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Zoom Közgyűlés Rendje 
 

2021. február 28. vasárnap 
 
Online istentisztelet után zoom gyűlés: 
 

Miklos Szigeti is inviting you to a scheduled Zoom meeting. 
Topic: Gyülekezeti Közgyűlés 

Time: February 28, 2021 12:00 PM Vancouver 
Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/87082434029  
Meeting ID: 870 8243 4029 

Tel: +1 778 907 2071  
 

1. Közös ének: 399: 1 – 4 „Ki Istenének átad mindent...” 
 

1. Ki Istenének átad mindent, Bizalmát csak belé veti. :/: Azt csudaképen őrzi itt lent, Ínség, baj közt is élteti. Ki 
mindent szent kezébe tett, Az nem fövényre épített. 
 

2. A súlyos gondok mit használnak, A sóhaj, sok jajszó mit ér, :/: Ha sebeink még jobban fájnak, S mindennap 
kínunk visszatér? Így terhünk egyre súlyosabb, Ha lelkünk búnak helyet ad. 
 

3. Csak légy egy kissé áldott csendben: Magadban békességre lelsz, :/: Az Úr rendelte kegyelemben Örök, bölcs 
célnak megfelelsz. Ki elválasztá életünk, Jól tudja, hogy mi kell nekünk. 
 

4. Zengj hát az Úrnak, s járd az utat, Mit éppen néked Ő adott; :/: A mennyből gazdag áldást juttat S majd Jézus 
ád szép, új napot. Ki Benne bízik és remél, Az mindörökre Véle él. 
 

2. Imádság, a gyűlés megnyitása. 
 

3. A 2020. február 23-i közgyűlés jegyzőkönyvének, és a szolgálati ágak jelentéseinek 
elfogadása. 

 
4. Vagyongondnokok (trustees), és ellenőrök választása.  

 
5. Aktuális témák: - különleges helyzetben:  

hálaadások, örömök, és kihívások, nehézségek  
- célok, szándékok  
- szolgálatok, szolgálók. 

 
6. Egyéb felmerülő témák, javaslatok. 

 
7. A gyűlés bezárása, imádság, áldás.  
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Lelkipásztori beszámoló a 2020-as esztendőről 
 

12Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Eben-
Háézernek, mert ezt mondta: Mindeddig megsegített bennünket az ÚR! 1Sámuel 7:12 

 
 Egy világjárvány bénításában hatalmas csodákat átélve több ilyen emlékköveket is 

elhelyezhetünk, ha erre a rendkívüli 2020-as esztendőre gondolunk. Legyen áldott az Úr 
mindenért, amit értünk tett, ahogyan bennünket vezetett, használt, csodálatos munkát 

végzett, kirendelte a szolgálattevőket, lelkileg-testileg erősített igéje és egymás hite által, vígasztalt, 
formált... megtapasztaltuk, hogy ott volt, van jelen az életünkben 
– az egész világot sújtó próbák között is! Szeretném felsorolni 
kegyelmes tetteit, de biztosan nem fogok tudni mindent leírni – 
mindazt, ami velünk, családjainkban, személyes és közösségi 
életeinkben történt. Ezért legyen ez az írás gondolatébresztő, hogy 
mind imádságban elcsendesedve adjunk hálát Istennek a 
megtartatásért, vezetésért, fejlődésért, tovább lépésért; éppen úgy, 
mint a gyógyításért, vigasztalásért, erősítésért, útmutatásért, 
amelyben megtapasztaltuk a Szentlélek Isten szerető 
munkálkodását a Jézus Krisztus által.  

Hála érte Istennek, hogy bár előfordult néhány covid-19 
megbetegedés közösségünk tagjai között is, 2020-ban senkit nem 

hívott haza az Úr közülünk ebben a világjárványban, akik a mi templomunkban dicsérjük Jézus Krisztust! 
A mi kegyelmes, gondviselő Urunk őrizzen, hordozzon bennünket továbbra is!  

A gyülekezet rendes életét, szolgálatát végeztük egészen 
március közepéig. Januárban, februárban és márciusban 
istentiszteleteket, úrvacsoraosztásokat, bibliaórákat, imaórákat 
tartottunk; ételt készítettünk, osztottunk, igét hirdettünk a Potter’s 
Place misszióban az East Hastings-en, hontalanok, kábítószer-
függők között; február végén a gyülekezeti közgyűlést is 
megtartottuk. Utolsó személyes, közösségi istentiszteletünket 
március 15-én, vasárnap tartottuk... utána az állami rendeletek 
előírásait követve beszüntettünk minden gyülekezést.  

Testvérekkel beszélgetve adta Isten az indítást, vezetést, hogy 
csaknem egy éve, 2020. március 19-től minden egyes nap, 
áhítatokat küldjek ki 117 címre a járvány ideje alatt, csaknem egy 

éve. Kérem az Urat, lehessen ez eszköz sokak életében a Vele való élő, mély, személyes kapcsolatra. 
Dicsőség érte Istennek!  

Március 22-én, vasárnap volt az első alkalom, hogy az üres 
templomban, egy kamerával szemközt hirdettem az igét. De az Úr 
csodásan működik! Szűcs János bizonyságtételében is 
olvashatunk a csodáról, ahogyan az Isten munkálkodik!  

Nem tudtuk, tudhattuk, hogy ez a betegség világjárvány lesz, 
nem tudhattuk, hogy hosszútávon teljesen be fognak szüntetni 
minden gyülekezést, és kizárólag online vagy felvételről lehet 
istentiszteletet tartani, sugározni. A Szentlélek Isten mégis 
előkészített bennünket, mert úgy indított, hogy már 2017 
márciusától kezdve minden istentiszteleti alkalomról video-
felvétel készült, amelyet az „elso magyar reformatus egyhaz 
vancouver” youtube csatornára rendszeresen feltöltöttünk. Igaz, 

általában kevesen nézték meg ezeket a felvételeket, csak ritkán, egy-egy kimagasló alkalommal volt 
magasabb a nézettség. Ez a szolgálat – amelyben Herczeg Mihály presbiter, technikus szakember 



 5 

szolgált leghűségesebben, legtöbbet – volt az alap, amire építhettünk, 
miután a templom kapuit be kellett zárni.  

Isten kirendelt egy másik hívő, református szakembert Szűcs János 
számítástechnikus mérnök úr személyében, aki átlátta a helyzetet és 
javaslatokkal állt elő. Ha lesz a már meglévő YouTube csatornánkon 
100 feliratkozó, akkor lehet élő egyenes adásban közvetítéseket 
sugározni a YouTube-on – amihez szükséges bizonyos technikai 
fejlesztéseket, studio beruházásokat megvalósítani.  

Röviden: lett 100 feliratkozó (köszönjük szépen, jelenleg 147 
feliratkozónk van!), a kanadai presbiteriánus egyházmegye 
pályázatából, támogatásából jobb kamerát, számítógépet, digitális kép- 
és hangfeldolgozó, keverő rendszert, kábeleket, kiegészítőket tudtunk 
vásárolni; és március 22-én, vasárnap volt az első élő, egyenes adásban 
sugárzott istentiszteletünk – amelyet Szűcs János folyamatosan 
technikailag fejleszt, csiszol, alakít, és amelyen keresztül azóta minden 
vasárnap sugározzuk az istentiszteleti szolgálatokat. A 
közvetítésekben az év elején sokat segített Herczeg Mihály, 
folyamatosan segít Szűcs Márk, János fia, és az utóbbi időben Kollár 
Attila, és Orbán Ivor. Dicsőség Istennek!  

Az alkalmak nézettsége folyamatosan emelkedik, amióta a 
rendszeres sugárzás megindult, átlagosan 105 megtekintést regisztrál 
a youtube a világhálón.  

A Magyarországi Református Egyház honlapján szabadon elérhető, 
letölthető, felhasználható hangzó énekeskönyv van. Olyan gyülekezeti 
énekek, amelyeket református kórusok, vagy a zsinat tagjai 
énekelnekorgonakísérettel. A válogatásban 35 zsoltár szerepel és 72 
dicséret, tehát összesen 105 ének. Ezek állnak rendelkezésünkre, ezekből tudunk 
válogatni, mert minden, ami a YouTube-on már megjelent, jogvédett, tehát mi 
nem sugározhatjuk – csak, ami nincs fent a világhálón. Köszönet a technikának 
és technikusainknak, hogy online istentiszteleteinken gyülekezeti énekeket 
énekelhetünk, amely hasonlít a közös énekléshez. A rendelkezésünkre álló 105 
református énekből igyekszek mindig az igehirdetés témájához választani 
énekeket – amelyek lehet, hogy gyülekezetünk tagjai számára kevésbé ismertek, 
de a magas színvonalon éneklő kórusokat követve talán követhetőek, 
megtanulhatóak.  

Dicsőség Istennek, hogy – szintén a presbiteriánus egyházmegye 
támogatásával – megvásároltuk a „zoom” kommunikációs programot, amelynek 
segítségével presbiteri és egyéb más gyűléseket, bibliaórákat, konfirmációs 
órákat, lelkigondozói beszélgetéseket, lelkészi 
munkaközösségi összejöveteleket tudunk tartani, amikor 
lehetetlen személyesen találkozni.  

Hálaadással jelentem, hogy gyülekezetünk bibliaórai 
közössége is él és működik a zoom-on keresztül, és hív, vár 
mindenkit, aki többet akar tudni Isten akaratáról, szeretetéről, 
az életről a Jézus Krisztusban.  

Május 21-én délután séta közben furcsa, szorító mellkasi 
fájdalmat éreztem. Nem tudtam mi ez, megszakítottam sétám, 
visszamentem a házhoz – nem voltam távol – és lefeküdtem a 
kerti ágyra. Lassan elmúlt. Éjjel felkeltett a fájdalom, extra 
vérnyomáscsökkentőt vettem be, és így tudtam aludni 
reggelig. Akkor viszont olyan rosszul lettem, hogy feleségem, 
Márta bevitt a Burnaby kórházba, ahonnan pedig rohammentő vitt a Royal Columbia kórházba. Teljes, 
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100%-os főütőér elzáródást éltem túl Isten kegyelméből, a 
gyors orvosi beavatkozásnak köszönhetően. Két „stent”-el, 
nyitották ki az érelzáródást, és azóta állandó orvosi megfigyelés 
alatt állok, mert a szív körüli erek állapota elég rossz. Az orvos 
az egészséges étkezésre, rendszeres testmozgásra és a stressz 
csökkentésére hívta fel a fgyelmemet. Három hétig nem tudtam 
végezni a munkámat. Köszönöm Dr. Mészáros Margitnak, hogy 
ezalatt is írta és küldte a napi áhítatokat. Köszönöm a vasárnapi 
helyettesítési szolgálatokat neki és Nt. Bocskorás Bertalan 
Calgary-i lelkipásztornak.  

Mint arról külön írásban is beszámolok – a járványidőszak alatt júliustól az év végéig hatalmas belső 
felújításon történt templomunkban. Gyülekezni nem lehetett, tehát nem is lett volna jobb időt találni arra, 
hogy a templomot teljesen felforgassuk: az istentiszteleti helyiség teljes padlózata, a hátsó átjárók, 
tantermek, a lépcsőház, az alsó átjáró, és gyülekezeti terem előtér padlózata, valamint mindkét, férfi- női 

mosdó teljesen megújult. A padokon a párnahuzatot 
kicseréltük.  Kollár Otília és Zoltán ötlete, adománya, 
kivitelezése az új függöny a színpadon (őket azért említem itt 
külön, mert máshol nem volt alkalmam nekik megköszönni). 
Köszönet a külön adományért, amelyből mindezt 
megvalósíthattuk, és köszönet a rengeteg kétkezi segítségért, 
akik a munkában részt vettek – a templom belülről megújult! 
Hatalmas csoda, ami történt és ezért is dicsőség Istennek!  

Szeptember első vasárnapjától október végéig, vagyis két 
hónapon keresztül engedték meg a hatóságok a templomoknak, 

hogy a járványhelyzet alakulása miatt korlátozott számban, szigorú ülésreddel és egyéb biztonsági 
előírások betartásával istentiszteleteket és gyermekistentiszteleteket tarthassunk, amelyek látogatottsága 
9 és 25 fő között ingadozott. Ezalatt is folyamatos volt az istentiszteletek online sugárzása.  

Október 27-én, kedden templomunkba látogatást tett Dr. Vass-Salazár Mária, Magyarország új 
Ottawai nagykövete, Palkovich Valér Torontoi főkonzul és Bognár Gergely Ottawai konzul urak 

kíséretében.  
November 8-tól újra csak a virtuális térben tarhatjuk 

alkalmainkat – így telt a karácsonyi ünnepkör és az új esztendő 
is.  

Nagy hálaadással jelentem, hogy három fiatal készül 
gyülekezetünkben konfirmációi fogadalomtételre. Németh 
Karinához és Szűcs Márkhoz csatlakozott Kovács Isabel. Minden 
héten a zoom applikáció segítségével találkozunk és 
beszélgetünk Isten szeretetéről, Jézusról, hitünk, hitvallásunk 
alapjairól.  

Szintén nagy csodája az Úrnak, és köszönet a testvéreknek, 
hogy bár nincsenek személyes összejöveteleink, így 

istentiszteleti adakozás sincs, sem bazárok, ebédek, mégis folynak be a testvérektől adományok, vannak 
továbbra is a templom bérbeadásából bevételeink, és a kanadai kormány is segít a bevételkiesések 
kiegyenlítésében. Így gyülekezetünk a teljes zárlat ellenére minden szempontból életképes maradt és 
marad. Dicsőség és magasztalás Isten szent nevének, legyen minden egyedül az Ő dicsőségére!  

Az Úr valóban csodásan működik! Tapasztaljuk, ebből élünk, Neki adunk hálát – és teljesen Rá 
bízzuk, Neki szolgáltatjuk ki magunkat! Ebben az írásban emlékoszlopot emelünk, és hálaadással 
valljuk: Mindeddig megsegített bennünket az ÚR! 1Sámuel 7:12                          

Nt. Szigeti Miklós, lelkipásztor 
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A felújítás-csoda  
(A Tárogató 2020 karácsonyi számban megjelent cikk, szerkesztve) 

 
Telnek-múlnak az évek – változnak a korok, 

az ízlés, az igények. Törvényszerűen átalakulnak 
a közösségek is, és akik tehetik, a kor 
követelményeinek megfelelően igyekszenek 
vonzóvá tenni a teret, ahol a közösségi élet 
folyik. A Vancouverben 1955 januárjában 
hivatalosan megalakult Első Magyar 
Református Egyház harmadik templomát 1962-
től használjuk, 1983-84-ben bővült, átalakult, 

2008-ban felújítottuk a tetőfedést... és bár állandó karbantartás, állagmegóvás, 
felújítás történik az épületben és az épületen, sokak áldozatos, önzetlen 

munkájával – a templom belső képe 
modernizációért, felújításért kiáltott: a szőnyeg, a parketta, a festés, 
a mosdó, a vízvezetékek, a huzalok, a vezetékek...  

Hívő emberként számtalan csodát átélhettem már, amelyek mind 
erősítik hitemet, növelik bizalmamat Istenben, 
akinek életemet adtam, és aki nagyon gazdag, 
kegyelmes gondviselője az övéinek. Ezért 
hálaadással szeretnék bizonyságot tenni arról a 
hihetetlen nagy csodáról, amit Isten tett velünk!  

Hihetetlen már maga az időzítés is! Egy évvel 
ezelőtt, 2019 karácsonyán váratlanul egy komoly adományt kaptunk azzal a 
szándékkal, hogy ebből olyan modernizáció, megújulás lehessen, amely a jövőbe 
mutat, és amely jele lehet egy közösségi, lelki megelevenedésnek is. Nem azonnal 
kezdtünk munkához, hanem gondolkodtunk, imádkoztunk, kerestük a legjobb utat... 

Közben, 2020 év elején kitört a koronavírus világjárvány. 
 Gyülekezetünk is beszüntetett minden 

közösségi összejövetelt – az előírásoknak 
megfelelően – és ezzel nagymértékben 
korlátozódott működésünk; akárcsak más 
gyülekezeteknek, közösségeknek, magyar 
házaknak. Ugyanakkor világossá vált előttünk: ha 
Isten felújításra adta ezt az összeget, akkor ennél 
jobb időzítés nem lehet, amikor a gyülekezet 
életének megzavarása nélkül felfordíthatjuk a 

templomot.  
A nyár közepén mestereket kerestünk – és találtunk. Elhatároztuk a női, férfi mosdók teljes felújítását – 
és ezzel a munkával megbíztuk Csontos Zoltánt, aki nagyon szép munkát végez – munkáját lovasíjászat 
közben szenvedett bordatöréses balesete szakította csak meg, ezért hat hétig leállt a projekt. Nagyon 

köszönjük Zoltánnak, hogy az 
eredeti megbízásán túl sok egyéb 
adódó feladatot is elvégzett, mint 
például a templom egész 
vízvezetékrendszerének cseréjét, a 
villanyhálózat felújítását, az folyosó 
festését...  

Az alsó részbe belépve új 
padlócsempe fogadja az érkezőket, 
amely megegyezik a férfi és női mosdó padlózatával. Mindkét 
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mosdó teljesen megújult szenzoros- 
csapokkal, szappanadagolóval, 
kézszárítóval, új wc csészékkel, 
piszoárokkal, kézmosóval, teljes 
falicsempével... stb.  

Valkó Ferenc – munkatársaival 
közösen – kicserélte a templom egész 
szőnyegezését. Középületekre, magasabb 
igénybevételre tervezett úgynevezett 
szőnyeg-csempével fedte a padlót az 

istentiszteleti helységben, az átjárókban és a belső lépcsőn. Bordó és szürke 
színek dominálnak most a templomban – mert a padok üléshuzatát is bordó 

színűre cseréltük. Ebben a munkában Hirsch Ilona 
segített önkéntesen, aki kiszabta, illesztette, kapcsolta az anyagot. Köszönjük szépen 
neki – és a segítőknek: Dobos Andrea, Dr. Mészáros Margit, 
Szigeti Márta.  

A felső szobák – amelyek tantermek, könyvtár és iroda – 
padlózatát is kicseréltük, a kézmosó-szekrényekkel együtt: 
köszönet a munkafelajánlásért és a megvalósításért Dombai 
Lászlónak.  

Németh Zoltán és Eszter végezték az imént említett 
helységek falfestésének javarészét, Csontos Zoltán is 
besegített, és Dombai László fejezte be. A belső lépcsőház és 

a felső előszobák festését Csontos Zoltán és Jakab Gergely végezték. Nagyon 
köszönjük!  

A ki és bepakolásban is szorgalmas kezek segédkeztek, remek hangulatban. 
Köszönjük Dobos Andreának, Hubi 
Andreának, Dr. Mészáros Margitnak, Ster 
Emesének, Szűcs Jánosnak és Tímeának, 
Szigeti Mártának!  

Szeptember elejétől november elejéig 
tartottunk vasárnapokon közösségi 
istentiszteleteket – a felújítási munkálatok 
közben is. Mielőtt a templomot ideiglenesen 
használatba vettük, Horváth Enikő, Dr. 
Mészáros Margit, Paulik Lily és Szigeti 
Márta a templomot kitakarították, 

fertőtlenítették és információs plakátokkal látták el az 
egészségügyi biztonsági előírásoknak megfelelően.  

Így történt, hogy karácsony előtt, Isten ajándékaként, egy 
világ-válságos időszakban, de rendelt 
időben, teljesen helyi erőforrásból 
csodálatosan megújultunk! Fejlődünk, 
reménységgel jövőt építünk – hála érte 
Istennek, köszönet a nagylelkű 
adományozónak, és a sok-sok lelkes segítő 
munkatársnak.  

Van szolgáló, élő közösség – 
reménységgel nézünk a jövőbe! Nekünk szépül, értünk van! Istennek legyen hála! 
Hisszük, ha a járványnak vége lesz, újra megtelnek a padok, termek Istent magyarul 
dicsérő idősekkel, középkorúakkal, fiatalokkal, gyermekekkel – mert Isten él, 
mutatja kegyelmét, és mi Benne bízunk! Szigeti Miklós  
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Online - élő istentiszteletek 
 

Az istentiszteletek online térben való elő közvetítésének az ötlete – 
vagy mondhatnánk úgy is, hogy kényszere – a Covid járvány megjelenése 
és az azzal járó megszorítások bevezetésekor merült fel. A gyülekezés 
betiltásától az első hétvégéig 3 nap állt a rendelkezésünkre, hogy 
kitaláljuk, megtervezzük és megteremtsük azokat a feltételeket, amik az 
élő adáshoz szükségesek.  

Az egyik ilyen feltételt a YouTube szabta meg: a templom youtube 
csatornájának legalább 100 előfizetővel (subscriber) kellett rendelkeznie, 
miközben nekünk mindössze 46 volt. A többi feltétel technikai jellegű 
volt, és sok mindent foglalt magába.  Szükség volt egy megfelelő 
sebességű internet kapcsolatra, olyan kamerára amelyik közvetlenül 
számítógéphez kapcsolódik és oda továbbítja az élő képet. A 
hangbevitelre is megoldást kellet találni, ugyanakkor szükség volt egy jobb teljesítményű számítógépre, 
valamint egy olyan szoftverre, amely mindezen eszközöket összefogja és ugyanakkor megoldást ad az 
énekek lejátszására is. Mindezen problémákra kellett 3 nap alatt megoldást találni. 

Most már őszintén bevallhatom, amikor ennek neki láttunk, nem sok esélyt láttam arra, hogy a tiltást 
követő első vasárnap sikerülni fog élőben 
közvetíteni az istentiszteletet. Mind tudtuk, 
hogy sok kis csodára van szükség ahhoz, 
hogy sikerüljön ilyen rövid idő alatt, de 
„Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” 
gondoltuk, és neki láttunk, szétosztottuk a 
feladatokat, hogy időt nyerjünk.  

Az első szükséges alapfeltételt a 100 
YouTube előfizető jelentette, amit 24 óra 
alatt sikerült elérni. Ez egy isteni csoda 
volt, ugyanakkor a gyülekezet 
összetartását is tükrözte, ami még több 
motivációt adott, és rávilágított arra, hogy 
igenis érdemes, és van miért dolgozni.  A 
technikai követelmények nagyrészét 
otthonról hozott eszközökkel próbáltuk teljesíteni. Sajnos a templom kameráját nem tudtuk felhasználni, 
mivel az nem kapcsolható közvetlenül a 
számítógéphez, így webkamerát használtunk a 
videó és a hang bevitelére, ami tökéletesen 
alkalmatlan volt az ilyen célra: sem képi sem hangi 
minősége nem volt megfelelő, de jobb híján ezt 
kellett használnunk. Sikerült találni egy nagyon jó 
és ingyenes programot, ami az elvárásainknak 
teljesen megfelelt, teret adva további 
lehetőségekre, hogy minél professzionálisabb adást 
tudjunk biztosítani.  

Tehát mindenünk megvolt, ami egy kezdetleges 
élő adáshoz szükséges, már csak arra volt szükség, 
hogy kitaláljuk hogyan tudjuk ezeket az eszközöket 
összehangolni. De sikerült összehozni egy 
kezdetleges adást.  



 10 

Az első adás előtt bátran állíthatom, hogy 
mindannyian izgultunk, még Miklós is, pedig ő már 
hozzászokott a szószékhez, de ahhoz nem, hogy üres a 
templomban és egy webkamarába beszéljen.  Így elindult 
az Vancouveri Első Magyar Református Egyház első élő 
közvetítése, kisebb nagyobb hibákkal, de megvolt. 
Visszanéztük az adást és tudtuk, hogy ez még nem az, 
amit szeretnénk, de már volt egy működő alapunk, és jól 
láttuk, hogy hol kellene javítani. Videó- és hangminőségi 
problémákkal küzdöttünk, ami a webkamerákhoz volt 
köthető.  

A következő adásokra sikerült egy külső minőségi hangbeviteli eszközt találni, amibe be tudtuk kötni 
Miklós vezeték nélküli mikrofonját és ezáltal a hang minőségén sokat tudtunk javítani.  

De sajnos a kép minőségi probléma még mindig megmaradt. Bonyolult volt a kivetítő kép 
megjelenítése is a közvetítésben, ami több órányi előmunkát követelt. Ezeknek a problémáknak a 
megoldásához már komolyabb videó eszközökre volt szükség. Ehhez még hozzájött, hogy minden 
vasárnap reggel az összes eszközt be kellett vinni a templomba, összeállítani, letesztelni és az 

istentisztelet után meg szétbontani.  De akkor 
még nem tudtuk, hogy ez az online közvetítés 
mennyit fog tartani. Mindannyian azt gondoltuk, 
hogy pár hét, talán pár hónap, és visszaáll a régi 
rend, de ahogy teltek a hetek és a közvetítések, 
láttuk, hogy sajnos hosszabb távra kell 
berendezkedni.  

A nézettségi statisztikák azt mutatták, hogy 
van igény az adásra, ami mindig plusz motivációt 
adott ahhoz, hogy jobban és tökéletesebben 
akarjuk csinálni. De a jobbhoz már 
professzionálisabb eszközökre volt szükség, és 
mivel hosszabb távra kellett berendezkedni, már 
nem igen működött a dolog kölcsön kért 
eszközökkel és azok folyamatos szállításával, 

felszerelésével és lebontásával.  
A presbitérium jóváhagyásával beszereztük a szükséges eszközöket: számítógép, kamera, és egy 

speciális videójel-átalakító rendszer, ami lehetővé tette a webkamera felcserélését, és egy kis mini stúdiót 
állítottunk fel a templomban. Ez már egy 
többkamerás, mikrofonos rendszer, ami képes 
akár 3 videokamerával egyidőben dolgozni, a 
kivetítő képét továbbitani a képernyők előtt 
ülőknek és lehetővé teszi, hogy a templom falain 
belül is hallhatóak legyenek a harang, az énekek 
a hangszórókon keresztül.   

Isten kegyelméből a megszorításból egy szép 
dolog nőtte ki magát. A gyülekezet 
bebizonyította, hogy igen is igény van az ige 
ilyen formában való terjesztésére, és a közösségi 
együttlétre, még ha virtuális formában is. 
Többeket sikerült bevonni ebbe a munkába, 

fiatalokat is, ami mindenképpen egy nagy pozitívum.  Őszintén örülök, hogy ennek része lehettem. 
Szűcs János, informatikus mérnök 

 
 



 11 

A presbitérium 2020. évi beszámolója.  
 

„Íme én tiveletek vagyok a világ végezetéig” (Máté 28: 20), „Íme, én veled 
vagyok, hogy megőrizzelek téged" (I Mózes 28:15). „Akik  az Úrban bíznak, 
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, 

járnak és nem fáradnak el” (Ézsaiás 40:31). 
 
Sok helyen írja a Biblia, hogy Isten megőrzi az ő népét, semmi egyebet nem kell tennünk, csak Benne 

bíznunk. Akkor feltölt erővel, vezet, életet ad. Ezt tette velünk az elmúlt évben is, a kemény 
megpróbáltatások, a Covid járvány idején is. Megtartott bennünket, megtartotta a gyülekezetet, kitartást, 
reményt adott. 

A 2020-as év nagyon rendhagyó volt, a beszámoló is valahgyan az lesz. 
Isten kegyelméből itt vagyunk. Ő munkálkodik 

közöttünk, utat mutat, irányít, vezet.  
A megszorító szabályok miatt márciustól kezdve nem 

tudtunk istentiszteleket tartani. Minden rendezvényünk 
elmaradt. De hálatelt szívvel köszönjük, hogy Isten 
kirendelt lehetőségeket és munkásokat, feladatok elé 
állított és állít, így egybetartotta a gyülekezetet.  

A számítógép és a telefon az elmúlt évben még 
nagyobb segítség volt, mint ezelőtt. Így mindenki számára 
elérhetőek voltak az istentiszteletek, a bibliaórák, a napi 
esti közös áhitatok, hírdetések, tudnivalók. A presbitérium számára különösen fontos volt a számítógép 
használata, hiszen ezen keresztül, a „zoom” program segítségével tartottuk gyűléseinket. Meg kellett 
tanulni – igaz, a fiatalok ebbe régen beletanultak, de nekünk, idősebbeknek kihívás volt – új útakon 
elindulni, aztán lépést tartani. Köszönjük társaink türelmét és segítségét. 

2020-ban ismét apadt a presbitérium létszáma. Áprilisban lemondott Tarkó Lóránd, szeptemberben 
Herczeg Mihály testvérünk. Imádkozunk értük és bízunk benne, hogy Isten visszavezeti őket hozzánk. 
Így öt presbiter maradt, Isten kegyelméből és vezetésével igyekszünk eleget tenni a feladatoknak. 
Imádkozzunk egymásért, a lemondott presbiterekért is, hogy visszataláljanak, a meglévőkért is erőért, 
kitartásért, hogy tudjuk a gyülekezetet és ezáltal az Urat szolgálni. 

2020 folyamán összesen 14 presbiteri gyűlést tartottunk. A hagyományos 10 alkalmon kívül, néhány 
rendkívüli megbeszélésünk is volt, esetenként olyan témákban, ami időközben merült fel és nem lehetett 
vele várni a következő hivatalos dátumig (feújítási munkák egy-egy fázisa, templom-bérlési kérelem, 
biztonsági berendezés beszerelése, a részben előkészített őszi bazár leállítása). A gyűlések nagyon jó 
hangulatban zajlottak, az eredmények sokban hozzájárultak az előrejutáshoz. 

A Covid 19 járvány miatt bővült a már azelőtt is működő telefonszolgálat is. A presbiterek nagyobb 
részt vállaltak ebben, mint azelőtt, de más gyülekezeti tagok is bekapcsolódtak, így most gyakrabban és 
rendszeresebben hívjuk a testvéreket, segítve ezzel is a kapcsolattartást. 

Ugyancsak a járvány miatt az őszi bazárunkat sem tudtuk megtartani, de mivel előzőleg voltak 
enyhítések a megszorításokban, készültünk a beigli- és pogácsasütéssel. Közben újra letiltottak 
bármilyen gyülekezést, ezért a presbitérium úgy gondolta, hogy a szabályok szigorú betartásával 
széthordjuk karácsony előtt a süteményeket a 
megrendelőknek. Aprólékos tervezés és szervezés 
alapján ez meg is történt mindenki  megelégedésére és 
örömére. A magam részéről szívesen vettem én is 
részt ebben a munkában, jó volt megtapasztalni a 
pozitív visszajelzéseket és együtt  örülni a 
testvérekkel.  

2020 elején kaptuk a hírt és felhívást a Magyar 
Kormánytól a közös faültetésre, az összetartozás 
jegyében, szerte a világban. Ez természetesen ránk is 
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vonatkozik itt Vancouverben és a presbitérium úgy döntött, hogy részt  
veszünk benne. Júniusban, a Trianon-i megemlékezéskor, a római katolikus 
templom kertjében ültettek el egy fenyőcsemetét, amelyen mi is résztvettünk. 
Lelkipásztorunk betegség miatt nem tudott jelen lenni, de két presbiter és 
néhány tagunk képviselte a mi gyülekezetünket is. Az akkori, újabb 
járványügyi megszorítások miatt mi októberre halasztottuk a faültetést, aztán 
– mivel diófa ültetésére esett a választás és az tavasszal alkalmas – úgy 
döntöttünk, hogy a március 15-i megemlékezéssel kötjük össze az alkalmat 
2021-ben. Isten segítsen, hogy meg tudjuk valósítani, megmutathassuk, hogy 
szívünkön viseljük az összetartozás gondolatát.      

Az „online” bibliaórákon igyekszünk jó példával előljárni, a presbiterek 
rendszeres résztvevői ezeknek az alkalmaknak. A missziós munka lecsökkent 
ugyan, de folytatódik a nagykendi nehéz sorsú gyermekek Rózsa Enikő  
munkája által eddig is működtetett anyagi támogatása, az Erdélyi Magyarok 
Közhasznú Alapítvány megsegítése és alkalmi anyagi juttatások 
gyülekezetünk rászoruló tagjainak.        

A felújítási munkák miatti soron kívüli megbeszéléseken jó határozatok 
születtek. Istennek legyen hála a jó előrehaladásért, köszönjük, hogy 
kirendelte a munkás kezeket, az időt, energiát, áldozatos akarást, dolgozó és 
önkéntes munkásokat. Megújult, megszépült a templomunk. Adja Isten, hogy 
minél előbb tudjuk ott, együtt  gyülekezeti közösségben dicsőíteni az Ő áldott 
szent nevét.  

Talán a járvány miatti nehézségek közelebb hoztak bennünket egymáshoz, 
talán kicsit jobban odafigyeltünk egymásra, jobban észrevettük egymás 
gondjait, problémáit, talán gondoltunk többet arra, hogyan tudnánk 
egymásnak segíteni, egymás terhét hordozni. Hiszek abban, hogy Istennek 
volt, van ilyen szándéka ezzel az új, nehezen viselhető állapottal, fel akar 
rázni, vegyük végre észre, hogy ne csak magunkra gondoljunk. 

És tudjunk hálát adni a megtartó kegyelemért, amelyben részesít és 
szeretetében hordoz.  

Hogy együtt mondhassuk Pál Apostollal „hálát adok annak, aki engem 
megerősített” (1Timóteus 1:2), „az imádságban állhatatosk legyetek, 
vigyázván abban hálaadással” (Kolossé 4:2), „hálát adunk az Istennek és 
Atyának Ő általa, aki alkalmassá tett minket a szentek örökségében való 
részvételre a világosságban” (Kolossé 3:11). „Áldjad én lelkem az Urat” 
(Zsoltárok 103:1).  

Zathureczky Csilla, a presbitérium jegyzője 
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Beszámoló a gyermekek közötti szolgálatról  
2020-ban 

 
38Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem 
jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, 39sem magasság, sem mélység, sem semmiféle 

más teremtmény nem választhat el minket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus 
Jézusban, a mi Urunkban. (Róma 8:38–39) 

 
A körülményeink, a személyes és közösségi kihívásaink állandó változásban 

vannak, de 2020-ban is meggyőződhettünk róla, hogy az Úr állandóan jelen van, súg, merre induljunk. 
A Miracle (Csoda) keresztyén TV csatornán keresztül hallottam, hogy ne féljünk a kihívásoktól. Isten 
kreatív és mivel mi az ő képmására teremtettünk, ezért mi is Isten vezetésével, kreatív gondolatinkkal 
majd helyt fogunk állni azokban a kihívásokban, ahova megengedi, hogy belekerüljünk.  

2020 elején nyugalomban, kényelemben és örömben találkozhattunk gyülekezetünk gyermekeivel. 
Dobos Andreával boldogan tanítottuk a kicsiket Isten csodálatos titkaira 
hétről hétre. Azután már márciusban – hittük is meg nem is –, hogy egy 
időre nem láthatjuk, ölelhetjük őket. Ahogy a tiszteletes urat indította az 
Úr Isten azt istentisztelet online térben való megtartására, úgy engem is, 
hogy az interneten bátorítsam a gyermekeket, szülőket a kitartó imádságra. 
15-20 perces bibliai történetekkel igyekeztem Isten üzenetét 
gyermeknyelven megfogalmazni gyülekezetünk YouTube csatornáján 
keresztül. A szülőkkel e-mail- és telefonkapcsoltot tartottunk. A kicsik 
házi feladatokkal tehettek bizonyságot figyelmükről és szorgalmukról. 
Csodálatos volt megtapasztalni, hogy Isten Szentlelkének nincsenek 
határai, akadályai. Hétről hétre különböző visszajelzéseken, rajzokon, 
felvételeken győződhettem meg Isten munkájáról.  

A járvány ideje alatt a templomi kis szobácskák is megújulhattak, ahol 
a gyermekfoglalkozások folynak, Isten csodáján keresztül. Hálásan 
köszönjük a névtelen adományozónak és a rengeteg segítőnek! Dombai 
László, Hubi Andrea, Csontos Zoltán, Németh Eszter, Németh Zoltán, Dobos Andrea, Dr. Mészáros 
Margit, Ster Emese, Jakab Gergely, Szűcs Tímea, Szűcs János segítségével a mosdóktól a falakon, a 
padlón át a könyvekig minden elrendezve, megújulva a helyére került. Hatalmas örömmel vették a 
gyermekek ismét birtokba az őszi nyitásnál.  

Dobos Andreával, Orbán Virággal szépen felkészülve, maszkban és arcvédővel vártuk a gyermekeket 
vasárnaponként. November elsejére viszont hiába készültünk a karácsonyi történet előzményeivel, sajnos 
akkor már megint nem találkozhattunk. A szerepeket viszont kiosztottuk a karácsonyi színdarabhoz. A 
gyermekek és a szülők csodálatos otthoni munkával 
felkészültek és felvették a jeleneteket. Orbán Virág és Ivor 
fantasztikus leleményességgel összevágták a mondatokat, 
szerepeket, és Dobnos Andrea mesélésében a mi kis online 
közösségünkben is „megszületett a megváltó”. Mehlinda 
Heartt (hárfa) és Szigeti Dávid (cselló) előadóművészek 
zenés előadásukkal járultak hozzá a műsor színvonalához. 
Nem is adhatott volna ennél szebb ajándékot az Úr Jézus 
nekünk és valamennyi szerettünknek, akik az óceán másik 
partjáról is nézhették unokájuk szereplését Szűcs János 
számítástechnikus és fia, Márk szakszerű közvetítésével.  

Hálatelt szívvel köszönöm meg az Úrnak, a 
gyerekeknek és a szülőknek, hogy vagytok és nem feledkezünk meg egymásról a nehéz időkben sem. 
Isten adjon ehhez erőt, kitartást és kreativitást a következő esztendőben is!  

Szigeti Márta, pedagógus 
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2020-es évi egyházi statisztikai adatok 
 

Január 5. vasárnaptól március 15. vasárnapig 11 istentiszteletet tartottunk a 
templomban hagyományosan, Madari Miklós orgonaszolgálatával, a gyülekezet 
részvételével, vasárnapi iskolai foglalkozással.  

Március 22. vasárnaptól augusztus 30. vasárnapig a covid-19 
vírusjárvány miatti állami előírásokat követve templomunk zárva volt, 
kizárólag online sugároztuk istentiszteleteinket.  

Szeptember 6. vasárnaptól korlátozottan ismét szabad volt gyülekeznünk egészen november 1. 
vasárnapig. A szigorú előírásokat követve legtöbben 25-en voltunk, a távolságtartást betartva, maszkot 
viselve a templomban – az állandósult online sugárzás mellett.  

November 8. vasárnaptól a járvány terjedése miatt újra lezárták a templomokat, így mi is csak 
online térben tarthatunk istentiszteleteket.  

A fenti nehézségek ellenére 54 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2020-ban. Az 
52 vasárnap mellett nagypénteken, és karácsonykor is volt online istentisztelet sugárzása 
templomunkból.  

 

Február 9-én és 16-án vasárnapokon lelkipásztor szabadsága alatt Nt. Szamosközi László ny. 
lelkipásztor végezte az istentiszteleti szolgálatokat. Lelkipásztor szívinfarktusa miatt május 24-én Dr. 
Mészáros Margit presbiter oldotta meg a helyettesítést és a gyülekezet a már Urához hazaköltözött Nt. 
Sípos Ete Álmos volt Budapest Nagyvárad téri lelkipásztor igehirdetését hallgathatta felvételről; május 
31-én és június 7-én vasárnapokon pedig Nt. Bocskorás Bertalan Calgary-i lelkipásztor online 

szolgálatait láthattuk, hallgathattuk. Köszönjük szépen!  
 

A gyülekezetlátogatás statisztikáját nem lehet elkészíteni a hagyományos módon. 
Ellenben az online istentiszteletek nézettség a youtube számláló szerint 40 és 357 közt 
mozog, átlagosan 105. A nézettség az utóbbi hónapokban egyértelmű emelkedést 
mutat.  

 

A gyermekistentiszteletek látogatottsága is – a covid-19 járvány ellenére – 
emelkedett, már amikor lehetett gyermekistentiszteleteket tartani. Növekszik az 
érdeklődés a gyermekek közötti szolgálatok iránt.  
 

Keresztelés 
  

Július 5-én, vasárnap templomunkban az online sugárzott istentisztelet 
keretében részesült a keresztség sákramentumában és lett Isten szövetséges 
népének tagjává Farkas Virág felnőtt testvérünk. 

 
Esküvő  
 

Október 3-án, szombaton kérték házassági szövetségükre Isten áldását 
templomunkban Orbán Ivor és Farkas Virág. 

 
Temetés 

 

Június 23-án, kedden a Surrey Valley View temetőben búcsúztunk Rákó 
(Bata) Annától.  

 
Július 17-én, pénteken Vancouverben a Mountain View temetőben Nt. Szamosközi László 

szolgálatával kísértük utolsó földi útjára a feltámadás reménységében közülünk távozott Börcsök Jolánt.  
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Szeptember 12-én, szombaton Burnaby-ben a Forest Lawn 
temetőben Kelemen József földi maradványait helyeztük végső 
nyugalomra, abban a hitben, hogy majd együtt dicséjük 
megváltónkat.  

 
November 4-én, szerdán Hajdú Gyula szeretett testvérünktől, 

tiszteletbeli presbiterünktől búcsúztunk a Surrey Valley View temetőben.  
 
December 18-án ért haza az Úrhoz Szolnoki Sándor szeretett 

testvérünk. Már az új évben, január 15-én, pénteken szűk családi körben 
vettünk tőle búcsút a Robinson Memorial Park temetőben, Coquitlamban. 
 

 „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 év első három hónapjában havi rendszerességgel tartott bibliaóráinkat megtartottuk. Köszönet 
befogadóinknak: a Tarkó családnak, a Magyar Otthonnak, a Dobos családnak.  

Bár a covid-19 járvány a gyülekezeti közösségi életet nagyban korlátozza, sikerült a zoom program 
segítségével közösségi összejöveteleket szervezni és lebonyolítani az online térben. 5 alkalommal voltak 
bibliaóráink a zoom program segítségével.  
 

Potter’s Place Mission  
 

2012 óta van kapcsolatunk a Vancouver East Hastings-en 
folyó missziós munkához. 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!  

2020-ban a covid-19 járvány kitörése miatt csak az első 
három hónapban tudtuk végezni a szolgálatot. Várjuk és 
reméljük, hogy a járvány után ismét lesz lehetőség a szolgálat 
végzésére.  
 

 



 16 

Anyakönyvön kívüli, gyülekezetünk tagjaival összefüggő 
események, adatok 

 
Születések:  

 

Április 26-án született Tarkó Kinga Mária, 
Tarkó Hugó és Becky második gyermeke, Tarkó 
Sándor és Judit unokája.  

 

Július 8-án született Evan Miles Bagley, Giles 
és Mónika fia, Pál Árpád és Matilda unokája.  

 
Halálozások:  
 

Január 4-én tért haza Megváltó Urához Simon József testvérünk, a 
Nanaimo-i Magyar Kultúrális Egyesület elnöke. Március 28-ra tervezett búcsúztatása a 
járvány miatt elmaradt. 

 

Május 3-án Magyarországon hunyt el Reményi Edit testvérünk, 
gyülekezetünk hosszú időn át hűséges tagja.  

 

Július 3-án Erdélyben 80 évesen Mátyás Ilona 
testvérünk ért haza megváltó Urához, Orbán Melinda  
édesanyja.  

 

Szeptember 14-én Magyarországon, 79 éves korában 
adta vissza lelkét teremtőjének Dombai Istvánné  

           Hamvas Zsuzsanna, Dombai László édesanyja.  
 

Szeptember 28-án váratlanul, 36 évesen elhunyt Nathasa Jackson, Valkó Ferenc 
élettársa, 2 éves kisfiúk édesanyja. Október 16-án a Magyar Házban emlékeztünk rá.  

 

November 3-án Erdélyben a feltámadás reménységében ment el közülünk Szabó 
Járóczky László, Szűcs Tímea édesapja.  

 
December 9-én Erdélyben, 84 éves korában hazahívta Isten magához Gagyi Valéria 

testvérünket, Demeter Zemla édesanyját, Emma nagymamáját.  
 
December 13-án, Surreyben 55 éves korában váratlanul, 

szívinfaktusban elhunyt Magyar Miklós testvérünk, Sophie édesapja, 
Kati és Erzsébet testvére.  
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Beszámoló a weblapjainkról, 
internetes megjelenésről 

 
„A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is 

különfélék, de az Úr ugyanaz.” 1Korinthus 12:4–5 
 

A 2020-as év a COVID-járvány és a nyomában járó korlátozó intézkedések miatt megnövelte az 
online szolgáltatás jelentőségét. A feladatot nehezítette, hogy Herczeg Mihály kivált a gyülekezetből, így 
a weblapok kezelése ismét egyedül rám hárult. Amennyire tudtam, igyekeztem ellátni ezt a szolgálatot. 
A weboldalak továbbra is a megszokott rend szerint működnek, a legfontosabb hírekkel, információval. 
 
1. Gyülekezetünk hivatalos weblapja: http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org 

Alapinformációk vannak rajta. A fődomain éves díja minden év májusában esedékes.  
2. Nt. Szigeti Miklós blogja: https://vanemre1955.wordpress.com 

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

Az ingyenes felhasznált tárhely lassan telik, ezért takarékoskodtam a képekkel és szöveges posztokkal. 
A legfrissebb igehirdetések felvételei megtalálhatóak az alábbi menüpontnál: 
https://emrepresbiterium.wordpress.com/igehirdetesek/vasarnapi-istentiszteletek/2021-2/ 

 

 

 

 

Korábbi igehirdetések éves bontásban: Igehirdetések/vasárnapi istentiszteletek/2017/2018/2019/20 

4.  A youtube csatorna: Az igehirdetésekről a videofelvételek az alábbi módon is elérhetők: 
https://www.youtube.com/channel/UCi3LxxnIUgtXjeZy1Z-aO0A   

Újdonság! 2020 márciusától elindultak az élő istentisztelet-közvetítések is a technikai fejlesztéseknek 
és a szolgálóknak köszönhetően. A linket a tiszteletes úr minden szombaton közzé teszi emailben és a 
gyülekezet facebook oldalán. Az élő istentisztelet így minden vasárnap 11 órakor meghallgatható és 
később felvételről is megtekinthető a fenti oldalakon. 

5. Népszerű információs csatornánk a Facebook oldalunk: 
https://www.facebook.com/pages/Vancouveri-Első-Magyar-Református-
Egyház/549007498553004?fref=ts 
6. 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  
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Lelkipásztori beszámoló - 
egyházunk 2020. évi krónikája 

 

- Január 2-án, csütörtökön a Hastings Street-en szolgáltunk hontalanok, 
drogfüggők közt. 
- Január 5-én, vasárnap úrvacsoraosztással adtunk hálát az újesztendőért.  

- Január 10-én, pénteken este bibliaórát tartottunk a Tarkó 
házaspár otthonában és a megtérés csodájáról kerestük a Szentírás 
kijelentését. 
- Január 25-én, szombaton lelkes csapat nagytakarítást tartott a 
konyhában.  
- Január 26-án, vasárnap istentisztelet után lelkész Kelownába 
repült és ott is istentiszteletet tartott. 
- Február 6-án, csütörtökön a Hastings Street-en szolgáltak 
gyülekezetünk tagjai. 
- Február 9-én és 16-án vasárnapokon lelkipásztor szabadsága 
idején Nt. Szamosközi László helyettesített. 
- Február 23-án, vasárnap gyülekezeti közgyűlést tartottunk. 
- Február 28-án, pénteken este bibliaóra volt a Magyar Otthonban. 
- Február 29-én, szombaton testvéri együttlétre, közös imádságra 
gyűltünk össze a templomban Tarkó Lóránd presbiter vezetésével. 
- Március 1-én, böjt első vasárnap úrvacsoraosztást tartottunk az 
istentisztelet keretében. 
- Március 5-én, csütörtökön a Hastings Street-en szolgáltunk 
hontalanok, drogfüggők közt.  
- Március 13-án, pénteken bibliaórát tartottunk a Dobos család 
otthonában. 
- Március 15-én, vasárnap a vírusjárvány miatt már nem tudtuk 
megünnepelni nemzeti ünnepünket. 
- Március 21-én, szombatra tervezett Tavaszi Süteményvásárunk 
elmaradt. 
- Március 22-én, vasárnaptól a templomok nem látogathatók. 
ELSŐ ONLINE ISTENTISZTELET.  
- Április 5-én, virágvasárnap online istentisztelet. 
- Április 10-én, nagypénteken online istentisztelet. 
- Április 12-én, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással online 
istentiszteletet tartottunk.  

- Április 17-én, pénteken zoom bibliaórát tartottunk.  
- Május 10-én, vasárnap, anyák napján online istentiszteleten 
emlékeztünk az édesanyákra. 
- Május 15-én, pénteken zoom bibliaórát tartottunk.  
- Május 24-én, vasárnap lelkipásztor betegsége idején az online 
istentiszteleti szolgálatot Dr. Mészáros Margit presbiter 
bevezető szolgálatával, felvételről a már Urához hazaköltözött 
Nt. Sípos Ete Álmos lelkipásztor végezte. 
- Május 31-én, pünkösdvasárnap lelkész betegsége idején az 
úrvacsoraosztásos ünnepi online istentiszteletet Nt. Bocskorás 
Bertalan Calgary-i lelkipásztor végezte. 

- Június 16-án, vasárnap apák napján ebéddel és műsorral köszöntöttük férfitestvéreinket. 
- Június 7-én, vasárnap az online istentiszteletet Nt. Bocskorás Bertalan végezte, lelkész betegségből 
felépülése alatt. Trianon szétszakítottságára emlékeztünk főhajtással. 
- Június 12-én, pénteken este zoom-os bibliaórát tartottunk.  
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Június 23-án, kedden Surrey-ben a temetőben szűk, családi körben 
búcsúztunk Rákó (Batta) Annától.  
- Július 17-én, pénteken Vancouverben a temetőben szűk családi 
körben Nt. Szamosközi László szolgálatával búcsúztunk Börcsök 
Jolántól, tiszteletbeli presbiterünktől.  
- Augusztus 23-án, vasárnap  az online istentiszteleten 
úrvacsoraosztással emlékeztünk az új kenyérre.  
- Szeptember 6-án, vasárnaptól az online élő sugárzás mellett, a 
szigorítások enyhítésével lehetővé vált csökkentett létszámú 
istentiszteletlátogatás is. Délután a Magyar Híd rádióban Dr. 
Mészáros Margit, Szigeti Márta és Miklós számoltak be a 
hallgatóknak a templomfelújításról és a közösség életéről.  
- Szeptember 12-én, szombaton Kelemen József testvérünktől 
vettünk végső búcsút a Forest Lawn temetőben, Burnaby-ban, szűk 
családi körben.  
- Október 3-án, szombaton Orbán Ivor és Farkas Virág kérték 
Isten áldását közös életükre templomunkban.  
- Október 16-án, pénteken a Magyar Házban emlékeztünk a 
tragikus hirtelenséggel elhunyt Nathasa Jackson-ra. 
- Október 18-án, vasárnap az istentisztelet után a Forest Lawn 
temetőben egymástól távolságot tartva, kis létszámban 
koszorúzással emlékeztünk 1956 hőseire. 
- Október 25-én, vasárnap új bor és reformáció ünnepén az online 
sugárzás mellett, a karantén-szabályok betatásával úrvacsoraosztást 
tartottunk: mindenki a helyén maradva, előre odakészítetten vette a 
liturgia adott pontján a kenyeret és a bort, a szent jegyeket.  
- Október 27-én, kedden látogatást tett templomunkban Dr. Vass-
Salazár Mária, Magyarország új ottawai nagykövete, akit elkísért 
Palkovits Valér Toronto-i főkonzul, és Bodnár Gergely ottawai  
konzul, közösségi diplomata.  
- November 4-én, szerdán Surrey-ben a Valley View temetőben 
búcsúztunk Hajdú Gyula tiszteletbeli presbiter testvérünktől.  
- November 8, vasárnap-tól újra csak online 
lehetnek istentiszteletek, a templomok látogatása a 
járvány miatt tilos.  
- November 29-én, advent első vasárnap az 
online istentiszteleten úrvacsoraosztást tartottunk.  
- December 11-én, pénteken bibliaórát az online 
térben a zoom program segítségével.   
- December 20-án, advent 4. vasárnap az online 
istentiszteleten gyermekeink videofelvételekből 
összeállított műsorával, Gyimóthy Dóra, 
Karácsonyi vásár c. novellájának feldolgozásával 
és versekkel ünnepeltük Megváltónk földre 
érkezését.  
- December 25-én, pénteken, karácsony napján úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi online 
istentiszteleten emlékeztünk Jézus Krisztus születésére.  
- December 27-én, vasárnap online istentiszteleten vittük Isten elé különleges, járványos évünket, és 
kértünk vezetést az előttünk állókhoz. 
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Női Kör beszámolója, 2020. 
 
„Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságotokban és könyörgésetekben hálaadással tárjátok 

fel kívánságaitokat az Isten előtt.” (Filippi 4:6) 
 

Igen, csakis Őhozzá fordulhatunk „mindennemű szükségünkben”. Tesszük is és köszönjük, 
hogy megtartott és kérjük, segítsen meg, hogy minél előbb újra együtt lehessünk az Ő szent 

házában. Kérünk új lehetőségeket, alkalmakat, 
együttlétet a közös szolgálatra. 

A 2020-as évben a Covid-19 járvány miatt 
márciustól kezdve semmilyen rendezvényt nem 
tarthattunk.  Minden csoportosulást, gyülekezést 
betiltottak, így elmaradtak a közös ebédek, 
bazárok, nem valósulhatott meg év eleji nagy 
reménységünk sem, hog új Női Kör  elnökünk 
vezetésével végre szervezett, léleképítő, egymást 
támogató és megsegítő közös tevékenységet 
folytathatunk. Sajnos közben az is kiderült, hogy 
Tarkó Judit testvérünk, egészségi okokból 
mégsem tudja vállalni a Női Kör elnöki feladatait. 

Ezúton is imátkozunk érte, Isten adjon neki jó egészséget, mutassa az útat, segítse meg 
mindennapi gondjaiban.  

A nyár folyamán mégis volt valamennyi enyhítés a Covid miatti szigorításokban, így terveztük 
a nyári piknik megtartását és készültünk az őszi bazárra. Aztán az újabb megszorításokkal egyik 

sem valósulhatott meg. De mivel a bazár előtt már 
megsütöttük a beiglit és a pogácsát, megbeszéltük és 
megvalósítottuk ezek kihordását a megrendelőknek. Szép 
akció volt, jó szervezés kellett hozzá és minden testvérünk 
örült a hazaszállított finomságoknak. Így karácsonyra mégis 
volt házikészítésű sütemény az asztalokon. 

Az általános felújításokkal a templomban, a konyhában is 
tervezünk javításokat, bizonyos cseréket a berendezésben. 
Ezek tárgyalása folyamatban van és bízunk benne, hogy meg 
is valósul és mihamarabb használatba is vehetjük.  

Valójában most csak ennyiről tudunk beszámolni, 
gyakorlatilag ennyi volt a Női Kör tevékenysége az elmúlt 
évben. Kérjük Istent, tegyen bennünket szolgájává, segítsen, 
hogy a járvány véget érjen, lehessenek alkalmaink, ahol 
együtt végezhetünk közösségépítő munkát. Ezért imátkozunk. 
Péter apostol bíztatását megfontolva és követve kérjük szívből 
éa hittel, bízva abban, hogy Isten továbbra is velünk lesz: 

„Minden gondotokat Őreá vessétek, mert  néki gondja van reátok" (1Péter 5:7), mert „Jól tudja 
a ti mennyei Atyátok, mire van szükségetek” (Máté 6:8).  

Zathurczky Csilla, presbiter 
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955) 
Gyülekezeti KÖZGYŰLÉS, 2020 február 23, istentisztelet után, gyülekezeti terem. 

Jelen van 33 fő. 
 
1. Ima, közös ének. 
2. A gyülekezet élete képekben. Beszélgetés. Információ, lelkipásztor: a Kanadai Presbiteriánus Egyház 
változások előtt áll, a 2020 júniusi gyűlésen 
(General Assembly) esedékes a döntés, ettől 
függ a mi további munkánk, sorsunk, létünk is. 
Most gyülekezetünkben enyhe létszámbeli 
csökkenés, de lelki ébredés van, erősödik, terjed 
a missziós munka. Kéri a testvérek kitartását, 
további segítségét. Az istentiszteletek 
megújítását is tervbe kellene venni, a tagok 
bekapcsolásával,  újítani, frissíteni a zenét, új 
énekeket tanulni, fiatalítani a szertartást.     
3. 2017. február 17-i közgyűlés jegyzőkönyve, 
Páli Zsuzsa / Dr. Mészáros Margit / elfogadva. 
4. Vagyongondnokok: Kollár Zoltán, Márton János, Németh Eszter, vállalják. Faragó Kati / Tímár János 
/ megszavazva.   
5. Aktuális témák.  
5.1. Anyagi helyzet, Kollár Otília beszámolója, kimutatás mellékelve. A 2019 decemberében kapott 
$50,000.00 (ötvenezer) névtelen adományozója kéri, lehetőség szerint a gyülekezet lelki épülésére és 
fejlesztésre fordítsuk az összeget (vízvezeték, csapok felújítása, eresz ellenőrzése, szőnyegcsere: 
nagyteremben, átjárókban "commercial carpet tile", kistermekben parketta, kertet rendbetenni), alsó 
teremben is modernizálni. Balatoni Berta felajánl  $100.00 (száz)-t a női WC korszerűsítésére.  
Költségvetés elfogadása: Szigeti Dávid / Márton János / megszavazva. Köszönet Kollár Otíliának, 
Németh Eszternek, Törzsök Ibolyának és Kovács Margitnak. 
Beszélgetés. A beruházásokat a jövőnktől függően kell terveznünk. Szóba kerül, hogy ha nem 
marad(ha)tunk a Presbiteriánus Egyház része (tagja), hogyan tovább ? Régebb volt rá példa, hogy  
sűrgős gyorssegélyt kaptunk, de mi is folyamatosan, rendszeresen különböző adókat fizetünk, nagy 
összegekkel járulunk hozzá a nagy egyház fenntartásához. Ha a gyülekezet megszűnik, a kanadai 
törvények szerint minden ingó és ingatlan vagyonunk automatikusan a Kanadai Presbiteriánus  
Egyház tulajdonába kerül, annak ellenére, hogy az évtizedek során (1955 óta, amióta megalakult a 
gyülekezet) mindent ez a gyülekezet hozott össze. A lelkipásztor tudatja a tagsággal, hogy a Kanadai 
Magyar Lelkészegyesület esetlegesen létre hozhat egy magyar egyházmegyét, összefogni a kanadai  
magyar gyülekezeteket.  
5.2. Templom-bérlés: a Koreai AMEN Church és a Philippine ACTS Church továbbra is bérli a 
templomot. 
5.3. A Magyar Iskola képviseletében Németh Zoltán mond köszönetet a gyülekezetnek. Szigeti Márta: 
közvetlen a hangulat, új családok kapcsolódtak be, jó a szülő-tanár viszony. 
5.4. Női Kör. Zathureczky Csilla presbiterr köszönetet mond a mai svéd-asztalos ebédért a tagságnak, 
valamint az őszi bazár 36 segítőjének, a példás összefogásért, az egész évi közös, odaadó munkért,  hogy 
elnök nélkül is helyt álltak asszonytestvéreink. A kávé, sütemény, virág és egyéb adományok  számláit 
be lehet adni, mint rendes adományt. Továbbra is kérjük a segítséget, imádkozunk, hogy Isten kirendelje 
a munkatársakat. 
6. Záróima. 
 
 
            Szigeti Miklós lelkipásztor                                                        Zathureczky Csilla jegyző    
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FIRST HUNGARIAN PRESBYTERIAN CHURCH ( CALVIN, VANCOVER 1955) 
CONGREGATIONAL MEETING, February 23, 2020, after church service, 

meeting room. Present are 33 members. 
 

1. Opening prayer, psalm singing. 
2. Congregational life in pictures. Discussion. Pastoral information: The Canadian Presbyterian Church 
is facing renewal and changes, decision to be made on June's General Assembly. Our future is much 
depending on that decision. Our congregational life is stable at present with good participation and 
members' improvement. We plan to involve more people and to renew activities. 
3. Minutes of February 17. Congregational meeting. Susan Pali / Dr. Margit Meszaros / carried. 
4. Trustees: Zoltan Kollar, John Marton and Eszter Nemeth – K. Farago / J. Timar / carried.  
5. Agenda.  
5.1. Financial report, Otilia Kollar, budget attached. Anonym donation of $ 50,000.00 (fifty thousand) 
from December 2019 requests to spend the money for spiritual progress of the congregation, and 
necessary  other improvements. Plans: taps, washroom, gutter updated, carpet change. Berta Balatoni 
also offers $ 100.00 (one hundred) for above. Budget accepted, David Szigeti / John Marton /carried. 
Thanks to Otilia Kollar, Eszter Nemeth, Ibolya Torzsok and Margaret Kovacs for their work. 
Further discussion. All our plans have to depend based on our future. If we cannot be any more part of 
Canadian Presbyterian Church, how to continue? It happened in the past, that we got assistance  from 
them, but we also contribute to their budget regularly with different, official payments. According to the 
rules, if First Hungarian Church is no more part of the Presbyterian Church in Canada, all our assets will 
go in their property, even though, First Hungarian PC was founded and established strictly by Hungarians 
in 1955, and sustained by them ever. Rev. Szigeti informs congregation, that the Canadian Hungarian 
Ministerial Association could request to establish a Hungarian affiliation, to hold together all Canadian 
Hungarian congregations. 
5.2. Church building rental: both AMEN CHURCH and ACTS CHURCH continue to rent the churh. 
5.3.  On behalf of the Hungarian School, Zoltan Nemeth thanks congregation for the cooperation. Marta 
Szigeti: improvements have been noticed, new families joined in, there is good partnership. 
5.4. Ladies' Auxiliary, Csilla Zathureczky thanks to all participants for today's pot luck. Also many  
thanks for year round activities and assistance, especially for fall bazaar, which turned out to be very 
successful. As financial help, money spent for purchases (coffee, flowers, cookies, etc.) bills can be 
forwarded as donations.  
6. Closing prayer.  
 
 
           Rev. Miklos Szigeti minister     Csilla Zathureczky clerk                


