborát Kelownán.  

- Szeptember 1-én, vasárnap Szőke Szabolcs presbiter 

helyettesítette a lelkipásztort.    

- Szeptember 11-én, szerdán tárgyalta a Presbitérium a 

gyülekezet aktuális ügyeit.  

- Szeptember 15-én vasárnap tanévnyitó ünnepséget 

tartottunk, amelynek keretén belül osztottuk ki a magyar 

állami nyelvizsgát tettek bizonyítványait.  

- Szeptember 29-én, vasárnap Walton Levente 

csecsemő részesült a keresztség sákramentumában, majd  

kora délután a Tannítványság volt Gyülekezeti Csendesnapunk témája. 

- Október 5-én, szombaton tanévnyitó református bált rendeztünk magyar iskolánk támogatására.  

- Október 9-én, szerdán Egyházmegyei vizitációs bizottság találkozott Presbitériummal.  

- Október 13-án, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük Balogh Gabrina kisgyermeket. 

- Október 18-án, péteken bibliaórát tartottunk a Szigeti család otthonában, Hogyan imádkozzunk  

azokért, aki még nem adták át életüket Istennek?  

- Október 27-én, vasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt istentiszteleten emlékeztünk meg a  

reformáció és új bor ünnepéről, majd Presbiterválasztó Közgyűlést tartottunk.   

- November 1-én, pénteken este Nt. Péterffy Kund biblaórán szolgált a templomban.  

- November 3-án, vasárnap az istentiszteleten Nt. Péterffy Kund, Sydney magyar református lelkész  

hirdette az igét, majd a templomban tartott ünnepi ebédünkön előadással szolgált. 

- November 8-án, pénteken Széles Valériától búcsúztunk a feltámadás reménységében.   

- November 18-án, vasárnap az istentisztelet után Presbiteri Gyűlést tartottunk.  

- November 23-án, szombaton a magyar római katolikus templomban ökumenikus istentisztelet volt.  

- November 30-án, szombaton tartotta egyházunk Bethlen Kata Női Köre éves őszi-téli bazárunkat.  

- December 1-én, vasárnap advent kezdetén úrvacsoraosztást tartottunk; majd a lelkész Nanimoban  

tartott ünnepi istentiszteletet.  

- December 7-én, szombaton a lelkész és gyermekeink szolgáltak a Magyar Otthon karácsonyi műsorán. 

- December 8-án, vasárnap az istentisztelet után presbiteri gyűlést tartottunk.  

- December 21-én, szombaton hirdettük Isten vigasztaló üzenetét László Istvánra emlékezve.  

- December 22-én, vasárnap közös ebéden, majd műsorral ünnepeltük Megváltónk érkezését.  

- December 25-én, szerdán, karácsony napján úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi istentisztelet. 
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 

Presbitériumi beszámoló 2013 
 

„Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te 

hűséged” (Jeremiás Siralmai 3:22–23). 

 

Az Isten irgalma mindig velünk marad – és a segítsége is mindig velünk van. Ezt bizonyítja elmúlt 

esztendőnk gyülekezeti élete. 

A sok gond mellett, a mindig új és új kihívások mellett, eredményes, szép évet zárhattunk 2013-ban. 

Presbiteri gyűlést kilencszer tartottunk az év folyamán. A gyűlesék jó hangulatban, a dolgok alapos 

áttekintésével és megfontolásával kerültek megbeszélésre, döntéseket az érvek és ellenérvek 

mérlegelésével, meggondoltan hoztunk. Sok régi és új témával foglalkoztunk, ötletek, javaslatok kerültek 

kivitelezésre, valósultak meg.  

Több javítanivaló is szükségessé vált. Kővári János Csaba végezte el a kis-kamra épületének 

tetőcseréjét. Megvalósult az ablakok cseréje a templom- és a gyülekezeti teremben is. Köszönjük a 

rengeteg utánajárást és ügyintézést Németh Zoltán presbiternek. Ugyancsak neki és Géczi Zoltánnak 

köszönjük a harngszót, amit igen nagy örömmel fogadtak a hívek. Az óvodás szoba (a színpad mellett) új 

padlózatot kapott; új, tükrös szekrényajtót a hátsó falon lévő polcsor elé; és szép, világos, frissen festett 

falakat – hálás köszönet mindezért Pellei Zsoltnak. Felújítottuk, kifestettük a konyhát is, köszönjük 

Végvári Tamás munkáját. A templom-termet és a padokat Balatoni házaspár anyagi támogatásával Tabi 

László festette újra, nekik is köszönjük. Decemberben a templom-termet fűtő kazánunk tönkrement. 

Köszönjük a szakembernek, Nagy Ferencnek, hogy olyan gyorsan és hatékonyan elvégezte a nagyon régi 

kazán cseréjét egy modern, gazdaságos készülekre, és nem kellett dideregnünk.  

Felkeltette az érdeklődést egy új javaslat a „Csendes Nap”, amit tavasszal, április 27-én, egy szombati 

napon, és ősszel, október 12-én, vasárnap az istentisztelet után rendeztünk, előre megadott témák alapján. 

Dr. Mészáros Margité volt az ötlet, a programot közösen állították össze és vezették Szigeti Miklós nt. 

úrral, a beszélgetés a jelenlévők bevonasávál zajlott. Mély, lelki megtapasztalás volt egymás gondolatai 

által újabb es újabb gondolatok kibontakozását hallani és így egymás által épülni és feltöltődni.  

Az elmúlt évben most már általános kommunikációs eszköz lett a gyülekezet tagjai számára az 

internetes web oldal. A tudósítások a rendezvényeinkről, alkalmainkról, hireinkről így mindenkihez 

eljutnak. Köszönet érte Dr. Mészáros Margit presbiternek. 

Áldásos, új ötlet volt a hat vasárnapon át tartó sorozat, az ökumenia jegyében, az istentisztelet 

keretében közösen mondott ima egy-egy megadott témával kapcsolatban. Ugyancsak az okumenia 

jegyében zajlott novemberben egy közös istentisztelet a Római Katolikus templomban, amin az összes 

vancouveri magyar lelkipásztor együtt szolgált a különböző felekezetek gyülekezeti tagjainak 

részvételével. Szép bizonysága volt ez is annak, hogy egy Istent dicsérünk.  

Ez évben ismét voltak konfirmáló ifjaink: Németh Kristóf, Sparkes Noel és Szigeti Rebeka; 

áldozócsütörtökön istentisztelet keretében a gyülekezetben tettek bizonyságot ismereteikről és hitükről; 

pünkösdvasárnap, május 12-én pedig ünnepélyes esküt tettek Isten színe előtt. 

Bibliaórákat havonta tartottunk, egyháztagjaink otthonában. A látogatottság alacsony, 8-10 fő, de az 

alkalmak áldottak, gondolkodásra késztetnek. Kérjük a testvéreket, segítsenek, hogyan lehetne még 

tagokat toborozni a nagy távolságok ellenére, mert valóban lélekújíitó a beszélgetés, amin keresztül Isten 

megszólít bennünket, és ami által egyen-egyen jobbá válhatunk.  

Vasárnapi helyettesítő szolgálatot teljesített Szamosközi László nt. úr, lelkipásztorunk éves szabadsága 

idején, köszönet érte. Szőke Szabolcs presbiter testvérünk is helyettesített egy alkalommal, köszönjük a 

bizonyságtételt. 

Úrvacsoraosztásnál jó közreműködésnek bizonyult a presbiter testvérek segítsége a bor kiosztásánál, így 

könnyebben, gördülékenyebben zajlott a szent jegyek osztása. 
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Lelkipásztorunkat alkalmanként elkísérte egy-egy presbiter, az idősotthonban élő testvereinkhez és a 

betegekhez otthoni vagy kórházi látogatásai alkalmával. Ugyancsak örömet tudtunk szerezni a fent 

említett testvéreinknek azokkal a képeslapokkal és jókívánságokkal, amelyeket a gyülekezet tagjai is 

aláírtak (Márton Ida presbiter szolgálatával).  

Igen nagy öröm volt látni az idős és beteg testvéreink arcát és hallani a köszönetüket, amikor a 

karácsonyi látogatások alkalmával kis ajándékcsomaggal leptük meg őket a gyülekezet részéről.  

Gyülekezeti közgyűlést kétszer tartottunk 2013-ban, februárban a rendes és októberben egy rendhagyó 

közgyűlést, ami tulajdonképpen a presbiterválasztó közgyűlés volt.  Géczi Zoltán és Timár János most 

nem tudták tovább vállalni a szolgálatot. Köszönjük nekik a sokéves kemény, odaadó munkát, Isten 

áldását kérjük további családi és gyülekezeti életükre és továbbra is szeretettel hívjuk és várjuk őket a 

gyülekezet körébe. Isten áldását kérjük új presbitereinkre is, Dobos Andreára és Orbán Melindára, 

valamint az eddig és a jövőben is presbiterként dolgozó társakra. Régebbtől szolgáló es újonnan 

bekapcsolódó presbitereink közösen, felelősségük tudatában végzik szolgálatukat. A különböző korú 

tagok egybehangzó véleménye jut kifejezésre az idősebb, tapasztaltabb es a fiatalabb, új ötleteket hozó 

presbiterek közös munkájában. 

Ugyancsak októberben zajlott le a központi egyház vizitációja. Ez egy 3-4 évenként ismétlődő 

látogatás, amelyen az Egyházmegye (Presbytery) küldöttei és a gyülekezetünk vezető képviselői 

találkoznak, a cél egyházunk életének egyengetése, esetleges segítése. Beszámolójukban, 

visszajelzésükben köszönetet mondtak a szó lelki értelmében vett „élő” gyülekezetért. 

Novemberi ünnepi alkalmunkon Nt. Peterffy Kund, Sidney-i református lelkipásztor úr volt a 

vendégünk.  Az általa tartott bibliaóra, az istentiszteleten elmondott igehirdetése és előadása, amely 

hitéről tett tanúságot és hirdette, hogy idegen országba szakadva is lehet Isten dicsőségére dolgozni és 

élni.  

Ismét köszönettel zárom a beszámolót. Ez a köszönet mindenkinek szól, aki bármilyen módon részt vett 

és vesz a sokféle gyülekezeti munkában. Külön köszönet azért, hogy egyre jobban megvalósul a 

különböző korú tagok törekvése az összehangolódásra, a közös munkára, az egymással való 

kiegyensúlyozott kommunikációra. Igenis dolgozik közöttünk a szeretet és ez az alapja annak, hogy előre 

haladjunk és megmaradjunk ebben a közösségben Isten dicsőségére, „amely betölti a földet” (4Mózes 

11:21) „és az Úr dicsősége feltámad rajtunk” (Ezsdrás 24:23). 

Zathureczky Csilla, a presbitérium jegyzője. 
 

Május 

19-én, 

pünkösd 

ünnepén a 

konfirmál-

takat 
köszönti 

Zathurecz-

ky Csilla, 

Sparkes 

Noelt, 

Németh 

Kristófot, 

Szigeti 

Rebekát. 
 

A 2013 október 27-én a 

Gyülekezeti 

Közgyűlésen 2017 

őszéig  választott 

presbitérium, balról jobbra: Szőke Szabolcs, Márton Ida, Orbán Melinda, Dobos Andrea, Dr. 
Mészáros Margit, Zathureczky Csilla, Miklós Szilvia, Faragó Katalin, Németh Zoltán. 

 

Ünnepi ebédünk vendégszónoka, Nt. Péterrfy Kund, Sydney Ausztrália református lelkésze. 
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2012-es évi egyházi statisztikai adatok  
 

55 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2013-ban. Az 

52 vasárnap mellett nagypénteken, karácsonykor és újév napján volt 

istentisztelet templomunkban.  

 

Június 26-án, vasárnap Nt. Keszeg András Vámosgálfalva lelkipásztora és a 

Brassói Református Egyházkerület esperese hirdette az igét templomunkban – 

aki gyülekezetünk kiküldötteivel együtt a Niagara Falls, On.-ban rendezett Első Észak Amerikai 

Magyar Református Diaszpóra Konferencián vett részt, mint a Magyar Generális Konvent 

képviselője. Július 7-én, 14-én és 21-én, vasárnapokon a lelkipásztor szabadsága idején Nt. 

Szamosközi László, gyülekezetünk nyugalmazott lelkésze végezte az istentiszteleti szolgálatokat. 

Szeptember 1-én a Kelownai családos tábor ideje alatt Szőke Szabolcs végezte el az istentiszteleti 

szolgálatot. November 3-án ünnepi vendégünk, Nt. Péterffy Kund Sydney, Ausztrália magyar 

református lelkésze hirdette Isten igéjét. Ezek alapján 6 alkalommal helyettes- vagy 

vendégigehirdető, 49 alkalommal Nt. Szigeti Miklós, a gyülekezet lelkipásztora hirdette Isten 

igéjét.  

 

2013-ben az istentiszteletek átlagos látogatottsága kismértékben csökkent. 2007-ben és 2008-

ban átlagosan 47, 2009-ben 51 felnőtt istentiszteleti látogató volt egy alkalmunkon. 2010-ben ez a 

szám 45-re csökkent. 2011-ben 47, 2012-ben 49 – 2013-ban egy átlagos istentiszteleti alkalmon 

44 felnőtt igehallgató volt jelen a tempomban.   

A felnőtt templomba járás mértéke – a kanadai gyülekezetekhez képest – még mindig jónak 

mondható. Az elmúlt évek viszonylagos kiegyensúlyozottságához képest tavaly nagyobb 

létszámingadozások fordultak elő. Míg 2012-ben legkevesebben augusztusban voltak, átlag 37-

en, addig tavaly, 2013 júliusban voltak átlagban a legkevesebben mindössze 28-an. 2012-ben 

decemberben voltak a legtöbben, 57-en, tavaly 2013-ban szintén decemberben voltak a legtöbben, 

de ez szám már 53. 

Nagyünnepeinken is kevesebben voltunk. Legtöbben 102 felnőtt volt húsvét ünnepén, és csak 

70-en voltunk karácsony ünnepnapján. Igaz, egyszer sem voltunk olyan kevesen, mint 2012 egyik 

augusztusi vasárnapján (22) – az viszont érdekes, hogy 2013-ban legkevesebben nem nyáron, 

hanem március 10-én voltunk, 25 felnőtt.  

Kanada szerte hasonló jelenségekkel néznek szembe a gyülekezetek, még a keleti 

nagyvárosokban is. A kiáramlás megtorpant, az idősödő generáció ereje fogy, a második 

generáció már, ha templomba jár, inkább az angol nyelvű istentiszteletet választja. Mindezek 

mellett hálaadással tölthet el bennüket a gyülekezet aktív, sokrétű szolgálata és az eleven 

gyermekmunka.  

 

Hiszen 2013-ban átlagosan 16 gyermek volt jelen egy istentiszteleten – miközben 2012-ben 

17. Ez nagyon örvendetes, hiszen 2011-ben – éppúgy mint 2010-ben – átlagosan 13 gyermek vett 

részt a vasárnapi iskolai foglalkozásokon. Isten iránti hálaadással köszönjük meg a sok áldozatos 

munkát a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség vezetőinek, tanárainak és a gyermekek szüleinek. A 

magyar iskola szakszerű működése pozitív hatással van gyülekezetünk gyermekmissziós 

munkájára is.  
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Keresztelés 
  

Szeptember 29-én, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük Walton Levente 

csecsemőt – Walton Dominic és Nagy Ágnes kisfiát.  
 

Október 13-án, vasárnap az istentiszelet keretében kereszteltük Balog Gábor és Katona Kinga 

csecsemő kislányát, Balog Gabrina-t. 
 

2013-ban két gyermek részesült a keresztség sákramentumában, és lett Isten szövetséges népe 

tagjává gyülekezetünk közösségében.  

 

Úrvacsoraosztás 
 

Úrvacsorát a szokott rend szerint osztottunk ki nyolc alkalommal (újév, böjt, húsvét, 

pünkösd, új kenyér, új bor–reformáció, advent, karácsony).  

 

Esküvő 
  

Július 27-én, szombaton Molnár Zsolt és Muzsik Andrea kérték Isten áldását 

házassági szövetségükre Surrey-ben a Bear Creek Park-ban a lelkipásztor 

szolgálatával. 
 

Temetés 

 

Január 11-én pénteken búcsúztunk hitben eltávozott testvérünktől, Paksi Júliától.  
 

Április 25-én, csütörtökön Surrey-ben a Valley View temetőben vettünk végső búcsút 

Magyar Miklós testvérünktől. 
 

November 8-án pénteken Abbotsfordon hirdettük a feltámadás reménységét Széles Valéria temetésén.  
 

December 21-én szombaton templomunkban gyászistentiszteleten emlékeztünk László István életére.   
 

„Írd meg: Boldogok a halottak, akik az Úrban halnak meg, mostantól fogva. Bizony, ezt 
mondja a Lélek, mert megnyugszanak fáradozásaiktól, mert cselekedeteik követik őket”. 

Jelenések 14:3 
 

Bibliaórák 
 

Februártól júniusig minden hónapban voltak bibliaórai 

alkalmak a „Kapcsolatban Istennel” című sorozatunk alapján, 

befogadó kedves testvérek otthonában. Köszönjük Dr. 

Mészáros Margitnak, Paksi Gyulának, Pál Árpád és 

Matildának, Zathureczky Péternek és Csillának, a Szigeti 

családnak a befogadást. November 1-én ünnepi vendégünk, 

Nt. Péterffy Kund. tartott bibliaórát a templomban. 
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Beszámoló a 2013-as évi kántori szolgálatról 
 

„Zúgó harang, ének és orgona hang, mind az Ő szent nevét áldják!” 

 

Kántori szolgálatom az Úr érdeme, neki szól elsősorban, mivel tőle 

kapom az erőt, egészséget és tudást évtizedeken át. Kisebb-nagyobb 

problémákban, csüggedésben a megoldás a Szentlélektől jön, és ez 

bátorítást ad munkám további folytatásában.  

Visszatekintve évekre, évtizedekre mai gyülekezetünkben sok 

változás jött létre minden vonalon, ami érthető és várható volt. 

Énekeink ritmusa felgyorsult, lényegesen különbözik az előbbi évek 

ütemétől. Ez kisebb-nagyobb problémát hozott közénk. Ehhez való hozzáállás, vélemény illetve elfogadás 

megoszlik. Vannak testvéreink között olyanok, akik elfogadják az újabb tempót annak ellenére, hogy 

nehezebb követni ezt s nagyobb odaadást, figyelmet igényel az orgonajátékra, dallamra, ütemre. Vannak 

olyanok, akik idegenkednek ettől, visszakívánják a régebbi, lassúbb és könnyebb stílust. Végezetül egy 

kisebb csoport, akik passzív, illetve negatív szempontból figyelik a változást és nem énekelnek velünk 

együtt.  

Az én véleményem az, hogy az éneklés szívből fakadó kell legyen ahhoz, hogy az Úr azt elfogadja – az 

nem törvény Őelőtte, milyen sebességgel vagy ritmizálással száll fel a mennyekbe. Hogyan tudnánk 

nagyobb érdeklődést, igényt kelteni énekeink iránt – ez egy fogós, és fontos kérdés, probléma. Javaslatok, 

elgondolások sokat jelenthetnek ezen a téren. Szeretnénk, ha testvéreinktől megkaphatnánk a kért ismert 

és kedvelt énekeket. Szerintem 20-25 bőven elég, hogy kedvezzünk, segítsünk a fejlődésben.  

Van előrehaladás, szépen hangzanak az ismertebb énekek; a kevésbé ismert énekeknél is van fejlődés – 

ez örömhír. Egy kis türelem, és odaadással elérjük célunkat.  

Szívesen áldozok időt és örömmel elbeszélgetek erről a témáról bármikor mindenkivel. Legyünk együtt, 

mint egy nagy család, szeressük, becsüljük meg egymást és segítsük munkásainkat. Az Úrnak hála, hogy 

itt Kanadában, ahol a hivatalos nyelv az angol, mi magyarok saját anyanyelvünkön halljuk az igét, 

prédikációt, és nem utolsó sorban magyar nyelven énekeljük gyönyörű zsoltárainkat, dicséreteinket.  

Előfordul, hogy énekeskönyveinkből lapok hullanak ki. Kérem a testvéreket, hogy a kihullott lapokat 

helyezzük a könyv mellé és mi megpróbáljuk visszahelyezni azokat. Látogassuk istentiszteleteinket 

sűrűbben, az Úr megáldja igyekezetünket!                                                  Tisztelettel: Máté István, kántor 
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A Bethlen Kata Női Kör jelentése, 2013 
 

Az Isten szeret. Gondoskodását, szeretetét érezzük abban, hogy mindig velünk van, ad erőt, egészséget 

munkánk végzéséhez, vezérel bennünket útjainkon.  

Munka mindig van bőven, de – sajnos – egyre kevesebben vagyunk a munka végzéséhez. Az idősebbek 

már nehezen bírják, a fiatalok pedig nagyon foglaltak (munka, család), de azért itt vannak, ha az idejük 

engedi.  

Az elmúlt évben kevesebb alkalommal rendeztünk „kis ebédeket” (nem volt jelentkező főzni).  

Ismét volt missziós ebéd tavasszal, sokan voltunk és nagyon jó, családias volt a hangulat. Májusban 

anyáknapi, júniusban apáknapi és tanévzáró ebédet rendeztünk. Július végén volt a piknikünk, ismét új 

helyen, Surrey-ben, talán ezért is volt kevesebb érdeklődő, pedig a kis csapat igazán hősiesen 

munkálkodott, hogy mindenki jól érezhesse magát.  

A múlt évben is két alkalommal rendeztünk bált (tavasszal és ősszel) melynek tiszta bevételét (közel 

$3000-t) ismét az iskola megsegítsére adományozta a Női Kör. Egy kis pihenő után ismét készültünk az 

ünnepi ebédünkre, november 3-án a templomban. Ezúttal Nt. Péterffy Kund református lelkipásztor 

Sydney-ből (Ausztráliából) volt a vendégünk, és hallhattuk érdekes beszámolóját az ottani magyarság 

életéről, gondjairól, örömeiről. Ezután már csak két fontos teendő maradt, az őszi bazár (november 30) és 

a karácsonyi ebéd megrendezése (december 22). A legnagyobb készülődés a bazárokra történik (tavaszi, 

őszi). Bizony már két héttel előtte komoly előkészületek folynak (sütemény, pogácsa, hurka-kolbász 

készítés), hogy a bazár napján minden kedves vendég ízlésének megfelelően válogasson a sok-sok 

finomságból. Végül a karácsonyi ebéddel zártuk az évet. Gyermekeink csodálatos műsort varázsoltak 

ismét, mint minden évben. Köszönjük a tanítók fáradságos munkáját. A terem megtelt vendégekkel, 

családtagokkal, de – sajnos – sokuknak már nem jutott hely. Igazán nagy öröm, hogy ilyen sokan 

látogatnak el hozzánk, de egyben szomorúság is, hogy nem tudunk minden érdeklődő számára helyet 

biztosítani. Talán mégis kellene azon gondolkodni, hogy a teremben lévő két oszlopot kivegyük (már 

régebben volt szó róla) és így nagyobb helyet kapnánk.  

Végül pedig ezúton köszönöm minden asszony- és férfitestvéremnek a sok-sok önzetlen segítséget, 

összefogást, amivel úgy érzem, ismét egy sikeres évet zárhattunk, nemcsak anyagiakban, de lelkiekben is.  

Köszönet minden segítségért a gyülekezet tagjainak, kedves vendégeinknek, hogy adományaikkal 

támogattak minket.  

Kedves fiatal testvéreink! Nagyon köszönjük, hogy itt vagytok velünk, hogy vállvetve végezhetjük 

tennivalóinkat! Örömmel és szeretettel várunk benneteket, szükség van erős kezetek szorgos munkájára, 

hogy továbbra is fennmaradjon kicsiny gyülekezetünk, mindannyiunk örömére.  

Mert boldogok, akik adhatnak, hiszen a Jó Isten gazdagon pótol mindenért.  Faragó Kati – a Női Kör elnöke 

 



14 

 

 

Beszámoló a gyermekek közötti szolgálatról 2013-ban.  
 

„Mert az ember azt nézi, ami a szeme előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van.” 1 Sámuel 16:7 

 

Valamennyien örvendeztünk már az anyméhben megfogant gyermekeink testhossz és testsúly 

gyarapodásán. A legmodernebb készülékeken előállított felvételekért a legtöbb anya és apa bármennyi 

pénzt áldozna, hogy legféltettebb gyermekének fejlődéséről biztosíthassa magát. Ugyanígy örvendünk, ha 

az ajtófélfára bejelölt csíkokat hónapról hónapra lehagyja, és kacagjuk, mikor leányaink, fiaink saját 

szüleik „fejére nőnek”.  

Az Úrnak ezzel szemben van egy még fontosabb szempontja: a lelki fejlődésünk. Hálát adok Istennek, 

hogy a templomunkban működő Magyar Iskola által sok szülőhöz eljutott az a fontos ismeret, hogy a 

magyar nyelv fejlődése mellett a gyermek egészséges lelki növekedéséhez egy nagyon hasznos eszköz a 

vasárnapi iskola. Sokan éltek ezzel a lehetőséggel a múlt évben, de még mindig van férőhely.  

A foglalkozásokat két csoportban tartottuk Dobos Andrea, Kelemen Zsuzsa, Kiss Edit, Kovács Ica, és 

jómagam áldozatos részvételével. Hálát adhatunk Istennek Szőke Szabolcs fantasztikus munkájáért a már 

vasárnapi iskolából felnőtt konfirmandusaink felkészítéséért, Németh Kristóf, Sparkes Noé és Szigeti 

Rebeka személyében. Öröm látni az első sorokban ülő, már úrvacsorával élő kamaszokat és fiatalokat 

hétről-hétre a templomban. A vasárnapi iskolának pont ez a célja, hogy gyermekinkből igét hallgató 

gyülekezeti tagok lehessenek.  

Színvonalas ünnepi alkalmak – anyák napja, apák napja, karácsony – színesítették a 2013-as évünket. 

Köszönet illeti ezért a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség tanárait, úgymint Dr. Mészáros Margitot, 

Szamosközi Tündét, Tamás Csillát valamint vendégszereplőnket, Ollé Attillát és vendégtanárunkat, Hajdú 

Csongort.  

Demeter Zelma, az Oktatási Szövetség vezetőjének áldozatos munkájából kifolyólag létrejöhetett egy 

álomhétvége Kelownán, ahol Hajdú Csongor magyar néptáncot és népdalokat tanított, jómagam pedig a 

tiszteletes úrral áhítatokban részeltethettünk kicsiket és nagyokat.  

Külön örömünkre szolgált, hogy a Magyar Otthonba meghívást kaptunk Páli Zsuzsától egy kis 

karácsonyi műsorra, így erősíthettük a gyermekek és a nagyszülő korúak kapcsolatát.  

Mit is kívánhatnék magunknak a következő új évre, mint hasonló jó alkalmakat, lehetőségeket a 

gyermekek nevelésére, a tanáraink további áldozatkész hozzáállását, és minél több gyermeket magyar 

templomunkba.                                                                                                       Szigeti Márta, pedagógus 
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Tervezett rendezvényeink  
2014. évben 

 
Január 1. szerda – Újévi istentisztelet, úrvacsoraosztás.                                           
 

Február 16. vasárnap –  Gyülekezeti Közgyűlés.  
 

Március 8. szombat –  Református jótékonysági farsangi bál – iskolánk támogatására. 
 

Március 9. vasárnap –  Böjt első vasárnapi úrvacsoraosztás. 
 

Március 15. szombat –  Tavaszi Bazár.  
 

Április 13. vasárnap –  Virágvasárnap, húsvéti missziói ünnepi ebéd és műsor.  
 

Április 18. nagypéntek –  Jézus váltsághalálára emlékező istentisztelet. 
 

Április 20. húsvétvasárnap – Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. 
 

Május 4. vasárnap –  Gyülekezeti csendesnap. 
 

Május 11. vasárnap, anyák napja – Ünnepi ebéd, műsor. 
 

Május 29. áldozócsütörtök – Jézus mennybemenetelének ünnepe, istentisztelet. 
 

Június 8. pünkösdvasárnap –  Úrvacsoraosztás.  
 

Június 15. vasárnap –  Apák napja, ebéd, műsor, egyben iskolai évzáró ünnepség. 
 

Július 27. vasárnap –  Piknik a Hawthorne Parkban, Surrey-ben. 
 

Augusztus 17. vasárnap –  Magyar államalapítás, új kenyér ünnepe, úrvacsoraosztás. 
 

Augusztus 29. péntektől – szeptember 1. hétfőig – A Kálvin Magyar Oktatási Szövetség  

                                                                  családos tábora Kelownán 
 

Szeptember 21. vasárnap –  Magyar és Vasárnapi Iskola évnyitó ünnepség. 
 

Október 5. vasárnap –  Gyülekezeti csendesnap. 
 

Október 11. szombat –  Református jótékonysági bál, iskolai tanévnyitó kapcsán. 
 

Október 19. vasárnap – Gyülekezeti Közgyűlés 
 

Október 26. vasárnap –  Új bor, reformáció ünnepe, úrvacsoraosztás. 
 

November 2. vasárnap –  Ünnepi ebéd. 
 

November 29. szombat – Őszi-téli bazár. 
 

November 30. vasárnap –  Advent első vasárnap, úrvacsoraosztás. 
 

December 21. vasárnap –  Advent 4. vasárnap, ebéd, gyermekkarácsonyi ünnepség. 
 

December 25. szerda –  Karácsony napja, úrvacsoraosztás. 
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A Presbitérium internetes honlapjáról  
2013. évi beszámoló 

 

http://emrepresbiterium.wordpress.com 
emre.presbiterium@gmail.com 
 

A weboldalunk 2013-ban is szolgáltatta a híreket, tájékoztatott a soron következő programjainkról, 

beszámolt az ünnepi alkalmainkról. A folyamatos tájékoztatást a blog-szerűen működő Kezdőoldal teszi 

lehetővé, ahol mindig a legfrissebb cikk található fölül, de az archiválás eredményeképpen a korábbi 

írásokhoz is hozzá lehet férni. A tavalyi évben összesen 20 bejegyzés született.  

Külön megtisztelő volt, hogy a Tanítványság könyv szerzője, Marco de Leeuw van Weenen, hollandiai 

misszionárius, aki jelenleg Magyarországon szolgál, megköszönte a weboldalunkon, hogy használtuk a 

könyvét a 2. csendesnapi alkalmunkon. Kaptunk visszajelzést Romániából és Amerikából is.  

A menüpontokat érdemes időnként nézegetni, ott is jelennek meg frissítések. 2013-ban a Bizonyságtéte-

lek, Cikkel, írások és az Igehirdetések menüpontok bővültek. Sok hasznos ismeretet, lelki útmutatást 

kaphatnak a testvérek az Ajánlott weboldalak menüpont alatt található linkeken keresztül is. 

Itt szeretném megjegyezni, hogy kérem a testvéreket, tegyék még jobban interaktívvá a weboldalt azzal, 

hogy megosztják a gondolataikat a hozzászólás rovatban, amely minden cikk alján megtalálható. Arra is 

bíztatom a testvéreket, hogy önálló cikket is írjanak, küldjék el a presbitérium email címére, hogy ez által 

is színesebb legyen az oldalunk. Szolgáljuk együtt Istent azzal is, hogy terjesztjük a weboldalunkat az 

ismerősök körében és az interneten. 

Az ingyenes tárhely felhasználhatóságának mindössze 16%-t foglalták le az eddigi írások, van még 

bőven hely a cikkek megjelentetésére. Hálás vagyok Istennek, hogy ezt a szolgálatot bízta rám. Övé a 

dicsőség most és mindörökké. 

EMRE Presbitérium nevében: Dr. Mészáros Margit, 

presbiter 

Iternetes 

oldaklunkról 

letöltött 

felvételek:  

     
 

 

 

 

 

 

 

mailto:emre.presbiterium@gmail.com
http://marko.reformatus.hu/
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER, 1955) 
     GYÜLEKEZETI KÖZGYŰLÉS, 

2013 február 17, istentisztelet után, gyülekezeti terem. 
 

Jelen van 34 (harmincnégy) fő. 1. Gyülekezeti ének. 2. Imádság. 3. 2012 február 

19-i közgyűlés jegyzőkönyv: Demeter Zelma / Németh Zoláan / elfogadva. 

4. Beszámolók. 
4.1. Lelkipásztori beszámoló: Márton Ida / Hajdú Péter / elfogadva. A lelkipásztor 

értékeli a közelgő Első Észak Amerikai Magyar Református Diaszpóra 

Tanácskozás nyári találkozóját. 
4.2. Presbiteri beszámoló. A) kiegészítes: Zathureczky: mivel a parókia eladásából letett összeg kamata változó, 

nem biztos, hogy elég a lelkipásztor lakásjárulékára („housing allowance”), esetleg mégis ki kell majd egészíteni. 

Ennek összegét a központi egyház havi $2800.00 (kettőezer nyolcszáz)-ban állapította meg, ebből $300.00 
(haromszáz) a közmű hozzájárulás. A jutalékot negyedévenként számolják és hat héttel a negyedév zárása után 

kapjuk meg. A lelkipásztor felajánlja, hogyha a teljes lelkipásztori foglalkoztatás megmarad, 2013 aprilisától csak 

annyi hozzájárulást vesz fel, amennyit a kamat kitermel. Az ügyintézés teljes mértékben hivatalosan zajlik. 

Jegyzőkönyv kiegészítéssel: Fekete Ibolya. / Balatoni Berta. / elfogadva. 
B) Vagyongodnokok éves választása: Miklós Szilvia javasolja az eddigi vagyongondnokok újraválasztását: Demeter 

Zoltán, Kollár Zoltán, Márton János és Németh Eszter. A javaslatot támogatja Tímár János, megszavazva. 

C) Tagság utáni adó, tajékoztató: a közponi egyháznak $43.00 (negyvenhárom)-t kell fizetnünk, / fő és év/, 
szavazati joggal csak azok a tagok rendelkeznek, akik után befizetjük az adót.  

D) „Presbyterian Sharing”: gyülekezeti hozzájárulás missziós alapra. Ez az évi bevételünk 10 %-a lenne, de mivel 

kis gyülekezet vagyunk, csak $ 1,500.00 (egyezer ötszáz)-t kérnek. A presbiterium $ 1300.00 (egyezer háromszáz)-t 

határozott meg. Javasolja Szigeti Márta, támogatja Paksi Gyula, megszavazva. 
E) Miklós Szilvia, missziós szolgálat: a magyarországi hajléktalan óvoda megsegítésére a ruhaadomány és az 

összegyűlt $594.00 (ötszázkilencvennegy) elment. 

4.3. Kántori beszámoló, hozzászólások, beszélgetés:  ne énekeljünk olyan sok új éneket, inkább ismerteket, több 
zsoltárt, az orgona és a kántor úr vezető éneke ne legyen olyan hangos, a hanghossz kotta szerint legyen, a kántor úr 

vezessen, de a leírt kotta szerint, az énekeket a lelkipásztor válassza ki, jobban egymásra kell hangolódni, átvenni 

egymastól a jót.  
Javaslat, lelkipásztor: a pár évvel ezelőtt hozott korálkönyvet kellene használni, ami azonos a jelenlegi 

énekeskönyvünkkel, az énekkar tanulja meg az új énekeket előre, hogy segítsen. Németh Zoltán: egymásra kell 

figyelni, de legyen vezető, és ez a lelkipásztor legyen. 

Kántor úr közli, hogy a korálkönyv hibás és ő ilyen körülmények között lemond. Ha több szabadságot kap, akkor 
marad. Lelkipásztor javaslatát tamogatja Dr. Mészaros Margit, megszavazva. Kántori beszámolót elfogadásra 

javasoja Márton Ida, támogatja Hajdú Emma, elfogadva. 

4.4. Bethlen Kata Női Kör beszámolója. A márciusi bazár hurka-kolbász készítését Miklós Marika elvállalja. 
Szilvia: többet készíteni, mint amennyi a megrendelés. Következő Női Kör gyűlés február 24, de. 10 óra 

(istentisztelet előtt). Beszámoló elfogadása: Zathureczky Csilla / Miklós Marika / elfogadva. 

4.5. Gyermekek között folyó szolgálatok, Szigeti Márta, tanár: 25-30 gyermekkel foglalkoznak rendszeresen, 
nemcsak tanítják, hanem nevelik is őket, viselkedés, fegyelem, egymásra való odafigyelés. Konfirmaciói előkészítes 

is folyik. Beszámoló elfogadása: Zathureczky Csilla / Miklós Szilvia / elfogadva. 

Beszélgetés: az órákat 10:50-kor kellene befejezni, az időpontokat jobban betartani, legyenek bent a gyermekek az 

istentisztelet elején, elsősorban a szülők fegyelmezzék őket, a szülők jöjjenek be az istentiszteletre a tanítás ideje 
alatt. Köszönet a szülők es tanárok munkájáért. 

4.6. Web lap, a gyülekezet internetes honlapja: Dr. Mészáros Margit ismertetése, értékelés. Köszönet a 

szerkesztésért. Beszámolót elfogadásra javasolja Herman Marika, támogatja Balatoni Berta, elfogadva. 
4.7. Zárszámadás: Márton Ida / Paksi Gyula / elfogadva (lásd a 2012. évi beszámoló füzetben). 

4.8. Ellenőrök választása: a meglévő két ellenőrt megkérni, hogy folytassák a munkát, Csala Anikó és Orbán 

Melinda, javasolja Dr. Mészáros Margit, támogatja Miklós Szilvia, elfogadva.  

5. Aktuális témák: templom fejlesztése, karbantartása: $ 50,000.00 (ötvenezer) elkülönítve. 
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Folyamatban lévő témák: ablakcsere, óvodasszoba parkett, kiskamra tetőcsere, lépcsőkorlát biztonság, mozgássérült 

emelő / felvonó, rokkant feljaró esetleges építése – a vezetőség intézi. 6. Zaróima, himnusz.  
 

Nt. Szigeti Miklós, lelkipásztor                  Zathureczky Csilla, jegyző 

ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 

PRESBITER-VÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS, 2013 október 27, vasárnap. 

 

A gyűlést vezeti Nt. Szigeti Miklós, lelkipásztor. Jelen van 34 (harmincnégy) személy.  

 

1. Ima.  

2. Új jelöltek bemutatása: Csapó Hajnalka 

                                          Dobos Andrea 

                                          Orbán Melinda 

                                          Törjék Ferenc 

Volt presbiterek közül újrajelölték, akik vállalták a szolgálatot továbbra is: Faragó Katalin, Márton Ida, 

Dr. Mészáros Margit, Miklós Szilvia, Németh Zoltán, Szőke Szabolcs, Zathureczky Csilla. 

Választási bizottság megalakulása, javasoltak: Demeter Zoltán, Kollár Zoltán, Szigeti Márta. 

Egyhangúlag megszavazva. A választás titkos szavazással zajlik. 

Szavazócédulák szétosztása és egyéni kitöltése után az összehajtogatott szavazócédulákat és a proxi 

szavazatokat összegyűjti a bizottság. A borítékos szavazatokat a közösség jelenlétében nyitjak ki 

egyenként és teszik összehajtva a szavazó úrnába. Minden szavazócédula bedobásakor, illetve az egyes 

borítékok számbavételekor ellenőrzik és megjelölik a szavazó egyén nevét a tagsági listán. Utána 

visszavonulnak a szavazatok megszámolására.  

Közlemények: - november 21. csütörtök; állampolgársági eskütétel a Magyar Házban, Semjén Zsolt 

                           Miniszterelnökhelyettes úr részvételével, fórum; 

 - november 23. szombat: Római Katolikus templomban ökumenikus istentisztelet 

   Semjén Zsolt, Lakatos Dénes, Szigeti Miklós, Fábián Lajos és a gyülekezetek 

   részvételével. 

- november 30. szombat, Első Magyar Ref. Egyház bazár. 

 

Fórum-beszélgetés: istentisztelet alatti énekekről beszélgetünk annak érdekében, hogy jobban, szebben 

menjen az énekelés, több ismert éneket énekeljünk, hogy többen és szívesebben kapcsolódjanak be az 

éneklésbe, az énekek megfeleljenek témában az igehirdetés témájának. 

Javaslat: a tagok, akik szeretnének ebben részt venni, írjak össze, a lelkipásztor által összeállított 

számozott lapon az általuk 60 (hatvan) legkedveltebb éneket, azaz amit a legszivesebben énekelnének. A 

későbbiekben majd ezekből lehet válogatni. 

 

Presbiter-választás eredményhirdetés, választási bizottság beszámolója: 

Hivatalos szavazók száma 44 (negyvennégy), mind a 44 szavazócedula szabályos, érvényes volt. 

A 9 (kilenc) megválasztott presbiter: 

DOBOS ANDREA, FARAGÓ KATALIN, MÁRTON IDA, Dr. MÉSZÁROS MARGIT, 

MIKLÓS SZILVIA, NÉMETH ZOLTÁN, ORBÁN MELINDA, SZŐKE SZABOLCS és 

ZATHURECZKY CSILLA. 

Pótpresbiterek: CSAPÓ HAJNALKA és TÖRJÉK FERENC. 

A lelkipásztor Isten áldását kéri az eljövendő munkára és szolgálattevőkre. 

Fellebbezni lehet következő vasárnapig. Jövő vasárnap hivatalos bejelentés és az új Presbitérium 

beiktatása. 

Záróima. 
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Nt. Szigeti Miklós, lelkipásztor                                Zathureczki Csilla, jegyző  

 

 

ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 

PÉNZTÁRI JELENTÉS, 2013. DECEMBER 31. 

 

KIADÁS        BEVÉTEL 

 

EGYHÁZ 

lelkészi javadalom    $30,270.24 

jöv. adó/EI,CPP,tax    $14,527.90  

BC medical       $1,601.50 

PCC-ext.health      $3,945.00 

PCC-remittance      $9,819.96 

kántori javadalom      $2,382.42 

lelkész helyettesítes, vendég     $2,540.51 

lelkészi tagdij          $377.00 

összesen:     $65,464.53 

 

LELKÉSZI HIVATAL 

Telefon, internet hozzájárulás                $366.03 

 

TEMPLOM 

villany           $979.80   Bérlet-Amen church  $10,800.00 

gáz         $3,222.42   Adomány-Docusys    $3,683.68 

telefon,internet       $1,255.63   persely-adomány    $4,550.00 

takarítás        $2,400.00   borítékos adomány  $41,528.90 

fénymásoló        $4,400.78    számla adomány    $3,615.06 

biztosítás        $3,335.09   downpayment visszaf.  $2,600.00 

adó         $1,112.12 

egyéb         $1,722.31 

presb.adó        $2,464.00 

missziói hozzájárulás       $1,300.00 

összesen:      $22,558.18   összesen:   $60,562.58 

 

női körtől áthozatal  $14,000.00 

női körtől ebéd    $1,289.00 

összkiadas   $88,022.71   összbevétel:  $75,851.58 

 

egyenleg -$12,171.13 

_____________________________________________________________________________________ 

 

lakhatási hozzájárulás 3X 2800.00  $8,400.00 

3x2480.00  $7,440.00 

$2,286.75 

$3,536.00 

$1,628.03 

              összesen $23,290.78    járt volna $33,600; ez így $10,309.22 dollárral kevesebb 
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Felujításra felhasználtunk az e célra elkülönített $50.000-ból 28.198 dollárt. Maradt 21.000 dollár 

 

SAVINGS ACC 160.000 

Már megérkezett a következő 3 hónapra a lakhatási hozzájárulás fedezete a teljes összegre (3x2800) 

Női Kör 2013-as évi összegzett elszámolása 
 

 

Női Kör nyitó egyenleg 2013 január 1-én:      $16,154.66 

 

Női Kör összbevétele 2013-ban:                $31,216.73 

(bazárok, bálok, ebédek, piknik, adományok) 

 

Női Kör összkiadás 2013-ban:      $30,735.28 

(bazárok, ebédek, bálok, takarítás és takarító szerek, 

gyülekezetnek és gyermekeknek átadott pénzek) 

 

Női Kör záróegyenleg 2013. december 31-én, átvitel 2014-re: $16,636.11 

 

 

 


