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A Közgyűlés Rendje 

 

2018. február 18. vasárnap 

 

 

Gyülekezeti közös ebéd után: 

 

 

1. Közös ének: 457: 1, 2 , 5 „Tudom, hogy Jézus él…” 

 

1. Tudom, hogy Jézus él, Tudom, hogy ő segél, Nem bánthat gond és félelem, Ő van mindig velem. 
 

2. Jó pásztor ő nagyon, Szeme juhán vagyon, Legeltet szép zöld pázsiton, Ég harmatát iszom. 
 

5. Ha rája néz szemem, Úgy megvan mindenem, Boldog vagyok, hogy tudhatom, Jézus szeret negyon. 

 

Imádság, a gyűlés megnyitása. 

 

2. A 2017. február 19-i közgyűlések 

jegyzőkönyvének, és a szolgálati ágak 

jelentéseinek elfogadása. 

 

3. Vagyongondnokok (trustees), és 

ellenőrök választása.  

 

4. Aktuális témák: - hálaadások  

- célok, szándékok  

- szolgálatok, szolgálók. 

 

5. Egyéb felmerülő témák, javaslatok. 

 

6. A gyűlés bezárása, imádság, áldás.  
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Lelkipásztori beszámoló a 2017-es esztendőről 
 

„Szüntelenül imádkozunk és könyörgünk értetek, hogy tökéletesen ismerjétek meg 

az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz 

méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó 

cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében”. Kolossé 1:9–10 

 

Az Isten csodálatos, hatalmas és látványos munkát végez gyülekezetünkben, 

amelynek megtapasztalásáról szeretnék nagy hálaadással 

bizonyságot tenni – nem elhallgatva azokat a 

nehézségeinket sem, amelyeket elénk gördít a 

„szétdobáló” (ez a Sátán eredeti görög nevének 

fordítása), hogy megcsorbítsa örömünket.  

Soha ennyi lelki alkalom nem volt gyülekezetünkben, 

és soha ennyien nem kapcsolódtak be ezekbe a 

szolgálatokba, mint ez 2017-ben, a reformáció 500 éves 

évfordulójának évében történt. Ezért az Istenre, igére, 

Krisztusra figyelés, a Szentlélek kiáradásának éve volt 

2017 közösségünkben.  

Havi rendszerességgel nagyon élő, gazdagító 

bibliaórákon voltunk együtt. Mindig más volt a 

befogadó otthon. Az ige körül érdekes, 

felszabadult beszélgetések bontakoztak ki, és 

ezzel a testvéri szeretet-közösség megerősödött, 

közelebb kerültünk egymáshoz! Tavasszal egy 

vasárnap az istentisztelet után csendesnapon 

kerestük Isten útmutatását a megbocsátás útjáról.  

2017 augusztus utolsó hétvégéjén, 

gyülekezetünk fennállása alatt először, Dobos Andrea presbiter és segítőinek kitartó szervező munkája 

nyomán, kifejezetten lelki töltekezés céljából, 

Naámán történetének feldolgozásával csendes-

hétvégén vettünk részt mintegy 45-en, csodálatos 

tóparti környezetben, Mission után, a Hatzik Lake 

mellett.  

Nagyon boldog vagyok, hogy gyülekezetünknek 

van missziói küldetése, és mára már nem csak az 

anyaország felé – ahol Erdélyben két diakóniai 

missziót is támogatunk –, hanem a helyi elesettek, 

szenvedélybetegek, nagyon nehéz körülmények közt 

élők felé is a Hastings-en. Bár kialakult egy állandó 

csapat – a Sinka család, István, Ildikó Katalin, Jennifer, Paulik Lily, Tarkó Lóránd – akik szüntelen jelen 

vannak, mégis hozzájuk mindig újak, mások 

csatlakoznak be. Ez a szolgálati ág is él a 

gyülekezetben!  

Nagy hálaadás volt 2017 végén a karácsonyi 

koncert! Madari Miklós és Dobos Andrea 

kezdeményezésére nagyon sokan bekapcsolódtak 

az énekkarba olyanok is, akik nem gyülekezetünk 

rendszeres templomlátogatói.  Felszabadultan, 

remek hangulatban teltek a próbák. Köszönjük 

Szigeti Dávid karvezetőnek, hogy a csapat élére 



5 

 

állt és szakszerűen vezette a közös éneklést. Antal 

Csilla énekművész, Éles Gergő és Szanáki Ágnes 

népzenészek, Madari Miklós, Nagy Ferenc, Botos 

Flórián, Párdányi Miklós, Ollé Attila zenészek éneke 

és játéka, Németh Karina és Szenáki Ágnes szavalata 

tették teljessé a csodálatos műsort! Isten nevének 

dicsőségére és a gyülekezetünk épülésére volt ez a 

koncert, hívogatva sokakat a mi Megváltó Urunkhoz!  

A gyülekezet tagjai közt, személyes 

beszélgetésekben vagy más kommunikációkban egyre 

több teológiai, igei témafelvetés jelentkezett. Örülök, 

hogy ezek az élő témák gondolkozásra, imádkozásra, 

kutatómunkára késztettek, sőt, volt, hogy lelkipásztor 

kollégáimmal beszélgettem át egy-egy érdekes, vagy 

összetett kérdést. Mindez valódi öröm és hálaadás a 

számomra, mert a gyülekezet lelkiségének 

megerősödéséről és egyre szorosabb testvéri 

közösségé formálódásáról szólnak!  

Éppen ezért meglepő, hogy a rendszeres vasárnapi 

istentiszteletlátogatás mértéke 2017-ben 18%-al 

csökkent a megelőző évihez képest a statisztikai 

kimutatás alapján. Míg néhány éve még 40-50 felnőtt 

igehallgató és 15 feletti gyermek vett részt rendszeresen 

és átlagosan egy-egy istentiszteleten, addig 2017-ben, 

különösen az év második felében 25-35 körüli felnőtt és 

5-8 gyermek volt jelen az istentiszteleteken. Észak Amerikában a gyülekezetek – különösen az emigráns 

közösségek – létszáma fogy. Az 1956-os nagy kivándorló generáció az idősödés miatt elmarad(t) a 

templomból, és nincs, reméljük nem lesz még egy ilyen nagy arányú kivándorlás. Hívő, hűséges, szeretett 

egyháztagjaink gyermekei integrálodnak a kanadai 

társadalomba, amelyben felnőttek, és ha hitben járnak, 

hitüket családjaikkal már nem a magyar templomban 

gyakorolják. A jelenlegi kis számú kitelepedők kevésbé 

vallásosak, többségük számára idegen környezet a 

templom és az istentisztelet. A templomunkban működő 

magyar iskolába járó gyermekek szüleinek jelentős része 

egyszer sem vett részt istentiszteleten – és ezt 

természetesen nem lehet erőltetni. Őszintén, előítéletek 

nélkül, igazán szeretni kell őket, hogy otthon érezzék 

magukat, jó legyen köztünk lenni; és bíznunk kell abban, 

hogy Isten csodát művel, az Ige és a Szentlélek munkát végez… és ahogyan minket elért és megragadott 

az Isten szeretete, úgy majd őket is. Ezért imádkozunk!  

Bár gyülekezetünkben a lelkesedésben nincs hiány – amint fent írtam, ezt a szolgálatok 

megnövekedése is mutatja – mégis a rendszeres rutinszerű szolgálatok végzésében a számbeli 

fogyatkozás miatt is vannak fennakadások. Bár Márton Ida presbiter nagyon hűségesen próbálja vezetni 

a vasárnapi konyhai és templomi szolgálatosok beosztását, sokszor nehéz betölteni a feladatokat 

elvégzőkkel.  

Továbbra sincs elnöke a Női Körnek – noha Faragó Katalin presbiter, volt Női Kör elnökünk még a 

nagy messzeségből is hűségesen és áldozatosan végez szolgálatokat, és Zathureczky Csilla presbiter is 
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rengeteget vállal, és alkalmanként idősebb, és nagy 

örömünkre a fiatalabb testvérek is nagyon áldozatosan 

bekapcsolódnak például a bazári munkákba, és így a női köri 

rendszeres szolgálatok ellátása zökkenőmentesen biztosított; 

mégis jó lenne, ha volna vezetője, koordinálója, elnöke a Női 

Körnek.  

Ezúton szeretnék szívem teljességével köszönetet 

mondani mindenkinek, aki a gyülekezet életében áldozatosan 

szolgálatot vállalt, vállal. Kis közösség vagyunk, úgyhogy 

mindenki részt vesz benne tehetségéhez mérten – 

máskülönben nem is tudnánk ennyiféle mindent 

végezni! Kiemelten köszönöm a 2017 őszén 

választott és újraválasztott Presbitériumnak: 

Dobos Andrea, Faragó Katalin, Herczeg 

Mihály, Magyar Katalin, Márton Ida, Dr. 

Mészaros Margit, Orbán Melinda, Szőke 

Szabolcs, Tarkó Lóránd, Zathureczky Csilla, 

hogy vállalták és végzik a rendszeres, áldozatos 

munkát a gyülekezet életének vezetésében, 

programok szervezésében, kitartó imádsággal, 

kapcsolattartással, élő hittel, nagyon sok 

szeretettel! Nagyon köszönöm Németh 

Zoltánnak, Csapó Hajnalkának a sok éven át hűségesen végzett presbiteri munkát; és Zoltánnak külön 

köszönöm, hogy továbbra is nagyon aktívan részt vállal a 

szolgálatokban, elsősorban a technikai kérdések 

megoldásában. Ki kell emeljem nagyon megköszönve 

Kollár Otília hihetetlen pontos, rendszeres, áldozatos 

pénztárosi szolgálatát. Köszönetet mondok Magyar 

Katalinnak a kántori szolgálatért, és Madari Miklósnak a 

helyettes kántori szolgálatokért, hogy gyülekezetünkben 

kiemelkedően magas színvonalú az orgonaszolgálat! 

Nagyon köszönöm Madari Miklósnak és Orbán Lászlónak, 

hogy gyülekezeti éneklésünkben megjelent a gitárkíséret! 

Köszönöm a vasárnapi iskolában szolgálóknak, Orbán 

Melinda, Dobos Andrea presbiterek, Szigeti Márta. A 

konfirmáció felkészítésben szolgál Szőke 

Szabolcs presbiter. Mindenkinek nagyon 

köszönöm – azoknak különösen, akiket itt 

nem emeltem ki, de hűséggel és áldozatosan 

teszik, amire elhívattak: legyen mindenért 

Istené a dicsőség!  

Úgy érzékelem, gyülekezetünk 2017-

ben valóban reformálódott, megújult! 

Sokkal nagyobb hangsúly került lelki, igei, 

hitéleti dolgokra, ami küldetésünk és 

szolgálatunk valódi értelme és célja! A fent 

leírtakkal összhangban vannak előttünk kérdések, nem látjuk, láthatjuk tisztán az utat – de ezek mind 

növelhetik Urunk iránti bizalmunkat, hitünket, Jézus Krisztusba vetetett megingathatatlan 

reménységünket. Ameddig terve van velünk az Ő országa építésében, addig használni fog – márpedig 

ma is igaz, talán még inkább: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: 38kérjétek tehát az aratás URát, 

hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Máté 9:37–38) Itt vagyok, Uram, küldj el engem! – mondjuk 

együtt, és megtapasztaljuk, hogy használ, és az ő dicsőségére lehetünk!      Szigeti Miklós – lelkipásztor 
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Lelkipásztori beszámoló - 
egyházunk 2017. évi krónikája 

 

- Január 1-én, vasárnap úrvacsoraosztással adtunk hálát az 

újesztendőért. 

- Január 8-án, vasárnap Nt. Szamosközi Lászó nyugalmazott 

lelkipásztor végezte a helyettesítést lelkipásztor szabadsága 

idején. 

- Január 24-án, 

kedden este imaórára 

gyűltünk össze a 23-án 

Thaiföldön motorbalesetet szenvedett Tóth Zsomborért.   

- Február 2-án, csütörtökön a Hastings Street-en szolgáltunk 

hontalanok, drogfüggők közt. 

- Február 17-én, pénteken bibliaórai közösségen voltunk együtt 

a Németh család otthonában. A Magvető példázatáról 

beszélgettünk: miért hal el bennünk Isten igéje, hogyan lehet 

termővé az életünk? 

- Február 19-én, vasárnap közös ebéden adtunk hálát Istennek 

a Balatoni házaspárral közösen 60 évi házasságukért, majd megtartottuk éves 

Gyülekezeti Közgyűlésünket. 

- Február 26-án, vasárnap az egyházmegye szakemberei tartottak Leading 

with Care szemináriumot mindazoknak, akik egyházunkban a közösségi és 

személyes szolgálatokban dolgoznak. 

- Március 2-án, csütörtökön a Hastings Street-en szolgáltunk hontalanok, 

drogfüggők közt.  

- Március 5-én, böjt első vasárnap úrvacsoraosztást tartottunk. 

- Március 12-én, vasárnap, istentisztelet után 59 évesen elhunyt Kalló Tibor 

testvérünkre emlékeztünk. 

- Március 14-én, kedden délután templomunkba látogatott Potápi Árpád 

János a Miniszterelnökség nemzetpolitikaért felelős államtitkára. 

- Március 17-én, pénteken bibliaórát tartottunk a Zathureczky család 

otthonában az újjászületésről.  

- Március 18-án, szombaton az idősek otthonában köszöntöttük a 

60 éves házassági évfordulójukat ünneplő Kőrös Imrét és Arankát.  

- Április 1-én, szombaton tavaszi bazáron Női Körünk ebéddel 

egybekötött süteményvásárt rendezett.  

- Április 6-án, csütörtökön a Potters Place Mission-ban 

szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- Április 9-én, virágvasárnap istentisztelet és missziói ebéd után 

először húsvéti bábelőadást tekinthet-tünk meg: „Hogyan került 

tapsifüles a húsvéti képeslapra” címmel, majd gyülekezeti 

csendesnapon a megbocsátás útjáról tanultunk. 

- Április 14-én, nagypénteken istentiszteleten adtunk hálát 

Krisztus áldozatáért. 

- Április 16-án, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartottunk.  

- Április 21-én, pénteken bibliaórán a keresztyén gyászról tanultunk Dr. Mészáros Margit otthonában.   

- Április 23-án, vasárnap sz istentisztelet keretében kereszteltük Döme Géza és Restás Edina három 

leányát: Vivient, Adriennt, és Laura Nicholette-t.  



8 

 

- Április 30-án, vasárnap közös ebéd után délután 2 órától 

a templomunkat bérlő két gyülekezettel, a Koreai Amen 

Church és a Filippin ACTS Church-el összevont 

istentiszteletet tartottunk, amelyen igét hirdetett angolul 

Rev. David Choi koreai lelkész és a liturgiát Rev. Enrique 

Oro filippin lelkész vezette.   

- Május 4-én, csütörtökön a Hastings Street-en szolgáltunk 

hontalanok, drogfüggők közt. 

- Május 7-én, vasárnap, anyák napján ebéddel és 

gyermekek műsorával köszöntöttük az édesanyákat. 

- Május 14-én, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük Törjék Szófia Julianna Mária csecse-

mőt, Törjék Grant és Julianna gyermekét.  

- Május 19-én, pénteken Zathureczky 

család otthonában tartottuk a 

bibliórát: mit jelent Isten elhívása?  

- Május 28-án, vasárnap Jézus 

Krisztus mennybemenetelére 

emlékeztünk, és köszöntöttük a 

Zathureczky házaspárt 50. házassági 

évfordulójukon.  

- Június 1-én, csütörtökön a Potters 

Place Mission-ban szolgáltunk 

hontalanok és drogfüggők közt.  

- Június 4-én, pünkösdvasárnap 

úrvacsoraosztásos ünnepi 

istentiszteleten imádtuk Isten Szentlelkét. 

- Június 7–9, szerdától péntekig a gyülekezet képviseletében Dr. Mészaros Margit presbiter és a 

lelkipásztor a Reformáció 500 észak amerikai konferencián vett részt Niagara Falls Ontarioban.  

- Június 18-án, vasárnap apák napján ebéddel és műsorral köszöntöttük férfitestvéreinket – és egyben 

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

- Június 23-án, pénteken a Madari családnál gyűltünk össze bibliaórán: hogyan bátorítsuk egymást?  

- Június 25-én, vasárnap Nt. Szamosközi László lelkipásztor végezte a helyettesítés szolgálatát – Dr. 

Mészáros Margit és lelkipásztor Debrecenben vett részt a Magyar Református Egyház zsinatán, és írták 

alá a kanadai magyar református gyülekezetek csatlakozását.  

- Július hónapban, 9-én, 16-án, és 23-án vasárnapokon lelkipásztor szabadsága alatt Nt. Szamosközi 

László ny. lelkipásztor végezte a helyettes istentiszteleti szolgálatokat.  

- Július 30-án, vasárnap templomunkban tartottuk éves Piknikünket.  

- Augusztus 3-án, vasárnap a Potters Place Mission-ban szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt.  

- Augusztus 15-én, kedden Bodó Imrére emlékezve hirdettük Jézus Krisztus evangéliumát. 

- Augusztus 20-án, vasárnap úrvacsoraosztással emlékeztünk az új kenyérre.  

- Augusztus 25 – 27-ig, péntektől vasárnapig testi-lelki feltöltekezéssel gyülekezeti családos tábort 

tartottunk Missionban a Camp Luther táborhelyen.   

- Augusztus 27-én, vasárnap a tábor ideje alatt 

Nt. Szamosközi László ny. lelkipásztor végezte 

templomunkban az istentiszteleti szolgálatot. 

- Szeptember 7-én, csütörtökön a Potters 

Place Mission-ban szolgáltunk az East 

Hastings-en.. 

- Szeptember 15-én, pénteken a lelkipásztor 

otthonában tartottuk bibliaóránkat: 

visszataszító – vonzó keresztyének. 
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- Szeptember 24-én, vasárnap tanévnyitó istentiszteletet tartottunk. Az istentisztelet keretében 

kereszteltük Hannah Tarkó csecsemőt Hugó és Becky kisleányát.  

- Szeptember 26-án, kedden Abbotsfordon búcsúztunk Balatoni Lászlótól. 

- Október 5-én, csütörtökön a Potters Place Mission-ban szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- Október 20-án, pénteken bibliaórán vizsgáltuk a Madari család otthonában a 10 szűz példázata 

alapján, hogy ki van készen? 

- Október 29-én, vasárnap a reformáció 500 éves évfordulójára emlékezve úrvacsoraosztást tartottunk, 

majd Presbiterválasztó Közgyűlésre került sor.  

- November 2-án, csütörtökön a Potters Place Mission-ban szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- November 3-án, pénteken bibliaórát tartottunk a templomban Nt. Jakabffy Zsolt Los Angeles-i lelki-

pásztor szolgálatával. 

- November 5-én, vasárnap a reformáció 500 éves 

ünnepére emlékezve Nt. Jakabffy Zsolt Los Angeles-i 

lelkipásztor hirdette az igét, majd az ebéd után mondott 

ünnepi beszédet. 

- November 12-én, vasárnap lelkipásztor Budapesten a 

Diaszpóra Tanács ülésén vett részt, a helyettesí-tést Nt. 

Szamosközi László ny. lelkész végezte. 

- November 17-én, pénteken az Orbán család otthonában 

tartottunk bibliaórai istentiszteletet a Szentlélek 

munkájáról. 

- November 25-én, szombaton tartotta egyházunk Bethlen 

Kata Női Köre éves őszi-téli bazárunkat.  

- December 3-án, advent első vasárnap úrvacsoraosztást 

tartottunk.  

- December 7-én, csütörtökön a Potters Place Mission-ban 

szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- December 15-én, pénteken bibliaórán a Sinka család 

otthonában a karácsony csodájáról beszélgettünk. 

- December 17-án, advent 3. vasárnap közös ebéden, 

majd műsorral ünnepeltük Megváltónk érkezését.  

- December 22-én, pénteken templomunkban karácsonyi 

koncertet rendeztünk.  

- December 25-én, vasárnap, karácsony napján úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi istentisztele-

ten emlékeztünk Jézus Krisztus 

születésére.  

- December 31-én, vasárnap 

búcsúztunk az ünnepi 2017-es 

évtől, mérleget készítve és hálát 

adva.  
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A presbitérium 2017. évi beszámolója 
 

"Gondviselő jó Atyám vagy, ó én édes Istenem!" (391. ének), mondhatjuk 

hálatelt szívvel a zsoltárral. 

Megtartott Urunk, lehetőségeket adott a szolgálatra és feladatok elé állított, 

amelyeknek igyekeztünk eleget tenni. A 2017-es év folyamán, Csapó Hajnalka 

és Németh Zoltán lemondása után, hét presbiterrel folytatódott a presbiteri munka. 

Lemondásukat a presbitérium elfogadta. Köszönjük Zoli további áldozatos, 

kitartó, szerteágazó munkáját, és hogy bár tisztség nélkül, de továbbra is vállalja 

gyülekezeti tagként a gyülekezet támogatását és szeretetben dolgozhatunk együtt.   

Istentiszteleteinken a látogatottság valamelyest csökkent, a tíz órakor kezdődő magyar óra után több 

szülő hazaviszi gyermekét, közülük kevesen jönnek be a 11 órakor kezdődő istentiszteletre, 

igehirdetésre. De vannak új tagjaink is, családosok is, akik lelkesedéssel kapcsolódnak be a gyülekezet 

életébe. 

Presbiteri gyűléseket havonta tartottunk, 10 alkalommal. Úrvacsorát 8 alkalommal szolgált ki a 

lelkipásztor. Bibliaórát az elmúlt időszakban rendszeresen, összesen 12 alkalommal tartottunk, egy-egy 

testvérünk otthonában. 15-20 ember jön össze. Jól összekovácsolódott a közösség. Az előre megadott 

témában egyre bátrabban, nyitottabban tudunk beszélgetni a gondjainkról, aggodalmainkról, 

reménységeinkről.  Az elmúlt évben is rendszeres volt a beteg-és idős testvérek látogatása, a lelkipásztor 

és egy-egy presbiter részvételével, úrvacsorával is egybekötve kérés szerint. A szórványszolgálatot a 

lelkipásztor végzi. Telefonos és üdvözlőlap küldéssel továbbra is jól működik a kapcsolattartás.  

Január 24.-én imaközösséget tartottunk Tóth Zsombor testvérünkért, akit súlyos közúti baleset ért. 

Április 30.-án közös istentiszteleten vettünk részt bérlőinkkel, az AMEN és az ACTS gyülekezetekkel. 

Tovább folytatódik és kibővült a missziós szolgálatunk. Vancouverben, a Potters Place Mission-ben, 

a hajléktalanok között a lelkipásztor hetente igét hirdet és havonta egyszer, gyülekezeti tagok 

részvételével vacsorát készítünk és szolgálunk fel nekik. Erdélybe, Nagykendre, a Rózsa Enikő által 

vezetett gyermekcsoportnak és az Erdélyi Magyarok Közhasznú Alapítvány részére, Bálint László 

közvetítésével továbbra is rendszeresen küldjük a megszavazott pénz-adományt. Mindkét helyről 

konkrét, pozitív visszajelzések érkeztek, nagyon hálásak érte, nagy szükségük van rá. Szegény 

gyermekek étkeztetésére és ruházására fordítják az adományt. 

A lelkipásztor szabadsága idején a helyettesítést Nt. Szamosközi László nyugalmazott lelkipásztor 

végezte, köszönet az odaadó szolgálatokért. A tavaszi Csendesnapot meghitt együttlétben töltöttük. Az 

őszi alkalmat elhalasztottuk, mert sok rendezvény volt beütemezve.  

Új kezdeményezés volt a nyári tábor. Első alkalommal rendezett, nagy körültekintéssel és nagy 

lelkesedéssel, Dobos Andrea ötletére és szervezésében, nagyon szép és értékes három napot töltött együtt 

a gyülekezet közössége és vendégeink. Családi táborozás volt: istentisztelet, bibliaóra, csoportos és 

közös bibliamagyarázat, beszélgetés, gyermekeknek külön hittanoktatás. Kikapcsolódásra is jutott idő: 

bábszínház, séta, csónakázás. Visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte magát, gyarapodtunk 

lelkiekben is, a közösségformáló erő mindannyiunkat feltöltött, lelkesedéssel telített.  

Bízunk benne, hogy a jó együttlét további hasonló táborozásra ösztönöz és ez az első alkalom 

hagyományteremtővé válik. Köszönet a szervezőknek, a közreműködőknek, tanároknak, szülőknek a sok 

munkáért. Persze nem ment minden csak úgy símán, kicsit szigorúbban be kell a jövőben tartanunk a 

szabályokat, elvárásokat, mert a szervezés bizony sok gonddal jár, nem könnyű összeegyeztetni annyi 

ember (45-50) egyéni problémáit. Végül is minden kialakult, a türelem „csodákat termett”, az eredmény 

nagyszerű lett! 

2017 a Reformáció 500 éves évfordulója volt, amiről az egész világon megemlékeztek. Mi is részt 

vettünk ebben az ünneplésben.  Tavasszal istentisztelet, igehirdetés keretében emlékeztünk az 500 évvel 

ezelőtti nagy fordulatra, júniusban a Niagara Vízesésnél tartott megemlékezésen, konferencián vett részt 

Szigeti Miklós nt. úr és Dr. Mészáros Margit presbiter testvérünk. Őszi, éves Ünnepi Ebédünk vendége 

volt Nt. Jakabffy Zsolt, Los Angeles-i lelkipásztor, akinek evangelizációja, igehirdetése, ünnepi beszéde 

szintén a Reformáció 500 éves megemlékezésének jegyében zajlott és méltó befejezése volt az 

ünnepségsorozatnak.  
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Jakabffy nagytiszteletű úr ajándékba küldött a gyülekezetünknek egy erdélyi zászlót. A presbirérium 

javasolta és megszavazta, hogy a többi elszakított területek zászlóit is próbáljuk beszerezni és a templom-

teremben kitenni az ablakok közé. Ezúton is köszönjük Nt. Jakabffy Zsolt lelkipásztor szolgálatait és 

nagylelkű ajándékát. 

2017 egyik legfontosabb eseménye a presbiter-választás volt. Mint ismeretes, négy évre szól a 

megbízatás, most vált aktuálissá a presbitérium újraválasztása. Közös megegyezés alapján kibővült a 

presbitérium, illetve újjáalakult: tíz taggal folytatjuk a munkát. Fontosnak találtuk, hogy fiatalok, újonnan 

bekapcsolódó tagok is részt vehessenek, hozzájáruljanak a közösség épülésének, előrejutásának 

felelősségteljes munkájában. Az új presbitérium tagjai: Dobos Andrea, Faragó Katalin, Herczeg Mihály, 

Magyar Katalin, Márton Ida, Dr. Mészáros Margit, Orbán Melinda, Szőke Szabolcs, Tarkó Lóránd, 

Zathureczky Csilla. Isten kegyelmét, áldó szeretetét kérjük munkájukra, mindannyiunkra, lelkipásztorra, 

az egész gyülekezetre, hogy cselekedeteinkkel, magatartásunkkal az Ő dicsőségét hirdessük, 

világosságban járjunk és világítani tudjunk embertársaink között. 

„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan Ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van 

egymással”. (1 János 1:7) „Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó 

cselekedeteiteket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat!” (Máté 5: 16)  

Zathureczky Csilla – a Presbitérium jegyzője  
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2017-es évi egyházi statisztikai adatok 
 

55 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2017-ben. Az 52 

vasárnap mellett nagypénteken, újév napján és karácsony volt ünnepi istentiszteletünk.  

 

Lelkipásztor szabadsága alatt négy alkalommal, és hivatali elfoglaltságai idején két 

alkalommal Nt. Szamosközi László ny. lelkipásztor végezte a helyettesítési 

szolgálatokat. November 5-én vasárnap, a reformáció 500 éves ünnepén Nt. Jakabffy 

Zsolt Los Angeles-i lelkipásztor volt a vendégigehirdetőnk.  

 

Az eddigi kiegyenlített éves gyülekezetlátogatási statisztikai adatok ebben az évben 18% csökkenést 

mutatnak a megelőző évhez képest. A gyülekezetlátogatási átlagok alakulása: 2005-ben 56, 2006-ban 59, 

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, 2016-ban 45, 2017-ben átlagosan 37 igehallgató volt jelen egy istentiszteleten.   

 

Hasonló adatok figyelhetők meg a templomban a gyermekek jelenlétén is. 2012-ben 17, 2013-ban 16, 

2014-ben 15, 2015-ben 12 gyermek, 2016-ban 11, és 2017-ben 10 gyermek vett részt átlagosan egy 

istentiszteleten.   

 

A Magyar Iskolába negyvennél is több diák iratkozott be, és – hála Istennek – többségük rendszeresen 

látogatja az iskolai órákat vasárnap délelőtt 10 és 11 óra között. Sajnos azonban mára már csak kis 

százalékuk marad még egy órára a templomban istentiszteletre és gyermekistentiszteletre, szüleikkel 

együtt 11 órakor távoznak az épületből, amint ezt a fenti adatok is mutatják. 
 

Konfirmáció – 2017-ban nem volt konfirmáció gyülekezetünkben.  
 

Keresztelés 

  

Április 2-án, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük 

Jung Dominic László csecsemőt – Jung László és Bálint Éva 

második gyermekét.  
 

Április 23-án, vasárnap az istentiszteleten kereszteltük Döme 

Géza és Restás Edina mind a három leányát: Vivient, Adriennt, 

és Laurát.   
 

Május 14-én, vasárnap, Törjék Grant és Julianna csecsemő 

kislányát kereszteltük, Szófia Júlianna Máriát.   
 

Szeptember 24-én, vasárnap az istentisztelet elején részesült a keresztség sákramentumában Tarkó 

Hannag Colleen, Hugó és Becky elsőszülött kislánya.  

 

2017-ban hat gyermek részesült a keresztség sákramentumában, és lett 

Isten szövetséges népe tagjává gyülekezetünk közösségében.  

 

Esküvő – 2017-ben nem volt házasságkötés templomunkban. 

 

Temetés 
 

Március 12-én, vasárnap a gyászoló család tagjainak jelenlétében az 

istentisztelet után emlékeztünk Kalló Tibor testvérünkre, aki 59 évesen, 

tragikus hirtelenséggel távozott közülünk.    
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Augusztus 15-én, kedden a templomban búcsúztunk baleset 

következtében elhunyt Bodó Imrétől, tiszteletbeli presbiterünktől. 
 

Szeptember 26-án, szerdán hirdettük a feltámadás evangéliumát 

Balatoni László gyászistentiszteletén a Abbotsfordban a Woodland 

Funeral Home-ban.  
 

 „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 
 

Soha ennyi igei, lelki összejövetel, ilyen magas látogatottsággal nem volt gyülekezetünkben, mint 

2017-ben. Összesen 12 alkalommal gyűltünk össze Isten igéjének tanulmányozására.  Köszönjük 

Madari, Németh, Mészáros, Orbán, Sinka, Szigeti, Zathureczky családoknak a befogadást.  

 

Csendesnap 
 

Tavasszal, virágvasárnap volt csendesnapunk az elmúlt esztendőben, az istentisztelet és a keresztyén 

bábelőadás után. Bár sűrű nap volt, nagyon mély, áldott együttlét volt szépszámú résztvevővel – a 

megbocsátás útjáról beszélgettünk. Az őszre tervezett alkalmat a reformáció 500 éve ünnepségsorozata 

és más sűrű programok miatt elhalasztottuk. 

Köszönet Dr. Mészáros Margit presbiternek, aki a gondosan felkészül és vezeti az alkalmakat sokak 

épülésére, Isten dicsőségére! 
 

Koreai Amen Church-el és a filippin ACTS Church-el 
összevont istentisztelet 

 

2015-ben volt először templomunkban angol nyelvű, az épületünket bérlő, ott szolgáló koreai 

testvérekkel közös istentiszteletünk. A Koreai Amen Church, amely egy ifjúsági gyülekezet, már 12 éve 

használja templomunkat, Rev. David Choi lelkész vezetésével. Két és fél éve az angol nyelvű, filippin 

hátterű ACTS Church is templomunkban tartja összejöveteleit Rev. Enrique Oro vezetésével. 

Összehangolva a három közösség (a miénket is beleértve) testvéri szeretetben, áldásosan, jó légkörben 

szolgálnak együtt Isten dicsőségére és valamennyiünk épülésére, javára.  

2017-ben egy alkalommal tartottunk közös istentiszteletet. Az alkalom levezetését, az énekek 

kíséretét Rev. Enrique Oro végezte, Rev. David Choi angolul hirdette az igét.  

 
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! 2017-ben 

gyülekezetünk 10 alkalommal szolgált meleg étellel, igehirdetéssel és sok szeretettel ebben a 

misszióban.  



14 

 

Beszámoló a 2017-es évi kántori szolgálatról 
 

„Az Ur Istent magasztalom, Jó voltáról emlékezem, Mindig hozzá folyamodom, Mert 

meghallgat, azt jól tudom” (Magyar Református Énekeskönyv 355:1) 

 

Az elmúlt év (2017) zenei szolgalat bővült változatosságban es kiemelkedő eseményekben. 

A vasárnapi istentiszteleteken, mint általában, az orgona kísérte a Magyar Református 

Énekeskönyvből kiválasztott énekeket. Kísérleti jelleggel, három alkalommal gitárral és 

szájharmonikával kísért énekeket is énekelt a gyülekezet, Madari Miklós és Orbán László 

kíséretével. Ezek az énekek modernebbek voltak és a gyülekezet nagyon hamar megtanulta őket. Köszönet Nt. 

Szigeti Miklósnak, aki nemcsak, hogy ért különböző zenei stílusokhoz, de szereti is a változatosságot. A 

gyülekezet éneklését, bekapcsolódását ösztönözni próbálja az énekek választásával, különböző stílusokkal.  

A Reformáció 500. évet november 5-én ünnepeltük, amikor Nt. Jakabffy Zsolt lelkész szolgált.  

A Reformáció ünneplésére Szigeti David egy gyönyörű darabot komponált „Variációk egy református 

dicséretre: Az Úr Istent magasztalom” címmel, ami a 355-ös énekre alapul az énekeskönyvünkből. Ez a darab 

eredetileg vonós zenekarra volt komponálva; átírása csellóra és orgonára nagyon rövid idő alatt valósult meg 

(köszönjük Orbán Melindának a buzdító érdeklődést). Még mindig elcsodálkozom, mikor visszagondolok, hogy 

12 nap alatt történt meg a darab átírása, megtanulása és előadása. Klasszikus zenei előadóknak nagyon ritkán 

adatik meg, hogy a zeneszerző irányításával dolgozzanak a mű előadásán. Köszönöm Szigeti Dávidnak ezt a 

különleges és csodálatos élményt. 

Ugyanezen ünnepi alkalomkor Madari Miklós és Orbán László is kísért modernebb énekeket. Egy nagyon 

kiemelkedő, különböző zenei stílusokban gazdag istentisztelet volt.  

Karácsony ünneplésére Madari Miklós és Dobos Andrea csodálatos koncertet szerveztek december 22-én a 

templomunkban. Köszönjük a változatos és kiváló előadást a következő előadóknak: Antal Csilla (ének), Botos 

Flórian (ének), Ollé Attila (ének), Párdányi Miklós (ének, furulya), Szenáki Ágnes (ének); Madari Miklos 

(zongora, gitár), Nagy Ferenc (billentyűs hangszerek, gitár); Éles Gergő Péter (furulya); Szigeti David (karvezetés, 

gordonka); Németh Karina és Szenáki Ágnes (szavalat). Madari Miklós lendületes hozzájárulásával egy nagyon 

szép létszámú kórus jött létre. Köszönet minden egyes kórustagnak akik nélkül ez a koncert nem valósult volna 

meg.  Reméljük a jövőben egy állandó kórus is kialakul. 

Advent 4. vasárnapján a gyülekezet nem személyes, hanem hangfelvételi kisérettel énekelt. Ez az újdonság 

azért történt, mert sajnos egy hosszú hűlésem tüdőgyulladássá fejlődött, es nem tudtam jelen lenni az 

istentiszteleten. Habár ez az ötlet utolsó percben született, Nt. Szigeti Miklos hajlandó volt kipróbálni. Karácsony 

napján Madari Miklós orgonált, aki mindig készségesen helyettesitett, amikor csak tehette, hosszú es rövid távon 

– hála és köszönet érte. 

Szeretném megköszönni a gyülekezet tagjainak hogy mosollyal és szeretettel fogadtak mindig. Sokat jelentett 

nekem, hogy úgy jöttem a templomba, mint második otthonomba. Sajnos személyes ügyek miatt a kantori 

szolgálatot rendszeresen nem végezhetem tovább, le kellett mondanom. Madari Miklós vállalta, hogy átmenetileg 

kíséri a gyülekezeti éneklést. Bízom a Jó Isten segítségében, hogy hamarosan végleges kántora lesz a 

templomunknak. 

Magyar Katalin – kántor 
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A Női Kör beszámolója a 2017-es évről 
 

"Szeretettel szolgáljatok egymásnak", Galácia 5:13. 

 

Szeretettel hívunk és várunk segítőket – ez lenne a mottója a beszámolónak. Egyelőre nem volt, aki 

vállalni tudta volna, vagy tudná az elnökséget a Női Körben. Ennek ellenére 2017 folyamán sem volt 

fennakadás a munkában, a szokásos rendezvényeinket rendben megtartottuk. Nem voltak külön ebédek, 

mint az utóbbi években néhányszor, de a tervezett alkalmainkat meg tudtuk szervezni. Isten mindig 

kirendelte a segítőket, amikor szükség volt rá. Vásárlást, anyagpótlást idejében rendeztünk, nem volt 

hiányunk semmiben. Mégis szeretnénk, ha valaki el tudná vállalni a Női Kör vezetését, természetesen 

segítséggel, mert szükséges volna a munka irányítása. 

Az éves két bazár helyett, tavasszal ebéddel egybekötött sütemény-árusítást rendeztünk, szép 

eredménnyel. Az őszi bazárunkat megtartottuk, ahogy szoktuk, csak tombola nem volt, mert nagyon 

megcsappant rá az igény, a tombola-jegyeket az utóbbi 3-4 alkalommal alig vették a vendégek. Hálás 

köszönet a sok közreműködőnek, régi és újonnan bekapcsolódott tagoknak. Egy nagyon sikeres bazárt 

tudunk a hátunk mögött. Rengeteg volt a hurka-és kolbász-rendelés, és diós-mákos beiglit és tepertős 

pogácsát is annyian rendeltek, amennyit az utolsó 4-5 évben egyszer sem. Mindegyik csapat új embereket 

is hozott a közös munkába, az együttműködésbe.  

Köszönjük!! És hála legyen érte az Istennek, aki kirendelte a segítő kezeket! Köszönjük a segítséget 

azoknak is, akik alkalmanként segítettek az ebéd elő- és elkészítésében, főzésben, mosogatásban, 

elpakolásban, stb. 

A vasárnapi kávé, sütemény, virág szolgálat nem egészen zökkenőmentes. Sütemény ugyan 

rendszerint van, de egyebek előkészítésében még mindig segítséget kérünk, hogy ne mindig ugyanaz a 

két-három személy intézze, hanem ebben is közösen vegyünk részt. Ugyanez vonatkozik az úrvacsora 

előkészítésére és utána az elpakolásra is. Természetesen, aki ebben már részt vett, vesz, annak hálás 

szívvel mondunk köszönetet. 

Jó reménységgel a jövőre nézve, bizakodunk benne, hogy az előttünk álló időben lesz Női Kör 

elnökünk, további segítők jönnek közénk, akik szívesen és jókedvvel áldozzák idejüket a közösségnek, 

szolgálnak Krisztusnak, ahogyan Ő is tette miértünk: „miközben Isten akaratát a szolgálatban érettünk 

véghezvitte, neki szolgálunk mi is, ha az embereknek szolgálunk”. Zsidókhoz írt levél 10:9. 

Zathureczky Csilla – presbiter 
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Beszámoló a gyermekek közötti szolgálatról 2017-ben 
 

„Legyetek követőim, testvéreim és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi 

példát adtunk nektek”. Filippi 3:17 

 

A gyermekek figyelve tanulnak. Ha szeretnénk nekik valamit megtanítani, 

bemutatjuk azt hogyan kell csinálni, ők megfigyelik és utánozni kezdik. Kialakul 

bennük az utánzás képessége és azt tudatosan és tudatlanul is teszik. Példákat és 

ideálokat választanak és aszerint kezdenek el viselkedni, gondolkodni. Nagy a 

felelősségünk nekünk szülőknek, 

nagyszülőknek, tanároknak és gyülekezetnek, 

hogy milyen példát élünk eléjük. Ha Krisztust 

követjük mi magunk is, akkor a példánk is 

felmutatja az értékes hívő életet. Hiteles 

mintánk nekik is útmutatást ad ebben a kusza 

világban.  

Nagyon hálás vagyok azokért a szülőkért, 

akik már felismerve annak fontosságát, hogy 

már fiatal korbanb formálja őket a hívő 

közösség, elhozzák gyermekeiket a vasárnapi 

iskolai foglalkozásokra. Nagyon hálás vagyok 

azokért a presbiterekért, akik számos más 

feladatuk mellett a gyermekistentiszteleten is 

szolgálnak: Dobos Andrea, Orbán Melinda, Szőke 

Szabolcs. A gyermekekkel csodás órákat 

tölthettünk az elmúlt évben is. Éles látásuk, hitük, 

kreativitásuk, figyelmük sokszor példát adnak 

nekünk felnőtteknek is. Tagadhatatlan, hogy 

szeretnénk minél több gyermekkel megismertetni 

a bibliai történeteket, és elmondani nekik is az 

örömhírt, Krisztus szeretetét. Imádkozzunk azért, 

hogy minél több a már magyar iskolába járó 

gyermeket fogadhassunk a hittanóráinkon is. 

Szánjunk időt arra, hogy kapcsolatba kerüljünk a 

magyar iskolába járó gyermekek szüleivel 10 és 

11 óra között, amíg ők várakoznak gyermekeikre. 

Építsünk hidakat!  

Öröm a sok diákkal együtt készülni és szerepelni ünnepeinken (anyák napja, apák napja, karácsony). 

Hálás vagyok a műsorok áldozatkész készítőiért – Kerekes Magdolna, Szamosközi Tünde –, akik mindig 

figyelmek arra, hogy Istennek adjunk hálás szüleinkért és Jézust, a Megváltót ünnepeljük karácsonykor.  

Csodálatos ajándék, hogy több zenész, énekes szakember serkenti a gyermekeket éneklésre, zenélésre 

ünnepi alkalmainkon, Antal Csilla, Orbán László, Tamás Csilla.  
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A Kálvin Magyar Oktatási Szövetség – Demeter 

Zelma vezetésével – idén is sok mindenben támogatta 

gyermekmunkánkat. Többek között tíz kisdiák juthatott 

el az anyaországba a Magyar Állam támogatásával egy 

kéthetes magyarságismereti táborba. Köszönjük szépen 

a Madari családnak áldozatos szolgálatát a gyermekek 

kísérésében, gondozásában. Nagy öröm volt hallani, a 

kis kamaszok beszámolóját, hogy hogyan győzködték 

szobatársaikat Isten létezéséről. A Szentlélek dolgozik 

és gyermekeink már maguk is bizonyságtévők mások 

számára, hála érte az Úrnak!  

Külön említést érdemel a Szövetség anyagi 

támogatása a színvonalas bábparaván megvételében. 

Köszönjük Németh Zoltánnak, hogy rá jellemző 

precizitással minden részletre külön figyelt, így tényleg 

a legjobbat kaphattuk. A tavalyi évben kétszer is 

rendeztünk keresztyén bábelőadást Éles Gergő kcsp 

ösztöndíjas, Dolp Andrea, ifj. Válóczy Zsuzsa, Dobos 

Andrea, Orbán László szakszerű segítségével.  

A múlt évben indult keresztyén táborunkban sem 

hagytuk a gyermekeket csábító programok nélkül. 

Három csoportban tartottunk hittan foglalkozást, és a 

lelkiek mellett bőven volt testi fejlesztés is (íjjászat, 

úszás, sportvetélkedő, bábelőadás). Hálásak voltunk 

Csontos Anita, Csontos Zoltán és Dobos Richárd 

íjjászoknak a szakszerű oktatásért.  

Reméljük 2018-ban is hasonlóan gazdag 

programokkal várhatjuk a fiatal gyermekeket és 

minél többen csatlakozhatnak Isten országába. 1Ne 

nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és 

higgyetek énbennem! 2Az én Atyám házában sok hajlék van. (János 14: 1, 2) 

Szigeti Márta – pedagógus 
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Beszámoló a weblapjainkról, internetes megjelenésről 
 

Menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden 

teremtménynek. Mk 16,15 

 

Jézus parancsa ma is szól a tanítványaihoz. Egy napon hozzám is szólt. Több mint 6 

éve már, hogy örömmel végzem az internetes szolgálatot. 

 

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

 

Ez egy statikus weblap, elősorban arra szolgál, hogy könnyebben megtaláljanak bennünket és az 

alapinformációk, elérhetőek legyenek. Ezt a funkciót a fizetett fődomain biztosítja, melynek éves díja 

májusban esedékes. A linkek segítségével lehet eljutni Nt. Szigeti Miklós blogjához és a presbitériumi 

hírlaphoz. 

 
 

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

 

A Tárogatóban és más sajtóban megjelent cikkeket, valamint egyéb (teológiai) írásokat lehet olvasni. 

 

 

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

 

Továbbra is itt lehet a legjobban tájékozódni a gyülekezet aktuális életéről, Az igehirdetésekről már 

videofelvételek is készülnek, és – a tagok kérésének megfelelően – mellékeljük az oldalon a szöveges 

vázlatot valamint a power point bemutatót is. Így a távollévők is töltekezhetnek Isten igéjével.  

Mivel 2017-ben új vezetőséget választottunk, megújult a presbiterek oldala is: 

https://emrepresbiterium.wordpress.com/presbiterium/presbiterek/                                   

Az alábbi új menüpontok kerültek fel: https://emrepresbiterium.wordpress.com/about/emre/  

https://emrepresbiterium.wordpress.com/bethlen-kata-noi-kor/templomi-szolgalatok-bazarok-

szervezese/     

https://emrepresbiterium.wordpress.com/igehirdetesek/vasarnapi-istentiszteletek/2018-2/    

Felhasznált tárhely: 35% 

http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/
https://vanemre1955.wordpress.com/
http://emrepresbiterium.wordpress.com/
https://emrepresbiterium.wordpress.com/presbiterium/presbiterek/
https://emrepresbiterium.wordpress.com/about/emre/
https://emrepresbiterium.wordpress.com/bethlen-kata-noi-kor/templomi-szolgalatok-bazarok-szervezese/
https://emrepresbiterium.wordpress.com/bethlen-kata-noi-kor/templomi-szolgalatok-bazarok-szervezese/
https://emrepresbiterium.wordpress.com/igehirdetesek/vasarnapi-istentiszteletek/2018-2/
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4. Gyorsan változó világunkban a legnépszerűbb információs csatornánk a Facebook oldalunk: 

https://www.facebook.com/pages/Vancouveri-Első-Magyar-Református-

Egyház/549007498553004?fref=ts 

Egy-egy bejegyzés elérési száma 150-1450 között mozgott, a követők száma növekszik. 

5. A presbitérium facebook csoportját is rendszeresen látogatják: 

https://www.facebook.com/groups/229259083839684/   

6. A weboldalainkhoz, blogjainkhoz tartozó e-mailekre is érkeznek információk, melyek továbbításra 

kerülnek a presbitériumhoz: E-mail elérhetőségeink: vanemre1955@gmail.com;  

emre.presbiterium@gmail.com 

Bár a Facebook-tagok főleg a facebookról tájékozódnak, a gyorsan áramló hírfolyam miatt nagyon nehéz 

visszakeresni egy-egy információt. Ezért továbbra is azt gondolom, hogy a weboldalakra is szükség van, 

már csak azért is, mert nincs mindenki fent a facebookon és továbbra sem lehet minden formátumot 

feltenni a facebookra. Emellett szükség van az e-mailes, és a postai, sőt a szóbeli kapcsolattartásra is. A 

különböző formák jól kombinálhatóak egymással. 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!   

                        Dr. Mészáros Margit – presbiter és a weblapok szerkesztője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Templom karbantartása 2017-ben 
 

Kiemelt köszönet Németh Zoltánnak és Zathureczky Péternek, akik figyelemmel kísérik a templom 

műszaki állapotát, és ha szükséges jelzik, illetve leginkább ők maguk igyekeznek orvosolni a felmerülő 

problémákat. Ilyen formán van gazdája az épületnek – köszönjük szépen –, alapjában a tőlük kapott 

információk szerint számolok be a 2017-es esztendő műszaki, karbantartási eseményeiről.  

Rendszeres karbantartási művelet a kiégett neoncsövek és izzók cseréje. Sokszor komoly gond 

számunkra, hogy az egyháznak nincs olyan magas létrája, amely a templomban fent a világítótestekig 

felér. Ezért az elmúlt esztendőben Rozmer Györgyöt és Czeglédi Zoltánt kértem meg rá, hogy segítsenek 

égőket cserélni. Mindketten speciális járművekkel és létrákkal érkeztek segítségünkre és végezték el a 

szükséges égők cseréjét – nagyon szépen köszönjük! Legutóbb az összes templomi égőt kicserélte 

Czeglédi Zoltán, hogy sokáig ne kelljen ezzel foglalkozni – csak sajnos kisebb fényerőjű és teljesítményű 

égőket vásároltam, mint kellett volna, ezért a koreai és a filippin gyülekezetek lelkészei jelezték, hogy jó 

volna kicserélni…  

Hatalmas előrelépés a konyhában, hogy ifjabb és idősebb Zathureczky Péter teljesen felújították és 

kicserélték a kis, kézmosó csaptelepet és hozzá tartozó, a mosogató gép feletti munkaasztalt. Most 

modern, rozsdamentes fém, amely több generációt kiszolgálhat. Nagyon szépen köszönjük!  

Hasonlóan a női mosdóban is a csaptelep teljes cseréje megtörtént – köszönjük Németh Zoltánnak.  

Ugyancsak neki köszönjük, hogy a templom előtti hirdetőtábla is megújult, rákerült a Acts Church 

neve is.  

A Kálvin Magyar Oktatási Szövetség a Magyar Államtól az elmúlt évben támogatást kapott a magyar 

oktatást segítő műszaki eszközök beszerzésére. Így az emeleten található tantermekbe modern audio-

vizuális eszközök – smart TV-k, számítógépek, kivetítő – kerültek beszerelésre, valamint egy 

bábparavánt is tudtunk vásárolni, amelyet a gyermekek közti szolgálatban is használtunk több 

alkalommal. Köszönet érte a Kálvin Magyar Oktatási Szövetségnek! 

Hála érte Istennek, hogy adta az épületet, mint eszközt, ahol végezhetjük közösségépítő szolgálatunkat 

– és hála érte Neki, hogy vannak eszközei, akik 

képességeik szerint fáradoznak ennek fenntartásán! 

Dicsőség az Istennek – és köszönet a szolgálóknak!  

 

Szigeti Miklós – lelkipásztor 
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Tervezett rendezvényeink  
2018. évben 

 

Január 7. vasárnap –  Újévnapi istentisztelet, úrvacsoraosztás. 
 

Február 18. vasárnap –  Gyülekezeti Közgyűlés, böjt első vasárnapi  

úrvacsoraosztás. 
 

Március 10. szombat –   Ebéddel egybekötött tavaszi süteményvásár (tavaszi bazár). 
 

Március 25. virágvasárnap –  missziói ünnepi ebéd és csendesnap.  
 

Március 30. nagypéntek –   Jézus váltsághalálára emlékező istentisztelet. 
 

Április 1. húsvétvasárnap –  Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. 
 

Április 29. vasárnap –   közös istentisztelet a Koreai Amen Church-el és a Filippin ACTS  

Church-el.  
 

Május 13. vasárnap, anyák napja – Ünnepi ebéd, műsor. 
 

Május 20. pünkösdvasárnap –   Konfirmáció, úrvacsoraosztás.  
 

Június 17. vasárnap –   Apák napja, ebéd, műsor, iskolai évzáró ünnepség. 
 

Július 29. vasárnap –   Piknik a templomban. 
 

Augusztus 19. vasárnap –   Magyar államalapítás, új kenyér ünnepe, úrvacsoraosztás. 
 

Augusztus 24 péntektől 26 vasárnap délutánig – Gyülekezeti családos csendeshétvége, Camp Luther,  

Mission, BC. 
 

Szeptember 23. vasárnap –   Magyar Iskola tanévnyitó, közös ebéd. 
 

Október 14. vasárnap –   Gyülekezeti Csendesnap 
 

Október 28. vasárnap –   Új bor, reformáció ünnepe, úrvacsoraosztás. Presbiterválasztó  

Közgyűlés. 
 

November 4. vasárnap –   Ünnepi ebéd. 

 

November 24. szombat –  Őszi-téli bazár. 
 

December 2. Advent első vasárnap –  Úrvacsoraosztás. 
 

December 16. Advent 3. vasárnap –  Ebéd, gyermekkarácsonyi ünnepség. 
 

December 25. kedd –   Karácsony napja, úrvacsoraosztás. 

 

December 30. vasárnap -   Óévzáró istentisztelet. 
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 
Balatoni házaspár 60. házassági évforduló, hálaadás, ebéd. 
Gyülekezeti közgyűlés, 2017 február 19, istentisztelet után. 

Jelen van 38 fő. 

 

1. Ima, közös éneklés. 

2. Gyülekezetünk élete képekben.  

3. 2016 február 21, küzgyűlés jegyzőkönyv és szolgálati ágak jelentései: Herczeg K. / Márton I. / elf. 

4. Vagyongondnokok választása: Demeter Zoltán, Kollár Zoltán, Márton János, Németh Eszter: jav. 

Dr. Mészáros Margit / tám.  Szigeti Márta / megszavazva.   

Ellenőrök: Géczi Enikő, Pál Árpád: jav. Zathureczky Csilla / tám. Magyar Kati / megszavazva. 

5. Aktuális témák.  

5.1. Hálaadás: -- megújult az éneklés, köszönet Magyar Katinak, 

                          -- testvérgyülekezetekkel (bérlők) való együttműködés pozitív ( Isten dicsőségére 

                              jobban ki tudjuk használni a termet, anyagi haszon) 

                           -- valamennyit javult az adakozás 

                           -- új munkatársak a közösségi munkában 

5.2. Célok, szándékok: -- továbbra is dolgozunk azon, hogy a magyar-iskolás gyermekek is részt 

                               vegyenek az istentiszteleken, szüleikkel együtt, -- folytatni az elkezdett missziós 

                               munkát,  -- mégtöbb gyülekezeti tag kapcsolódjék be a közösségi munkába. 

5.3. Szolgálatok, szolgálók: Zathureczky Csilla: köszönet Németh Zoltánnak és Zathureczky Péternek a 

karbantartási munkákért, Faragóéknak, Csapó Hajnalkának a Női Kör helytállásáért a nehézségek ellenére, 

és a sok, régebbi és újonnan jelentkező, vagy kérésre bekapcsolódó tagok segítségéért:  gyermekek közötti 

munka, ebédek, egyéb rendezvények, a sikeres őszi bazár, stb. 

Zathureczky Csilla, tájékoztatás végett, összeállított egy listát a templomi és bazár munkákkal, javasolja, 

tegyük ki a hírdetőre, hogy mindenki  olvashassa. Magyar Kati javasolja a tájékoztató szélesebb kürű 

propagálását, Dr. Mészáros Margit felteszi a Web-site-ra. Egyöntetű támogatás, megszavazva.  

6. Egyéb felmerülő témák, lelkipásztor tájékoztatója: 

6.1. Anyagi beszámoló nem teljes, bizonyos adatokat később kapunk meg. Mihály Marika, könyvelő 

tájékoztat, hogy a végleges 2016-os éves egyenleg kb. $ 12000.00 (tizenkettőezer) lesz. 

Marika bejelenti, hogy nem tudja folytatni a könyvelői munkát.  

6.2. Missziós munka értékelése.    

6.3. Másológép-csalás ügye: továbbra is kizárólagosan a Presbytery hatásköre. 

6.4. Presbiter-választás ősszel. 

6.5. Tavaszi bazár helyett süteményárusítás, ebéd. 

6.6. Nyári táborozás: Luther Camp, szervezés folyamatban. 

6.7. Kálvin  Oktatási Szövetség magyarországi támogatása a Diaszpóra Tanácson keresztül. 

6.8. Tervek: őszi ünnepi alkalmunk lehető meghívottjai: Dr. Csűry István püspök úr, Pintér Béla, Böjthe 

Csaba ferences róm. kat. plébános és Bálint László. Döntés a későbbiekben. 

Szigeti Márta: az áprilisi Csendesnapot gyermekek (bábelőadás) bevonásával szervezik. 

7. Záróima.   

 

 

 

 

Nt. Szigeti Miklós lelkipásztor                                            Zathureczky Csilla jegyző     
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 
PRESBITER VÁLASZTÓ KÖZGYŰLÉS, 2017 október 29. 

 
Jelen van 34 fő, a gyűlést vezeti Szigeti Miklós lelkipásztor. 

Jelöltek bemutatása: Dobos Andrea, Faragó Katalin, Herczeg Mihály, Magyar Katalin, Márton Ida, 

Dr. Mészáros Margit, Orbán Melinda, Szőke Szabolcs, Tarkó Lóránd, Zathureczky Csilla.  

A rendes szokásnak megfelelően titkos szavazással történik az új presbitérium megválasztása. 

Volt presbiterek szétosztják a szavazócédulákat és a dupla borítékokat.  

A szavazók kitöltik a szavazócédulákat, összehajtva beleteszik a kisebbik borítékba nevük megjelölése 

nélkül, ezt mindenki egy nagyobb borítékba teszi, amire ráírja a nevét. 

 

Számoló-bizottság: Szigeti Márta és László Ildikó. 

A számoló-bizottság összegyűjti az így elkészített borítékokat, egyenként ellenőrzi egyeztetve 

a taglistán szereplő nevekkel. Ezután visszavonul megszámolni a szavazatokat. 

A lelkipásztor ismerteti, hogy a presbitérium előzetes döntése alapján, amint már hirdette a 

templomban, a következő turnusban nem lesz pótpresbiter.   

 

Számoló bizottság jelentése.  

28 érvényes szavazat eredményeként a következő presbiterek végzik a presbiteri szolgálatot  

a következő 4 éves periódusban: 

Dobos Andrea, Faragó Katalin, Herczeg Mihály, Magyar Katalin, Márton Ida, Dr. Mészáros Margit, 

Orbán Melinda, Szőke Szabolcs, Tarkó Lóránd, Zathureczky Csilla. 

 

Szigeti nt. úr imádkozik az új presbitériumért, a gyüleketetért. 

Fellebbezni lehet következő vasárnapig.  

Új presbitérium bejelentése és felavatása november 5.-én, az istentisztelet keretében. 

Záróima. 

 

 

 

Nt. Szigeti Miklós lelkipásztor                                             Zathurecky Csilla, jegyző 

 


