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A Közgyűlés Rendje
Gyülekezeti közös ebéd után: 

1. Közös ének: 25: 1, 2 
i. "Szívemet hozzád emelem, és benned bízom, Uram; és  

meg nem szégyenítettem, nem nevet senki rajtam; mert  
szégyent nem vallanak, akik hozzád esedeznek, azok  
pironkodjanak, akik hitetlenül élnek. 

ii. 2. Útaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévelyedjem. Te  
ösvényidre taníts meg, miken intézd menésem. És vezérelj  
engemet, a te szent igaz igédben; oltalmazd életemet, mert  
benned bízom, Úr Isten." 

2. Imádság, a gyűlés megnyitása. 
3. A 2006. évi Közgyűlés Jegyzôkönyvének elfogadása. 
4. Gyülekezeti beszámolók: 

i. Lelkipásztori beszámoló - Nt. Szigeti Miklós 
ii. A Presbitérium beszámolója, évértékelése. Márton Ida helyettes jegyzô-presbiter 

beszámolója. 
iii.Presbiterválasztás. 
iv. Trustee-k, vagyongondnokok éves választása. 
v. A Gazdasági ügyek intézésével megbízott presbiter, Szôke Szabolcs beszámolója. 

Megvalósult gyülekezeti fejlesztések, önkéntes, Isten dicsôségére elvégzett munkák, 
elôttünk álló feladatok. 

vi. A gyülekezet záró számadásának, és költségvetésének áttekintése, megbeszélése, és 
elfogadása - Páli Zsuzsa pénztáros. 

vii.A Bethlen Kata Nôi Kör beszámolója - Faragó Katalin elnök. 
viii.Beszámoló a kántori szolgálatról - Máté István kántor 
ix. A gyermekek közt folyó szolgálatok ismertetése - Szigeti Márta tanár. 

5. Egyéb felmerülô témák, javaslatok. 
6. Imádság, a gyűlés bezárása, áldás. 



Lelkipásztori beszámoló – a 2007-es esztendőről

 

„Amikor látta a sokaságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elesettek voltak, mint a juhok pásztor  
nélkül. Ekkor így szólt tanítványaihoz: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés: kérjétek tehát az aratás  

Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.” Máté 9: 36 – 38

 

A 2007-es esztendő – egy lelkipásztor szemével –  a lelki megerősödés esztendeje volt. A 
Szentlélek  Isten  munkát  végzett  köztünk,  sokunk  életében,  és  így  nagyon  egyértelműen 
formálódik köztünk az igaz keresztyén közösség, amelynek alapja az Isten szeretete. Úgy is 
fogalmazhatnék  konkrétabban,  hogy  akiknek  térde  meghajlik  Jézus  Krisztus  előtt,  azok 
egyre inkább Őbenne formálódnak szeretet-közösséggé. Ez nyilvánvaló: ahogyan hozzáállnak 
dolgokhoz,  egymáshoz,  feladatokhoz,  szolgálatokhoz,  ami  sugárzik  belőlük  –  vagyis  az 
önmagamról lemondó szeretet. E nélkül is lehet valamiféle közösség – de Krisztus egyháza 
nem!

Többen mesélik, hogy hétközben olvassák a Bibliát, igehirdetéseket hallgatnak rádióban, 
interneten keresztül töltekeznek Isten szavával, mert megtapasztalták, hogy milyen jó, élő, 
és  ható  az  Isten  igéje.  Új  látást  kapnak,  bevilágít  ez  a  fény  az  életükbe  –  átformál,  
megváltoztat.  Valahogy  úgy,  ahogyan  Jeremiás  vall  erről:  „Ha  eljutott  hozzám  igéd,  én  
élveztem,  igéd  vidámságot  szerzett  nekem  és  szívbeli  örömöt,  hiszen  rólad  neveztek  el  
engem,  URam,  Seregek  Istene”. (Jeremiás  15,16)  Minket,  keresztyéneket,  az  újszövetség 
népét,  Krisztusról  neveznek  el.  Kérem  Isten  Szentlelkét,  hogy  ezt  a  lelkületet  növelje 
köztünk,  hogy  valóban  növekedjék  lélekben  egyházunk,  legyen  vágy  Jézus  Krisztus 
bűnbocsátó, szabadító, mindenben megoldást, eligazítást adó igéje iránt – mert ez az, ami 
egyedül számít. 

Ebben a  lelki  növekedésben bízva  reménykedek abban,  hogy  megnövekszik  az  igény  a 
gyülekezetben  a  lelki,  ige  alkalmak  iránt.  Imádkozom  érte,  hogy  megtaláljuk  az 
összejövetelek  formáját,  helyét,  idejét,  amely  elérhetővé  és  vonzóvá  lehet  egyre  többek 
számára. Mert a lelki táplálék fontosabb, mint a testi – hiszen nem csak erre a földi életre 
tart meg, hanem erre a földi életre is, és az örök életre. 

Ezért keseríti meg kismértékben örömömet, hogy – bár látom, tapasztalom a lelki fejlődést, 
mégis  –  nagyon  rossz  tapasztalataim  vannak  az  elmúlt  év  hétközi  igei  alkalmairól. 
Rendszeres hétközi bibliaórai alkalom az év első felében volt csak. Mindig ugyanaz a három, 
négy személy jött  el  –  áldásos,  értékes alkalmak voltak,  gazdagodtunk általuk.  Többször 
előfordult az, hogy a meghirdetett bibliaórára senki nem jött el. Tisztességgel felkészültem, 
vártam, imádkoztam, majd hazamentem. 

Az  őszi  evangélizációs  alkalmunkon,  november  1-én,  csütörtökön,  Ft.  Dr.  Erdélyi  Géza 
felvidéki püspök szolgált.  Ez az alkalom nagyon áldásos volt,  az igei  üzenet világosan és 
csodálatosan szólt, mégis nagyon kellemetlen volt, hogy püspök úrral együtt összesen hatan 
voltunk a templomban… 

Egyrészről a lelki élet fejlődése egyértelmű, és hálaadásra indít – másrészt ez a nagyfokú 
távolmaradás  az  igei  alkalmaktól  megválaszolásra  váró  kérdés.  Miért?  Hogyan  lehetne 
másképp?  Hogyan  lehetne,  hogy  a  lelki  élet  fejlődése  arányosan  megmutatkozzék  a 
gyülekezeti testvéri együttlétek, az egymás hite által épülés, a személyesebb igei megszólítás, 
az  ige-körüliség  intenzív,  dinamikus  közösségében  is?  Természetesen  tudom,  hogy  súlyos 



fizikai,  távolsági akadályok vannak – de azt nem hiszem, hogy mindenkinek,  és azt  sem 
hiszem,  hogy  mindig.  Tisztelettel  kérem  ebben  a  nagyon  fontos  kérdésben  a  gyülekezet 
véleményét,  imádságait.  Nem is  tudunk,  mint  gyülekezet  igazán  a  Lélekben  egységesek 
lenni,  ameddig Isten igéjének megértése,  gondolataink ige  fényébe állítása,  megbeszélése 
által nem leszünk egyek.

Arról  is  említést  kell  tennem,  hogy  2007-ben  12%-al  jártak  kevesebben  templomba 
vasárnap és ünnepnap, mint 2006-ban (2006-ban átlagosan 53-an alkalmanként, 2007-ben 
47-en alkalmanként, és hasonlóan a gyermekek esetében is). Ugyanakkor másrészről 2007-
ben mintegy 6%-al  többet adakoztak híveink és támogatóink,  mint  2007-ben.  Tehát,  akik 
járnak, elkötelezett, hívő emberek. Köszönjük az Úrnak, és Isten-szerető testvéreinknek!

A  kismértékű  fogyás  oka  részben  a  2006-os  ünnepi  év  (1956.  50.  éves  évfordulója), 
amelyben  a  szokásosnál  többen  keresték  fel  templomunkat;  másrészben  oka  egyfajta 
kifáradás,  kiüresedés.  Ez  azt  jelenti,  hogy  többen,  hűséges  templomba  járó  tagjaink 
ritkábban  látogatják  istentiszteleteinket.  Karácsony,  Jézus  Krisztus  születése  ünnepén 
mintegy 80 felnőtt vett részt az ünnepi istentiszteleten, ami a korábbi 110-120-as átlagos 
létszámhoz képest meglepő volt sokunk számára. Tisztelettel kérem a gyülekezet tagjainak 
segítségét,  őszinteségét,  pásztorációs  felelősségét.  Viseljünk  gondot  egymásra!  Keressük 
egymással  a  kapcsolatot.  Hívogassunk  a  közösségbe!  Igyekszem ezt  tenni  én  is  –  mégis 
képtelen vagyok mindenkire egyaránt gondot fordítani, habár nagyon szeretnék. 

Megválasztott presbiterek, Simon József (június 28-án) és Pál Péter (október 9-én) írásban 
lemondtak  presbiteri  szolgálatukról  és  tisztségükről.  Nem  adtak  pontos  indokot 
lemondásuknak. Helyettük a 2008. februári Közgyűlés két presbitert választ a ciklus végéig.  

Mindenképpen említést kell még tenni az éves beszámolóban arról a feszültségről, amit 
szeptemberben két presbiterünk, két rendes tagunk, és egy pártoló tagunk okozott  azzal, 
hogy  megalakítottak  egy  Victoria-ban,  Provinciális  szintem  bejegyzett  civil  szervezetet, 
amelynek neve pontosan a mi gyülekezetünk 1955-től  2002-ig  használt  régi  neve,  Calvin 
Hungarian Presbyterian Church.  Ez  a  szervezet  alapokmánya első  oldalán igényt  formál 
gyülekezetünk ingatlanvagyonára. Több nyilvános gyűlésen a Presbitérium és a gyülekezet 
foglalkozott a kérdéssel. Szabó Imre és Bodó Imre presbiterek többszöri kérésre, felszólításra 
sem léptek vissza eredeti szándékuktól, ezért a Presbitérium hivatalos úton kezdeményezett 
kivizsgálást az ügyben. 

Közben  Szigeti  Miklós  lelkipásztor  –  a  Presbitériummal  és  a  Kanadai  Magyar 
Lelkészegyesülettel tagjaival, lelkipásztor kollégákkal egyeztetve, kanadai lelkészi körökben 
érdeklődve  –  kezdeményezi,  hogy  a  Presbiteriánus  Egyház  legfelső  szintjén  szülessen 
törvénymódosítás,  amely  szerint  a  helyi  gyülekezetek  rendelkezhessenek,  és  megszűnés 
esetén végrendelkezhessenek a gyülekezetek ingatlanvagyona felett, amelyet a gyülekezetek 
közössége a magáénak vall. 

Isten iránti hálaadással említem a templomunkban szolgáló kínai gyülekezettel fennálló 
testvéri, harmonikus kapcsolatot. Állandó egyeztetésekkel, kapcsolattartással beszéljük meg 
a vasárnapok (bazárok esetén a hétköznapok) programjait,  és mindig nagyon rugalmasan 
alkalmazkodnak hozzánk – miközben minden hónapban $1200 bérleti díjat fizetnek. Kisebb 
súrlódások adódnak, de összességében a gyülekezet visszhangjából is úgy értékelem, hogy 
áldásos e kis gyülekezet egyházunk környékén élő kínaiak közt végzett missziója. Mindig 
mindent szép rendben hagynak, templomunkat megbecsülik. Létszámban az elmúlt másfél 
évben jelentősen nem növekedtek – kérjük az Istent, áldja meg missziói szolgálatukat! 

Még  egy  szívbéli  örömmel,  az  Úr  Isten  kegyelméért  mondott  hálaadással  fejezem  be! 



Gyülekezetünk hihetetlen mértékben fejlődött technikai felszereltségben – ami a gyülekezet 
erejét,  anyagi  gyarapodását  egyaránt  kifejezi.  Itt  csak  tételesen  felsorolom:  új 
énekeskönyveink  vannak;  teljesen  megújult  a  parókai  kertje;  új  székeket,  új 
fénymásológépet, új mélyhűtő ládákat vásároltunk; külső hirdetőtáblánk van; a gyülekezeti 
terem és a konyha újrafestése elkészült; új függönyöket és díszeket kaptunk a gyülekezeti 
terembe;  teljesen  megújult  konyhánk.  A  felsorolás  is  hosszú  –  sokan  sokat  dolgoztak, 
áldozatosan  adakoztak,  hogy  mindez  megvalósulhasson.  Köszönjük  az  Úr  Istenért  és 
gyülekezetünkért hozott áldozataikat. Ezek a külső jelek mindenképpen a kezdésben említett 
belső,  lelki  megerősödésnek  a  fizikai,  kézzelfogható  jelei.  Hiszem,  hogy  Isten  megtartó 
kegyelmének lehetünk tanúi, Aki minden bűneink ellenére igényt tart ránk, szeret, hirdetteti 
köztünk az evangélium igéit, és megtart!  A Szentháromság egy örök Isten nevére szálljon 
mindig mindenért dicsőség, tisztelet, tisztesség és hálaadás! 

Szigeti Miklós – lelkipásztor



A Presbitérium 2007. évi beszámolója
 

„Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van...”  (458, új énekeskönyv)

 

Mivel Presbitérium jegyzője, Zathurecky Csilla – hazai látogatáson van férjével, Péterrel, 
így én próbalom összefoglalni az évi eseményeket a Presbitérium szempontjából.
Elmondhatjuk a „Szózat”-tal: „Megfogyva bár, de törve nem…” Presbitériumunk négy taggal 
kevesebb  pillanatnyilag.  Két  presbiter  társunk  lemondott,  kettő  pedig  új  „gyülekezetet” 
próbált létrehozni.
Ez utóbbi két presbitert többször felkértük, hogy vagy az új szervezetről mondjanak le, vagy 
presbiteri posztjukról. A kérdés rendezése folyamatban van.
 

„A presbiter: Isten kipróbált embere.” (2 Timóteus 2: 15) Az Apostolok Cselekedetei (14,23) 
szerint  Pál  apostol  már  első  missziói  útján  presbitereket  bízott  meg.  A Presbitereket  a 
gyülekezet választja, ezért, ha a megválasztott presbiter lemond tisztségéről, a gyülekezettel  
kell  tudatni  döntésének  okát...  A Presbiter-szentelési  fogadalom 2.  kérdése  így  hangzik: 
„elfogadod-e  az  Egyháznak  a  törvényeit,  ígéred-e  hogy,  imádságos  szívvel  előmozdítod  és 
szolgálod a keresztyén hitet ebben a gyülekezetben?”
 

2007-ben 57 alkalommal  volt  istentisztelet  templomunkban:  52 alkalommal  Nt.  Szigeti 
Miklós, 3 alkalommal Nt. Janko Katalin, egyszer Nt. Dr. Pándy Szekeres Dávid, kárpátaljai 
misszionárius lelkész, és egyszer Ft. Dr. Erdélyi Géza, felvidéki püspök, a 2007-es díszebéd 
ünnepi szónoka tartotta az istentiszteletet.
Nt.  Szigeti  Miklós  ezenkívül  még  négy-négy  alkalommal  szolgált  Kelownában  es 
Nanaimoban is.
 

Sajnos,  az  évi  istentisztelet  látogatás  templomunkban  csökkent  12  %-kal,  ami  nagyon 
szomorú. Az adakozás viszont emelkedett, amiért hálát adunk a jó Istennek. „Az Úr Jézus 
Krisztus kegyelme által hisszük, hogy megmaradunk.” (Apostolok Cselekedetei 15: 11) 

 

Úrvacsoraosztásra 8 alkalommal került sor, az éves terv szerint. 
 

Presbitergyűlést  11  alkalommal  tartottunk.  Presbitergyűlések:  január  14,  február  18, 
március 18, április 28, május 27, június 24, július 15, szeptember 9, október 12, november 25, 
december 9. Gyülekezeti közgyűlések: február 25 és szeptember 30.
 

Isten áldását kérjük az elmúlt évben születettekre és családjaikra: Czegledi Zalán, Kovács 
Caroline, Roman Andrei Krisztián.



 

Isten  vezesse  az  ifjú  házasok  életét:  Csontos  Zoltán  &  Anita,  Varga  Zsolt  &  Andrea, 
Szamosközi Ádám & Tünde.
 

Az  elmúlt  esztendőben  többen  is  50  éves  házassági  évfordulójukat  ünnepelték 
templomunkban:  január  6-án  Balatoni  Gyula  és  Berta,  január  27-én  Szolnoki  Sándor  és 
Anna,  március  20-án  Koros  Imre  és  Aranka.  Kívánunk  további  sok  boldog  évet az 
ünneplőknek.
 

A feltámadás reményében búcsúztunk elhunyt testvéreinktől: Kormosi Tibortól, és Csapó 
Alberttől.
 

Bibliaórák az elmúlt évben is voltak – sajnálatosan kevés résztvevővel. Bízunk benne, hogy 
a 2008-as esztendő eredményesebb lesz.
 

Beteglátogatásokat  elsősorban  lelkészünk  végzi,  esetenként  néhány  presbiter 
közreműködésével. A telefonhívásokat az idősebb, otthon rekedt tagok szívesen fogadják.
 

Gyülekezetünkbe új tagjai: Bartalus Ilona, Janota Gabor, Mihály Margit, Szolnoki Sándor.
 



Beszámoló
- Szeptember 30-án rendkívüli, nyitott presbiteri 
gyulést tartottunk az új szervezet megalakulásával 
kapcsolatban. - November 4-én éves ünnepi 
ebédünket rendeztük a Magyar Házban. Ft. Dr. 
Erdélyi Géza volt a vendégünk a Felvidékrol, a mai 
Szlovákiából. - December 1-én rendeztünk meg oszi 
Bazárunkat, amelynek anyagi, és erkölcsi eredménye 
minden várakozást felülmúlt. - December 16-án került 
sor éves karácsonyi musorunkra és ebédünkre. Együtt 
ünnepelte karácsonyt a gyülekezet a sok ügyes 
gyermekkel és a neveloikkel. - December 30-án óév 
záró istentiszteletet tartottunk. 

Külön ki kell emelni a két sikeres Bazárunkat tavasszal és osszel. 
Mindketto kiemelkedoen szép bevétellel járult hozzá egyházunk 
fenntartásához. A decemberi bazárunk több mint $11.000-ral gyarapította 
gyülekezetünk pénztárát. Hálás köszönet Faragó Kati elnöknonek és a sok-
sok dolgos kéznek, noknek és férfiaknak egyaránt! "Ne félj tehát, kicsiny 
csapat, Ha rád felleg borul... Bízzál az Úrban rólad o meg nem feledkezik." 
(458-as énekünk.) Ebben a reményben bízva haladunk tovább az Úr Isten 
vezérlésével. 

Az ôszi Bazár napján, december 1-
én esett a hó.
A hóesés ellenére a testvérek sok-
sok munkáján áldás volt, és a bazár 
eredményesebb volt, mint valaha. 
Köszönjük Kiss Szabolcsnak az új 
hirdetô táblát!

Köszönjük az Úrnak és a 
testvéreknek!

Márton Ida
A Presbitérium helyettes jegyzôje



2007-es évi egyházi statisztikai adatok
57 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2007-ben. 52 alkalommal Nt. Szigeti  
Miklós hirdette az igét.

Február 4-én Nt. Dr. Pándy-Szekeres Dávid kárpátaljai missziós lelkész prédikált.

Júniusban két vasárnap hivatali úton volt távol a lelkipásztor, a Kanadai Presbiteriánus Egyház éves 
gyűlésén (General Assembly), majd a Kanadai Magyar Református Lelkészi és Presbiteri Szövetség 
gyűlésén vett részt Zathureczky Csilla presbiter-jegyzôvel. Ezen a két vasárnapon templomunkban Nt.  
Jankó Katalin hirdette az igét.

Július 7-én, szombaton Nt. Szigeti Miklós ifjú párt esketett Kelownán, majd július 8-án, vasárnap Nt.  
Viczián János baptista lelkész protestáns magyar gyülekezetében hirdette az igét - ez alkalommal újra 
Nt. Jankó Katalin evangélikus lelkészno végezte a Vancouveri istentiszteleti szolgálatot. Nagyon 
köszönjük Katalin mindenkor készséges segítségét, és tartalmas igehirdetési szolgálatait! 

November 1-én, csütörtökön este evangélizációs istentiszteleten szolgált közöttünk Ft. Dr. Erdélyi  
Géza, a Felvidéki Magyar Reformátusság püspöke - összesen hat személy vett részt ezen az alkalmon. 
Mivel pedig rákövetkezo vasárnap reggel Ft. Erdélyi Géza lekéste az Edmontonból Vancouverbe 
érkezô repülogépet, ez volt egyetlen igei szolgálata püspök úrnak közöttünk - az ünnepi ebéden 
elmondott hazafias jellegu beszédén kívül. 

2007-ben összesen 2705 felnôtt látogató volt templomunkban, azaz átlag 47 felnôtt/istentisztelet. 
Gyermekek átlagosan 13 gyerek/istentisztelet. (2006-ban 2933 felnôtt látogató, 53/alkalom, és gyermek 
15/alkalom). 

2007-ben a gyülekezetben a vasárnapi hirdetok kimutatása alapján $45,193 adomány gyűlt össze. Ami 
azt jelenti, hogy átlagosan $807/alkalom. (2006-ban ezek a számok $42,943, azaz $781/alkalom). 

Úrvacsoraosztást tartottunk évi 8 alkalommal a szokásos rend szerint: újév, böjt, húsvét, 
pünkösd, új kenyér - magyar államalapítás, új bor - reformáció, advent, karácsony. 

Presbiter gyűlést tartottunk minden hónapban - a nyári szünetet leszámítva -, azaz 11 
alkalommal. 

Temetési istentiszteletek
• Január 17-én kísértük utolsó útjára Kormosi Tibor magyar honfitársunkat. 
• Augusztus 18-án emlékeztünk Csapó Albert elhunyt testvérünkre. 

Keresztelések
• Június 17-én kereszteltük Márton Elizabeth Kelly-t, ifj Márton János kislányát, 

Márton János és Ida unokáját. János gyülekezetünk egyik vagyongondnoka, Ida 
megbecsült presbitere. Isten áldása kísérje a család életét - különösen, hogy a 
megkeresztelt Elizabeth elvesztette édesanyját, és nevelésében, gondozásában 
kiemelt feladat hárul nagyszüleire. 

• Július 15-én a keresztség sákramentumában részesült Németh Kristóf és 
Németh Karina Réka - Németh Zoltán és Eszter, gyülekezetünk huséges, 



szolgáló tagjainak két gyermeke. Az Úr Jézus kegyelme hordozza továbbra is a 
család életét! 

Az Úr Jézus kegyelme hordozza továbbra is családjuk életét!

Esküvô
• Március 24-én, szombaton, Nt. Szigeti Miklós szolgálatával léptek házastársi 

szövetségre templomunkban Csontos Zoltán és Csontos (Kollár) Anita. 
• Július 7-én, szombaton lelkipásztor Kelownán egy csodaszép kertben eskette: 

Varga Zsoltot, és Varga (Jánosi) Andreát. 
• Szeptember 15-én, szombaton kettos esküvo volt templomunkban, Nt.  

Szamosközi László nyugalmazott lelkipásztor eskette fiát Szamosközi Ádámot és 
feleségét, Tündét; valamint Ollé Attilát és leányát Szamosközi Erzsébetet. 

Isten igéje adjon világosságot az ifjú házaspárok közös életútjára!



50. házassági évforduló
• Január 6-án, szombaton adtunk hálát Istennek Balatoni Gyula és Berta 50 éves 

házasságáért. Isten különös kegyelme, hogy templomunkban megerosítették 
szövetségüket, és ezen alkalommal ugyanaz a lelkipásztor szolgált, aki 50 évvel 
korábban Ausztriában a házasságkötés szolgálatát végezte: Nt. Dr. Metzger 
Frigyes. Ugyanaz a személy állt mögöttük tanúként, Takács Árpád, aki akkor 
végezte ezt a szolgálatot. Az Isten szeretete, amely elhívta, és vezeti ôket, tartsa 
meg továbbra is hitben, szeretetben, egészségben a Balatoni házaspárt! 

• Január 27-én, szombaton hálaadásra gyűltünk össze templomunk gyülekezeti 
termében: Szolnoki Sándor és Anna 50. házassági évfordulójára emlékeztünk, 
és a közös útra, melyen surun megtapasztalták az Úr Jézus gondoskodását. Ez a 
gondoskodó szeretet vezesse tovább, gondozza, éltesse Neki szentelt, hívo 
életüket! 

• Március 20-án ünnepelte Kôrös Imre és Aranka az 50. házassági évfordulójukat. 
Az istentiszteleten imádságban kértük az Urat, hogy az elmúlt 50 esztendo sok 
megtapasztalt kegyelme és áldása adjon élo reménységet és hitet mindenekben. 
Hálát adunk az Úrnak, hogy Imrét megerosítette, meggyógyította az elmúlt 
idoszakban többször is! Kérjük, áldja meg mindkettojük életét jó egészséggel! 
Köszönjük Istennek azt a sok hűséget, szeretetet, ahogyan megélik köztünk 
hitüket! Az Isten kegyelme adjon még sok boldogságot közös életútjukra! 

• Templomunkban ünnepelték még 50. házassági évfordulójukat 2006. december 
9-én kedves magyar honfitársaink: Hegedűs János és Vera. Most a felsorolásba 
ôk is idekívánkoznak. Szeretettel köszöntjük ôket is, és kívánunk jó egészséget, 
boldog éveket! 

Isten éltesse, tartsa meg a hűségeseket - szeretetben, egészségben!





Gyülekezeti fejlesztések - gazdasági beszámoló
• Teljesen megújult a parókia kertje, külleme.   Hála és 

köszönet a munkákat vezeto Faragó házaspárnak, Antalnak és 
Katalinnak, és a sok-sok dolgos segítoknek, három, illetve 
2008 január elejével négy ütemben a feladatok fokozatosan 
elkészültek és a teljes megújulás elkészült! Eloször április 
14-én sok segítovel kezdtünk neki a roppant munkának: 
Gagyi Gyula, Faragó Antal és Kati, Fülöp János, Kiss 
Szabolcs Iván, Pál Péter, Szabó András, Szabó István, Szôke 
Szabolcs, Tímár János, Zathureczky Péter és Csilla. 
Miközben gyerekeink játszottak, aközben furgonra rakodtuk 
a sok növényt, és kavicsot, ami parókia körül szemétként 
jelentkezett és elszállítottuk a szeméttelepre. Eközben 
néhányan a parókia belso kertjének kerítését erosítették meg. 

• Következo nagy munkafolyamat június 23-án történt, amikor 
Faragó Antal és Kati, Marton László, és Zathureczky Péter 
segítségével földrendezés folyt, mint a füvesítés elokészítése; 
az elültetett tuják körül fából keret készült; tovább folyt a 
kerítés javítása, erosítése; és a kis raktárépület mellett a 
kövezet újraépítése is elkészült. 

• A nagy munka július 14-én készült el, amikor a fu is 
megérkezett, és a kert teljesen újjá lett, nem lehet ráismerni. 
Nagyon-nagyon köszönjük mindazoknak, akik sokat 
dolgoztak, segítettek, hogy hatalmasat lépjünk elore a parókia 
küllemének, értékének feljavításában! 



Új énekeskönyvek. Egyházunk hosszú idon keresztül az észak-Amerikában 1947-ben kiadott, 
zömében emlékezetbol összeszerkesztett Amerikai Magyar Református Énekeskönyvet 
használta - egy kiegészíto énekfüzettel egyetemben. A 2000-es évek elején gyülekezetünk - 
kedves néhai Papp István presbiter testvérünk közbenjárásával, Amerika más gyülekezeteibol, 
ahol már más énekeskönyvet használtak - beszerzett több doboz használt, rosszminoségu 
énekeskönyvet. Ezekbol kiválogattuk a még használható példányokat, és így oldottuk meg - 
egy idore - az énekeskönyvek hiányát. 2007-re a régi énekeskönyvek állaga annyira 
megromlott, hogy szükségessé vált az énekeskönyvek cseréje. Mivel ezt az énekeskönyvet más 
sehol nem nyomtatják, és az észak-amerikai magyar gyülekezetek is mind Európából szerzik be 
új énekeskönyveiket - mi is ebben az irányban kezdtünk érdeklodni. Két énekeskönyv elterjedt 
és használatos ma magyar református gyülekezetekben. Egyik zömében csak Magyarországon, 
1947-ben adták ki eloször, azóta módosítás nélkül használja a Magyarországi Református 
Egyház. A másikat 1996-ban adta ki a Magyar Református Egyházak Tanácskozó Zsinata, 
mintegy egyetemes magyar református énekeskönyvet. Természetesen semelyik 
énekeskönyvben sem lehet benne minden ének, amit az egészen különbözo hátteru, földrajzi 
elhelyezkedésu magyar gyülekezetek ismernek és szeretnek - a presbitérium, Máté István 
kántorunk szakmai javaslata alapján, ez utóbbi énekeskönyv beszerzése mellett döntött. Tehette 
mindezt azért, mert egyik egyháztagunk felajánlotta, hogy adományként vállalja az új 
énekeskönyvek teljes beszerzési költségét. Kolozsváron nyomtatták az énekeskönyveket, 
amelyekbol 150 példányt (+ két korál könyv, amely a kíséreteket tartalmazza) vásároltunk. 
Több nagy dobozban érkezett meg Adventben az énekeskönyv-szállítmány, amelynek teljes 
beszerzési költsége $2900 volt. Köszönjük a magát megnevezni nem akaró testvérünknek a 
segítséget! Szolgálják új énekeskönyveink az Isten dicsoségét és gyülekezetünk istentiszteleti 
éneklésének megújulását! 

  
  
  



Új fénymásológépet kapott egyházunk. Egy fénymásológép forgalmazó 
vállalat, a Kyocera kereste meg egyházunkat a különleges ajánlattal: 
rendelkezésünkre bocsátanak egy új, digitális, a mai modern kor szinte minden 
technikai lehetoségével felszerelt gépet - a vállalat ennek fejében mindössze 
adományt igazoló nyugtát kér. Mivel az ajánlat túl szépnek hangzott, 
részletesen utána érdeklodtünk: referenciákat kaptunk, adó-hatóságoktól 
szereztünk be információkat - és végül megkaptuk magát a gépet. Ez az új 
masina minden igényünket tökéletesen kielégíti. A másolás gyorsasága és 
minosége is sokkal jobb. Szerzôdés alapján a gép karbantartása, szervizelése, 
még a tintapatron csere is a másolatok után fizetett 1 centben benne van. Hála 
Istennek ezért az ajándékáért is. 

Új székek. A gyülekezeti teremben lévô régi, sok esetben megrongálódott, és a ruhákban, 
harisnyákban is kárt tévo fa-székeink lecserélése is megtörtént 2007-ben. 80 darab elegáns, 
fémkeretes, kárpitozott széket vásároltunk - ezzel a gyülekezeti terem is megújult, elegánsabb, 
kultúráltabb külsot öltött. Hála érte azoknak, akik a székeknek utána jártak és beszerezték, és az 
Úr Istennek, aki ezt a beszerzést is lehetové tette számunkra! 
A gyülekezeti terem és a konyha kifestése. Egyik fiatal presbiter testvérünk, szervezésében, 
vezetésével, többek önzetlen, áldozatos segítségével megvalósult gyülekezeti termünk és 
konyhánk kifestése is. Köszönjük szépen! 
Új függönyök, díszek. Egy magát megnevezni nem akaró egyháztagunk adományaként szép, új 
függönyökkel gazdagodtunk; amihez egy másik egyháztagunk míves rézkarc-képekkel, és fali 
díszekkel járult hozzá. Egyre szebb, otthonosabb, barátságosabb, meghittebb közösségi életünk 
színtere, a gyülekezeti terem. Köszönjük az adományozóknak, és kérjük Istent, hogy szolgálatuk 
a gyülekezeti élet megerosödését szolgálja! 
Új külso hirdetotábla. Minden gyülekezetnek van, 
eddig nekünk nem volt  Köszönjük � Kiss Szabolcs 
testvérünknek, hogy már van a mi gyülekezetünknek is 
külso, szép, figyelemfelkelto hirdetotáblája, amely a 
környéken lakókkal és a Sky-Train felol, felé 
menôknek is tudtára adja, hogy milyen gyülekezetek 
szolgálják Isten dicsoségét templomunkban. A nagyon 
szép, piros-fehér-zöld alapon, református címerünkkel, 
egyházuk magyar és angol nevével ellátott kiírást 
Géczi Zoltán presbiterünk ügyintézte egy cégen 
keresztül. Köszönjük Szabolcs mesteri ácsmunkáját! 
Ez a fejlesztés is Isten dicsoségét, gyülekezetünk javát 



szolgálja! 
Új mélyhűtôládák. Nagyon régi, rozsdás mélyhűtôládánk helyett, kicsivel kisebb két új hasonló, 
Kenmore márkájú masinát vásároltunk, amelyek az oszi Bazár alkalmával sikeresen használatba 
kerültek. 

• A konyha megújulása.   Utoljára hagytuk, pedig az 
elmúlt év egyik legjelentosebb fejlesztése a 
konyhánk teljes megújulása. A Nôi Kör tagjainak 
régi kérése, vágya volt, hogy mi is rendelkezzünk 
egy olyan ipari sütogéppel, amelyben a Bazárra 
készítendo sütemények gyorsan, egyszerubben 
elkészíthetok, illetve amelyet a Bazárok és ebédek 
alkalmával tudnánk gazdaságosabban használni. A 
Nôi Kör nagyon sok áldozatos munkája tette 
lehetové, hogy ez az elképzelés - anyagi értelemben 
- megvalósítható legyen. Az anyagiak azonban nem 
minden, hiszen helyszuke miatt komoly technikai 
nehézségek adódtak. Ezekben jött segítségünkre 
Palotai László építomester testvérünk, aki hihetetlen 
leleményességgel, tervezoképességgel, és muszaki-
technikai jártassággal megoldotta problémáinkat, és 
kivitelezte a megoldásokat. Szekrényeket 
süllyesztett a lépcsofeljáró alatti falba - így sok-sok 
hely szabadult fel. A konyhából kivezeto kijárati 
ajtót áthelyezte, hogy az új süto elférjen, beférjen. 
Nagyon sokat dolgozott, kevés segítséggel. Aki ma 
látja konyhánkat, alig ismer rá, mert bár a konyha 
maga nem lett nagyobb, de a helykihasználás miatt 
mégis tágasabb - miközben felszereltebb és 
modernebb is lett. Köszönjük Palotai László 
testvérünknek, hogy az Isten dicsoségére és 
gyülekezetünk javára elvégezte e sok munkát! 
Köszönjük mindenki másnak, akik a döntés 
elokészítésben, kivitelezésben segítettek - hála ezért 
is a mi kegyelmes Istenünknek, aki hisszük, ebben is 
megmutatta, hogy vezet, és megtart bennünket! 



Szigeti Miklós Szôke Szabolcs

lelkipásztor presbiter, gazdasági felelôs, a templom gondnoka
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