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A Közgyűlés Rendje 
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Gyülekezeti közös ebéd után: 
 
 

1. Közös ének: 436: 1, 2, 4  
 
1. „Vezess, Jézusunk, S véled indulunk, Küzdelemre hív az hív az élet, Hadd 
kövessünk benne téged; Fogjad a kezünk, Míg megérkezünk.  
2. Adj erős szívet, Hogy legyünk hívek. És ha terhet kell viselnünk, Panaszt mégsem 
ejt a nyelvünk; Rögös bár utunk, Hozzád így jutunk. 
4. Kísérd lépteink Éltünk végéig, És ha roskadozva járunk, Benned támaszt hadd 
találunk, Míg elfogy az út S mennyben nyitsz kaput.” 

 
2. Imádság, a gyűlés megnyitása. 

 
3. A 2010. évi márciusi Közgyűlés Jegyzőkönyvének elfogadása. 
 

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

- A Presbitérium beszámolója, évértékelése. 
      Zathureczky Csilla jegyző-presbiter beszámolója. 

- Trustee-k, vagyongondnokok éves választása. 

 
- Beszámoló a kántori szolgálatról – Máté István kántor 
 

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

- A gyülekezet záró számadásának, és költségvetésének     
  áttekintése, megbeszélése, és elfogadása – Rák Zsuzsa  
  pénztáros. Ellenőrök választása. 

 
- A gyermekek közt folyó szolgálatok ismertetése – Szigeti    

  Márta tanár. 
 
5. Egyéb felmerülő témák, javaslatok. 

 
6. A gyűlés bezárása, imádság, áldás.  
 

 
 
 
 

 
 



Lelkipásztori beszámoló a 2010-es esztendőről 
 

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk”. 

Galata 6:9 

 

Ez Isten ígérete – amihez az is hozzá tartozik: „Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás 

Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” (Máté 9:37–38) A legfőbb öröm és hálaadás egy lelkipásztor 

számára, amikor megláthatja, hogy az Úr küld munkásokat az aratásba! Én pedig csodának élem meg, hogy a 

gyülekezeten belül a szolgálatvállalók elhívatása és munkálkodása erősödik, és szolgálatuk gyümölcse 

megsokasodik.  

Persze ez nem jelenti azt, hogy kevesebb lenne az akadály és a probléma – de azt igen, hogy él a reménység, 

amelyet Isten táplál köztünk és bennünk igéje és Lelke által. Hálaadás van bennem a Presbitériumért, amelynek 

tagjai mind rendszeres bibliaolvasó, templomba, bibliaórára járó, Isten-kereső emberek. Akik táplálkoznak – és 

ezért van mit továbbadniuk. Akik közül többen az igeszolgálatban is tevékenyen részt vesznek, és mind aktívak a 

gyülekezeti pásztorációban. Valóban igaz ránk: „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal 

egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai”. (1Péter 4,10)  

Hasonlóan ez a megtapasztalásom a gyülekezeti szolgálatok minden más területén. Elhívott munkatársam végzi 

a kántori szolgálatot, elhívott édesanyák, édesapák szolgálnak gyermekeink, ifjaink közt minden vasárnap – nagy 

hűséggel, komoly felkészültséggel, áldozatokkal, egyben örömmel és hálaadással; az Úrnak szolgálnak.  

A gyülekezet fenntartásához oly igen nélkülözhetetlen konyhai, női köri szolgálatot is nagy hűséggel, 

odaszánással végzik testvéreink, akik ebben szolgálnak köztünk az Úrnak.  

„Mert a nekünk adatott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak, eszerint szolgálunk is: ha prófétálás 

adatott, akkor a hit szabálya szerint prófétáljunk, ha valamilyen más szolgálat adatott, akkor abban a szolgálatban 

munkálkodjunk: a tanító a tanításban, a buzdító a buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, 

a könyörülő pedig jókedvvel. A szeretet ne legyen képmutató. Iszonyodjatok a gonosztól, ragaszkodjatok a jóhoz, a 

testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők, a szolgálatkészségben 

fáradhatatlanok, a lélekben buzgók: az Úrnak szolgáljatok”. (Róma 12:6–11) Gyülekezetünk működésképtelen 

lenne, ha nem állna mindenki ott, ahova őt az Isten elhívása állította. Gyülekezetünkben pedig – méreteihez és 

lehetőségeihez képest – eleven élet van, mert munkálkodik közöttünk a mi feltámadt Urunk, az Úr Jézus Krisztus 

az ő szabadító örömhírének terjesztésével.  

Ehhez kapcsolódóan örömmel jelentem, hogy növekedett a bibliaórák száma és látogatottsága. Ez is 

mindenképpen a lelki növekedés jele.  

Ugyanakkor nem hallgathatjuk el, hogy a rendszeres templomba járás kismértékben csökkent; az ünnepi 

alkalmak látogatottsága pedig nagyobb mértékben. Nem a rendszeres templomba járók közül maradtak el inkább, 

hanem az alkalmi templomba járók jönnek kevesebbszer; illetve nálunk is jelentkezik az emigrációs gyülekezetek 

mindegyikében erősödő probléma: az utánpótlás hiánya. Sok hívő, rendszeresen templomba járó testvérünktől 

búcsúztunk el az elmúlt néhány évben, többen egyre kevesebbszer, vagy egyáltalán nem tudnak eljárni közénk – 

akik pedig új, általában fiatalabb látogatók, újabb kivándorlók közösségünkben, nem olyan felelősségteljesen 

elhívottak az Úr Jézus és ennek a helyi gyülekezetnek a szolgálatára, a közösség fenntartására, mint amilyenek a 

hiányzó idős testvérek voltak.  

Mindezeken túl a Sátán közösségromboló munkálkodása a mi egyházunkat sem kerülte el. „De mindezekkel 

szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem 

angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem 

semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi 

Urunkban”. (Róma 8:37–39)  

Ezért az Ő közöttünk folyamatosan elvégzett munkájáért adunk hálát. Például azért, hogy 2010 nyarán külön 

költség nélkül, házi gyártásban elkészült az új kisénekeskönyv, amely tartalmazza azt a néhány éneket, amely új 

énekeskönyvünkből hiányzik; meg azért, hogy gyülekezeti kiránduláson kerülhettünk közelebb egymáshoz; meg 

azért, hogy folyamatosan van gyermek istentisztelet és ifjúsági foglalkozás; meg azért, hogy Isten mindig kirendeli 

minden szükségünket – személyi, anyagi, tárgyi értelemben egyaránt. Ezért hálaadással hadd ismételjem az igét: 

„A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk”.   

       

Szigeti Miklós  lelkipásztor  



A presbitérium 2010. évi beszámolója 
 

„Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az Úr – békességet és...  reményteljes jövőt adok nektek” Jeremiás 

29:11 – és Isten megtartja ígéretét. 

 
2010 folyamán 55 rendes istentiszteletet tartottunk. Januárban ökumenikus istentisztelet volt közösen a római katolikus 

gyülekezettel a Magyarok Nagyasszonya Római Katolikus templomban.  

Presbiteri gyűléseket havonta tartottunk, összesen tízszer, (a nyári hónapok kivételével). Ezeken megtárgyaltuk a mindig 

aktuális tennivalókat, terveket, intéznivalókat. A presbiteri gyűlések látogatottsága jó, egy-két alkalommal, ha 

többen hiányoztak, a döntésekbe előzetes telefon- vagy közvetlen megbeszélés alapján a távollévő presbiterek szavazatát is 

belevettük. A pótpresbiterek szolgálatára nem került sor. Kiss Szabolcs augusztusban családjával együtt elment egy másik, 

angol nyelvű, Presbiteriánus gyülekezetbe.  

Gyülekezeti közgyűlésünk márciusban volt, melyen az általános közös gondokat, munkát, eredményeket beszéltük meg.  

Bibliaórákat ebben az évben is havonta tartottunk, mindig más-más testvérünk otthonában, így családias hangulatot, 

légkört teremtve, felszabadultabban, közvetlenebbül tudtunk egymás gondolatai által is Istenről elmélyültebben beszélgetni, 

tanulni. 

Lelkipásztorunk Nanaimoban és Kelownán tartott szórvány istentiszteleteket. Helyettes igehirdetőink voltak Nt. Jankó 

Katalin és Nt. Szamosközi László. Egy alkalommal Szigeti Márta, Miklós nagytiszteletű úr felesége, egy másik alkalommal 

pedig Géczi Zoltán presbiter segített ki a szószéki szolgálatban. Ezúton köszönjük meg Nt. Vietorisz Lajos nyugalmazott 

lelkipásztor hűséges szolgálatát, aki minden istentiszteleten jelen van, és úrvacsoraosztások alkalmával segít a szent jegyek 

kiosztásánál.  

Gyülekezeti kirándulást rendeztünk július 30 és augusztus 2 között Oroville-ben (USA), Mózes Kálmán telkén, kertjében. 

Nagyszerű alkalom volt, ezúton is köszönjük a lehetőséget.  

Anyagi segítségben részesítettük a Haiti-i földrengés és a magyarországi „vörös iszap katasztrófa” károsultjait – általános 

gyűjtésből, illetve az erre a célra rendezett alkalom bevételéből. 

Betegeink, öreg testvéreink látogatását elsősorban lelkipásztorunk végezte, néha egy-egy presbiter elkísérte, vagy aki 

tudott, maga is ellátogatott kórházba vagy öregotthonba. Szükséges lenne, hogy ebbe a munkába többen is bekapcsolódjanak, 

akár közösen, akár egyénileg; beteg és öreg testvéreink nagyon hálásak a figyelemért, törődésért. Tervezzük, hogy ugyanezzel 

a céllal telefonon is rendszeresen hívjuk az arra rászoruló testvéreket. Ugyanakkor rendszeresen üdvözlőkártyákkal 

jókívánságainkat küldjük az újszülötteknek, betegeinknek, gyászolóinknak, köszönet érte Márton Ida presbiterünknek, aki 

számon tartja és intézi ezt a szolgálatot.  

Megszerveztük és működik a templomba való szállítása azoknak a testvéreknek, akik másképp nem tudnának eljutni az 

istentiszteletekre. 

A koreai "Amen Church" gyülekezettel – akik a templomot bérlik – változatlanul nagyon jó, testvéri a kapcsolatunk. 

Augusztusban volt egy rendhagyó alkalmunk Szöllőssy Sándor rendezésében, aki kortárs magyar költők istenes verseit 

tolmácsolta, remek válogatásban és nagyon szép előadásban, többek között Szabó Sándorné, 

Ibolya gyülekezeti tagunk verseiből is. 

Októberben, szintén rendhagyó alkalom volt a 80 év fölötti testvéreinkről való 

megemlékezés, ahol köszöntés után műsoros, finom ebéden láttuk őket vendégül.  

Novemberi ünnepi ebédünk vendége Balog Zoltán lelkipásztor volt, aki a jelenlegi Magyar 

Kormányban a Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkár tisztségét tölti be. Előadásában a 

„Minden magyar felelős minden magyarért” fogalmát fejtette ki, és hangsúlyozta, az egész 

nemzetet kell egyetemesen felemelni. Ünnepségünket a Magyar Kulturális Egyesülettel 

közösen rendeztük a jövőre nézve is példamutató egyetértésben és szeretetben. 

Szeretnénk megköszönni mindenkinek a segítségét, akik részt vettek a közös munkában, 

vagy bármilyen módon támogatták azt; külön köszönet azoknak a fiataloknak, akik ebben az 

évben kapcsoló dtak be, vagy fokozottabban teszik ezt, mint ezelőtt, ugyanakkor ismételten 

kérni szeretnénk és buzdítani a testvéreket, aki teheti, vállaljon részt a terhek hordozásában. 

Szeretettel várunk mindenkit. 

Kérjük Isten áldását további munkánkra, együttlétünkre, kérjük, adjon egymás iránti 

megértést, türelmet, békességet és szeretetet. 

Isten megtartja ígéretét, amint a beszámoló elején írtam: bízván bízhatunk a reményteljes 

jövőben, de nekünk magunknak is munkálkodnunk kell rajta.                       

 Zathureczky Csilla – a presbitérium jegyzője 

 

 

 

Novemberi ünnepségünk 

díszvendége, Balog 

Zoltán, a Közigazgatási és 

Igazságügyi Minisztérium 

Társadalmi Felzárkózásért 

Felelős Államtitkára 



Lelkipásztori beszámoló - 
egyházunk 2010. évi krónikája 

 

- Január 1-én, pénteken megtartottuk évnyitó istentiszteletünket, úrvacsoraosztással.  

- Január 3-án, vasárnap délután lelkipásztor Kelownán is hirdette az igét.  

- Január 10-én, 17-én, 24-én vasárnapokon az istentiszteletek után kedves, szolgáló testvéreink könnyű  

ebédekkel szolgáltak, és a gyülekezet közössége épült testileg, lelkileg, anyagilag. 10-én vasárnap  

a presbitérium gyűlésére is sor került.  

- Január 22-én, pénteken az ökumenikus imahét keretén belül közös istentiszteleten vettünk részt a római  

katolikus templomban.  

- Január 31-én, vasárnap az istentisztelet után a templomunkat bérlő Koreai gyülekezet tagjaival közös  

ebéd keretében lehettünk testvéri közösségben.  

- Február 6-án, szombaton a Balatoni házaspár látta vendégül gyülekezetünk bibliaórai közösségét,  

amikor a „jutalom” gondolatát jártuk körbe az Isten kijelentését vizsgálva.   

- Február 7-én, vasárnap a Női Kör gyűlést tartott.  

- Február 14-én, vasárnap az istentisztelet után a Presbitérium gyűlést tartott.  

- Február 21-én, vasárnap böjt kezdetén úrvacsoraosztást tartottunk; majd a Magyar Házba mentünk az  

magyar Olimpiai sportolók tiszteletére adott fogadásra.  

- Február 27-én, szombaton lelkipásztor gyászistentiszteleten búcsúztatta Bacsó Mihály testvérünket  

Portland, Oregonban.  

- Március 2-án, kedden este a Westminster Presbytery (Egyházmegye) tartotta rendes gyűlését  

templomunkban.  

- Március 3-án, szerda este Szőczi Árpád mutatta be tényfeltáró dokumentumfilmjét templomunkban a  

romániai forradalom eseményeiről.  

- Március 6-án, szombaton este bibliaórát tartottunk a templomban, Rick Warren, A céltudatos élet című  

könyvének feldolgozásával.   

- Március 7-én, vasárnap a közös ebéd után tartottuk éves Gyülekezeti Közgyűlésünket.  

- Március 13-án, szombaton tartotta a Bethlen Kata Női Kör éves tavaszi bazárunkat.  

- Március 14-én, és 21-én vasárnapokon Nt. Jankó Katalin hirdette az igét templomunkban, helyettesítve  

ezzel a szabadságát töltő lelkipásztort. 

- Március 26-án, pénteken este tartotta esedékes gyűlését a Presbitérium.  

- Március 28-án, virágvasárnap az istentisztelet után közös ünnepi ebéd, majd gyermekeink, felnőtt  

testvéreink húsvéti műsora következett. 

- Április 2-án, nagypénteken ünnepi istentiszteleten emlékeztünk az Úr Jézus bűnbocsánatot és életet  

szerző váltsághalálára.  

- Április 4-én, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással ünnepeltük Jézus Krisztus dicsőséges feltámadását.  

- Április 11-én, vasárnap délután lelkipásztor Kelownába utazott és ott is istentiszteletet tartott. 

- Április 17-én, szombaton este bibliaórát tartottunk a Zathureczky házaspár otthonában, folytatva a  

Céltudatos élet című sorozatot.  

- Április 22-én, csütörtökön este a Presbitérium megtartotta havi gyűlését. 

- Április 24-én, szombaton nagyszabású Garage Sale-t rendeztünk ételvásárral összekötve a templomban. 

- Április 25 – 28-ig, vasárnaptól kedd estig lelkipásztor Calgaryban a Kanadai Magyar Református  

Lelkészegyesület éves közgyűlésén vett részt, mint az egyesület jegyzője. 

- Április 25-én, vasárnap Nt. Szamosközi László gyülekezetünk nyugalmazott lelkipásztora hirdette az  

Isten igéjét, helyettesítve a lelkipásztort, aki  

- Május 2-án, vasárnap anyák napján közös ebéddel és gyermekeink műsorával köszöntöttük  

asszonytestvéreinket. Délután lelkipásztor Nanaimoba utazott, hogy ott is hirdesse Isten igéjét. 

- Május 15-én, szombaton a Paksi házaspár otthonához tartozó közösségi helységben tartottuk  

gyülekezeti bibliaóránkat – áldozócsütörtökre, Jézus mennybemenetelére emlékezve. 

- Május 16-án, vasárnap az istentisztelet után presbiteri gyűlésen beszéltük meg egyházunk életének  

aktuális kérdéseit, kérve a Szentlélek Isten vezetését. 

- Május 20-án, csütörtökön gyászistentiszteleten hirdettük Isten igéjét Vatai Irén nagytiszteletű asszony  

szolgáló életére emlékezve.   

- Május 22-én, szombaton örvendeztünk együtt Végvári Tamás és Faragó Szabina esküvőjén  

templomunkban.  



- Május 23-én, pünkösdvasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi istentiszteletet tartottunk.  

- Május 29-én, szombaton vettünk búcsút templomunkban Dr. Teleky Páltól, és hirdettük Isten vigasztaló  

üzenetét.  

- Június 6-án, vasárnap délután Kelownában is hirdette lelkipásztor az Isten igéjét.  

- Június 12-án, szombaton Papp Ilona otthonában tartottuk bibliaóránkat, folytatva a Céltudatos élet című  

sorozatot.  

- Június 13-án, vasárnap az istentisztelet előtt a Női Kör, utána pedig a Presbitérium tartotta meg rendes  

gyűlését. 

- Június 20-án, vasárnap apák napján ebéddel és műsorral köszöntöttük férfitestvéreinket – és egyben  

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

- Június 27-én, vasárnap az istentisztelet után a Női Kör újabb gyűlésen egyeztette a Piknik tennivalóit.  

- Július 7-én, szerdán gyártottuk le házilag új kisénekeskönyvünket, amelyben pótoltuk azokat az ismert  

és szeretett énekeinket, amelyek nem találhatók új énekeskönyvünkben.  

- Július 25-én, vasárnap az istentisztelet után, új helyen, észak Burnaby-ben a Confederation Park-ban  

tartottuk nagy sikerrel éves Piknikünket.  

- Július 30 péntektől augusztus 2 hétfőig gyülekezeti kirándulást szerveztünk Mózes Kálmán  

meghívására az Osoyoos Lake déli részén elhelyezkedő Oroville, WA, USA-be, amelyen 14 felnőtt  

és 12 gyermek vett részt.  

- Augusztus 1-én, vasárnap Szigeti Márta nagytiszteletű asszony látta el a szószéki szolgálatot. 

- Augusztus 7-én, szombaton búcsúztunk a feltámadás reménységében templomunkban szeretett  

testvérünktől, Swecera Gyulától. 

- Augusztus 8-án, vasárnap lelkipásztor szabadsága alatt Géczi Zoltán presbiter hirdette Isten igéjét.  

- Augusztus 15-én, vasárnap lelkipásztor Kelownába utazott és ott is igét hirdetett.  

- Augusztus 22-én, vasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt istentiszteleten emlékeztünk új kenyérre  

és államalapításunkra hálaadással.  

- Augusztus 29-én, vasárnap az istentisztelet után irodalmi délután szerűen Szöllőssy Sándor  

szavalódélutánját hallgathattuk meg „Az élet” címmel, amelyet Szabó Ibolya egyháztagunk és más  

ismert és kevésbé ismert költők verseiből válogatott össze.  

- Szeptember első hetében tartotta a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség éves nyári gyermektáborát Andó  

Ilona pedagógus, népművelő főiskolai tanár vezetésével; amelynek keretén belül  

hittanfoglalkozások is voltak.  

- Szeptember 8-án, szerdán este a templomban a presbitériumi gyűlést megtartottuk. 

- Szeptember 12-én, vasárnap délután lelkipásztor Nanaimoban is istentiszteletet tartott.   

- Szeptember 18-án, szombaton Magó István és Szilágyi Izabella kérték közös életükre Isten áldását  

templomunkban.  

- Szeptember 25-én, szombaton Hámori Alfonz és Dombai Julianna kötöttek házasságot.  

- Szeptember 26-án, vasárnap tanévnyitó istentisztelet, majd műsor keretében indult a gyermekek közötti  

szolgálat az új iskolai évben. 

- Október 6-án, szerdán este presbiteri gyűlésen beszéltük át egyházunk életének aktuális dolgait. 

- Október 9-én, szombaton templomunkban kötött házasságot Sándor János és Csík Anikó.  

- Október 15-én, pénteken este bibliaórát tartottunk a Balatoni házaspár otthonában, amelyen arról  

beszélgettünk, hogy mit viszünk a templomba és mit hozunk a templomból. 

- Október 17-án, vasárnap istentisztelet után különleges születésnapi ebéden köszöntöttük gyülekezetünk tagjait, akik 

már betöltötték, vagy ez évben töltik be 80. életévüket. Szeretettel köszöntöttük: Fekete Károly, Fülöp János, Gáspár 

Jenő, Huber Mária, Keresztes Zoltán & Ilona, Körös Imre & Aranka, Máté István, Nt. Dr. Metzger Frigyes, Paksi Gyula 

& Júlia, Palotai László & Magdolna, Szerze Julianna, Szigety Mária, Talaber Elsa, Tímár János, Nt. Vietorisz Lajos. 

Az ünnepség után lelkipásztor Kelownába utazott és ott is istentiszteletet tartott.  

- Október 31-én, vasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt istentiszteleten emlékeztünk meg a  

reformáció és új bor ünnepére.  

- November 6-án, szombaton a Magyar Házzal közösen rendeztük meg éves fő rendezvényünket, ünnepi  

ebédünket, amelynek vendégszónoka Balog Zoltán, a Közigazgatási és Igazságügyi  

Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkára volt.  

- November 7-én, vasárnap a délelőtti istentiszteleten Nt. Balog Zoltán, budapesti németajkú református  

gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét. 

- November 19-én, pénteken este Dobocs Richárd és Andrea otthonában tartottuk bibliaóránkat, amelyen  

a szeretet himnuszának (1Korinthus 13) aktuális üzeneteit kerestük közösen.  



- November 28-án, advent első vasárnapján úrvacsoraosztást tartottunk.  

- December 4-én, szombaton tartotta egyházunk Bethlen Kata Női Köre éves őszi-téli bazárunkat – nagy  

sikerrel.  

- December 5-én, vasárnap az istentisztelet után lelkipásztor Nanaimoban is szolgált.  

- December 8-án, szerdán gyászistentiszteleten adtunk hálát Istennek Sípos Erzsébet életéért és kértük  

Isten vigasztaló kegyelmét.   

- December 12-én, vasárnap, lelkipásztor délután Kelownába utazott és ott is istentisztelettel szolgált.  

- December 19-én, vasárnap, az istentisztelet után közös ebéden, majd műsorral ünnepeltük Megváltónk  

érkezését.  

- December 25-én, pénteken, karácsony napján úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi istentiszteleten  

hirdettük karácsony örömüzenetét.  

- December 26-án, karácsony másnapján, az Úr szent asztalát ismét megterítettük.  
 

    

 

Május 2-án, anyák napi műsor és ebéd                    Gyülekezeti tábor Oroville-ban USA, Mozes Kálmánnál 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szöllőssy Sándor édesanyjával és Szabó Ibolyával                

      a verses műsor után augusztus 29-én                                 

 

 

                                                                                                                               Karácsonyi ebéd és műsor december 19-én   

 

 



2010-es évi egyházi statisztikai adatok  
 

55 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2010-ben. Az 52 vasárnap 

mellett volt istentiszteletünk újév első napján, nagypénteken, és karácsonykor.  

Január 22-én, pénteken az ökumenikus imahét jegyében Nt. Jankó Katalin, Nt. Fábián 

Lajos, Nt. Szigeti Miklós protestáns lelkészek és a vendéglátó, Ft. Lakatos Dénes plébános 

szolgálatával ökumenikus istentiszteleti alkalom volt a római katolikus templomban.  

Március 14-én és 21-én, vasárnapokon Nt. Jankó Katalin evangélikus lelkipásztor hirdette Isten igéjét – 

helyettesítve ezzel a szabadságát töltő lelkipásztort. Április 25-én, vasárnap Nt. Szamosközi László, gyülekezetünk 

nyugalmazott lelkésze végezte az istentiszteleti szolgálatot – mialatt lelkipásztor Calgaryban a Kanadai Magyar 

Református Lelkészegyesület éves gyűlésén vett részt és szolgált, mint jegyző. Augusztus 1-én, vasárnap, mialatt 

gyülekezet egy része és a lelkipásztor Mózes Kálmán  meghívására Oroville-ban, USA-ban gyülekezeti 

kiránduláson vett részt, Szigeti Márta nagytiszteletű 

asszony látta el a szószéki szolgálatot. Augusztus 8-án, 

vasárnap pedig, ugyancsak lelkipásztor szabadsága 

alatt Géczi Zoltán presbiter végezte az istentiszteleti 

szolgálatot. November 7-én hirdette az igét Nt. Balog 

Zoltán a budapesti németajkú gyülekezetének 

lelkipásztora, a Magyar Kormány Társadalmi 

Felzárkózásért Felelős Államtitkára; a többi 49 

alkalommal Nt Szigeti Miklós végezte az istentiszteleti 

szolgálatot.  

2010-ben az istentiszteletek átlagos látogatottsága 

csökkent az elmúlt évekhez képest. Míg 2007-ben és 

2008-ban átlagosan 47, 2009-ben 51 felnőtt 

istentiszteleti látogató volt egy alkalmunkon – 

addig 2010-ben egy átlagos alkalmunkon 45 

felnőtt vett részt a közösségben Urunkkal és 

egymással.  
Különösen ünnepi, kiemelt alkalmaink 

látogatottsága csökkent. Karácsony napján a 

korábbi évek 100 körüli látogatójához képest 72 

felnőtt volt jelen. Hasonlóan novemberi 

főrendezvényünk vendégének, államtitkár úrnak az igeszolgálatán is 75 felnőtt vett részt. Legtöbben húsvétkor 

voltunk, 103 felnőtt. De az mindenképpen örvendetes, hogy gyülekezetünk látogatottsága kiegyensúlyozottnak 

mondható, még ha kismértékben csökkent is. Minden emigrációban szolgáló gyülekezetben hasonló folyamatok 

zajlanak – a templomos, idősödő réteg fogyása, a beolvadás, a kivándorlás lassulása, és a közösségek belső 

feszültségei következtében.  

2010-ben átlagosan 13 gyermek volt jelen egy istentiszteleten, amely a 2009-es 17 gyermekátlaghoz képest 

kevesebb ugyan, de megegyezik a 2008-as 13 gyermekátlaggal. Isten iránti hálaadással köszönjük meg a sok 

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

szakszerű magyar iskolai munkáért, amely közvetlenül az istentiszteletek előtt folyik, és amely mindenképpen 

pozitív hatással van gyülekezetünk gyermekmisszós munkájára. Kiemelten hozzájárult továbbá a vasárnapi iskolai 

szolgálat, amelynek keretében Istennek átadott életű szolgatársak foglalkoztak gyermekeinkkel – sok időt, energiát 

szánva a felkészülésre, érdekesen, színesen, hitelesen adják át a biblai ismereteket, lelki mondanivalókat.  
 

Úrvacsoraosztás 
 

Úrvacsorát a szokott rend szerint osztottuk ki kilenc alkalommal (újév, böjt, húsvét, pünkösd, 

új kenyér, új bor–reformáció, advent, karácsony első és második napja).  

 

 

A Kanadai Magyar Református Lelkészegyesület éves gyűlése 

Calgaryban. Balról jobbra: Nt. Szathmári Ferenc (Delhi, ON), 

Nt. Szabó Péter (Montreal, QC), Nt. Péter László (Ottawa, 

ON), Nt. Vass Zoltán (Toronto, ON), Nt. Gödöllei Károly 

(Calgary, AB), Nt. Vásárhelyi Piroska (North Pelham, ON), 

Nt. Maczavei-Katócz Sára (NL), Nt. Sípos Demeter Anita 

(ON), Nt. Szigeti Miklós  



Gyermekáldás 
 

Bár 2010-ben nem volt keresztelés templomunkban, gyermekek születésének örvendezhettünk a szülőkkel és 

nagyszülőkkel együtt. Születettek: legifjabb Márton János Tibor – Márton János és Ida unokája; Magó Zsófia – 

Magó István és Szilágyi Izabella kislánya; Végvári Tamás – id. Végvári Tamás és Faragó Szabina kisfia; Wicha 

Csanád – Wicha Zoltán és Éva kisfia. Az Úr Isten áldja, óvja, vigyázza az újszülötteket és családjaikat! 
 

Esküvő 
  

Május 22-én, szombaton Végvári Tamás és Faragó Szabina kötötték meg házassági 

szövetségüket templomunkban. 
 

Szeptember 18-án,, szombaton Magó István és Szilágyi Izabella kérték házasságukra 

Isten áldását templomunkban.  
 

Szeptember 25-én, szombaton Hámori Alfonz és Dombai Julianna kötöttek házasságot.  
 

Október 19-én, szombaton Sándor János és Csík Anikó kötötték össze életüket a házasság kötelékében. 
 

Temetés  
Február 27-én, szombaton Bacsó Lázár Mihályra emlékeztünk 

gyászistentiszteleten Portland, Oregon USA-ban. . 
 

Május 20-án, csütörtökön Vatai Irén nagytiszteletű asszony életéért  

és szolgálatáért adtunk hálát és kértük Isten vígasztalását templomunkban 

gyászistentiszteleten.  
 

Május 29-én, szombaton Dr. Teleky Pálra emlékeztünk gyászistentiszteleten 

templomunkban.  
 

Augusztus 9-én, szombaton templomunkban búcsúztunk a feltámadás 

reménységében hűséges, szolgáló egyháztagunktól, Swecera Gyulától. 
 

December 8-án, szerdán búcsúztunk másik hűséges egyháztagunktól, Sípos Erzsébettől.  
 

 „Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trónus felől: „Íme, az Isten sátora az emberekkel van, 

és ő velük fog lakni, ők pedig népei lesznek, és maga az Isten lesz velük; és letöröl minden könnyet a 

szemükről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az 

elsők elmúltak.” Jelenések21,3 – 4 
 

Bibliaórák 
 

7 alkalommal tartottunk 2010-ben Bibliaórai alkalmakaz, testvéreink otthonában. 

Köszönjük Balatoni Gyulának és Bertának, Czeglédi Zoltánnak és Andreának, Dobos 

Richárdnak és Andreának, Paksi Gyulának és Júliának, Papp Ilonának, Zathureczky 

Péternek és Csillának, hogy otthont adtak bibliaórai közösségüknek. 

 
 
 

 
 



Bethlen Kata Női Kör 2010. évi beszámolója  
 

„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” (Róma 8: 31) 

 

Igen, mindig velünk az Isten! Hiszen kis gyülekezetünk él, és élni is fog a jövő nemzedék számára is. Ezt 

igyekszik segíteni a Női Kör – sok-sok munkával. Mint tudjuk, a gyülekezet anyagi létének nagy részét a Női 

Kör munkája fedezi. Asszony- és férfitestvéreink, idősebbek és fiatalabbak, derekasan kivették a részüket a 

munkából az elmúlt évben is. Bizonyítja ezt az is, hogy tavaszi és őszi bazárjaink jól sikerültek, eredményesek 

voltak, a hurka- és kolbászhegyek gyorsan elfogytak. A téli bazárra több mint 500 kg hurkát és kolbászt 

készítettünk – nem kis munkával. A finom mákos és diós beigliről és a tepertős pogácsáról nem is beszélve. 

Isten áldja meg a segítő kezeket!  

Mint minden évben, úgy idén is volt virágvasárnapi, anyák-apák napi ebéd. Kiemelkedő nyári 

rendezvényünk volt a Piknik, amelyet július 25-én rendeztünk észak-Bunaby-ben, a Confederation Parkban, és 

amelyet csak úgy értékelhetünk, hogy „szuper jó volt”. Az eredmény: több mint $3000 tiszta bevétel. Persze 

egy ilyen szabadtéri sütés-fűzéshez nagyon sok előkészület kell. A bevásárlás (2-3 map), a húsok előkészítése, 

a lángoshoz a szükséges edények előkészítése (sajt, tejföl, liszt stb.), üdítők, jég; és amikor már az asztalok, 

gázrezsók is munkára készen állnak, akkor jön a „költözés”. Irány a park – aztán mindent lepakolni, fölállítani 

(asztalok, rezsók), hogy időben tudjunk hozzáfogni az ebéd készítéséhez. Sokan a jegyet már délelőtt 

megveszik és déltől kezdve, az éhségüket oltani akaró türelmes vendégek sora kígyózik, amíg minden el nem 

fogy (étel, lángos, sütemény, üdítő, kávé stb.). Miután minden dolgozó jól elfáradt, ismét pakolás, költözés 

vissza a templomba. Azután mosogatás és mindent vissza a helyére… hát ebből áll egy ilyen „szuper jó 

piknik”. Köszönet mindenkinek, aki segített abban, hogy ez megvalósulhatott. Remélem 2011-ben is lesz 

ennyi segítség! 

Miután egy kis pihenésre is volt időnk, máris készültünk a novemberi nagyebédünkre, amelyet ismét a 

Magyar Kulturális Egyesület dísztermében tartottunk. A finom ebéd után Balog Zoltán államtitkár úr 

színvonalas előadása tette felejthetetlenné ezt a napot.  

Az elmúlt évben is karácsonyi ebédünkön gyermekeink és a felnőttek műsorával és finom ebéddel zártuk az 

évet.  

Végezetül kérek mindenkit, becsüljük egymást, egymás munkáját, akik fáradoznak azét, hogy közösségünk 

fennmaradjon és tovább épüljön.  

Köszönjük mindazon támogatóink segítségét, akik adományaikkal, hozzájárultak rendezvényeink 

sikeréhez! Isten áldása kísérjen mindenkit 2011-ben is!  

Faragó Kati 
a Női Kör elnöke 

 

             

                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

November 6-án a Magyar Házzal közösen rendezett ünnepi 

ebédünk vendégei 
Decemberi hurka-kolbász-hegyek készítői 



Beszámoló a 2010-es évi kántori szolgálatról  
 

 

 

„Glória szálljon a mennybe fel, jöjjön a földre a béke, és az emberei szívbe a jó 

akarat.” 492-es énekünk 

 

 

 

 

Gyülekezetünkben – az új kisénekeskönyv megalkotásán, és használatba vételén 

kívül, ami jelentős esemény egyházi éneklésünk területén – sok új történés nem volt az elmúlt évben kántori 

szolgálaton területén. Csendes, békés hangulat uralkodott közöttünk, mely a megelégedést tükrözi vissza. Mi, 

magyar reformátusok szeretünk és tudunk énekelni szívből, lélekből, mely az Úr előtt kedves, és elfogadja 

tőlünk azt. Énekeink mondanivalója, dallama gyönyörű imádság, éljünk vele, testvérek!  

Ezen a területen előadódik kisebb nehézség, probléma, főleg zsoltárainknál, az úgynevezett ritmizálás 

miatt. Ez azt jelenti, hogy meggyorsul a dallam egyes helyeken. A megszokott dallam – főleg zsoltárainknál – 

lassabb volt, kitartott hangjegyekkel. Ez az újítás még idegen főleg a közép és idősebb korosztálynak, ami 

sajnos azzal jár, hogy nem tudnak velünk együtt énekelni jelenleg oly lelkesen, mint előző években. Minden 

újítás – sajnos – kisebb-nagyobb visszaesést, problémát hoz, ideiglenesen. Én a megoldást keresem itt is, 

ehhez gyülekezetünk segítsége szükséges.  

Egyéni véleményem csak annyi, hogy nem minden zsoltárunk hangzik jól ezzel az új ritmizálással, mivel 

eredetileg a gyülekezet a kitartott hangokkal megírt énekeskönyv szerint énekelte azokat.  

Az éneklés szerves, igen fontos része istentiszteleteinknek. E nélkül hiányérzetünk támadhat, mivel aktív 

részvételünk az éneklés szertartásunk alatt, amely, ha szívből fakad, felszáll a mennyekbe, s ott meghallgatásra 

talál. Nyissuk meg ajkainkat, vegyük fel énekeskönyveinket és próbáljunk bekapcsolódni éneklésünkbe 

bátrabban! Amennyiben vannak elgondolásaink, vagy javaslataink a fenti témával kapcsolatban, mondjuk ki, 

testvérek, beszéljük át békésen.  

Vasárnapi és ünnepi szertartásainkra énekeinket én jelölöm meg, és ezeket átbeszéljük lelkészünkkel, s a 

legnagyobb megértésben választjuk ki őket alkalmanként, igyekezvén a kevésbé ismert énekeinket is 

népszerűvé tenni. Ezeket általában a prédikáció előtti helyre tesszük, egy versszakkal.  

Szolgálatom igyekszem a legjobb tudásom szerint, hiánytalanul ellátni az Úr Isten dicsőségére. Ezekre 

lelkiismeretesen felkészülök. Nekem megnyugvást, lelki békességet ad templomunk csöndes békessége 

minden alkalommal.  

Kapcsolatom egyházunk vezetőivel, tagjaival elégségesen javult az elmúlt évekhez viszonyítva. Békés 

együttműködésre törekszem, hogy legyen meg a krisztusi szeretet és az maradjon is közöttünk mindvégig. 

Tisztelettel:  

 
Máté István – kántor 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



A gyermekek közt végzett szolgálatok 2010-ben  
 

„ Ha valakinek közületek száz juha van és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a kilencvenkilencet a 

pusztában és nem megy-e addig az elveszett után, amíg meg nem találja?” Lukács15:4 
 

Isten számára egyformán értékes minden juh. Nagy is, kicsi is. Az elmúlt 2010-es évben igyekeztünk a 

gyülekezetünkben megforduló kicsi báránykáknak megfelelő lelki táplálékot nyújtani, az ő nyelvükön Isten 

üzenetét közvetíteni. Átlagosan 10-15 gyermek vett részt egy-egy vasárnapi foglalkozáson. Hálásak vagyunk, 

hogy Isten kirendelt minden korcsoport számára nemhogy egy, hanem kettő hittantanárt is, akik felváltva 

végezhették a szolgálatot, miközben ők is épülhettek a felnőtt Istentiszteleteken. A legkisebbekkel Kiss Edit és 

Kovács Ica, majd Dobos Andrea foglalkozott. A középső csoportban Kelemen Zsuzsi és jómagam tartottuk az 

alkalmakat. A már lekonfirmált fiatalok csoportját Kiss Szabolcs és Géczi Zoltán, majd Szőke Szabolcs 

vezette. Ők gyakran hallgatói és résztvevői már a felnőtt igehirdetési alkalmaknak, és rendszeresen élnek az 

úrvacsorázás ajándékával is. 

A rendszeres hittanórákat színesítették az alkalmi rendezvényeink. Úgymint Anyák Napja, Tanévzáró, 

Karácsony, Gyermektábor. A gyermekek ragyogóan szerepeltek, otthonosan mozogtak a színpadon, és 

folyékonyan szavaltak minden segédanyag nélkül még a legkisebbek is. Külön köszönetet érdemelnek a 

Kálvin Magyar Oktatási Szövetség vezetői és tanárai a sok segítségért, amivel támogatták a magyar nyelv 

ápolását, a műsorok összeállítását, a tábor megszervezését!  

Kérjük Isten Szent Lelkét továbbra is jelenlétéért, vezetésért, igéért, hogy az általa ránk bízott kicsi 

bárányokat megfelelően tudjuk vezetni, tanítani a következő évben is!   Szigeti Márta - pedagógus 

 

 

Balra:  

 

Anyák napján 

gyerme-keink 

köszön-tése.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Kálvin Magyar Oktatási Szövetség 

szervezésében 2010-ben ismét Andó Ilona 

népművész-pedagógus, főiskolai tanár volt a 

szeptemberi gyerektábor vezetője, aki a 

gyermekeknek egy hagyományos széki 

lakodalom sok-sok, színes elemét tanította be. 

A tábor ideje alatt délelőttönként 

hittanfoglalkozások is voltak. 

 
 

 
 

 

Balra: 

 

Gyermekeink 

szereplése  

karácsonyi 

ünnepségünk 

alkalmával 

december 19-

én 



Tervezett rendezvényeink  
2011. évben 

 

Január 2. vasárnap – Újévi istentisztelet, úrvacsoraosztás. 
 
Január 21. péntek este 7 óra – Ökumenikus imaheti alkalom  
                                                                 templomunkban.                                           
Február 20. vasárnap –  Gyülekezeti Közgyűlés. 

 
Március 13. vasárnap –  Böjt első vasárnapja, úrvacsoraosztás.  
 
Április 9. szombat –   Tavaszi Bazár. 
 
Április 17. vasárnap –    Virágvasárnap, húsvéti missziói ünnepi ebéd és műsor. 
 
Április 22. nagypéntek –  Jézus váltsághalálára emlékező istentisztelet. 
 
Április 24. húsvétvasárnap – Úrvacsoraosztás. 
 
Május 8. anyák napja –  Ünnepi ebéd, műsor. 
 
Június 2. áldozócsütörtök –  istentisztelet Jézus mennybemenetelének ünnepén  
 
Június 12. pünkösdvasárnap –  Úrvacsoraosztás.  
 
Június 29. vasárnap –   Apák napja, ebéd, műsor, egyben iskolai évzáró ünnepség. 
 
Július 24. vasárnap –  Piknik a Burnaby Fraser Foreshore Parkban a Fraser folyó partján 
 
Július 29 – 31. Civic holiday hosszú hétvége – Calgary gyülekezeti találkozó. (?) 
 
Augusztus 21. vasárnap –  Magyar államalapítás, új kenyér ünnepe, úrvacsoraosztás. 
 
Augusztus 29. hétfőtől szeptember 3. szombatig – A Kálvin Magyar Oktatási Szövetség  

gyermektábora templomunkban.  
 
Szeptember 25. vasárnap –  Magyar és Vasárnapi Iskola évnyitó ünnepség. 
 
Október 30. vasárnap –  Új bor, reformáció ünnepe, úrvacsoraosztás. 
 
November 6. vasárnap –  Ünnepi ebéd. 
 
November 27. vasárnap –  Advent első vasárnap, úrvacsoraosztás. 
 
December 3. szombat – Őszi-téli bazár. 
 
December 18. vasárnap –  Advent 4. vasárnap, ebéd, gyermekkarácsonyi ünnepség. 
 
December 25. vasárnap –  Karácsony napja, úrvacsoraosztás.  
 
December 31. szombat este 6 óra – Óévi istentisztelet. 

 
 



 
 
Első Magyar Református Egyház 

2010. március 7. vasárnap 13:00-15:00 

Közgyűlés 

Jegyzőkönyv 
 

Jelen van: 32 fő 

Közös ebéd, közös ének 

Jegyző: Dr. Mészáros Margit 

Javasolja: Hermann Marika 

Pártolja: Balatoni Berta 

 

Előkészületek: 

Lelkipásztori beszámoló előtt felvetés a közgyűlés elhalasztásáról, mivel a pénzügyi beszámoló még nem készült el a 

személyi változások miatt. 

 

Szigeti Miklós javaslata: az egyházmegyei gyakorlatnak megfelelően, a gyülekezet hatalmazza fel a presbitériumot, 

hogy hozzon létre egy szakemberekből álló bizottságot a záró számadás elkészítésére, és azt ismertesse a bizottság a 

presbitériummal (power of issue). Kovács Margit fogja átnézni a teljes anyagot. 

Javasolja: Németh Zoltán  

Pártolja: Hermann Marika 

Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja 

 

Nt. Szigeti Miklós lelkipásztor a korábbi jegyzőkönyvekről: Ki volt függesztve mindkét korábbi jegyzőkönyv, a tavaly 

tavaszi javítva, és az őszi, kéri elfogadásra az őszi jegyzőkönyvet 

Javasolja elfogadásra: Balatoni Berta 

Pártolja: Máté István 

Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja 

 

Szolgálattevők beszámolói a 2009. évi Jelentés alapján (mindenki olvashatta a beszámolókat egy héttel a közgyűlés 

előtt, ezért nem mondják el újra a szolgálattevők)  

 

1. Lelkipásztori beszámoló: Nt. Szigeti Miklós lelkipásztor (rövid ismertetés) 

Ellenvélemény nincs, Máté István megerősíti.  

Javasolja elfogadásra: Máté István 

Pártolja: Zatureczky Csilla 

Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja 

 

2. Presbitériumi beszámoló: Zatureczky Csilla (rövid ismertetés) 

Felmerült kérdés tisztázása: Vendéglelkész, nagyvacsora. 

Szigeti Miklós: 2010 novemberi ünnepségünkre Molnár Andrén keresztül történik a meghívás. Nem a gyülekezet állja a 

költségeket. Tárgyalás folyik, hogy a HM fizesse az útiköltséget, a nagykövetség tartson fogadást. Ha nem sikerül, 

később a presbitérium eldönti, mi legyen 

Herczeg Katalin: nagyvacsora létszáma felére csökkent, javasolja, tartsuk a gyülekezeti teremben  

Zatureczy Csilla: tartsuk délben 

Beszámolót javasolja elfogadásra: Herczeg Katalin 

Pártolja: Faragó Antal 

Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja 

 

3. Kántori beszámoló: Máté István (röviden, kiegészítések szóban) 

- Gyermekoktatás helye az átjáróban zavaró, tűzrendészet szempontból problémás lehet. 

Válaszok: Demeter Zelma, Szigeti Márta, Zaturecy Csilla: nincs máshol hely, nincs elzárva a kijárat, mivel az asztal 

mozdítható, kántor áthaladhat az óra alatt is, megértését kérjük 

- Prédikáció előtti ének alatt a gyerekek kivonulása zavarja a lelki elmélyülést (többség egyetértett). 



Szigeti Márta javasolja: prédikáció előtti éneket a kántor előjátssza szöveg nélkül, ez alatt a gyerekek kivonulnak.  

Pártolja: Máté István 

Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja 

- Szigeti Miklós felvetésére, Máté István, Tímár János javasolja, hogy készítsünk az új énekeskönyvből kimaradt 20 

énekről fénymásolt énekfüzetet, s tegyük ki a padokba. 

Javasolja: Máté István 

Pártolja: Németh Zoltán 

Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja 

 

4. Vasárnapi Iskola beszámolója: Szigeti Márta 

Szigeti Miklós, Máté István kiemelték a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség munkáját, Szigeti Márta jelezte, hogy idén 

nyáron is Andó Ilonát hívjuk meg a gyerektáborba. 

Beszámolót javasolja elfogadásra: Demeter Zelma 

Pártolja: Herczeg Katalin 

Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja 

 

5. Nt. Szigeti Miklós utólagos kiegészítése a lelkészi beszámolóhoz:  

- Javaslat a vagyongondnokokra: Herman Marika, Márton János, Rácz István, Demeter Zoltán (Oszvald Erzsébet 

helyett) 

Javasolja: Presbitérium  

Pártolja: Balatoni Gyula 

Gyülekezet: elfogadja. Egyetért: 29. Ellenszavazat: 3 

- Javaslat ellenőrökre: Páli Zsuzsa, Orbán Melinda. Szigeti Miklós ismerteti Páli Zsuzsa javaslatát: Páli Zsuzsa csak 

akkor vállalja, ha egy évben 3-szor lesz ellenőrzés, a tavaszi, őszi bazár után, és év végén. Orbán Melinda csak akkor, ha 

sok kérdése lehet. 

A két nevet ellenőri tisztségre javasolja: Presbitérium.  

Páli Zsuzsa javaslatát pártolja: Mogyoróssy Edit 

Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja 

 

6. Bethlen Kata női kör beszámolója: Faragó Katalin 

Zárszámadás később készül el. A gyülekezet fenntartásának 1/3-t a Női Kör adja (37000 CAD) 

Szigeti Miklós, Zatureczky Csilla: az istentiszteletek utáni egyszerű ebédek elkészítéséhez legyen névlista, akik 

segítenek a szolgálatban, az ebéd 8 CAD legyen, és csak kéthetenként, 10 CAD hússal, 12 CAD hús és sütemény 

Javasolja: Herczeg Katalin 

Pártolja: Németh Zoltán 

Gyülekezet: elfogadja 

 

Egyéb témák, javaslatok: gépelési hibák kijavítása, bibliaórák hasznossága. 

Záró imádság. 

 

Gyűlés bezárva: 15:00 

 

Kelt: 2010-03-07 

 

       Jegyezte: Dr. Mészáros Margit 

 
 
 
 
 
 
 


