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TÁJÉKOZTATÓ 

 
A templom címe és telefonszáma 2791 East 27th Ave., Vancouver, BC Canada V5R  
                                                                 1N4 Telefon: 604-437-3442 
 

A lelkészi hivatal címe és telefonszáma 6214 Neville Street, Burnaby, BC; V5J 2J6  
  Telefon: 604-456-0532; 778-834-0532 
 

Lelkész e-mail címe:  szigetim@telus.net 
 

A gyülekezet internetes oldala:         http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org  
A Presbitérium internetes oldala:        http://emrepresbiterium.wordpress.com 
Presbitétium e-mail címe:  emre.presbiterium@gmail.com 
Az internetes web-oldalt gondozza:                 Dr. Mészáros Margit 
 
Az istentiszteletek ideje Vasárnap és ünnepnap délelőtt 11 órakor. 
Vasárnapi iskola Az istentisztelettel egyidőben 
Magyar Iskola Vasárnap délelőtt 9:45 – 10:45 óráig. 
Biblia és imaórák Szószéki hirdetés alapján 
 
Lelkészi fogadó óra lelkész bármilyen ügyben bármikor elérhető  
                                                             telefonon, vagy e-mailen; személyes találkozás  
                                                              egyeztetett időpontok alapján. 
   

Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós 
 

Kántor: Madari Miklós, Magyar Katalin 
 

Egyházmegyei képviselő: Orbán Melinda  
Helyettes egyházmegyei képviselő: Dobos Andrea 
 
Presbitérium tagjai: Dobos Andrea, Faragó Katalin, Herczeg Mihály, Magyar 

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

  

Jegyző: Zathureczky Csilla 
Helyettes jegyző: Márton Ida 
 

Gazdasági ügyintézők:  
 Templom gondnok Tarkó Lóránd 
 Templom karbantartás  Kollár Zoltán, Németh Zoltán, Szőke Szabolcs, Szigeti  
  Péter, Tímár János, Zathureczky Péter  
 Pénztáros Kollár Otília  
 Könyvelő Törzsök Ibolya, Kovács Margaret 
 Consolidated Portfolio befektetés Németh Eszter 
   

Ellenőrök: Géczi Enikő, Pál Árpád 
  

Vagyongondnokok / Trustees: Demeter Zoltán, Kollár Zoltán, Márton János  
                                                                Németh Eszter,  
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A Közgyűlés Rendje 

 

2019. február 17. vasárnap 

 

 

Gyülekezeti közös ebéd után: 

 

1. Közös ének: 417: 1, 2 , 3 „Ébredj, bizonyságtévő Lélek…” 

 

1. Ébredj, bizonyságtévő Lélek! A várfalakra őrök álljanak, Kik bátran szólnak és harcra készek, Ha éj 

borul le, vagy ha kél a nap. Hívásuk zengjen messze szerte szét, Az Úrhoz gyűjtve népek seregét! 
 

2. Ó, bárha lángod fellobogna S ébredne föl sok nemzet fényinél. Ó, bár sok szolga sarlót fogva, 

Aratna, mígnem leborul az éj! Urunk e roppant ért vetésre nézz: a munka sok, a munkás oly kevés.  
 

5. Küldd útra hírnökid csapatját, És adj erőt onnan felül nekik, Hogy veszni a pogányt se hagyják, És 

szerteűzzék Sátán seregit. Országod jöjjön el el minél elébb, Hírdetve szent neved dicséretét!  

 

2. Imádság, a gyűlés megnyitása. 

 

3. A 2018. február 18-i közgyűlés jegyzőkönyvének, és a szolgálati ágak jelentéseinek 

elfogadása. 

 

4. Vagyongondnokok (trustees), és ellenőrök választása. Trust deed elfogadása. 

 

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 2018-es esztendőről 
 

11Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR –: jólétet és nem 

romlást tervezek, és reményteljes jövő az, amelyet nektek szánok. 12Ha segítségül 

hívtok, és állhatatosan imádkoztok hozzám, akkor meghallgatlak benneteket. 13Ha 

kerestek majd, megtaláltok engem, ha teljes szívből kutattok utánam. 
14Megengedem majd, hogy megtaláljatok… 

(Jeremiás 29:11–14) 

 

Azért adok mindenekelőtt hálát Istennek, hogy lelkészi 

munkám egyre nagyobb része az ige hirdetése, magyarázata, az 

igével való foglalkozás. Már múlt esztendőben is így volt, de ez 

a folyamat ma is tart. Megnövekedett a bibliaórák száma, 

általánosan a lelki, igei alkalmak a gyülekezetben, mint 

csendesnap, vagy második éve nyári tábor, amely ebben az 

évben kisebb létszámmal, de sokkal mélyebb tartalommal folyt 

le.  

Természetesen 

továbbra is kiemelt szolgálat a lelki-, a beteg- és idősgondozás, a 

traumás helyzetek, állapotok kezelése, a kauzális alkalmak, és az 

általános pásztorációs feladatok.  

Hosszú évek kihagyása után nyílt alkalmam arra, hogy 

lelkésztovábbképzésen 

vehessek részt. Múlt év 

tavasszal egy hetet a 

mátraházai református 

konferencia központban 

tölthettem, Fiúság Akadémián. Szemfelnyitó volt arról 

gondolkodni, hogy mit jelent Isten gyermekének lenni a 

Krisztusban. Hogy Isten ránk, bűnbocsánatot, új, örök életet nyert 

emberekre már úgy tekint, mint gyermekekre – mert megbékültünk 

vele, befogadva szívünkbe az evangéliumot, egyszülött Fiát. 

Nekünk pedig Atyánkká lett az Isten. Ez pedig 

új dimenzió, új viszonyulás, új élet. Szeretném 

ezt az örömhírt továbbadni! 

Ezért nagyon szeretek írni, publikálni. Bár 

néha kihívás is, hogy időre el kell készítsek egy-

egy aktuális írást, megtiszteltetés számomra, 

hogy mind a helyi Tárogatóban, mind az 

Okanagan-i Napjaink-ban, mind a 

magyarországi Biblia és Család című lapokban 

havi rendszerességgel jelennek meg írásaim. 

Célom ezekkel mindig az, hogy a mai embert 

szólítsam meg olyan nyelven, amellyel a 

kívülállókat is elérhetem, megszólíthatom, 

esetleg gondolkodásra késztethetem Istenre, 

Krisztusra mutatva.  

Ebben az évben a Kanadai Presbiteriánus 

Egyház éves General Assembly-jén is 

Kanadai Magyar Református Lelkészegyesület 

Fentről: Lizik Zoltán, Lizik Zsuzsanna, Péter László, Vass 

Zoltán, Pámdy-Szekeres Dávid, Gödöllei Károly, Dr. 

Szatmári Ferenc, Szigeti Miklós, Szabó Péter, Bocskorás 

Enikő, Bocskorás Bertalan, Paizs József 
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küldöttként vettem részt Waterloo, Ontarioban – Nt. Bocskorás 

Bertalan Calgary-i és Nt. Szabó Péter Montreal-i 

lelkészkollegáimmal együtt.  

Nagy megtiszteltetésként ért, hogy közvetlenül a General 

Assembly után a Kanadai Magyar Református Lelkészegyesület 

megválasztott a közösség elnökének. Ilyen minőségben iktattuk be 

októberben Edmonton-i lelkészi tisztébe Nt. Paizs József 

lelkipásztort, aki Erdélyből, Segesvárról érkezett Kanadába. 

Ugyancsak elnöki minőségemben képviseltem a kanadai magyar 

reformátusokat novemberben Budapesten a Diaszpóra Tanács 

VIII. ülésén.  

Hasonlóan nagy megtiszteltetés, 

hogy ugyancsak júniusban a Kanadai 

Presbiteriánus Egyház Westminster 

Egyházmegyéjének templomunkban 

tartott gyűlésén iktattak be az 

Egyházmegye moderátori tisztségébe. 

A gyűlések levezetésén túl az 

egyházmegye vezetőségi tagjaként 

megnövekedtek feladataim az 

Egyházmegyéhez tartozó 

gyülekezetek sokféle ügyeinek 

intézésével.  

Bevallom, kerülök néha 

időzavarba, amikor nem tudom, éppen mit intézzek. Mérlegelnem kell, és ez azt jelenti, hogy más fontos 

dolgokra csak később jut időm, vagy nem jut egyáltalán.  

Nagyon örülök annak, hogy egyházunk diakóniai szolgálata folyamatos. Nem szalmaláng, hanem 

rendszeres, kitartó áldozathozatal – mind Rózsa Enikő erdélyi hátrányos helyzetű gyermekek közt 

végzett munkájának-, mind az „Erdélyi magyarokért” alapítvány, Bálint László munkájának támogatása, 

mind pedig a Potter’s Place misszióban havi 

rendszerességgel végzett szolgálatunk.  

Évek óta nem volt konfirmáció 

egyházunkban, ezért is volt nagy öröm, hogy 

tavaly öt fiatal tett vallást hitéről 

templomunkban – Demeter Emma, Kollár 

Zoltán, Madari Péter, Sinka Jenifer és Szigeti 

Péter. Még ennél is nagyobb öröm, hogy mind 

az öt fiatal istentiszteleteink rendszeres 

látogatója, gyülekezetünk szolgáló, élő tagjai! 

Áldja meg, vezesse éltető szavával, igéjével 

szüntelen őket az Úr!  

Nagyon jó személyes kapcsolatom van a templomunkat bérlő két egyház lelkészeivel. Rendszeresen 

találkozunk, egyeztetjük programjainkat, áttekintjük közösségeink életét, imádkozunk együtt, egymásért. 

Valóban testvéri, élő közösségben vagyunk egymással, amely sokkal több bérleti-bérlői viszonynál. 

Elmúlt évben Isten iránti hálával ünnepeltük templomunkban a filippin ACTS Church fennállása tizedik 

évfordulóját.  

Nagyon hálás vagyok az Istennek mindenért! Különösen köszönöm neki, hogy elhívott és lelkészként 

dolgozhatok – 2019 májusában lesz immáron 20 éve, hogy Vancouverben. Köszönöm neki a 

gyülekezetet, a presbitériumot, a szolgáló közösséget, mindazokat, akik életükkel, Istennek és a 

közösségnek áldozott idejükkel, erejükkel, pénzükkel szolgálják, szolgáljuk az Isten országa építését 

Vancouverben, nem csak a magyarok közt. Isten áldjon meg, vezessen tovább bennünket, lehessünk só 

és világosság – hiszen erre hívattunk el a Jézus Krisztusban!                          Szigeti Miklós – lelkiásztor 

A Diaszpóra Tanács ülése előtt találkozó a Magyarországi Református 

Egyház Zsinatának elnökségével 

2018 General Assembly 
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Lelkipásztori beszámoló - 
egyházunk 2018. évi krónikája 

 

- Január 4-én, csütörtökön a Hastings Street-en 

szolgáltunk hontalanok, drogfüggők közt. 

- Január 6-án, szombaton búcsúztunk Kőrős Aranka, 87 

éves korában elhuny szeretett testvérünktől.  

- Január 7-én, vasárnap úrvacsoraosztással adtunk hálát 

az újesztendőért.  

- Január 19-én, pénteken este bibliaórát tartottunk a 

lelkipásztor otthonában a hathatós bizonyságtételről.  

- Február 1-én, csütörtökön a Hastings Street-en szolgáltunk 

hontalanok, drogfüggők közt. 

- Február 4-én, vasárnap az istentisztelet után az Ocean View 

temetőben vettünk búcsút Bodó Imre tiszteletbeli presbiter 

testvérünktől.  

- Február 16-án, pénteken bibliaórai közösségen voltunk 

együtt a Dobos család otthonában. Téma: Hogyan győzhetek a 

kísértés felett?  

- Február 18-án, böjt első vasárnap úrvacsoraosztást tartottunk, majd gyülekezeti közgyűlést. 

- Március 1-én, csütörtökön a Hastings Street-en szolgáltunk hontalanok, drogfüggők közt.  

- Március 10-én, szombaton tavaszi süteményvásárt 

tartottunk ebéddel egybekötve.  

- Március 11-én, vasárnap, Dr. Mészáros Margit presbiter 

helyettesítette a továbbképzésen Magyarországon tartózkodó 

lelkipásztort.  

- Március 18-án, vasárnap Nt. Szamosközi László 

ny.lelkipásztor helyettesítette a továbbképzésen 

Magyarországon tartózkodó lelkipásztort.  

 - Március 23-án, pénteken bibliaórát tartottunk a Kiss 

család otthonában. Téma: Benne lenni Isten tervében. 

- Március 25-én, virágvasárnap istentisztelet és missziói 

ebédet rendeztünk, bábelőadást tekinthettünk meg: „Takács, a 

félős pók” címmel, és bizonyságtételeket hallgathattunk meg.  

- Március 30-án, nagypénteken istentiszteleten adtunk hálát 

Krisztus áldozatáért. 

- Április 1-én, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással 

egybekötött istentiszteletet tartottunk.  

- Április 15-én, vasárnap az istentisztelet után pot-luck ebéd 

keretében búcsúztunk el az Európába távozó László Ildikó 

testvérünktől; majd csendesnapot tartottunk az új teremtésről.  

- Április 27-én, pénteken bibliaórán a bálványainkról  

tanultunk a Zathureczky család otthonában.   

- Május 3-án, csütörtökön a Potters Place Mission-ban 

szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- Május 10-én, áldozócsütörtökön öt fiatal, Demeter Emma, 

Kollár Attila, Madari Péter, Sinka Jennifer, Szigeti Péter tettek 

bizonyságot a keresztyén hit ismereteiről.  

- Május 13-án, vasárnap, anyák napján ebéddel és gyermekek 

műsorával köszöntöttük az édesanyákat. 

- Május 19-én, szombaton kötöttek házasságot templomunkban 

Döme Géza és Restás Edina. 
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 - Május 20-án, pünkösdvasárnap úrvacsoraosztásos ünnepi istentiszteleten imádtuk Isten Szentlelkét, 

és öt fiatal testvérünk Demeter Emma, Kollár 

Attila, Madari Péter, Sinka Jennifer, Szigeti 

Péter konfirmációi fogadalmat tett. 

Istentisztelet után Kökényessy Ágnes 

színművész előadásában tekinthettük meg 

Árva Bethlen Kata monodrámát.  

- Május 25-én, pénteken Dr. Mészáros 

Margit otthonában tartottuk a bibliaórát a 

kompromisszumokról.   

- Június 3-án, vasárnap Nt. Szamosközi 

László végezte az istentiszteleti szolgálatot 

miközben lelkipásztor a Presbiteriánus 

Egyház Éves Zsinatán vett részt Ontarioban.  

- Június 15-én, pénteken a Madari családnál gyűltünk 

össze bibliaórán: félúton előre.   

- Június 17-én, vasárnap apák napján ebéddel és 

műsorral köszöntöttük férfitestvéreinket. 

- Június 19-én, kedden templomunkban tartotta a 

Westminster Presbytery havi gyűlését amelyen az 

egyházmegye moderátori tisztségébe beiktatták Nt. 

Szigeti Miklós lelkipásztor. Gyülekezetünk fennállása 

óta, 63 éve, ez az első alkalom, hogy közösségünk 

lelkésze tölti be ezt a tisztséget.  

- Július 8-án, vasárnap az istentisztelet keretében 

kereszteltük Kopeczky Lizát.  

- Július 20-án, pénteken kötöttek házasságot 

templomunkban Rozmer György és Tóth Babett.  

- Július 27-én, pénteken bibliaórát tartottunk a Dobos család otthonában a kulcsok hatalmáról.  

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

- Augusztus 12-én, vasárnap kereszteltük Grace Sarah Fremlin-t, Veronika és Jason első gyermekét.  

 - Augusztus 19-án, vasárnap úrvacsoraosztással emlékeztünk az új kenyérre.  

- Augusztus 24 – 26-ig, péntektől vasárnapig 

testi-lelki feltöltekezéssel gyülekezeti családos 

tábort tartottunk Missionban a Camp Luther 

táborhelyen.   

- Augusztus 26-án, vasárnap a tábor ideje alatt 

Nt. Szamosközi László ny. lelkipásztor végezte 

templomunkban az istentiszteleti szolgálatot. 

- Szeptember 6-án, csütörtökön a Potters Place 

Mission-ban szolgáltunk az East Hastings-en.. 

- Szeptember 7-én, pénteken a lelkipásztor 

otthonában tartottuk bibliaóránkat: mit szólnak 

az emberek? 

 - Szeptember 11-én, kedden búcsúztunk Bakó 

József erdész testvérünktől. 

- Szeptember 15-én, szombaton kötöttek házasságot Missionban Madari Lajos és Peitra Vekens. 

- Október 4-én, csütörtökön a Potters Place Mission-ban szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- Október 5-én, pénteken bibliaórán a győzelmes hívő életről beszélgettünk Dr. Mészáros Margit 

otthonában.  



8 

 

- Október 9-én, kedden Edmontonban iktattuk 

be lelkipásztori tisztébe Nt. Paizs Józsefet, akit  

Segesvárról hívott el az Isten Kanadába.  

- Október 14-én, vasárnap igét hirdetett a 

városunkban szabadságát töltő mérai 

lelkipásztor, Nt. Mezei Csaba.  

- Október 28-án, vasárnap új bor és 

reformáció ünnepén úrvacsoraosztást 

tartottunk.  

- Október 31-én, november 1-én és 2-án 

szerdától péntekig Nt. Paizs József edmontoni 

lelkipásztor mentálhigiéniás előadásait 

hallgathattuk meg: A fájdalomtól a hitvallásig.  

- November 4-én, vasárnap Nt. Paizs József Edmonton-i lelkipásztor hirdette az igét, majd az ebéd után 

ünnepi beszédet mondott az erdélyi szórványmagyarság helyzetéről. 

- November 8-án, csütörtökön a Potters Place 

Mission-ban szolgáltunk hontalanok és drogfüggők 

közt. 

 - November 24-én, szombaton tartotta egyházunk 

Bethlen Kata Női Köre éves őszi-téli bazárunkat.  

- November 12–16 között, kedd és péntek közt 

lelkipásztor Budapesten a Diaszpóra Tanács ülésén 

vett részt.  

- November 30-án, szombaton tartottuk éves 

Bazárunkat, sokak áldozatos szolgálatával.  

- December 2-án, advent első vasárnap 

úrvacsoraosztást tartottunk.  

- December 6-án, csütörtökön a Potters Place 

Mission-ban szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- December 14-én, pénteken bibliaórán a Orbán család otthonában a túlvilágról beszélgettünk. 

- December 16-án, vasárnap advent 3.vasárnap rendhagyó karácsonyi zenés istentiszteletet tartottunk.  

- December 23-án, advent 4. vasárnap közös ebéden, majd műsorral ünnepeltük Megváltónk érkezését.  

 - December 25-én, kedden, karácsony napján 

úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi 

istentiszteleten emlékeztünk Jézus Krisztus 

születésére.  

- December 30-án, vasárnap a szabadságát 

városunkban töltő 

Nt. Székely Attila 

kaposvári tábori 

lelkész  hirdette 

Isten igéjét, és 

egyben 

kereszteltük Siska 

Attilát, Attila és 

Fruzsina első gyermekét.  
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A Presbitérium 2018. évi beszámolója. 
 

„Adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor, a mi Urunk Jézus Krisztus 

nevében.” Efézus 5:20 
 

     Adjunk hálát Istenünknek, hogy megtartott, vigyázott ránk, irányított az elmúlt 

évben is, hogy itt lehetünk, hallgathatjuk igéjét, hogy feladatok elé állít, hogy szolgálatokat bíz ránk. 

A 2017 őszén megválasztott, most 10 főből álló, fiatalokkal kibővült presbitérium igyekezett 

helytállni. Újult erővel, kicsit nagyobb lendülettel fogtunk munkához. Lelkesedéssel és örömmel 

fogadtuk a javaslatokat a gyülekezeti élet javítására. 

     Az év folyamán 11 presbiteri gyűlést tartottunk. Bizony, néha órákig tartó beszélgetésekbe 

bonyolódtunk, ügyes-bajos dolgok tisztázására, egyeztetésekre, megoldások megtalálására. Továbbra is 

gond a Presbitérium és az Oktatási Szövetség közös munkája a Vasárnapi Iskola megcsappant 

látogatottsága miatt. Alig van gyermek a hittanórákon, magyar óra után a szülők elviszik gyermekeiket. 

Ezen dolgozunk jelenleg is, reménységgel, hogy jó megoldást találunk a kölcsönös kapcsolat orvoslására. 

     A bibliaórák rendszeresek, 10-15 fő részvételével. 

Havonta találkozunk egy-egy testvérünk otthonában. 

Nagyszerű, felszabadult, kötetlen beszélgetések 

alakulnak ki ezeken az alkalmakon, lelkileg feltöltődve 

várjuk a következő lehetőséget. A megszokott 

bibliaórákon kívül, „Bibliaiskola” bevezetését 

tervezzük, amelynek célja először a bibliai 

alapismeretek, keresztyén hitelvek felfrissítése, és a 

Biblia könyveinek a tanulmányozása a célja. 

     Web-oldalunkon megtalálható a bibliaórák témái, 

ugyanúgy, ahogy az istentiszteletek, igehirdetések írott 

és video anyaga is és egyéb információk. Újítás az „olvasóasztal”, lelki táplálék és feltöltődés forrása, 

reméljük, sokunk hasznára. 

-     A pár éve beindult missziós munkák állandósultak: 

virágvasárnapi ebéd, Potters' Place-i hajléktalanok között 

végzett szolgálat. Az Erdélyi Magyarok Közhasznú 

Alapítvány és a nagykendi árvák anyagi támogatása 

rendszeressé vált. Ezen kívül, saját gyülekezetünkben, 

rászoruló testvéreinknek nyújtunk alkalmi anyagi segítséget.    

     Januárban lezajlott a 3-4 évente esedékes Központi 

Egyházmegyei Vizitáció. Pozitív, tovább ösztönző 

visszajelzéseket kaptunk az utóbbi évek eredményes 

előrelépéseivel kapcsolatban: missziós munka, beleértve a 

különböző 

anyagi támogatásokat, gyermekmunka, rendszeres 

bibliaórák, lelki fejlődés. Értékelik az odafigyelésünket, a 

kéréseik teljesítését (pld. angol nyelvű beszámolók, 

jegyzőkönyvek, különböző kritériumok betartása, 

gyermekek közötti munka feltételei stb.). Jónak találják a 

templom bérbeadását az "AMEN" és "ACTS" 

gyülekezeteknek, otthont adva nekik Isten dicsőítésére. 

     A szórványszolgálatot, a betegek és öregek látogatását 

a lelkipásztor továbbra is végzi, esetenként egy-egy 

presbiter is elkíséri. A képeslap- és telefonhívásos 

szolgálat is segít a kapcsolattartásban. 

     A tavaszi "Csendesnap" témája "Új teremtés 

Krisztusban" igazi lelki táplálékul szolgált. Az őszi alkalmat nem tudtuk megtartani egyéb programok 
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miatt. Az augusztus végi 3 napos nyári keresztyén tábor eseményei nagyon szépen zajlottak. Kevesebben 

voltunk, mint tavaly, nem volt külön gyermekműsor, de a megigazulás, megszentelődés útjáról szóló 

bensőséges beszélgetések valódi lelki épülést hoztak. 

     Kiemelkedő ünnep volt a májusi konfirmáció. Mindenki nagy örömére 5 fiatal tett bizonyságot hitéről. 

Isten és a gyülekezet előtt: Demeter Emma, Kollár Attila, Madari Péter, Sinka Jenifer és Szigeti Péter. 

Azóta is közöttünk vannak. Ezúton is kérjük Isten gazdag áldását életükre. 

     A júniusi Egyházmegyei gyűlésen a mi templomunkban iktatták be a következő évre szoló moderátori 

pozícióba Szigeti Miklós nagytiszteletű urat, a mi lelkipásztorunkat. Köszönjük a megtiszteltetést. A 

szószéki szolgálatok helyettesítését Szamosközi László lelkipásztor és Dr. Mészáros Margit presbiter 

testvérünk végezte. 

     A templombérlés jól működik mindkét gyülekezettel. A közös istentiszteletek ugyan elmaradtak, mert 

az etnikai, kulturális háttér nagyon különböző, de a testvéri kapcsolat nagyon jó, kölcsönös tisztelet és 

megbecsülés van közöttünk. 

     A tavaszi süteményvásár és ebéd, valamint az őszi 

bazár ebben az évben is jó hangulatban zajlott, sok 

önkéntes részvételével és önfeláldozó munkájával és igen 

szép eredménnyel zárult. Nyári piknikünket nem tartottuk 

meg, kevés az érdeklődő. 

     Női Körünknek, sajnos még mindig nincs elnöke. A 

munka folyik, hála Istennek mindig akadnak segítők, 

minden rendezvényünket meg tudtuk tartani. Gyülekezeti 

tagok mellett a presbiterek ebben a munkában is részt 

vesznek – de nagy szükség lenne rá, hogy valaki 

összefogja, irányítsa a Női Kör munkáját. A vasárnapi 

kávé- és süteményszolgálat elég jól alakul, de ebben is többünknek kellene részt vállalni, nemcsak 

behozni a süteményt és a virágot, hanem el- és előkészíteni, elpakolni a kávézáshoz szükséges minden 

hozzávalót.      

     Novemberi ünnepi vendégünk Pajzs József nagytiszteletű úr, az Edmontoni Magyar Református 

Egyház lelkipásztora volt. Bibliaóra sorozatában és vasárnapi igehirdetésében „A fájdalomtól a 

hitvallásig” címmel, segített a veszteségek elfogadásában és feldolgozásában. Ünnepi előadásában a 

szórványban és a diaszpórában élők gondjairól, küzdelmeiről hallhattunk, sok tanulsággal.  

     Gyönyörű karácsonyi koncertünk volt rendhagyó istentisztelet keretében. Kemény munka előzte meg 

az ünnepi gyermekkarácsonyt is, nagyon szép volt és 

emlékezetes marad. 

     Az istentiszteletek előtti csendességet szeretnénk 

megvalósítani. Nehezen megy, pedig vannak, akik 

kezdés előtt szeretnének magukban csendben, 

imádkozva készülni az ige hallgatására. A vizes-és 

kávéspohár behozatala a gyülekezeti terembe és a 

rágógumi használata viszont sokat javult, majdnem 

teljesen megszűnt. Köszönjük. 

     Szeretném a presbitérium nevében 

MEGKÖSZÖNNI MINDENKI MUNKÁJÁT. 

Nagyszerű érzés, hogy ha kevesen is vagyunk, mégis 

többen a szolgálatban, mint ezelőtt. Csak az tudja, hogy munkával jár minden, aki részt is vesz benne. A 

legnagyobb öröm, úgy gondolom, amit magunk érzünk az elvégzett munka után, hogy másokért tehetünk 

valamit, támaszai lehetünk egymásnak. Az együttléttel, a csoportos tevékenységgel, az egymásért való 

fáradozással építhetjük a közösséget, gazdagodhatunk lelkiekben is. Isten népe vagyunk, folyamatosan 

munkálkodnunk kell azon, hogy Hozzá közelebb kerüljünk. Erről szóljon életünk. „Ti azonban választott 

nemzetség, (...) szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki 

a sötétségből az Ő csodálatos világosságára hívott el titeket”. (1 Péter 2:9)   

Zathureczky Csilla, a presbitérium jegyzője 
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2018-as évi egyházi statisztikai adatok 
 

55 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2018-ben. Az 52 

vasárnap mellett nagypénteken, és karácsonykor és az egyházmegyei gyűlés 

alkalmával volt istentisztelet.  
 

Lelkipásztor lelkésztovábbképzésen vett részt Magyarországon, ezért március 11-

én Dr. Mészáros Margit presbiter, március 18-án Nt. 

Szamosközi László ny. lelkipásztor szolgáltak. Június 3-

án lelkipásztor a General Assembly-n volt küldöttként, azért az 

istentiszteletet Nt. Szamosközi László végezte, éppúgy, mint gyülekezeti 

táborunk alkalmával augusztus 26-án. November 4-én ünnepi vendégünk, 

Nt. Paizs József szolgált. Kétszer is szabadságát városunkban töltő 

lelkipásztorok voltak a vendégigehirdetőink – október 14-én az erdélyi 

Méra községből Nt. Mezei Csaba, és 

december 30-án Kaposfőről Nt. 

Székely Attila lelkipásztorok 

szolgáltak. Lelkipásztor 2018-ban 

nyáron unokaöccse 

látogatásakor hétközben 

vett ki csak szabadságot.  
 

A 

gyülekezetlátogatás 

statisztikája 

kismértékben emelkedett 2017 évihez képest – 37 főről 42 

főre egy átlagos istentiszteleten.  

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 37, és 2018-ban 42 

igehallgató volt jelen egy 

istentiszteleten.   
 

Sajnálattal kell tapasztanunk 

viszont, hogy a gyermekek 

jelenléte istentiszteleteinken 

tovább csökkent. 2012-ben 17, 

2013-ban 16, 2014-ben 15, 2015-ben 12 gyermek, 2016-ban 11, 2017-ben 10, és 2018-ban 9 gyermek 

vett részt átlagosan istentiszteleten.   

 

Konfirmáció – Nagy hálaadással 

jelentjük, hogy 2018-ban öt fiatal – Demeter 

Emma, Kollár Attila, Madari Péter, Sinka 

Jennifer, Szigeti Péter – tett pünkösd ünnepén 

konfirmációi fogadalmat, és azóta mind rendszeres 

istentisztelet-látogatók. 9Megparancsoltam neked, 

hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert 

veled van Istened, az ÚR mindenütt, amerre csak 

jársz. (Józsué 1:9) 
 

Nt. Mezei Csaba és Tünde 

Nt. Székely Attila és családja 

Nt. Paizs József tartja előadását 
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Keresztelés 
  

Július 8-án, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük Kopeczky Lizát – 

Márton és Zita gyermekét, akik a Siófoki református gyülekezet tagjai és a 

lelkipásztor közeli rokonai.  
 

Augusztus 12-én, vasárnap az istentiszteleten kereszteltük 

először az édesanyát, (Hajdú) Veronika Fremlint, majd 

Jason és Veronika Fremlin első, csecsemő korú kislányát: 

Grace Sarah-t.   
 

December 30-án, vasárnap, részesült a keresztség sákramentumában Siska 

Attila csecsemő, Attila és Fruzsina első gyermeke.    
 

2018-ban három gyermek és egy felnőtt részesült a keresztség 

sákramentumában, és lett Isten szövetséges népe tagjává gyülekezetünk 

közösségében.  

 

Esküvő  
 

Május 19-én, szombaton kötöttek házasságot 

templomunkban Döme Géza és Restás Edina.  
 

Július 20-án, pénteken léptek házastársi szövetségre 

templomunkban Rozmer György és Tóth Babett. 
 

Szeptember 15-én, szombaton Madari Lajos és Peitra 

Vekens házasságkötésének örvendezhettünk.  

 

Temetés 
 

Január 6-án, szombaton búcsúztunk 87 éves korában elhunyt egyháztagunktól, Kőrős Aranka 

testvérünktől.    
 

Február 4-én, vasárnap magyarországi családtagok jelenlétében az istentisztelet után az Ocean View 

temetőben vettünk végső búcsút Bodó Imrétől, tiszteletbeli presbiterünktől. 
 

Május 18-án, pénteken a Magyar Házban sokszáz honfitársunk részvétnyilvánításával búcsúztunk a 

Thaiföldön tragikus balesetet szenvedett Tóth Zsombortól.  
 

Szeptember 11-én, kedden erdésztársak jelenlétében vettünk búcsút Bakó József erdőmérnöktől.  
 

 „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 
 

Az elmúlt években különösen növekszik a 

bibliaórák látogatottsága és sűrűsége. Átlagosan 10-

15 fő vesz részt az alkalmakon, de például júniusban 

a Madari családnál 23-an gyűltünk össze az ige 

tanulmányozására. 2018-ban 16 alkalommal 

tartottunk bibliaórát – beleértve Nt. Paizs József 

gyászról szóló mentálhigiéniás előadásait „A 

fájdalomtól a hitvallásig”, és Mission-i Luther Camp nyári táborunkat.  

Januárban a lelkész otthonában a hathatós bizonyságtételről tanultunk. Februárban a Dobos családnál 

azt vizsgáltuk, hogyan győzhetünk a kísértés felett. Márciusban a Kiss család fogadott be bennünket: 
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Benne lenni Isten tervében. Áprilisban Zathureczky 

házaspárnál a bálványinkról tanultunk. Májusban a 

keresztyén ember és a kompromisszum volt a téma Dr. 

Mészaros Margitnál. Júniusban a Madari családnál arról 

volt szó, hogy félúton vagyunk, ne csüggedjünk. Júliusban 

még nem volt soha alkalmunk, de mert igény volt rá, szép 

számmal összegyűltünk a Dobos házaspárnál és a kulcsok 

hatalmáról volt szó. Augusztus volt hétvégi nyári táborunk 

Missionban, a Camp Luther táborhelyen, ahol a 

megszentelődés útja volt a témánk. Szeptemberben a 

lelkész otthonában a Lukács 14 alapján: mit szólnak az 

emberek – volt a téma. Októberben ismét Dr. Mészáros 

Margit volt a befogadó, a téma pedig a győzelmes hívő élet. Novemberben Nt. Paizs József volt a 

vendégünk a templomban. Decemberben az Orbán családnál a túlvilágról kerestük a kijelentést Isten 

igéjéből. Hála legyen az Úrnak, hogy sokat tanulhattunk, gazdagodhattunk és épülhetett a közösség 

szeretetben és lélekben az elmúlt esztendőben is!  

 

Csendesnap 
 

Április 15-én, vasárnap tartottunk az istentisztelet után csendesnapot a templokmban, amelyen az új 

teremtésről tartott előadást Dr. Mészáros Margit presbiter. Köszönjük, hogy sokak épülésére és Isten 

dicsőségére felkészülten, lelkesen és kitartóan végzi a szolgálatot!  

 

Potter’s Place Mission  
 

Rev. David Choi-on keresztül – aki a 

templomunkban szolgáló Amen Church lelkipásztora 

– Nt.  Szigeti Miklós is bekapcsolódott 2012 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! 

2018-ban gyülekezetünk 9 alkalommal szolgált 

meleg étellel, igehirdetéssel és sok szeretettel ebben a misszióban.   
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Beszámoló a 2018-as évi ének-zenei szolgálatokról 
 

„Hinni taníts Uram, kérni taníts! Gyermeki, nagy hitet kérni taníts”  

(Magyar Református Énekeskönyv 425:1) 

 

Gyülekezetünkben nagyon szépen, gyönyörű kísérettel szólnak az énekek minden vasárnap – hála érte 

Istennek és nagy köszönet Madari Miklós-nak, aki nagyon komoly áldozatok árán, nagy messzeségből 

jár be családjával, és végzi hűségesen a szolgálatot!  

2018 év eleje óta, hogy Magyar Kati presbiter-kántor személyes okokból nem tudja ellátni, Madari 

Miklós nagyon pontosan és magas színvonalon játszik szinte minden vasárnap a templomban – a 

gyülekezet pedig lelkesen énekel.  

2018 december 16-án, advent harmadik vasárnap rendhagyó zenés istentiszteletet szervezett Madari 

Miklós, amelyen ökumenikus kórus, és zenészbarátok egyaránt felléptek. Nagyon köszönjük Kovács 

Izabel és Caroline ukulele előadásában a Csendes éj-t, amit aztán a kórus is előadott, több más karácsonyi 

számmal együtt, Szigeti Dávid karvezetésével. Köszönjük Miklós Szilvia emelkedett szavalatát, Ady 

Endre, Karácsonyi regéjét. Megható volt Szilágyi István személyes bizonyságtétele, felidézve erdélyi 

gyermekkorát és a vallásos énekeket, amelyek közül kettőt megosztott velünk. Dolp Andrea saját 

fordításban adta elő az egyik közismert angol nyelvű karácsonyi dalt, amelynek refrénje arról szólt, vajon 

Mária tudta-e, hogy a világ megváltója az ő kisfia. Igazán különleges, rendhagyó és nagyon értékes volt 

zeneileg és tartalmában is ez az alkalom! 

Isten áldja meg gyülekezetünk ének-zenei szolgálatát, Madari Miklós áldozatos munkáját!  

 

Szigeti Miklós – lelkipásztor 
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A Női Kör beszámolója a 2018-as évről. 
 

„Kiki, amint kegyelmi ajándékot kapott, úgy sáfárkodjék azzal egymásnak”. (1 Péter 4: 10) 

„Szeretettel szolgáljatok egymásnak.” (Gal. 5:13) „teljes szívetekből és teljes lelketekből” (Józs. 22:5), 

„jóakarattal, mint akik az Úrnak szolgálnak és nem embereknek” (Efézus 6:7). 

       

Istennek hála, a Női Kör munkáját 2018-ban is folytatni tudtuk és fenn tudtuk tartani. Nehezebb így, 

hogy még mindig nincs elnökünk, aki össze tudná fogni és irányítani a feladatokat. De Isten mindig 

kirendelte a segítőket, rendre szépen megtartottuk a rendezvényeinket, eseményeinket. Régebbi segítők 

mellé új jelentkezők is bekapcsolódtak a munkába. 

Tavaszi bazárunk helyett jól bevált az ebéddel egybekötött sütemény-árusítás, őszi bazárunkat 

megtartottuk jó együttlétben, örömmel szolgálva közösen, mindkettőt jó anyagi haszonnal is. Itt 

jegyezném meg, hogy éves anyagi eredményünkkel a Női Kör szépen hozzá tudott járulni a gyülekezet 

általános költségvetéséhez. Köszönjük Eszternek az anyagi ügyek intézését.   

Nyári piknikünket érdeklődés hiányában nem tartottuk meg. 

Ünnepi ebédeinken is volt szépen segítség, Faragó Kati és Anti, Dobos Andrea, Németh Eszter, Nagy 

Kati, Kollár Oti, Demeter Zelma, Szűcs Tímea, Orbán Melinda, Szigeti Márta, Horváth Enikő, Paulik 

Lili, Sinka Ildikó, és mások. Köszönjük férfi testvéreink segítségét is, ebédeknél, hurka és kolbász 

készítésnél, egyébkor. Külön szeretném kiemelni a konfirmándusainkat, Demeter Emmát, Sinka Jenifert, 

Kollár Attilát, Madari Pétert és Szigeti Pétert, akik jókedvvel, készségesen segítenek terítésben, 

felszolgálásban, pakolásban… stb. Jó itt látni őket. A tavalyi év folyamán többször is "pot luck" alapon 

oldottuk meg az étkezést, úgy tűnik, jól működik, ebbe sokan kapcsolódtak be, lelkesedéssel, szívesen 

járultak hozzá, gazdag asztalt tudtunk teríteni jónehány alkalommal és pozitív visszajelzéseket kaptunk. 

A vasárnapi kávé- sütemény- virág szolgálat javult, de még mindig csak egy kis csapat az, akinek 

folyamatosan gondja van erre. Örülnénk, ha többen bekapcsolódnának. 

A fogyó anyagok pótlása folyamatos, nem volt fennakadás. Jó, ha nagyobb mennyiséget vásárolunk 

egyszerre (cukor 10 kg, olaj, liszt, fűszererek, eldobható pohár, tányér, evőeszköz, wc papír, törülköző, 

különböző csomagoló eszközök… stb.), így sokat tudunk spórolni, s az is jó, hogy van tartalék. 

A két bérlő gyülekezettel való közös konyhahasználat testvéri, zökkenőmentes, mindig rendben 

hagynak maguk után mindent, nagyon jó a kapcsolat. 

Köszönjük mindenkinek az áldozatos munkát. Szeretettel kérjük testvéreinket, hogy továbbra is 

jöjjenek közénk, buzdítsuk egymást a szolgálatra. Jó együtt lenni, megtapasztalni és megélni az örömöt, 

amit a közös munka ad, a tudat, hogy egymásért tehetünk, teszünk valami hasznosat, építjük, építhetjük 

a közösséget. Isten lelke vezéreljen mindannyiunkat, hogy még sokáig együtt lehessünk, szolgálhassunk 

egymásnak az Úrért, munkálkodhassunk az Isten dicsőségére. 

„...vigyázz a szolgálatra, amelyre vállalkoztál az Úrban, hogy azt betöltsed” (Kolossé 4:17), mert 

„akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak” (1Timóteus 3:13), „aki szolgál... a 

Krisztusnak, kedves az Istennek és az emberek előtt megpróbált” (Róma 14:18) 

                                                                                                                   Zathureczky Csilla - presbiter    
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A gyermekek közötti szolgálatról 2018-ban 
 

23Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az 

embereknek, 24(…) Az Úr Krisztusnak szolgáljatok! Kolossé 3:23–24 
7(…) Isten adja a növekedést. 1Korinthus 3:7 

 

Azt hiszem, kivétel nélkül minden földműves szeretné, ha a befektetett munka 

arányában termése valamennyi évben bőséges lenne. Azonban tudjuk, hogy a sok és 

precíz munka ellenére sem mindig garantált az eredmény. Így van ez a 

gyermekmunka terén is. Felkészült és hívő tanárok várják vasárnapról vasárnapra a 

gyermekes családokat, hogy az istentisztelettel párhuzamosan működő gyermekistentiszteleteken 

beszélhessenek Krisztusról és oszthassák meg az átélt és leírt csodáit az Úrnak. Sajnos ebben az évben 

kevés szülő tartotta szabadnapját az Úr által rendelt napnak, amikor gyermeke is gazdagodhat az 

istenismeretben. Hiszem, hogy semmilyen erőltetésnek és erőszaknak helye továbbra sincs ebben a 

munkában. Egyedül Isten Lelke az, amely erre indíthat. Azonban miután a gyermekek képezik a jövőt, 

ezért igen kritikus jelenlétük. Éppen ennek fontosságát felismerve kezdtünk rendszeres imádságba. 

Hiszem, Isten meghallgat minket és továbbra is kérnünk kell a növekedést.  

A nehézségek mellett azonban ki kell emelnünk néhány fontos, Isten hatalmáról tanúskodó tényt is. 

2018 pünkösd napján tettek konfirmációi fogadalmat azok a fiatalok, akik már több éve szüleik által 

rendszeres látogatói alkalmainknak. Ez önmagában is eredmény, de az igazi gyümölcs, hogy ők azóta is 

rendszeres igahallgatók és szolgálók. Dicsőség az Úrnak, és köszönet a tanáraiknak (Dobos Andrea, 

Orbán Melinda, Tarkó Lóránd, Szőke Szabolcs).  

Óriási öröm volt a missziós napunkon a teltházas gyülekezeti terem. A bábos önkéntesek szorgalmával 

és tehetségével Krisztust sikerült felmutatni egy frappáns bábelőadás zoknikból készült kreatív 

szereplőin keresztül. (Hálás köszönet Éles Gergőnek, Szenáky Áginak, Dolp Andreának, Válóczy 

Zsuzsannának, Arany Jánosnak). Köszönetet mondok a bizonyságtevőknek, akaik felvállalták élő hitüket 

a meghívott fiatal családok előtt (Orbán Melinda, Tarkó Hugó).  

Csodálatosan szerepeltek a gyermekek anyák napján Arany János KCSP ösztöndíjas betanításával.  

Karácsonykor fantasztikus volt megtapasztalni, hogy az egyébként csak magyar iskolába járó szülők 

milyen segítőkészen és aktívan szolgáltak Jézus születése napjának ünneplésében. A gyermekek igazi 

átéléssel, hibátlan szövegtudással szerepeltek valamennyiünk örömére. Hálás a szívem a magyar iskola 

tanáraiért (Tamás Csilla zene, ének; Mártonné Enikő tánc; Munteanu Ildikó kiskorúak megőrzése, 

tanítása; Kerekes Magdolna szövegtanulás; Nagy Betty kézművesség, dekoráció; Dobos Andrea 

ajándékkészítés; Szegletes Dorka KCSP ösztöndíjas és barátja valamint Szigeti Rebeka és barátja 

dekoráció).  

Könyörögjünk az aratás Urához további lehetőségekért a gyermekek közötti szolgálatban, újabb 

látásokért a misszióban, növekedésért lélekben és gyarapodásért számban.       Szigeti Márta – pedagógus 

 

   

 



17 

 

Beszámoló a weblapjainkról, 

internetes megjelenésről 
 

"A lelki adományok ugyan különfélék, a 

Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is 

különfélék, de az Úr ugyanaz." I Kor. 12:4-

5 

 

Isten meghallgatta imámat. Egy ideje már kértem az Úrtól, hogy küldjön olyan szolgáló testvért, akinek 

bármikor átadhatom a weblapok kezelését, ha szükséges. Herczeg Mihály presbiter személyében 

megtaláltam ezt a hozzáértő segítőt, így távollétemben is folyamatosan frissülhetnek a híreink, hetente 

felkerülhetnek a megfelelő helyre az istentiszteletek video felvételei.  

 

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

 

Alapinformációk vannak rajta. A fizetett fődomain éves díja májusban esedékes.  

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

 

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

 

A gyülekezet aktuális életéről tájékoztat. Felhasznált tárhely: 38%. A tagok kérésének megfelelően 

megoldottuk az igehirdetések felvételeit és mellékeljük az oldalon a szöveges vázlatot is. Így a távollévők 

is töltekezhetnek Isten igéjével. Az igehirdetésekről a videofelvételeket az alábbi módon lehet elérni, 

éves bontásban: 

 
4. Népszerű információs csatornánk a Facebook oldalunk: 

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

Egyház/549007498553004?fref=ts valamint a presbitérium facebook csoportja: 

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

5. A weboldalainkhoz, blogjainkhoz tartozó e-mailjeink: vanemre1955@gmail.com;  

emre.presbiterium@gmail.com 

A különböző internetes formák jól kombinálhatóak egymással. Kérem a testvéreket, látogassák 

rendszeresen és terjesszék az ismerőseik körében az oldalainkat, hozzászólásaikkal tegyék még élőbbé 

a honlapjainkat! 

                                                                                                                 Dr. Mészáros Margit, presbiter  

 
 

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
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Templom karbantartása 2018-ban 
 

A templomban történt javítások és újítások listája a 2018-as évben: (időrendi sorrendben) 

 

- Tantermek ajtajaira kémlelőnyílás (4db) Kiss Szabolcs jóvoltából. 

- Emeleti iroda-teremben lévő nyomtató patron-cseréje. Kiss Szabolcsnak köszönhetően. 

- Konyha kijáratához felszerelt új tetőszerkezet a Faragó Attila kivitelezésével. 

- Szinpad melletti kis teremben törött üvegajtó cseréje függönyre – Tarkó Sándor.  

- Szinpad elülső törött élének cseréje – Tarkó Sándor. 

- Konyhában higiéniai okokból a tányérok és evőeszközök szárítójának, valamint a késtartóknak  

cseréje. Tarkó Mária Judit utánajárásával. 

- Templomtérben a vészkijárat fényjelzőberendezésének cseréje – Zaturecky Péter, Kollar Zoltán  

munkája. 

- Templomtérben elhelyezett hangszórók újra kábelezése – Herczeg Mihály végezte el. 

- Szinpadi függöny tartószerkezetének megerősítése – Németh Zoltán munkája. 

- Templom körüli növényzet folyamatos megújítása, karbantartása Tímár János áldozatos munkája. 

- Templomhoz tartozó telek karbantartása (fűnyírás, locsolás, gereblyézés) Szigeti Péternek  

köszönhetően.  

 

Fennmaradt teendők listája: 

 

- Emeleti iroda-teremben lévő csap csöpögésének javítása 

 

Új felmerülő javítások és újítások listája: 

 

- Női mosdó csapjának javítása. 

- Női mosdó nagyobbik légterében lévő WC ülőke átalakítása mozgáskorlátozottak számára.  

 

Tarkó Lóránd – presbiter, gondnok 
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Tervezett rendezvényeink  
2019. évben 

 
Január 6. vasárnap –  Újévnapi istentisztelet, úrvacsoraosztás. 
 

Február 17. vasárnap –  Gyülekezeti Közgyűlés,  
 

Március 10. vasárnap –  Böjt kezdete, úrvacsoraosztás. 
 

Március 30. szombat –   Tavaszi süteményvásár. 
 

Április 14. virágvasárnap –  missziói ünnepi ebéd és csendesnap.  
 

Április 19. nagypéntek –   Jézus váltsághalálára emlékező istentisztelet. 
 

Április 21. húsvétvasárnap –  Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. 
 

Április 28. vasárnap –   közös istentisztelet a Koreai Amen Church-el és a Filippin ACTS  

Church-el.  
 

Május 12. vasárnap, anyák napja – Ünnepi ebéd, műsor. 
 

Június 9. pünkösdvasárnap –   Úrvacsoraosztás.  
 

Június 16. vasárnap –   Apák napja, ebéd, műsor, iskolai évzáró ünnepség. 
 

Július 28. vasárnap –   Piknik. 
 

Augusztus 18. vasárnap –   Magyar államalapítás, új kenyér ünnepe, úrvacsoraosztás. 
 

Augusztus 23 péntektől 25 vasárnap délutánig – Gyülekezeti csendeshétvége. 
 

Szeptember 22. vasárnap –   Magyar Iskola tanévnyitó, közös ebéd. 
 

Október 27. vasárnap –   Új bor, reformáció ünnepe, úrvacsoraosztás.  
 

November 3. vasárnap –   Ünnepi ebéd. 

 

November 30. szombat –  Őszi-téli bazár. 
 

December 1. Advent első vasárnap –  Úrvacsoraosztás. 
 

December 22. Advent 3. vasárnap –  Ebéd, gyermekkarácsonyi ünnepség. 
 

December 25. szerda –   Karácsony napja, úrvacsoraosztás. 

 

December 29. vasárnap –  Óévzáró istentisztelet. 
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 

Gyülekezeti KÖZGYŰLÉS, 2018 február 18, istentisztelet után, gyülekezeti terem. 

Jelen van 31 fő. 

 

 

1. Áhítat. 

2. Gyülekezet élete képekben. 

3. A 2017-es év beszámolói. Hozzászólások:  

3.1. Zathureczky Csilla: a) a Jakabffy Zsolt nt. úrtól kapott zászlót ki kellene tenni.  

           b) Női Kör elnök kellene, c) vasárnapi kávé-sütemény szolgálatot folyamatossá tenni. 

3.2. Szigeti nt úr: a) Csökkenő látogatottság, de növekvő létszám a közösségi munkában, tovább bővíteni 

a folyamatos szolgálatokban való részvételt.  

b) Kántori szolgálat: Magyar Kati lemondott, Madari Miklós egyelőre helyettesít, köszönet 

mindkettőjüknek.  

c) A magyar Iskola és hittanoktatás a gyakorlatban különvált, magyar óra után, 11 órakor a 

szülők elviszik a gyermekeket.  Hogyan lehetne közelíteni, esetleg szabályokat hozni, vagy 

hivatalosan is különválni. 

3.3. Hastings Potter's Place missziós szolgálat: inkább magyar missziós szolgálatot kellene végeznünk 

(Margit), maradjon a Potter's Place és legyen magyar misszió is, kinyúlni a szülők felé (Z. Csilla). 

3.4. Balatoni Gyula: elmaradt tagokat felkeresni. Lelkipásztor imádkozik a fenti gondok orvoslásáért. 

            Magyar misszió, iskola ideje alatt a szülőknek előadás-sorozat, keresztyén magyar történelem  

           (Zathureczky Péter). 

„Tudom, hogy Jézus él” - közös ének.  

2017 februári (éves) és októberi (presbiteri választás) közgyűlés jegyzőkönyvének elfogadása,  

Herczeg Kati / Németh Eszter / elfogadva. 

2017-es év beszámolóinak elfogadása, Németh Zoltán / Dr. Mészáros Margit / elfogadva. 

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

            b) Ellenőrök választása: Géczi Enikő, Pál Árpád. 

            Tarkó Loránd vállalja a templom gondnokságát, segítséggel: Németh Zoltán és Zathureczky  

Péter. 

5. Költségvetés: lásd melléklet. Elfogadva: Dr. Mészáros / Dobos / megszavazva. 

6. Aktuális témák, hálaadás, köszönetek: misziós szolgálatokért, bazárokért, vasárnapi 

kávészolgálatokért, gondnoki munkákért, karbantartásért, a nyári táborért, konyhai segítségért,       honlap 

szerkesztésért, stb. 

7. Egyéb felmerülő témák, javaslatok: szőnyegtisztítás, táblát tenni a bejárati ajtókra (Dobos Andi), hogy 

semmi innivalót senki ne vigyen be a gyülekezeti terembe, tavaszi nagytakarítás. 

„Leading with Care”, ablak a tantermi ajtókra (Kollár Oti). 

         8. Záróima. 

 

 

 

          Nt. Szigeti Miklós lelkipásztor                                              Zathureczky Csilla jegyző 
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          Női Kör anyagi kimutatás 2018 

 

 

 

 

 

Január 1, 2018 nyitó       $27,001.22 

Számlára befizetések       $  9,987.11  

Folyószámlaára áttéve       $30,000.00 

December 31, 2018 záró    $  6,988.33 

Női Kör szolgálat tiszta bevételek 2018-ban: 

Tavaszi süteményvásár:  $1,344.90 

                                              Novemberi ünnepi ebéd:  $1,660.00 

                                              Őszi bazár:   $5,321.25 

                                              Karácsonyi ebéd:  $1,151.41 

                                             Összes bevétel kávéból: $   509.55            
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