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A Közgyűlés Rendje 
 

2016. február 21. vasárnap 

 

 

Gyülekezeti közös ebéd után: 

 

 

1. Közös ének: 412 Jöjj, mondjunk hálaszót… 

 

1 Jöjj, mondjunk hálaszót, hű szájjal és hű szívvel,  

mert rajtunk itt az Úr, nagy csodadolgot mível, 

Már anyaölben is, volt mindig gondja ránk,  

a sok jót mellyel áld, ki sem mondhatja szánk.  

 

2 Dús kincséből az Úr jó békességet adjon, 

hogy szívünkben a kedv, víg és derűs maradjon. 

Ne hagyja híveit, bú-bajban sohasem;  

A rossztól óvja meg Itt s túl ez életen.  

 

3 Az Atyát és Fiút és a Szentlelket áldom;  

A menny Urát kiben szent egybeforrt a három; 

Aki úgy szól ma is, ahogy régente szólt,  

Nem változik: Az Ő, és az lesz, aki volt! 

 

2. Imádság, a gyűlés megnyitása. 

 

3. A 2015. február 15-i közgyűlések jegyzőkönyvének, és a szolgálati ágak jelentéseinek elfogadása. 

 

4. Vagyongondnokok (trustees), és ellenőrök választása.  

 

5. Aktuális témák:  - hálaadások  

- célok, szándékok  

- szolgálatok, szolgálók. 

 

6. Egyéb felmerülő témák, javaslatok. 

 

7. A gyűlés bezárása, imádság, áldás.  
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Lelkipásztori beszámoló a 2015. esztendőről  
 

4Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a 

feladata, 5úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, egyenként pedig 

egymásnak tagjai. 6Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző 

ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás adatott, akkor a hit 

szabálya szerint prófétáljunk, 7ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor 

abban a szolgálatban munkálkodjunk: a tanító a tanításban, 8a buzdító a 

buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő 

pedig jókedvvel. Róma 12: 4 – 8 

 

Hálát adok az Istennek, hogy magyar gyülekezetünk élete – itt az idegenben, 

a kivándorlási hullámok elmúlta után – nem leépül, kifakul, hanem színesedik, épül. Különösen érdekes ez 

akkor, amikor a gyülekezetlátogatás mértéke stagnál, mégis új szolgálati ágak indulnak, vagy erősödnek 

meg, és a hagyományos szolgálatok is töretlen, vagy megújuló lelkesedéssel végzik gyülekezetmegtartó, 

építő munkájukat.  

Hálát adok az Úrnak, hogy az ige iránti éhség, vágy növekszik. Érzem ezt abban, ahogyan emberek 

visszautalnak az igére, további beszélgetések születnek egy-egy istentisztelet után, sőt néha hetekkel később 

hozza szóba valaki. Hálát adok, mert hiszem, Isten vezetett – elhunyt, szeretett kántorunk Máté István 

javaslatára is – az igehirdetés megújulásában, a vetített képes igeszolgálat kidolgozásában. Másrészt tudom, 

továbbra is igény van a leírt formára is, ennek megoldásán dolgozunk.   

Hála az Úrnak a rendszeres, kiegyensúlyozott létszámú, eleven, tartalmas bibliaórai szolgálatokért! 

Öröm, hogy új otthonok is megnyílnak az alkalom befogadására, és új arcokat is üdvözölhetünk. Van igény 

rá, és valódi lelki, érdekes, feltöltekezést adó alkalmak ezek.  

Hála az Istennek a Csendesnapok szolgálatáért, hogy gyülekezetünknek már rendszeres alkalmai közé 

tartozhat. Külön köszönet a szolgálat vezetőjének, Dr. Mészáros Margit presbiternek.  

Hála az Úrnak az egyik új szolgálatért, a Koreai gyülekezettel közös istentiszteletekért; az egymás hite, 

lelkisége által való épülésért, a szeretet-közösségért. Csodálatos megtapasztalni, hogy bár nagyon 

különböző a hátterünk, mégis Krisztusban egy nyelvet beszélünk!  

Hála az Istennek egy másik egészen új szolgálatért, azért, hogy gyülekezetünk tagjai is fokozatosan 

bekapcsolódnak az East Hastings-en végzett missziós munkába, a függőségben, szellemi, lelki 

megkötözöttségekben szenvedők, nincstelenek, hontalanok közt végzett Potter’s Place Misszióba. Akik 

eljönnek, mind gazdagodnak, mert a Lélek jelen van, és munkát végez köztünk, általunk!  

Hálát adunk Istennek Máté Istvánért, és 48 éves hűséges kántori szolgálatáért! Hatalmas munkát végzett 

köztünk, és amint befejezte küldetését, 88 évesen hazahívta őt az Úr! Hála az Úrnak, hogy már István 

betegsége közben kirendelte nekünk azt, aki zökkenőmentesen, lelkesen, hűen, felelősen veszi át a 

szolgálatot. Magyar Katalin kántorunk áldás köztünk, ezért hála legyen az Úrnak: a csodálatos új 

orgonánkért, Katalin művészi játékáért, a karácsonyi énekkarért! 

Végül, kiemelten, hála legyen az Úrnak a Női Kör töretlen áldozatvállalásáért! Itt kell megragadjam az 

alkalmat, hogy köszönetet mondjak Faragó Katalin presbiternek és férjének, Antalnak 16 évi odaadó, 

hűséges, szívbéli szolgálatáért, munkavégzéséért. Ha a 16 év alatt vezetésükkel templomunk konyháján 

előállított ételmennyiség mind egyszerre jelentkezne, akkor – szerintem – be sem férne a templomba! Nem 

lehet szavakban kifejezni, méltó módon megköszönni, már csak azért sem, mert valóban az Úrért, az Úrban 

végzett munka volt a sok-sok áldozathozatal! Továbbra is kérjük, Isten adjon nekik jó egészséget, sok erőt, 

és a családban, különösen az unokákban sok-sok örömet!  

Az bizonyos, hogy a közösség fenntartásában, sőt, formálásában kiemelkedő rész a Női Kör – amelyet 

2016-tól Csapó Hajnalka presbiter vezet. Isten áldja meg Hajnalkát és a Női Kör további szolgálatát! 

Ezek a szolgálatok egyedül úgy jöhetnek létre, ha a testvérek meghallják Isten hívását és válaszolnak rá. 

Minél többen meghallják, minél többen válaszolnak, annál élőbb az egyház, mert jelen van benne az, aki 
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szól! Márpedig ez az egyház lényege, hivatása, küldetése – és ha ez erősödik, akkor az a gyülekezet él. Így, 

Isten igéjére figyelve, abban növekedve tart meg minket az, aki az életét adta értünk, hogy nekünk életünk 

lehessen Benne!  

Szigeti Miklós – lelkipásztor  
 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 

  

 

 

Lelkipásztori beszámoló - 
egyházunk 2015. évi krónikája 

 

- Január 1-én, csütörtökön adtunk hálát az újesztendőért. 

- Január 4-én, vasárnap úrvacsoraosztással emlékeztünk Isten megújuló  

szeretetére.  

- Január 11-én, vasárnap istentiszteleti szolgálatot végzett a lelkipásztor  

Nanaimoban is. 

- Január 18-án, vasárnap az istentisztelet után Máté Istvánt köszöntöttük  

48 éves kántori szolgálatáért.  

- Január 23-án, pénteken alakult meg gyülekezetünk 60 éve 63 aláíróval. 

- Január 25-én, vasárnap vetített képekkel emlékeztünk, adtunk hálát  

Istennek szeretett, tisztelt hűséges szolgatársakért, és a sok  

munkáért, amely által máig megtartatott közösségünk.   

- Január 30-án, pénteken bibliaórai alkalmon beszélgettünk az iszlám és  

hitünk kapcsolatáról a Sinka család otthonában. 

- Február 15-én, vasárnap közös ebéd után tartottuk éves Gyülekezeti Közgyűlésünket. 

- Február 20-án, pénteken bibliaórát tartottunk a Dobos család otthonában. 

- Február 22-én, vasárnap böjt első vasárnapján az úrvacsorai jegyeket kiosztottuk.  

- Március 8-án, vasárnap délután lelkipásztor Nanaimoban is istentiszteletet tartott. 

- Március 14-én, szombaton tartotta Női Körünk éves tavaszi bazárunkat.  

- Március 20-én, pénteken bibliaórát tartottunk a Sinka család otthonában. 

- Március 22-én, vasárnap részesült a keresztség sákramentumában Magó Juliette Rose csecsemő.  

Istentisztelet és könnyű ebéd után pedig filmet néztünk meg: Szemeimet a hegyekre emelem.  

- Március 29-én, virágvasárnap ingyenes misszió ebédet rendeztünk majd Csendesnapot a misszióról.  

- Április 3-án, nagypénteken istentiszteleten emlékeztünk Jézus kereszthalálának életszerző ünnepére. 

- Április 4-én, nagyszombaton Chillwack-on kötöttek házasságot Klementisz László és Bukta Adrienn. 

- Április 5-én, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartottunk. 

- Április 10-én, pénteken a nehezen érthető igehelyekről beszélgettünk bibliaórán a Zatureczky családnál.   

- Április 19-én, vasárnap a Koreai Amen Church-el istentiszteletet tartottunk, majd közösen ebédeltünk.   

- Április 26-án, vasárnap a 60 évi megtartatásunkért adtunk hálát Dr. Ódor Bálint nagykövet, Németh  

Zsolt parlamenti bizottsági elnök, és a KMKT képviselőivel együtt.  

- Május 2-án, szombaton lelkipásztor Nanaimoban hirdette az igét.   

- Május 3-án, vasárnap délután Dr. Orbán Levente és Aman fogadtak örök hűséget egymásnak.    

- Május 7-én, csütörtökön 88 éves korában elhunyt Máté István, gyülekezetünk 48 évig kántora.  

- Május 10-én, vasárnap, anyák napján kereszteltük Jung Elizabeth Zoe kisleányt, majd ebéddel és  

gyermekeink műsorával köszöntöttük asszonytestvéreinket. 

- Május 14-én, áldozócsütörtökön emlékeztünk Jézus mennybementelére. 

- Május 22-én, pénteken a Dobos családnál bibliaórát tartottunk: Legyetek felkészülve!  

- Május 24-én, pünkösd vasárnap úrvacsoraosztást tartottunk és konfirmációi fogadalmat tett Rada Pop.   

- Május 30-án, szombaton templomunkban búcsúztunk Máté Istvántól, 48 éven át hűséges kántorunktól.  

- Június 7-én, vasárnap Nt. Szamosközi László hirdette az igét, mert Nt. Szigeti Miklós és Zathureczky  

Csilla a Presbyterian Church in Canada, General Assembly-n mint küldöttek voltak jelen.  

- Június 21-én, vasárnap apák napján ebéddel és műsorral köszöntöttük férfitestvéreinket – és egyben   

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

- Július 12-én, vasárnap Nt. Bocskorás Bertalan calgary-i lelkész szolgált lelkipásztor szabadsága idején. 

- Július 25-én, szombaton Siska Attila és Fruzsina léptek házassági szövetségre templomunkban.  

- Július 26-án, vasárnap templomunkban tartottuk éves Piknikünket.  

- Augusztus 2-án, vasárnap Nt. Szamosközi László nyugalmazott lelkész szolgált lelkész szabadsága alatt.  
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- Augusztus 9-én, vasárnap Zathureczky Csilla presbiter hirdette az igét lelkész szabadsága idején.  

- Augusztus 15-én, szombaton kötöttek házasságot templomunkban Törjék Grant és Julianna.  

- Augusztus 22-én, szombaton házastársi szövetségre léptek templomunkban Rákó Ferenc és Aczél Ágnes. 

- Augusztus 23-án, vasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt istentiszteleten emlékeztünk új kenyérre.  

- Augusztus 31. és szeptember 5. között tartotta a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség gyermektáborunkat  

magyarországi Körösi ösztöndíjas fiatalok vezetésével. 

- Szeptember 6-án, vasárnap istentisztelet keretében kereszteltük Horváth Zoey csecsemőt.  

- Szeptember 12-én, szombaton Missionban búcsúztunk Sebestyén Andrástól.  

- Szeptember 20-án, vasárnap lelkipásztort Dr. Mészáros Margit presbiter helyettesítette igeszolgálattal.  

- Október 4-én, vasárnap délután lelkész Nanaimoban is istentiszteletet tartott.   

- Október 11-én, vasárnap az istentisztelet után a Falatnyi Erdély c. kiállítást tekinthettük meg.  

- Október 25-án, vasárnap a Koreai Amen Church-el közös istentiszteletet és ebéden szolgálatunk együtt,  

majd mi külön Csendesnapot tartottunk. 

- Október 30-án, pénteken este Ft. Zán-Fábián Sándor reformációi bibliaórán szolgált a templomban.  

- November 1-én, vasárnap az istentiszteleten Ft. Zán Fábián Sándor a Kárpátaljai Magyar Református  

Egyház püspöke hirdette az igét és osztotta az úrvacsorát, majd a Magyar Házban tartott ünnepi  

jótékonysági ebéden előadással szolgált. 

- November 7-én, szombaton hirdettük a feltámadás evangéliumát Paulik Gyulára emlékezve. 

- November 20-án, pénteken bibliaórai közösségben voltunk együtt Horváth Enikő otthonában.  

- November 23-án, hétfőn este gyülekezetünk kis csapata a Hastings, Potter’s Place misszióban szolgált. 

- November 28-án, szombaton tartotta egyházunk Bethlen Kata Női Köre éves őszi-téli bazárunkat.  

- November 29-én, vasárnap advent kezdetén úrvacsoraosztást tartottunk.  

- December 19-én, szombaton a lelkész és gyermekeink szolgáltak a Magyar Otthon karácsonyi műsorán. 

- December 20-án, vasárnap közös ebéden, majd műsorral ünnepeltük Megváltónk érkezését.  

- December 25-én, csötörtökön, karácsony napján úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi  

istentiszteleten emlékeztünk Jézus Krisztus születésére. 

- December 27-én, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük Harnagea Mark Edward-t.  
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A presbitérium 2015 évi beszámolója 
 

„...akármit cselekesztek is, mindent az Isten dicsőségére műveljetek”  

1Korinthus 9:13 

  

Igen, arra törekszünk, hogy Isten dicsőségére cselekedjünk és munkálkodjunk. 

Legjobb tudásunk szerint igyekszünk megoldani a feladatokat, problémákat.  

2015 elejétől, Miklós Szilvia helyett Csapó Hajnalka vette át a presbiteri 

tisztséget. 

2015 folyamán 10 presbiteri gyűlést tartottunk. Istentiszteleteket, úrvacsoraosztást a megszokott 

rendben tartottuk meg. Bibliaórák ebben az évben is havonta voltak, mindig egy-egy gyülekezeti tag 

otthonában. Jó érzés hogy ilyen testvéri közösségben, igazi családi közvetlenséggel, nyitottan tudunk 

beszélgetni, tanulni is egymástól, vezetgetni egymást mind közelebb az Úr Jézushoz. 

A szórványszolgálat most is rendszeres: Szigeti Nt. úr végzi Nanaimoban. 

Heti missziós istentiszteleti szolgálata is rendszeres a hajléktalanok között. Ez a munka most kibővült 

– 2015 decemberétől kezdve – a szervezők gyülekezetünktől is segítséget kértek a hajléktalanok missziós 

szolgálatában. Havonta egyszer esti szolgálatra kértek fel, részvétellel és vacsoraelkészítéssel. Nagy öröm, 

hogy már eddig is 8-10 önkéntes jelentkező kapcsolódott bele ebbe az áldozatos munkába, akik saját 

bevallásuk szerint maguk is gazdagodnak ezáltal a szolgálat által. A beteglátogatás folyamatos, a 

lelkipásztor és alkalmanként egy-egy presbiter látogatja az öregeket, betegeket. A karácsonyi látogatásokat 

és a kis ajándékcsomagokat örömmel és köszönettel fogadták. Telefonkapcsolatot is tartunk azokkal, akik 

nem tudnak eljönni a templomba. Jó látni és megtapasztalni, milyen hálásak a törődésért. Köszönjük Márton 

Ida szolgálatát, aki intézi a gyülekezet tagjai által aláírt képeslapokat, jókívánságokkal, rájuk gondolással 

azoknak, akik betegség miatt nem tudnak közöttünk lenni. 

Jó kezdeményezésnek bizonyult Orbán Melinda ötlete: imaláncot szervezni. Előzetes megbeszélés 

alapján, ugyanabban az időpontban mindenki a maga otthonában, de így közösen imádkoztunk több 

alkalommal, beteg vagy valamilyen krízisben levő testvérünkért, ahogy Jakab apostol 5:6 mondja: „... 

imádkozzatok egymásért, … mert igen nagy az ereje az igazak buzgóságos könyörgésének.” 

A tavaly tervezett újfajta istentiszteletek részben valósultak meg. Az “Amen” koreai gyülekezettel 

közösen két ilyen alkalmunk volt, mindkettő áldott testvéri együttlét, utána közös ebéddel. A hangszeres 

ifjúsági istentiszteletet nehéz megszervezni: nagyok a távolságok, sok az elfoglaltság, munka után nehéz 

összehozni a próbákat. Egy alkalommal, éppen húsvét vasárnap mégis sikerült színesíteni ünnepi 

istentiszteletünket zenekarral, ifjúsági énekek éneklésével.  

Két alkalommal tartottunk missziós istentiszteletet és ebédet. Jól működik, folytatni szeretnénk ezt a 

kezdeményezést. Ökumenikus alkalomra 2015-ben nem került sor. 

A szószéki szolgálatot a lelkipásztor szabadsága alatt Nt. Szamosközi László lelkipásztor, Dr. 

Mészáros Margit és Zathureczky Csilla presbiterek látták el. 

„Csendes napot” kétszer tartottunk. Ezek igen áldott alkalmak; lehetőségünk volt az elmélyülésre, 

érdekes témákról beszélgettünk. Köszönet Dr. Mészáros Margit presbiternek a szervezésért, a lelkiismeretes 

felkészülésért, a gondolkodásra késztető előadásért. Dicsőség és hála Istennek, hogy ezáltal is Hozzá 

közelebb kerülhetünk. Margitnak külön köszönet a weboldal szerkesztéséért.  

Köszönet Németh Zoltán presbiter testvérünk sok munkájáért a templom körüli teendőkben. 

A 2015-ös General Assembly-t Vancouverben tartották, amelyen Nt. Szigeti Miklós lelkipásztor és 

Zathureczky Csilla presbiter vettek részt, így ők közvetítik a gyülekezet felé a jövőbeni terveket, 

elvárásokat, megvalósítani valókat.  

Őszi, éves ünnepi alkalmunk vendége Ft. Zán-Fábián Sándor püspök úr volt Kárpátaljáról, Ukrajnából. 

Előadásában az ott élő magyarok életéről, küzdelmeiről, nehézségeiről, és a csodálatos, Isten kegyelméből 

kapott egységről, és az elért eredményekről vallott. A Magyar Házzal közösen szervezett rendezvény 

jótékonysági gyűjtést is eredményezett, közel 5000 dollárt tudott a vancouveri magyar közösség elküldeni 
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a Kárpátaljai Gyülekezet részére, elsősorban gyermekek megsegítésére, amelyet a Kanadai Presbiteriánus 

Egyház kiegészít. 

Az elmúlt év folyamán volt ugyan személyi lemorzsolódás, de újak is jöttek. Nagy öröm számunkra, 

hogy többen kapcsolódnak be a közösségi munkába. Többen segítenek a rendezvényeken, a gyermekek 

közötti munkában; sikerült megszervezni a virág, kávé, sütemény rendszeres, vasárnaponkénti 

előkészítését. Nagyobb az érdeklődés, a részvétel, köszönjük. 

A Női Kör munkáját most is szeretném külön megköszönni a presbitérium nevében. Faragó Kati és 

Tóni másfél évtizeden keresztül rengeteget dolgoztak, fáradoztak, most átadták a szolgálatot: a Női Kör 

Csapó Hajnalka vezetésével dolgozik tovább. Bízunk benne, hogy Isten kirendeli a segítőtársakat, és 

közösen továbbra is lelkesedéssel, és eredményesen tudunk majd dolgozni egymásért, Isten dicsőségére.  

Tudjuk, hogy Isten velünk van és megsegít. Figyeljünk Rá, legyen tudatos bennünk, hogy Ő gondot 

visel ránk és ez biztonságot és békességet ad mindennapi életünkben. Egymás kezét fogva valljuk, hogy 

„Uram... Neked gondod van minden utamra. Minden oldalról körülfogtál, kezedet rajtam tartod” (Zsolt 

139: 3, 10). Úgy legyen.                                                       Zathureczky Csilla – presbiter, jegyző 
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2015-ös évi egyházi statisztikai adatok  
 

56 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2015-ben is. Az 52 

vasárnap mellett áldozócsütörtkön, nagypénteken, karácsonykor, és újév napján volt 

istentisztelet templomunkban.  

 

Lelkipásztor és Zathureczky Csilla presbiter hivatalos kiküldöttek voltak június elején 

a Presbyterian Church in Canda éves fő gyűlésére a General Assembly-re, ezért június 

7-én, vasárnap Nt. Szamosközi László, gyülekezetünk nyugalmazott lelkésze végezte az istentiszteleti 

szolgálatot. Július 12-én, vasárnap Nt. Bocskorás Bertalan Calgary-i lelkipásztor szolgált közöttünk a 

szabadságon lévő lelkészt helyettesítve; augusztus 2-án Nt. Szamosközi László, 9-én Zathureczky Csilla, 

szeptember 20-án pedig Dr. Mészáros Margit végezték a helyettesítést. Október 25-én Rev. David Choi a 

Koreai Amen Church lelkésze hirdette az igét közös istentiszteletünkön. November 1-én Ft. Zán Fábián 

Sándor a kárpátaljai püspök úr hirdette az igét, és osztotta az úrvacsorát köztünk. Ezek alapján 7 alkalommal 

helyettes- vagy vendégigehirdető, 49 alkalommal Nt. Szigeti Miklós, a gyülekezet lelkipásztora hirdette 

Isten igéjét.  

 

2015-ben az istentiszteletek átlagos látogatottsága kismértékben csökkent. 2007-ben és 2008-ban 47, 

2009-ben 51, 2010-ben 45, 2011-ben 47, 2012-ben 49, 2013-ban 44, 2014-ben 46, 2015-ben 43 felnőtt 

igehallgató volt jelen átlagosan egy istentiszteletünkön. 

Az évek átlagai mindig kismértékben változnak, de alapjában kiegyensúlyozottnak mondható.  2015-

ben április hónapban voltunk a legtöbben 74-en, júliusban pedig a legkevesebben 31 felnőtt 

igehallgatóval 
Az istentiszteletek látogatottsága egyenletesnek mondható, a kismértékű csökkenés hűséges, idős 

testvéreink fizikai állapotának romlásából eredő elmaradásából, és a magyar iskolába járó családok 

templomba járásának csökkenéséből ered.  

 

Ezt mutatja az is, hogy 2015-ben átlagosan 12 gyermek volt jelen egy istentiszteleten, amely 

kismértékű csökkenés a fent jelzettekből következik. Hiszen 2014-ben átlagosan 15 gyermek, 2013-ban 

átlagosan 16, 2012-ben 17 volt a statisztikai átlag.  

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!  

 

Keresztelés 
  

Március 22-én, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük Magó Juliette Rose csecsemőt – Magó 

István és Magó Szilágyi Izabella kislányát.  
 

Május 10-én, vasárnap anyák napján részesült a keresztség 

sákramentumában Jung Elizabeth Zoe – Jung László és Bálint 

Éva kislánya.  
 

Szeptember 6-án, vasárnap Horváth Zoey Judith 

keresztelésének örvendezhettünk a családdal, Horváth Joseph 

James és Horváth Maczucza Katalin szülőkkel együtt.  
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December 27-én, vasárnap az istentisztelet keretében a 

keresztség sákramentumában részesült Harnagea Mark Edward 

csecsemő, Harnagea Rares és Harnagea Gáspár Enikő kisfia. 
 

2014-ben négy gyermek részesült a keresztség 

sákramentumában, és lett Isten szövetséges népe tagjává 

gyülekezetünk közösségében.  

 

Esküvő 
 

Április 4-én, szombaton Chilliwack-on kötöttek házasságot Klementisz 

László és Bukta Adrienn. 
 

Május 3-án, vasárnap este templomunkban fogadtak örök hűséget 

Orbán Levente és Aman.  
 

Július 25-én, szombaton léptek házassági szövetségre Siska Attila és 

Petris Fruzsina Éva.  
 

Augusztus 15-én, szombaton kötötték össze életüket a 

házasság kötelékében Grant Hoyme és Törjék Julianna.  
  

Augusztus 22-én, szombaton 

házasodtak össze templomunkban Rákó 

Ferenc és Aczél Ágnes.  

 
 
Konfirmáció 
 

Május 24-én, pünkösdvasárnap konfirmációi fogadalommal erősítette meg 

keresztelési elhívatását Rada Pop, Magyar Katalin kántorunk, és Emilian Pop 

felnőtt leánya. 

 
 

Temetés 
 

Május 30-án, szombaton búcsúztunk 48 éven át szolgatársunktól, kántorunktól, 

Máté István-tól.   
 

Szeptember 12-én, szombaton a Missionban vettünk búcsút Sebestyén András-tól. 
 

November 7-én, szombaton hirdettük a feltámadás evangéliumát Paulik Gyula 

gyászistentiszteletén.  
 

  

„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 
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Bibliaórák 
 

Januártól májusig minden hónapban, valamint novemberben voltak 

bibliaórai alkalmak befogadó kedves testvérek otthonában. Köszönjük 

Dobos Richardnak és Andreának, Sinka Istvánnak és Török Ildikó 

Katalinnak, Zathureczky Péternek és Csillának, Horváth Enikőnek a 

befogadást. Október 31-én ünnepi vendégünk, Ft. Zán Fábián Sándor 

tartott reformációi bibliaórát a templomban.  

 

Csendesnapok 
 

Hálát adunk Istennek, hogy tervezett évi két alkalmunkat áldásosan 

megtarthattuk. Március 29-én, virágvasárnap a közös, missziói ebéd után 

a misszióról beszélgettünk. Október 25-én – a koreaiakkal közös 

istentisztelet után – volt ismét Csendes nap, témája a vallások és az 

evangélium összehasonlítása volt.  

Köszönet Dr. Mészáros Margit presbiternek, aki a gondosan felkészül 

és vezeti az alkalmakat sokak épülésére, Isten dicsőségére! 

 

Koreai Amen Church-el összevont 
istentiszteletek 

 

Szeretnénk rendszeressé tenni, ami 2015-ben magvalósult, hogy a templomunkban szolgáló Koreai 

Amen Church-el, amely egy ifjúsági gyülekezet, egy évben két alkalommal közös istentiszteletet tartunk 

angolul – amelyre meghívhatjuk angolul beszélő barátainkat, rokonainkat is. Az elmúlt évben április 19-én, 

és október 25-én voltak ilyen összevont istentiszteletek. Áprilisban Nt. 

Szigeti Miklós hirdette az igét, angol könnyűzenei egyházi énekeket 

énekeltünk, és a koreai gyülekezet készített ebédet, amelyet közösen 

elfogyasztottunk. Októberben Rev. David Choi prédikált, a mi 

énekeskönyvi énekeinket énekeltük angol nyelven orgona kísérettel, és 

gyülekezetünk Női Köre látta vendégül a jelenlevőket. Legyen még sok 

ilyen alkalom!  

 

 
Potter’s Place Mission  

 

Rev. David Choi-on keresztül – aki a templomunkban szolgáló Amen Church lelkipásztora – Nt. Szigeti 

Miklós is bekapcsolódott már évek óta a Vancouver East Hastings-en folyó missziós gyülekezet munkájába. 

Nincstelenek, hontalanok, függőségekben, szellemi, lelki problémákkal élők közt folyik ez a szolgálat. 

Minden délben és este ingyen adnak ételt, amelyet összekapcsolnak istentisztelettel. Rev. Debora Chen 

vezető lelkész felkérésére gyülekezetünk is bekapcsolódott 2015 novemberétől a misszió munkájába – 

legyen ez a szolgálat is sokak épülésére és Isten dicsőségére!  
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Beszámoló a 2015-ös évi kántori szolgálatról 
  
„A segítség bár néha késik, De bizonnyal eljön végre; A várakozás rosszul 

esik, De majd válik idvességre; Mi lassan jő, bizonyosabb, Ami késik 

kívánatosabb: Légy csendes szívvel”  

(Magyar Református Énekeskönyv 400b:4) 

 

Zenei szemszögből nézve, a 2015-ös év sok változást hozott a gyülekezet 

életében: új kántor, új hangszer, más éneklési stílus. 

Először is köszönetemet szeretném kifejezni az egész gyülekezetnek, 

hogy mily meleg szívvel fogadtak, otthon éreztem magam rögtön a 

gyülekezetben. Sajnos Máté István kántor, rövidesen azután, hogy átvettem 

tőle a szolgálatot, elhunyt. Isten nyugosztalja békében.  

A zenei szolgálat stílusa megváltozott: az énekeket mindig a lelkipásztor választja, hogy a zenei dicsőítés 

teljes összhangban legyen az igehirdetéssel. Az énekek gyönyörűek, óriási választék van a korál könyvben. 

Tiszta szívvel egyetértek Nt. Szigeti Miklóssal, hogy azért van olyan sok, hogy nagyobb választékkal 

énekeljünk.  Szerintem mindenki épülésére szolgál, ha a gyülekezet minél több éneket ismer. Az énekeket 

kissé gyorsabban és a leírt ritmussal játszom az orgonán, amihez a gyülekezet jól alkalmazkodott.  

A zenei szolgálat szempontjából talán a legnagyobb esemény az új orgona beszerzése volt.  

A régi orgona nem templomi hangszernek készült. A manuálok nagyon kis terjedelműek voltak, nagyon 

szűk volt a repertoár, amit le lehetett játszani rajta. Sokszor még a gyülekezeti énekek hang terjedelme is 

nagyobb volt, mint a hangszer manuálja. 

A presbitérium és Nt. Szigeti Miklós felkérésére körülbelül október elején kezdtem nézelődni egy 

megfelelőbb hangszer után. Az új hangszerek nagyon drágák voltak. Árban és minőségben megfelelő 

használt hangszert nem találtam, hiába telefonáltam, mentem személyesen sok helyre. Belső nógatásra 

elmentem egy magánszemélyhez, egy vietnami római-katolikus hívő ember otthonába, gondoltam ez lesz 

az utolsó orgona, amit megnézek, feladom a keresést. Kiderült, hogy ez az ember egy orgona gyűjtő és a 

garázsában 10-15 orgona volt. Mivel tetszett neki orgona játékom, megkért, hogy játsszak egy orgonán, ami 

a házában volt, nem a garázsban. A házában lévő orgonát nem szándékozott eladni, de szerette volna hallani 

a hangját és egy pár templomi éneket rajta.  Ő maga nem tudott a hangszeren játszani, meg szeretett volna 

tanulni, de nem igazán sikerült az évek folyamán. A garázsban lévő orgonák is jó állapotban voltak, de 

sokkal régebbiek és nagy beszerelés kellett volna hozzájuk. A hangjuk önmagukban gyenge volt, hogy 

vezesse a gyülekezetet. A házban lévő orgona, egy Rodgers, Scarborough 110 modell, rögtön nagyon 

megtetszett, de hiába, mert nem volt eladó. Nagyon elcsüggedtem.  

Az Úr segítségével lendült mozgásba minden.  Egy pár nap múlva üzent a vietnami hívő, hogy mivel az 

orgona templomunknak kellene, úgy döntött, hogy felajánlja eladásra. Attól a perctől fogva az akadályok 

maguktól elsimultak. Az ár, amit kért fantasztikusan jó volt, töredéke előző áraknak. Nt. Szigeti kérésére 

Schulek Gáspár (aki szakértő az orgonák működésében) szabad volt, hogy megnézze a hangszert, kipróbálja 

a regisztereket, hogy minden jól működjön. Köszönöm Gáspárnak, hogy időt szánt a hangszerre és 

kérdéseimre is. Sokat tanultam tőle. A fuvarozók mintha vártak volna a lelkész úr telefonhívására, hogy 

méltányos áron elszállítsák a hangszert, mert pont akkor volt szabad idejük, ami ritkaság. A régi orgonát 

elvitte valaki a koreai gyülekezetből, tehát a hely is felszabadult időben. Egy pár nap alatt hirtelen volt egy 

nagyon jó állapotban lévő, kiváló orgona, ami pont befért a régi orgona helyére, nem kellett drága 

változtatásokat csinálni a templomban sem. A vietnami hívő még adományozott is a templomnak. Az 

orgona árat, a teljes összeget, egy gyülekezeti testvérünk kifizette, tehát gyűjtést sem kellett végül tervezni 

az orgona miatt. Legyenek áldottak.  Egy pár égő hiányzott a kottatartónál, aminek Németh Zoltán presbiter 

utánajárt és kicserélt. Zathurecky Csilla presbiter áttette a gyönyörű varrottast az új orgonára. Az új 

hangszer úgy betalál templomunkba mintha mindig is odaszánták volna. Köszönöm mindenki segítségét, 

hozzájárulását. 
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Egy másik kiemelkedő esemény a zenei szolgálatban a Karácsonyi kórus előadása volt. Hetente kétszer 

volt próba: szerda este és vasárnap Istentisztelet előtt. Kórustagok szép számban gyülekeztek, kinek mikor 

engedte meg az ideje. Köszönöm a kórustagoknak hogy sok időt, gyakorlást áldoztak a kórusra. Főleg a 

szerda esti próbák néha nagyon elhúzódtak, de mindenki kitartott. Ugyancsak köszönöm Tamás Csilla, 

Szigeti Márti és Szigeti Ilona segítségét, hogy megtanítottak a gyerekeket a Gloria-ra, így gyerekek és 

felnőttek együtt felléphettek dicsérő énekkel. Köszönöm Nt. Szigeti Miklós hozzájárulását. Az ő ötlete, 

bíztatása, jelenléte, humora nagy segítség volt.  

A kezdő idézet a 400b számú éneknek 4. versszaka. Beszámolóm befejezném az első versszakkal: 

„Légy csendes szívvel es békével, Életednek Istenében; Ő bír örömnek bőségével, Vele boldogulsz 

mindenben. Ő kútfőd és fényes napod, Őtőle jön minden vígságod: Légy csendes szívvel” 

        Tisztelettel: Magyar Katalin – kántor 
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A Bethlen Kata Női Kör 2015. évi beszámolója 
 

Szeretetteljes kapcsolat jellemezte a Női Kör elmúlt évi tevékenységét. Az asszonytestvérek és a 

férfitestvérek is derekasan helytálltak, egyetértésben, szeretettel végezték munkájukat. Úgy érzem, a vállalt 

feladatunknak most is sikerült eleget tennünk. Krisztus iránti elkötelezettséggel dolgozunk református 

örökségünk megőrzéséért, templomunk fennmaradásáért.  

Rendezvényeink jól sikerültek (ebédek, piknik, bazárok). Az egyik kiemelkedő rendezvényünk az őszi 

bazár. Most is voltak hurka- és kolbász hegyek, aminek készítése különleges esemény. Igaz, hogy nagyon 

fárazstó munka, de olyan jó a hangulat, hogy nincs idő a fáradtságra gondolni. Szeretném, ha új segítők is 

jelentkeznének a jövőben, hogy a jó hangulatot tovább adhassuk.  

A finom süteményekkel megrakott asztalok is rövid idő alatt megürültek. Köszönet minden segítő 

kéznek, aki ehhez hozzájárult.  

Mint tudják, az elnöki tisztségemről lemondtam. Köszönöm minden kedves testvéremnek azt a sok-sok 

segítséget, amit a hosszú évek során kaptam.  

Kívánok az új elnöknek jó egészséget és sok-sok segítséget a munkájához!  

Mert Istenben bízom, nem félek, hogy a jövőben is lesznek segítő kezek építőmunkánk 

megvalósításához!  

Faragó Kati – a Női Kör elnöke  
 

 

 

 

„Mert akik jól szolgálnak, azok szép tisztességet 

szereznek maguknak, és nagy bátorságot nyernek a 

Jézus Krisztusba vetett hit hirdetésére”.   

1Timóteus 3:13 

 

 
Nagyon szépen köszönjük, kedves 
Kati és Tóni! Az Úr Jézus vezérel- 

jen, használjon, áldjon meg 
benneteket mindenben továbbra is! 
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Beszámoló a gyermekek közötti szolgálatról 2015-ben 
 
 

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba 

vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos 

világosságára hívott el titeket.” 1Péter 2:9 

 
 

Miért is vagyunk a templomban? Kik is vagyunk mi? Honnan jöttünk, és hová tartunk? – 

Ilyen és hasonló kérdéseket szoktam feltenni vasárnaponként a kiskamaszok hittan csoportjában. Sokféle oldalról 

közelítjük meg a megoldást, amit aztán az ige alapján igazolunk, vagy cáfolunk. Csodálatos tudni, hogy Isten 

akaratából születtünk meg. Ő választott ki, hogy királyi családba tartozzunk, és Ő választott ki arra is, hogy az Ige 

hallgatói legyünk ebben a templomban. Nagyon őszinték és nagyon elgondolkodtatóak a beszélgetések a 11-14 éves 

korú gyermekekkel.  

Nagyszerű segítőtársam ebben a szolgálatban Szőke Szabolcs presbiter, aki ragyogóan érti a korosztály nyelvét, 

és hitelesen beszél nekik hitéről.  

A 6-10 éves korú gyermekek foglalkozásait Dobos Andrea és Kovács Ica vezette. Mindketten minden alkalommal 

igen felkészülten, színes szemléltető anyagokkal várták a gyermekeket, hogy minél több bibliai történetet 

ismerhessenek meg, és Isten szeretetét tolmácsolhassák.  

Hálás a szívem a szolgatársakért, a szülőkért, akik elhozták a gyermekeket, és a gyermekekért, akiket taníthatunk, 

szerethetünk egy-egy alkalommal. Szívem szerint minden Vancouverben élő magyarul legalább értő gyermeknek 

megpróbálnám átadni Isten üdvözítő kegyelmének üzenetét, de sajnos igen kevés szülő érzi ezt aktuálisnak, fontosnak 

gyermeke számára. Folyamatosan imádkozom azért, hogy Isten engedje meglátni nekik ennek nélkülözhetetlenségét 

gyermekük igazi boldogságához, és kérem Szentlelkét, hogy a hittanórákon jelen legyen velünk.  

Számos kimagaslóan szép ünnepi alkalom részesei lehettünk, ahol gyermekeink szerepeltek kibővülve a csak 

magyar iskolába járó diákokkal. Időrendben:  

- Április 26-án, vasárnap ünnepeltünk egyházunk 60. éves megalakulását számos kanadai magyar közösségi, 

és magyarországi állami vezető jelenlétében, ahol a gyermekek bemutatót adtak tudásukból, munkájukról.  

- Május 10-én, vasárnap, Anyák napján szép műsorral köszöntötték az Édesanyákat, Nagymamákat. 

- Június 21-én, Apák napján versekkel és énekkel tették ugyanezt Édesapáknak, Nagypapáknak. 

- December 20-án, advent utolsó vasárnap gyermekeink színdarabot adtak elő, amelyben a hópelyhek nem 

akarták elhagyni kényelmes égi lakóhelyüket, pedig a gyerekek már nagyon várták a havat. Aztán mégis 

áldozatot hoztak, nem bánva, hogy besározódnak, megtapossák őket. Így jött el közénk, értünk Jézus 

karácsonykor. A gyermekek együtt énekelték a glóriát a felnőtt kórussal.  

A műsorok szervezését Szamosközi Tünde szaktanár nélkül már el sem tudom képzelni. Irodalmi, nyelvi és 

történelmi tudása mellett fantasztikus kézügyessége és szorgalma miatt nélkülözhetetlen. Tamás Csilla tanárnőnk 

pedig hol furulyájával, hogy énektudásával erősítette gyermekkórusunkat. Új ovónénink, Kerekes Magdolna is 

ragyogó segítséget jelentett a kiskorúak tanításával, vezetésével, foglalkoztatásával a próbák és műsorok alatt.  

Köszönet illeti a Kálvin Magyra Oktatási Szövetséget és vezetőjét, Demeter Zelmát. Minden programot közösen 

megvitatva, a feladatokat elosztva hajtunk végre. Az idei nyári táborunkat is, amelynek programfelelősei 11 órától a 

magyarországi Körösi Csoma Program ösztöndíjasai voltak: Nagy Alexandra, Naszák Szilvia és Troskó László. 

Köszönjük szépen odaadó munkájukat és a színes programokat. A reggeli órákban két csoportban 

hittanfoglalkozásokat tartottunk. Dr. Mészáros Margit kérésünkre a világvallásokat hasonlította össze a keresztyén 

vallásunkkal, amelyet egy ragyogó előadással zártak. Jómagam Isten szakácskönyvéből válogattam („ti vagytok a 

föld sója…”, „aki ebből a vízből iszik, soha nem szomjazik meg…”, „én vagyok az élet kenyere…” stb.) s állítottam 

össze egy menüt a hét végére. Még a tiszteletes úr is beállt közénk álruhában, Mózesnek öltözve. A hét utolsó napján 

a tábor csodálatos hajókirándulással zárult, a szülők részvételével, igazi kikapcsolódással.  

Általában egy-egy műsor szervezése alatt már gondolkodunk, hogy a következő évben mi legyen a fő téma, üzenet. 

Most éppen a Hit, Remény, Szeretet hármassága foglalkoztat bennünket. Kérjük Isten segítségét, hogy adjon hitet, 

reményt, szeretetet a gyermekmunkásoknak közösségünkben, hogy ugyanolyan elkötelezettséggel folytassák 

szolgálatukat ebben az évben is, ahogyan az elmúlt évben tették.                                       

Szigeti Márta – pedagógus 
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Beszámoló a weblapjainkról 
 

1. Gyülekezetünk weblapja: http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-

egyhaz.org 

Az elmúlt évben kevesebb időm volt a lappal foglalkozni, de a legfontosabb 

információ vagy változás fent van az oldalon, és ennek ellenére is növekvő tendenciát 

mutat a látogatottság. Az országok közül Kanada, Magyarország, USA és Románia 

jár az élen. A 129 megtekintés és 39 új látogató a pillanatnyi állapot (2016. 1. 26). A 

klikkelésben benne van a szerzői szerkesztés is. 2016-ban igyekszem újabb cikkeket 

feltenni, hogy növekedjen a forgalom. Várjuk a bizonyságtételeket, írásokat! 

     
2. Nt. Szigeti Miklós blogja: https://vanemre1955.wordpress.com 

Visszaesett a forgalom, mert elmaradtak a cikkek, idehirdetések, érdemes lenne felújítani ebben az évben. 

Dolgozunk azon, hogy hangfájlok formájában megoldható legyen az igehirdetések közzététele. A 

Tárogatóban és más sajtóban megjelent cikkeket fel kellene tenni ide is, ahogy induláskor volt. 

 

3. A presbitérium hírlapja: http://emrepresbiterium.wordpress.com 

Továbbra is működik, aktuális beszámolókkal, bár számuk tavaly lecsökkent és visszaesett a forgalom, de 

még így is sokan látogatják. Felhasznált tárhely: 23%. Megtekintés:1907; látogató: 759; Megtekintés a 

látogatáskor: 251. (A 118/46 a pillanatnyi állapot). 

 

 
Facebook oldallal is rendelkezünk: https://www.facebook.com/pages/Vancouveri-Első-Magyar-

Református-Egyház/549007498553004?fref=ts A presbitériumnak is van facebook csoport megjelenése: 

https://www.facebook.com/groups/229259083839684/ A weboldalainkhoz, blogjainkhoz tartozó e-mailek: 

vanemre1955@gmail.com;  emre.presbiterium@gmail.com 

Sokan tájékozódnak a Facebookról, de azt gondolom, hogy a weboldalakra továbbra is szükség van, nincs 

mindenki fent a facebookon és nem minden formátumot lehet feltenni a facebookra. Jól kombinálhatóak 

egymással az oldalalak. Az intereneten való megjelenés gyülekezeti életünk épülésére szolgál, kérem a 

testvéreket, látogassák rendszeresen és terjesszék az ismerőseik körében az oldalainkat, hozzászólásaikkal 

tegyék még élőbbé a honlapjainkat!  Terveink szerint a 2016-os évben hangfelvételekkel bővítjük a 

szolgáltatást.                          

Dr. Mészáros Margit, presbiter, szerkesztő 

http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/
http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/
https://vanemre1955.wordpress.com/
http://emrepresbiterium.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Vancouveri-Első-Magyar-Református-Egyház/549007498553004?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Vancouveri-Első-Magyar-Református-Egyház/549007498553004?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/229259083839684/
mailto:vanemre1955@gmail.com
mailto:emre.presbiterium@gmail.com


19 

  

 

 

Templomkarbantartás 
 

Hála legyen az Úrnak azért, hogy minden évben szépül, fejlődik, alakul templomunk. Kirendeli Isten 

erre is mind a személyi, mind az anyagi eszközöket. Külön köszönet Németh Zoltán presbiternek, 

templomunk műszaki gondnokának, és Zathureczky Péternek az odafigyelésért, a törődésért, hogy van 

gazdája az épületnek! Az elmúlt esztendőben is léptünk előre – köszönet érte mindazoknak, akik ebben 

segítettek, és dicsőség az Istennek! Felsorolásszerűen, képekkel:  
 

- A kisház (raktárépület) rendbetétele, takarítás, szortírozás.  

- A vészkijárati lépcső alatti tároló rendbetétele, takarítás, szortírozás, lámpa-szerelés.  

- A harangozás automatizálása.  

- Műszaki fejlesztés új orgonánk beszerzése is.  
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Tervezett rendezvényeink 
2016. évben 

 

Január 1. péntek –  Újévnapi istentisztelet.  
 

Január 3. vasárnap – Újévi istentisztelet, úrvacsoraosztás.                                           
 

Február 14. vasárnap –   Böjt első vasárnapi úrvacsoraosztás. 
 

Február 21. vasárnap –   Gyülekezeti Közgyűlés.  
 

Március 12. szombat –   Tavaszi Bazár. 
 

Március 20. virágvasárnap –  missziói ebéd, csendesnap.  
 

Március 25. nagypéntek –   Jézus váltsághalálára emlékező istentisztelet. 
 

Március 27. húsvétvasárnap –  Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. 
 

Április 17. vasárnap –   közös istentisztelet a Koreai Amen Church-el.  

 

Május 8. vasárnap, anyák napja – Ünnepi ebéd, műsor. 
 

Május 15. pünkösdvasárnap –   Úrvacsoraosztás.  
 

Június 19. vasárnap –   Apák napja, ebéd, műsor, egyben iskolai évzáró ünnepség. 
 

Július 31. vasárnap –   Piknik a templomban. 
 

Augusztus 21. vasárnap –   Magyar államalapítás, új kenyér ünnepe, úrvacsoraosztás. 
 

Augusztus 29. hétfőtől – szeptemben 2 péntekig – Gyermektábor. 
 

Szeptember 25. vasárnap –   Magyar Iskola első tanítási nap. 
 

Október 2. vasárnap –   Gyülekezeti csendesnap. 
 

Október 16. vasárnap –   Koreai Amen Church-el közös istentisztelet. 

 

Október 30. vasárnap –   Új bor, reformáció ünnepe, úrvacsoraosztás. 
 

November 6. vasárnap –   Ünnepi istentisztelet és ebéd - Ft. Steinbach József dunántúli  

református püspök és Varnus Xavér orgonaművész. 
 

November 26. szombat –  Őszi-téli bazár. 
 

November 27. Advent első vasárnap –  Úrvacsoraosztás. 
 

December 18. Advent 4. vasárnap –  Ebéd, gyermekkarácsonyi ünnepség. 
 

December 25. vasárnap –   Karácsony napja, úrvacsoraosztás. 
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 

Gyülekezeti közgyűlés, 2015 február 15, istentisztelet után, gyülekezeti terem. 

Jelen van 23 fő. 

 

1. Ima, ének, gyülekezet élete képekben.  

2. 2014 februári közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása, lásd alább 7. pont. 

Hozzászólások, beszélgetés: ebédeken kevesebb a résztvevő, látogatottság es adakozás valamivel jobb. 

Kimaradt a beszámolóból: énekkar, missziós ebéd, Jung Anitáék megsegítése. 

- Páli Zsuzsa: anyagi beszámoló részletesebb kellene legyen, minden tervezett rendezvénynek külön 

    költségvetése kell legyen, jegyeket más személy árulja, mint aki főz.  

- Kollár Oti: a gyülekezeti pénztárt csinálta, a Női Kört Faragó Kati, akármikor meg lehet nézni a teljes 

könyvelést, a részleteket is. Ettől az évtől Mihály Marika vállalja a könyvelést.  

Felmerül, hogy a Női Kör adminisztrációját külön kell választani az elnöki munkától, nem lehet ugyanaz 

a személy az elnök és a pénztáros, mert szabálytalan. Sok a munka, Faragóék rengeteget dolgoznak, 

szívesen veszik a segítséget, átadnák a tudásukat, ha lenne jelentkező, a felelősséget is át kell vállalni. 

Lelkipásztor köszönetet mond Faragóéknak és Kollár Otinak. 

További javaslatok: Magyar Kati: lehetne reggeli, ebéd helyett; Mészáros M.: esetleg "pot luck", bar ez 

utóbbinak nincs anyagi haszna; Z. Csilla: régebben az Anyák- és Apák-napi ebédeket adományokból 

állítottuk elő; D. Zelma javaslat: mindig egy-egy család vállalja felváltva, a tiszta haszon annak a 

családnak legyen az adománya (adókedvezményes) aki készíti, Páli Zs. támogatja, egyhangúlag 

megszavazva. Szigeti Márta: feladat a gyermekek bevezetése, nevelése, tanítása a közösségi munkába. 

3. Szigeti Miklos, lelkipásztor: 3.1. Új, rendhagyó istentiszteletek bevezetése a) 1-2 alkalommal évente, 

közösen a koreai gyülekezettel, angolul, a két lelkipásztor felváltva végezné az igehirdetést, új lendületet 

adna mindkét gyülekezetnek, javasolja Balatoni Gy. támogatja Németh Z., persely 50/50%, borítékos 

adomány ki-ki a maga gyülekezetének. Szavazásnál egy ellene, a többi mellette, megszavazva. 

b) 1-2 havonta zenekaros istentisztelet (Kollár Z. -dob, Szőke Sz. -basszusgitar, Géczi E.-gitar, Kovarcsik 

A. -zongora. 

4. Kőrösi Csoma Program 2015-ben is lesz, mentor Szigeti Miklos, lelkipásztor.    

5. További köszönetnyilvánítások: gyermekmunka, bazárok, ebédek, szervezések, szószéki szolgálatok, 

felújítások (templomi külső munkálatok, színpad, vetítés, stb). 

6. Javaslatok: 6.1. Balatoni Gy: tájékoztató a presbiteri gyűlések végzéseiről: Hirdető, Web-lap; 

6.2. Mihály Margit: felülvizsgálni a kiadásokat is, ahol lehet, visszavenni belőle (pld. Hirdetőt 1 lapra); 

7. Beszámolófüzet együttes elfogadása: jav. Dr. Mészáros M., támogatja Páli Zs., egyhangúlag elfogadva. 

8.  8.1. Vagyongondnokok választása: javaslatok: Demeter Zoltan, Kollár Zoltan, Márton János és  

Németh Eszter. Javasolja Demeter Zelma, támogatja Herczeg Kati, egyhangúlag megszavazva. 

     8.2. Ellenőrök: Géczi Enikő, Pál Árpád: javasolja: Faragó A; támogatja: Balatoni Gy; megszavazva. 

    Az ellenőrök 2014 folyamán a könyvelést havonta átnézték. 

9. Hozzászólások: 9.1. Demeter Zelma: köszönet a gyermekek közötti munkáért; 

9.2. Zathureczky Cs.: a) köszönet a szülőknek a közösségi munkákban való részvételért; 

     b) beszámoló a Liban-i keresztyén táborról (Erdély), évekkel ezelőtt segélyt küldtünk nekik; 

9.3. Zathureczky P.: Vizsolyi Biblia első oldaláról eredeti másolat, ajándék a templomnak. 

10. Záróima. 

 

Gyűlés vége du. 3 óra. 

 

 

Nt. Szigeti Miklós, lelkipásztor                                                 Zathureczky Csilla, presbiter-jegyző   
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 

1955) 
2791 East 27th. Ave. 

VANCOUVER B.C. V5R 1N4 

 

 

 

BETHLEN KATA  

Női Kör kimutatása - december 31. 2015 

 

 

 

BEVÉTEL:      KIADÁS: 

 

Nyitóegyenleg  17,837.13       

                                                            Gyülekezetnek átadva jan. 1 12,815.16 

      Gyülekezetnek átadva jan. 21   3,500.00 

      Kálvin M. Okt. Szöv.-nek    1,000.00 

      Gyülekezetnek átadva  14,636.00   

Ebédek, Bazárok,              

Piknik, adományok 21,718.70           14,636.00 

_________________________________________________________________________________ 
                                 
 

 

Teljes bevétel  39,555.83            Teljes kiadás               39,095.46 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
          
 

 

 

                                             Teljes bevétel           39,555.83  

            Teljes kiadás          39,095.36  
         
            Könyv és bank           

            kimutatás                        460.37 Házi pénztár:  3.20  
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