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A Közgyűlés Rendje
2012. február 19. vasárnap
Gyülekezeti közös ebéd után:
1. Közös ének: 458: 1, 2, 3
1. „Az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Tenger takarja lábnyomát, szelek
szárnyán suhan. Mint titkos bánya mélyiben formálja terveit, de biztos kézzel
hozza föl, mi most még rejtve itt.
2. Bölcs terveit megérleli, rügyet fakaszt az ág, s bát mit sem ígér bimbaja,
pompás lesz a virág. Ki kétkedőn boncolja Őt, annak választ nem ád, de a hívő
előtt az Úr megfejti önmagát.
3. Ne félj tehát kicsiny csapat, ha rád felleg borul. Kegyelmet rejt s belőle majd
áldás esője hull. Bízzál az Úrban rólad Ő meg nem feledkezik, sorsod sötétlő
árnya közt Szent arca rejtezik.”
2. Imádság, a gyűlés megnyitása.
3. A 2011. évi február 20, szeptember
jegyzőkönyveinek elfogadása.

4,

és

november

20

közgyűlések

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 – Páli Zsuzsa, a
2011-es év pénztárosa. Ellenőrök választása.
- A gyermekek közt folyó szolgálatok ismertetése – Szigeti
Márta tanár.
5. Aktuális témák: - A gyülekezet anyagi gazdálkodásának kérdései, a parókia
értékesítése.
- A templom és környékének fejlesztése, karbantartása.
- Rendszeres zenés istentiszteletek.
5. Egyéb felmerülő témák, javaslatok.
6. A gyűlés bezárása, imádság, áldás.
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Lelkipásztori beszámoló 2011
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.
Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik”. Máté 7:7–8
Ez nem elmélet – hanem a hívő ember gyakorlati tapasztalata! Az én tapasztalatom is! Erre az igére
emlékezetett az Isten, amikor e beszámoló megírásához készülődve elolvastam a napi lelki táplálékot.
Milyen sokszor az elmúlt esztendőben is, térden állva kértük az Urat, zörgettünk, esedeztünk – és Ő
meghallgatott bennünket. Leginkább nem úgy adta meg, ahogyan gondoltuk, kértük, de válaszolt, és
válaszában szeretet, vezetés, eligazítás, nevelés, és békesség volt.
A gyülekezet minden éve hitből van! Egyedül abból! Nem lehet előre kiszámolni, hogy kik jönnek a
templomba, hányszor; természetesen vannak elkötelezettek, de azokon túl kikre lehet majd számítani,
hogy közösségi élet építés legyen és maradhasson? Vajon mennyire lesz áldozatos a közösség? Kiktől kell
elválnunk, kiket fogunk eltemetni? Vajon lesznek-e újak? Lesz-e elég?
Mindenki tapasztalja – akinek a gyülekezet életére, szolgálatára kicsit is komolyabb, mélyebb rálátása
van – a kegyelem minden mértéket meghaladó nagyságát. Mert valóban vannak emberi tényezők – de
legmeghatározóbb tényező a gyülekezet életét tekintve (is) az Isten! Ahogyan Jézus mondta népének:
„Teremjetek hát megtéréshez méltó gyümölcsöket, és ne kezdjétek azt mondogatni magatokban: Ábrahám
a mi atyánk! Mert mondom nektek, hogy az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani
Ábrahámnak”. (Lukács 3:8) A kövekből is lehetnek Vancouverben a magyar gyülekezetben Isten
gyermekei – Jézus Krisztus által! Igaz, Isten minket is felelősséggel ruházott fel, minket használ eszközül,
hogy szeretetét közvetítsük. Legyen áldott érte, hogy valóban munkát végez köztünk!
Csak ez által lehetséges, hogy bár az elmúlt években sok-sok hűséges, rendszeresen templomlátogató,
áldozatos, szolgáló egyháztagtól búcsúztunk, mégsem fogyott istentiszteleteink látogatottsága. Nem
növekedett, de nem is fogyott. Az aktív gyülekezet létszáma tehát megközelítőleg azonos – ám az
adományok számszerűleg magasabbak.
Imádkoztunk az elmúlt esztendőben Isten Lelkének kiáradásáért, a bibliaórai alkalmak
megelevenedéséért. És Isten megtette: a tavaszi időszakban nagyszámú látogatottság mellett, mély,
tartalmas, lelki alkalmakat tarthattunk sokak épülésére. Megvallom, bánt, hogy az őszi időszakban sok
más dolog elterelte a figyelmem, és – Dr. Pálhegyi Ferenc tanár úr gazdag előadásainak kivételével – nem
voltak ősszel bibliaórák. A tavalyi év elején kapott ajándékokra alapozva szeretném, ha felelevenednének
bibliaórai közösségeink!
Imádkoztunk jövőért, gyermekekért – összesen kilenc keresztelő volt az elmúlt évben templomunkban.
Akiket pedig kereszteltünk és családjuk, szüleik – egy kivételével – jelen vannak a gyülekezet
közösségében. Kérjük az Urat, hogy akik az elmúlt évben léptek a keresztség által Isten szövetségébe –
mélyüljenek el Krisztusban, növelje értelmüket, tisztítsa szívüket, élhessenek Vele!
Könyörögtünk sokak gyógyulásáért, személyes konfliktusok megoldódásáért, állásért, vezetésért,
gyászban vigasztalásért – és újra és újra tapasztaltuk, hogy Ő él! Imádkoztunk megoldásért gyülekezetünk
anyagi gondjai közt – és az adományok hihetetlen módon megemelkedtek, új utak, lehetséges megoldások
kínálkoztak, testületi döntések születtek… Ki tudta előre? Senki. De így van jól! És mindenért egyedül
Istené a dicsőség!
Övé a dicsőség és hála egyedül, hogy elhívott, megéreztette szeretetét, átformál, szolgálatra indít.
Minden egyes testvérem, aki Isten előtti felelősséggel hordja az egyház életét imádságban és áldozatos
szolgálatban, egy-egy tégla ebben az épületben. Mindnek köszönettel tartozom – bár egyáltalán nem
rólam van szó –, ez a köszönet a tisztelet és megbecsülés jele azért, mert a maguk módján
mindnyájunknak felmutatták Krisztust.
Mindenki ezt tette, aki felelősen, elhívottként végezte azt, amire elhívást kapott az Úrtól – hiszen mind
szolgálatra hívattunk el! „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
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buzdításban, az adakozó szerénységben, az elöljáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel”. (Róma
12:6–8)
Sokakat felsorolhatnék, és félek, hogy nem érnék a sor végére anélkül, hogy valaki kimaradna.
Egyetlen személyt szeretnék kiemelni, aki éveken keresztül végezte a pénztáros nagyon sok időt,
felelősséget, áldozatot jelentő szolgálatát egészen 2012-ig – Páli Zsuzsát. Isten dicsőségére végzett
pontos, precíz, odaszánt munkájának gyümölcseiből nagyon sokat gazdagodott gyülekezetünk! Az Úr
Jézus áldja meg további életét gazdagon, vezesse, használja az Ő dicsőségére gyülekezetünkön belül és
kívül!
Imádkoztunk, könyörögtünk új pénztárosért – és Isten válaszolt. Indította Kollár Otíliát, hogy elvállalja
és továbbvigye ezt a munkát. Kérjük a mindenség Urát, hogy adjon hozzá neki erőt, időt, hogy ne bármi,
bárki rovására, hanem mindenki épülésére lehessen szolgálata.
Ami pedig előttünk van – sok-sok ismeretlen, benne bizonytalanság, kérdés, útkeresés –, azokra nézve
is Jézus szava szerint indulunk: „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik”.
Kérjük tehát: Kegyelmes, szerető, megváltó Istenünk a Jézus Krisztusban, aki olyan sok csodát tettél,
teszel velünk: rád bízzuk magunkat, kiszolgáltatjuk magunkat neked! Bocsásd meg bűneiket,
hitetlenségünket, amikor függetlenítjük magunkat tőled, és vezess, hogy a te néped lehessünk, egyek, akik
értik és élik igédet, akiket a Lélek vezet – a te dicsőségre! Ámen.
Szigeti Miklós – lelkipásztor
Az alábbi képek májussal anyák napján, és a karácsonyi koncerten készültek
(Lelkes Ilona képei).

6

Lelkipásztori beszámoló egyházunk 2011. évi krónikája
- Január 2-án, vasárnap adtunk hálát az új év lehetőségéért, úrvacsoraosztással.
- Január 9-én, vasárnap az istentisztelet után presbiteri gyűlést tartottunk.
- Január 15-én, szombaton házassággondozó bibliaórán kerestük Isten vezetését a Czeglédi házaspár
otthonához tartozó közösségi helységben.
- Január 21-én, pénteken az ökumenikus imahét keretén belül közös istentisztelet volt templomunkban
Ft. Lakatos Dénes, és Nt. Jankó Katalin vendégszolgálatával.
- Január 30-án, vasárnap az istentisztelet után a Női Kör könnyű ebéddel szolgált.
- Február 6-án, vasárnap lelkipásztor Nanaimoban úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartott.
- Február 11-én, pénteken este az Orbán család otthonában a közösségépítésről és a
felelősségvállalásról tartottunk bibliaórát.
- Február 13-án, vasárnap az istentisztelet után a Presbitérium gyűlést tartott.
- Február 20-én, vasárnap a közös ebéd után tartottuk Gyülekezeti Közgyűlésünket.
- Március 6-án, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük Magó Zsófit, István és Izabell első
gyermekét. Az istentisztelet után a Presbitérium gyűlést tartott Rev. Dr. Brian Fraser részvételével.
- Március 11-én, pénteken este a Balatoni házaspár otthonában bibliaórán kerestük Isten szavát az
elfogadás-beletörődés párhuzamának kérdésében.
- Március 27-én, vasárnap lelkipásztor szabadsága alatt Géczi Zoltán presbiter végezte az istentiszteleti
szolgálatot, és a Női Kör könnyű ebéddel látta vendégül a gyülekezet tagjait.
- Április 2-án, szombaton Jung László és Bálint Éva kötöttek házasságot, tettek fogadalmat Isten előtt.
- Április 3-án, vasárnap rendes presbiteri gyűlést tartottunk, és lelkipásztor Nanaimoban is szolgált.
- Április 9-én, szombaton tartotta a Női Kör éves tavaszi bazárunkat.
- Április 10-én, vasárnap lelkipásztor Kelownába utazott, hogy ott is hirdesse Isten igéjét..
- Április 15-én, pénteken este a templomban tartottunk bibliaórát az ítéletről, ítélkezésről.
- Április 17-én, virágvasárnap ünnepén, Jézus Krisztus megváltó tettére emlékezve, bizonyságtételekkel
és ingyenes missziói ebéddel hívogattunk Isten kegyelméhez mindenkit.
- Április 22-én, nagypénteken istentiszteleten emlékeztünk Jézus kereszthalálának életszerző ünnepére.
- Április 24-én, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással egybekötött istentiszteletet tartottunk.
- Május 8-án, vasárnap anyák napján közös ebéddel és műsorral köszöntöttük nőtestvéreinket.
- Május 13-án, pénteken a Palotai házaspár otthonában tartottunk bibliaórát irigységről, büszkeségről.
- Május 14-én, szombaton lelkipásztor Nanaimoban tartott istentiszteletet hirdetve Isten igéjét.
- Május 15-én, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük Márton Ilene Kristen édesanyát és
gyermekeit, Márton Breea Ida, Márton János Tibor, Márton Trinity Debra. Utána lelkipásztor
Kelownára utazott, és istentiszteletet tartott.
- Május 18-án, szerdán a Presbitérium tárgyalta meg a gyülekezet életét érintő kérdéseket.
- Május 22-én, vasárnap a Női Kör által készített könnyű ebéden lehettünk még együtt.
- Május 29-én, és Június 5-én vasárnapokon, mialatt lelkipásztor és Tímár János presbiter a Kanadai
Magyar Lelkészegyesület éves gyűlésén, majd a Presbiteriánus Egyház Legfelső Gyűlésén (General
Assembly) vettek részt Ontarioban, az istentiszteleti szolgálatokat Nt. Szamosközi László nyugalmazott
lelkipásztor végezte.
- Június 6-án, vasárnap délután Kelownában is hirdette lelkipásztor az Isten igéjét.
- Június 12-án, pünkösdvasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi istentiszteletet tartottunk.
- Június 15-én, szerdán 83 éves korában hazatért megváltó urához Palotai László testvérünk.
- Június 19-én, vasárnap apák napján ebéddel és műsorral köszöntöttük férfitestvéreinket.
- Június 23-án, csütörtökön templomunkban gyászistentiszteleten hirdettük Isten kegyelmes üzenetét Nt.
Vietorisz Lajos nyugalmazott lelkipásztorra emlékezve.
- Június 26-án, vasárnap istentisztelet után lelkipásztor jubileumi kapuavatáson szolgált Nanaimoban.
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- Június 27-én, hétfőn este presbiteri gyűlésen végezte a testület egyházkormányzói feladatát.
- Július 10-én, vasárnap az istentisztelet keretében keresztül Parajdi Júliát, Tibor és Zsuzsanna leányát.
- Július 19-én, kedden a presbitérium ülésezett tárgyalva egyházunk életének aktualitásait.
- Július 24-én, vasárnap az istentisztelet után, új helyen, észak Burnaby-ben a Fraser Foreshore Park-ban
tartottuk éves Piknikünket.
- Július 31-én, vasárnap az istentisztelet után rendkívüli presbitériumi gyűlésre került sor.
- Augusztus 7-én, és 14-én vasárnapokon Dr. Mészáros Margit presbiter végezte az istentiszteleti
szolgálatokat a lelkipásztor szabadságának ideje alatt.
- Augusztus 15-én, vasárnap lelkipásztor Kelownába utazott és ott is igét hirdetett.
- Augusztus 21-én, vasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt istentiszteleten emlékeztünk új kenyérre
és államalapításunkra hálaadással.
- Augusztus 26-án, pénteken gyászistentiszteleten hirdettük Urunk szeretetét Fülöp Jánosra,
gyülekezetünk tiszteletbeli presbiterére emlékezve.
- Augusztus 28-án, vasárnap kereszteltük Czeglédi Zalánt, Zoltán és Andrea gyermekét.
- Augusztus 29 és szeptember 3 között tartotta a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség éves nyári táborát;
amelynek keretén belül hittanfoglalkozások is voltak.
- Szeptember 10-én, szombaton lelkipásztor Kelownán eskette Erdélyi Tibort és Simonyi Marikát.
- Szeptember 4-én, vasárnap az istentisztelet után a gyülekezet költségvetésének rendezésével
kapcsolatban tájékoztató Gyülekezeti Közgyűlést tartottunk.
- Szeptember 16-án, pénteken lelkipásztor gyászistentiszteleten hirdette a vigasztalás igéit Kelownán, a
fiatalon elhunyt Moldován Juditra emlékezve.
- Szeptember 17-én, szombaton kereszteltük Balog Gabrielt, Gábor és Kinga fiát.
- Szeptember 18-án, vasárnap az istentisztelet után Farkas Zsolt és Várnagy Andrea zongoraművész
házaspár szolgáltak közöttünk a „Teremtés csodái” című igei és zenés összeállítással.
- Szeptember 23-án pénteken presbitériumi gyűlést tartottunk.
- Szeptember 25-én, vasárnap az istentisztelet keretében kereszteltük Szőke Nicole-t, Szabolcs és
Melinda kislányát. Istentisztelet után lelkész Kelownára utazott és igét hirdetett.
- Október 2-án, vasárnap istentisztelet után lelkész Nanaimoban is szolgálatot végzett.
- Október 16-án, vasárnap a Női Kör ebédet készített, amit a gyülekezet közössége együtt elfogyasztott.
- Október 30-án, vasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt istentiszteleten emlékeztünk meg a
reformáció és új bor ünnepére.
- November 4-én és 5-én, pénteken és szombaton este Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus tartott hasznos
és érdekes előadásokat a nevelés témakörében.
- November 6-án, vasárnap az istentiszteleten Dr. Pálhegyi Ferenc, pszichológus, Budapest-pasaréti
presbiter hirdette az igét, majd éves fő rendezvényünkön, ünnepi ebédünkön előadással szolgált.
- November 14-én, hétfőn presbiteri gyűlést tartottunk.
- November 20-án, vasárnap Rev. Dr. Hans Kouwenberg és Rev. Joef Jay lelkipásztorok vezetésével
Gyülekezeti Közgyűlésre került sor a parókia eladása és a lelkipásztor alkalmazásának
lecsökkentése témájában.
- November 26-án, szombaton gyászistentiszteleten emlékeztünk Törjék Jutkára – hirdetve Isten igéjét.
- November 27-én, advent első vasárnapján úrvacsoraosztást tartottunk.
- December 3-án, szombaton tartotta egyházunk Bethlen Kata Női Köre éves őszi-téli bazárunkat.
- December 5-én, hétfőn presbiteri gyűlést tartottunk.
- December 11-én, vasárnap lelkipásztor Kelownában is tartott ünnepi istentiszteletet.
- December 18-án, vasárnap közös ebéden, majd műsorral ünnepeltük Megváltónk érkezését.
- December 23-án, pénteken gyülekezetünk ének és zenekara, prózai előadók, és a koreai Ámen
gyülekezet tagjai együttes műsorral, koncerttel szolgáltunk karácsonyra emlékezve.
- December 25-én, vasárnap, karácsony napján ünnepi istentiszteletet tartottunk úrvacsoraosztással.
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December 18-án karácsony gyermekműsorunkkor

Fent: Ünnepi gyülekezet november 6-án

Fent: Nanimoban jubileumi kapuszentelés június 6-án

Fent: Gyermektábor bemutató szeptember 3-án

Lent: Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus
előadását tartja

A hurka-kolbász készítő brigád december 1-én
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A presbitérium 2011. évi beszámolója
„Az én segítségem az Urtól van!” Zsoltárok 21:2
Igen, az elmúlt évben is végig velünk volt Isten, fogta a kezünket, mutatta az utat,
irányított es átvezetett sok nehézségen.
Rendes presbiteri gyűléseink száma tíz, rendkívüli három, ezen kívül összesen három
gyülekezeti közgyűlést tartottunk, ebből is kettő rendkívüli volt. A rendkívüli gyűléseket
azért kellett tartanunk, mert anyagi helyzetünk egyre nehezebbé válik és próbálunk
valamilyen megoldást találni ennek orvoslására. Néhány alkalommal az egyházmegye képviselői is jelen
voltak ezeken a gyűléseken segítő, tanácsadó jó szándékkal. Az általános, rendszeresen, folyamatosan
intézendő ügyek mellett,az elmúlt évben behatóan kellett foglalkoznunk a gyülekezet életének
fenntarthatóságával.
Így került sor a parókia eladásának tervére, amit a presbitérium es a gyülekezet is megszavazott és
kérésünkre a központi egyház is jóváhagyott. Ezt úgy tudjuk hasznosítani, hogy az eladási ár nagyobbik
részének befektetésével, a kamatból fizetni tudjuk a kiadások egy részét („housing allowance” = a lelkipásztor
lakásjárulékának költsége), így kevesebbet kell a gyülekezetnek „kitermelnie” az egyéb költségek fedezésére
(fizetés, számlák, járulékos költségek, stb.). Az eladási ár kisebbik feléből el tudjuk végezni a legszükségesebb
javítanivalókat. A megmaradó összeg pedig tartalék. A költségvetésről (lásd anyagi beszámoló) részletes terv
készült hivatalos felmérés alapján, amelynek elkészítésében a központi egyház is segített és azt jóváhagyta. Az
eseményekről tájékoztatót készítettünk, amit szétosztottunk a hívek között.
A két es fél éve húzódó Szabó Imre féle per – hála Istennek – lezárult. A gyülekezetre végül egy $2000.00
(kétezer) alatti összeg kifizetése hárul, amelyet a parókai eladása után, annak bevételéből kell majd
kiegyenlítenünk.
A bibliaórákat most is családoknál tartottuk, köszönjük a befogadást. Az év második felében elmaradtak
ezek az alkalmak, rövidesen újra elindítjuk, havonta ismét más-más családnál.
A lelkipásztori szolgálatban segítettek Dr. Mészáros Margit és Géczi Zoltán, presbiterek. A novemberi
ünnepi ebédünkre Dr. Pálhegyi Ferenc, nyugalmazott egyetemi tanár, a budapesti pasaréti gyülekezet
presbitere volt a meghívott vendégünk, aki igehirdetésében, előadásában és evangélizációs áhítatain
megosztotta velünk tudását. Köszönjük a tanítást, a szeretetet, amit átadott.
Missziós ebédünkön (virágvasárnap) sok kedves vendégünket láttuk vendégül.
A lelkipásztor 2011-ben is terv szerint megtartotta a szórvány-istentiszteleteket Kelownán és Nanaimoban.
A beteglátogatás rendszeres, de ebbe a munkába többünknek bele kellene kapcsolódnunk, elkísérni a
lelkipásztort. A személyes felkeresés élmény annak, aki nem tud eljönni a templomba, a törődés, gondoskodás
örömet szerez a betegeknek, öregeknek. Ugyanúgy örülnek az üdvözlőlapoknak, telefonhívásnak. E két utóbbi
működik és hálásan köszönik az érdekeltek.
Kapcsolatunk az „Amen Church” koreai gyülekezettel bensőséges, lelki. Megértőek, szolgálatkészek.
Kérésünkre, anyagi kiadásaink növekedésére hivatkozva, bérletük összegét is felemeltek.
Új elgondolások is születtek. Az úrvacsoraosztás megkönnyítése érdekében a presbitérium a lelkipásztor
kérésére és javaslatára úgy döntött, hogy segít ennek kiszolgáltatásában. A kenyér vétele után, amit a
lelkipásztor oszt, alkalmanként egy-egy presbiter adja a bort. Új gondolat az is, hogy szeretnénk megpróbálni
az ifjúságot jobban bevonni, ezért tervezzük ifjúsági istentiszteletek tartását, amelyen fiataljaink zenélnének.
Már vannak is jelentkezőink.
Itt szeretnénk köszönetet mondani Vámosi-Roman Mónikának es társainak a karácsonyi koncertért, ami
ismét nagyon szép volt, és tele volt a templom. Isten adjon erőt, hogy a jövőben is sor kerülhessen ilyen
alkalmakra.
Köszönjük az áldozatos munkát mindenkinek, aki szíven viseli gyülekezetünk sorsát, életét, létét. Vajha
eljuthatnánk oda, hogy lélekben úgy gyarapodjunk és olyan szintre jussunk, hogy azért akarjunk itt lenni,
EBBEN a közösségben, mert JÓ itt lenni; hogy észrevegyük egymás problémáit, odafigyeljünk egymásra, mert
segíteni jó, adni jó, mert ezáltal mindig magunk is gyarapodunk, gazdagodunk. Ezt csak akkor érjük el és
tudjuk megélni, ha Istenre nézünk, fogjuk erősen a felénk kinyújtott kezet es megyünk azon az úton, amelyen
előttünk jár es vezet, és hisszük és valljuk, hogy a mi segítségünk, mindannyiunké, az Úrtól van!
Zathureczky Csilla – presbiter, jegyző
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2011-es évi egyházi statisztikai adatok
53 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2011ben. Az 52 vasárnap mellett csak nagypénteken volt istentiszteletünk –
mert újév napját tartottuk január 2-án vasárnap, és karácsony is éppen
vasárnapra esett.
Január 21-én, pénteken az ökumenikus imahét jegyében Nt. Jankó
Katalin, és Ft. Lakatos Dénes voltak vendégeink templomunkban – az igeszolgálatot
Lakatos Dénes plébános úr végezte.
Március 27-én, vasárnap Géczi Zoltán presbiter végezte az istentiszteleti szolgálatot –
helyettesítve ezzel a szabadságát töltő lelkipásztort. Május 29-én, és június 5-én,
vasárnapokon Nt. Szamosközi László, gyülekezetünk nyugalmazott lelkésze végezte az
istentiszteleti szolgálatot – mialatt lelkipásztor Ontarioban a Kanadai Magyar Református
Lelkészegyesület éves gyűlésén, és Presbiteriánus Egyház Legfelső Gyűlésén (General
Assembly) vett részt. Augusztus 7-én és 14-én, vasárnapokon, lelkipásztor szabadsága
alatt Dr. Mészáros Margit presbiter végezte az istentiszteleti szolgálatot. November 6-én
hirdette az igét Dr. Pálhegyi Ferenc pszichológus, a Budapest pasaréti gyülekezet
presbitere; a többi 47 alkalommal Nt Szigeti Miklós végezte az istentiszteleti szolgálatot.
2011-ben az istentiszteletek átlagos látogatottsága kismértékben emelkedett az elmúlt évhez
képest, és visszaállt a 2007, 2008-as számra. 2007-ben és 2008-ban átlagosan 47, 2009-ben 51
felnőtt istentiszteleti látogató volt egy alkalmunkon, 2010-ben ez a szám 45-re csökkent –
2011-ben egy átlagos alkalmunkon 47 felnőtt vett részt a közösségben Urunkkal és
egymással, ami azonos, mint a 2007 és 2008 években. A felnőtt templomba járás – a
statisztikák mutatói alapján – egyenletesnek mondható. Augusztusban voltak átlagban a
legkevesebben (33), és decemberben a legtöbben (62), de az évvége általánosan erősnek
mondható, október (50), november (55). Egész évben csak áprilisban – ünnepekkor – voltak
ilyen számban átlagosan (54). Ez évben is húsvétkor (100) és karácsonykor (98) voltak a
legtöbben a templomban felnőtt igehallgatók. Nagyon nagy dolog – ami hálaadásra ad okot –,
hogy nem fogy az aktív gyülekezetlátogatók száma, miközben a kivándorlás csökken, az
újabb kivándorlók többségének vallási elkötelezettsége megkérdőjelezhető, a gyülekezet
hűséges idősebb rétege pedig az évek folyamán fokozatosan számszerűleg csökken!
2011-ben átlagosan 13 gyermek volt jelen egy istentiszteleten, amely megegyezik a
2010-es, és 2008-as adattal, mindössze 2009-ben volt ez a szám is magasabb, 17. 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 és a
sok áldozathozatalért, amely mindenképpen pozitív hatással van gyülekezetünk
gyermekmissziós munkájára is. 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 bibliai
ismereteket, lelki mondanivalókat.
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Keresztelés
Március 6-án vasárnap az istentisztelet
keretében kereszteltük Magó Zsófit –
Magó István és Szilágyi Izabella kislányát.
Május 15én vasárnap
kereszteltük
Márton János és Ida menyét, és unokáit, Márton Ilene
Kristent,
és
gyermekeit:
Márton Breea
Idát, Márton
János Tibort,
Márton
Trinity
Debrat.
Július 10-én vasárnap kereszteltük Parajdi Júliát, Parajdi
Tibor és Zsuzsanna kisleányát.
Augusztus 28-án vasárnap Czeglédi Zalán, Czeglédi
Zoltán és Andrea kisfia részesült a keresztség sákramentumában.
Szeptember 17-én szombaton a család külön kérésére kereszteltük Balog Gabrielt, Gábor és Kinga
fiát.
Szeptember 25-én vasárnap az istentisztelet keretében Szőke
Nicole, Szőke Szabolcs és Melinda kislánya fogadtatott be Krisztus
szövetségébe a keresztség sákramentuma által.
Összesen tehát nyolc gyermek és egy felnőtt részesült a
keresztség sákramentumában, és lett Isten szövetséges népe
tagjává 2011-ben gyülekezetünk közösségében.

Úrvacsoraosztás
Úrvacsorát a szokott rend szerint osztottuk ki nyolc alkalommal (újév, böjt, húsvét,
pünkösd, új kenyér, új bor–reformáció, advent, karácsony).

Esküvő
Április 2-án szombaton Jung László és Bálint Éva kötöttek házassági
szövetséget.
Szeptember 10-én szombaton Kelownán Erdélyi Tibor és Simonyi Marika tettek házassági fogadalmat.

12

Temetés
Január 16-án vasárnap 94 éves korában
gyülekezetünk hűséges támogatója, Bellér János.

elhunyt

Április 2-án szombaton a St. Columba Presbyterian
Church templomában emlékeztünk Isten kegyelmet nyert
eszközének, Rev. Dr. Metzger Frigyesnek, gyülekezetünk
alapító lelkészének életére, szolgálatára. 91 évet volt
közöttünk.
Június 15-én szerdán 83 éves korában hazatért
Megváltójához gyülekezetünk szeretett és tisztelt tagja,
Palotai László.
Június 23-án csütörtökön templomunkban
gyászistentiszteleten, saját hitvalló jegyzetei
alapján hirdettük Isten kegyelmes üzenetét a
91 éves korában Urához hazatért Nt.
Vietorisz Lajos nyugalmazott lelkipásztorra
emlékezve.
Augusztus
26-án
pénteken
gyászistentiszteleten
hirdettük
Jézus
Krisztus evangéliumát a 81 évesen közülünk
eltávozott Fülöp Jánosra, gyülekezetünk
tiszteletbeli presbiterére emlékezve.
Szeptember 16-án pénteken hirdettük a
vigasztalás igéit Kelownán, a fiatalon, 51 évesen
elhunyt Moldován Juditra emlékezve.
Szeptember 30-án pénteken eltávozott
közülünk az Úrhoz Szőke Markus, Szabolcs és
Melinda kisfia. Éppen egy héttel múlt hat éves.
November 26-án szombaton búcsúztunk a
feltámadás reménységében Törjék Jutkától. 71 évet élt.
Jézus mondja: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él; és aki él, és hisz
énbennem, az nem hal meg soha. Hiszed-e ezt?” János 11: 25 – 26

Bibliaórák
Dr. Pálhegyi Ferenc előadásait beleszámítva – 7 alkalommal tartottunk 2011ben bibliaórai alkalmakat, templomunkban és testvéreink otthonában.
Köszönjük Balatoni Gyulának és Bertának, Czeglédi Zoltánnak és Andreának,
Orbán Lászlónak és Melindának, Palotai Lászlónak és Magdolnának, hogy
otthont adtak bibliaórai közösségüknek.
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A Bethlen Kata Női Kör 2011. évi beszámolója
Áldott az Úr Jézus Krisztus, hogy volt erőnk 2011-ben is megvalósítani terveinket. Igaz, kisebb
nagyobb gondokkal küszködve, de a végén mégis minden jóra fordult. Bazárjaink mindig nagyon jól
sikerültek. Ezt a sikert sok-sok munka előzi meg, ami már idősebb tagjainknak kissé megerőltető.
Fiatalabb tagjaink nehezen tudjak hétköznapjaikat szabaddá tenni (család, munka, távolság, stb.) ahhoz,
hogy segíteni tudjanak. Januártól – júniusig szerveztünk “kis ebédeket” kéthetente, amit meghitt
családias hangulatban fogyasztottunk.
Úgy érzem egy kicsit mindig közelebb kerülünk ezáltal is
egymáshoz. Ezt a tevékenységet szeretnénk folytatni es bővíteni, mert átlagosan 50 – 60-an veszünk részt
egy-egy ebéden. Remélem a jövőben is lesznek segítők, akik ezt lehetővé teszik. Szeretnénk, ha minél
több fiatal bekapcsolódna munkánkba megtapasztalva, hogy ebben a nagy közösségben – Kanada – ez a
piciny kis csapat hogyan küzd a fennmaradásáért. Majd továbbadhassák a gyermekeiknek, hogy
összefogással, szeretettel sok minden megvalósítható.
2011-ben közel $33,000.00 bevételünk volt, amiből a templom fenntartására $19,000.00-t adtunk, kb
$9,000.00 egyéb kiadásunk volt és jelenleg közel $13,000.00 van. Nagyon örülünk ennek a szép
bevételnek, amelynek nagy része a tavaszi es az őszi bazárból származik. Ezen kívül vannak a szokásos
Anyák – Apák Napi ebédek, nyáron a piknik, a novemberi és a karácsonyi ebédeink. Tavaly rendeztünk
először virágvasárnapi missziói ebédet, amely remekül sikerült. Szeretnénk ezzel a számunkra vonzó
programmal nyitni olyan testvéreink felé, akik eddig ritkábban jártak közénk vagy nem találták meg
kicsiny közösségünket. Természetesen hálásak vagyunk az eddig is sokat segítőknek es továbbra is
számítunk önzetlen segítségükre.
Köszönöm minden kedves asszonytestvéremnek, akik idejüket, energiájukat nem kímélve segítettek
abban, hogy minden programunk sikeres volt. Külön köszönet férfitestvéreinknek, hogy ők is
maximálisan hozzájárultak a Női Kör munkájához. Az ő segítségük nélkül az a sok hurka – kolbász nem
készült volna el. Erős férfi kezekre ezután is szükség van.
Köszönet gyülekezetünk tagjainak, katolikus testvéreinknek és minden kedves vendégünknek, akik
adományaikkal, segítségükkel támogatták közösségünket.
Isten áldása kísérjen mindenkit!
Faragó Kati – a Női Kör Elnöke
Pogácsakészítők – pogácsa-csomagolás (korábbi felvételek) Konyhai dolgozók – egy perc megállás...
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Beszámoló a 2011-es kántori szolgálatról
„Istenemhez száll az ének, és őbenne vigadok”
Zsoltáraink, dicséreteink szépen hangzanak, gyönyörű a
dallam, magasztos a versek mondanivalója, a hálaadás és
könyörgés Urunkhoz. Éneklés után lelkünk feloldódik,
megkönnyebbül a bűntől – hiszen éneklésünk is ima
mennyei Atyánkhoz, és ha ez szívből fakad, Ő azt elfogadja
és megáld érte bennünket.
Egyházunk, szertarásaink a református tradíciót követik,
amelyet évszázados énekeink bizonyítanak, erősítenek.
A Debreceni Református Nagytemplom
Jelenleg 504 énekünk van új énekeskönyvünkben, és 20
szószéke és orgonája
kisegítő kis könyvünkben. Istentiszteleteinkre igyekszem
változatosan megválasztani énekeinket, ismert, kevésbé ismert, és olykor ismeretleneket – csak egy
versszakkal bemutatni. Nagyobb ünnepeink alkalmával természetesen ezekről énekelünk. Lelkészünk-kel
minden egyes alkalommal átbeszéljük énekeinket – a legnagyobb megértéssel előzőleg telefonon.
Úgy érzem, hogy beszámolómban meg kell említenem egy sajnálatos, „újabb” megnyilvánulást kisebb
csoportoktól, a szándékos hallgatást éneklésünk alatt, mellőzve énekeinket. Ezek a testvérek fel sem
veszik könyveiket, sőt néha beszélgetnek egymással. – Miért van ez?
Ha nem ismerős az ének, nyissák ki könyveiket és olvassák énekeink szövegét, ha például más
felekezetből jöttek el hozzánk; de sajnos legnagyobb részt ők a gyülekezetünk tagjaiból valók. Ezzel a
passzív magatartással saját magukat büntetik, hiszen az Úrnak kedves a hozzá szálló, szívből jövő ének s
ennek jutalma az áldás Őtőle.
A mi énekeink dallamosak, szépen hangzanak, nincs mit lebecsülni rajtuk. Ezek adják meg egyházunk
református jellegét. Szerintem minden korosztályt kielégíthet, legyen az fiatalabb vagy idősebb generáció.
Műsoros ebédünk erősíti gyülekezetünket a szeretetben összefogni, elismerni és megbecsülni egymást.
Ha a vezetőség együtt dolgozik megértésben, akkor rendezvényeink – főleg zenei vonalon – sikeresebbek
lehetnek. Zsoltáraink ritmizálása nem eléggé sikeres, de van előbbre haladás, elfogadás – nem minden
énekünk hangzik jól a ritmussal, valahogy kiesik az ütemből, vagy nem szükséges a tempó rá, szebb
kitartott hangokkal, ahogyan azt eredetileg megírták.
Nem könnyű a kántori szolgálat, mivel nagy és felelősségteljes a munkám; kedvezni a gyülekezetnek,
de ugyanakkor előre haladni az újabb elgondolásokkal. Ilyenkor – mint diplomás kántor – a
legmegfelelőbb formában játszom énekeinket, a legjobb tudásom szerint. Énekeskönyveinkben sok a
hanyagság, hiba a dallamban, és ha ezeket úgy játszom, ahogy azokat leírták, nem ismerünk rájuk.
Válaszolok, elbeszélgetek ezekkel kapcsolatban bármikor szívesen, ha van kérdés vagy probléma.
Örömmel tölt el hallani gyülekezetünket az éneklésben. Van erő, szépség ezekben, hiszen ez
hagyomány nekünk, magyar reformátusoknak; ne engedjük elveszteni őket, ezek nélkül nincs református
felekezet.
Mi, mint gyülekezet minden magyart szívesen látunk templomunkban felekezeti különbséggel is, de mi
reformátusok vagyunk, és mi ezen nem változtatunk sem énekinkben, sem más egyebekben.
Kapcsolatunk legyen jó a vezetőséggel, szeressük egymást itt ebben a nagy családban, ahogy Krisztus
szeret bennünket.
Munkám örömmel végzem, és úgy érzem, hogy az Úr elfogadja szolgálatom, hiszen ő adott hozzá erőt,
egészséget, tudást és számos megbocsátást közel négy és fél évtizeden keresztül.
Tisztelettel:
Máté István – kántor
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Beszámoló a gyermekek közötti szolgálatról 2011-ben
„Tekintetemet a hegyekre emelem: honnan jön segítségem? Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a
földet alkotta.” Zsoltárok 121: 1 – 2
Oá, Oá… sír fel minden egyes újszülött, aki a világra jön. Mi is így sírtunk fel, első „szavunk” is már
egy jajkiáltás volt. Azóta is állandóan szükségben vagyunk, állandó rászorultságban élünk. Aztán szép
lassan megtanultuk, hogy kitől kaphatunk segítséget időnkét, esetleg állandó jelleggel – viszonzás nélkül.
S végül rájöttünk, hogy a legbiztosabban az Úr Jézustól kaphatjuk ezt – ezért vagyunk a templomban,
ezért hozzuk el gyermekeinket, és erre próbáljuk tanítani őket is. A tanításban is segítségért kiáltottunk az
elmúlt évben, hogy a Szentlélek vezesse munkánkat, hogy a megkeresztelt gyermekek is megtalálhassák
azt a segítőt, aki nélkül bizony mi, tanítók már el sem tudjuk képzelni az életünket.
Az Úr Isten nagyon szereti ezeket a magyar származású gyermekeket:
Hívő szülőket adott, akik rendszeresen elhozzák őket a vasárnapi iskolába.
egy-egy vasárnap 13 gyermek járt, az iskolaidő alatt többen, a nyári szünetben kevesebben.
 Kirendelte a tanítókat: Dobos Andrea, Kovács Ilona, Kelemen Zsuzsa, Géczi Zoltán, Szőke Szabolcs és
Szigeti Márta személyében.
 Kirendelte az eszközöket az alkalmak színvonalas megtartásához. Ezúton is szeretnénk hálánkat
kifejezni a Kálvin Magyar Oktatási Szövetségnek, akik minden szükséges óhajunkat meghallgatták.
 A Szövetség rendszeres évi magyar nyári táborában naponta egy órás bibliai példázatokkal
ismerkedhetett meg 35 gyermek. Élvezettel, figyelemmel hallgatták a bábos előadásokat, majd az ötödik
napon csoportosan adták elő a „Tékozló fiú”, „A nagy vacsora”, „A gonosz szolga”, „A szőlőmunkások”
példázatait. A Szövetség munkája segítette felkészülésünket az anyák napi, az apák napi, a tanévzárói és a
karácsonyi műsorainkra.


 Átlagosan

Továbbra is szeretnénk kérni, hogy aktív imáikkal a kedves testvérek segítsék a gyermekeink közt
végzett szolgálatunkat. Kérjük a Szentlelket, hogy gyermekeink egyre hamarabb nemcsak hallgatói, de
megtartói is legyenek az Igének!
Szigeti Márta – pedagógus
Gyermekkarácsonyi műsor

A Kálvin Magyar Oktatási Szövetség
gyermektáborának bemutatóján
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Tervezett rendezvényeink
2012. évben
Január 1. vasárnap –

Újévi istentisztelet, úrvacsoraosztás.

Február 19. vasárnap – Gyülekezeti Közgyűlés.
Február 26. vasárnap –

Böjt első vasárnapja, úrvacsoraosztás.

Március 24. szombat – Tavaszi Bazár.
Április 1. vasárnap –

Virágvasárnap, húsvéti missziói ünnepi ebéd és műsor.

Április 6. nagypéntek –

Jézus váltsághalálára emlékező istentisztelet.

Április 8. húsvétvasárnap – Úrvacsoraosztás.
Május 13. anyák napja –

Ünnepi ebéd, műsor.

Május 17. áldozócsütörtök – istentisztelet Jézus mennybemenetelének ünnepén
Május 20. vasárnap –

A magyar református egység napja.

Május 27. pünkösdvasárnap – Úrvacsoraosztás.
Június 17. vasárnap –

Apák napja, ebéd, műsor, egyben iskolai évzáró ünnepség.

Június 24. vasárnap –

Piknik a Burnaby Confederation Park

Augusztus 19. vasárnap –

Magyar államalapítás, új kenyér ünnepe, úrvacsoraosztás.

Augusztus 27. hétfőtől szeptember 1. szombatig – A Kálvin Magyar Oktatási Szövetség
gyermektábora templomunkban.
Szeptember 23. vasárnap –

Magyar és Vasárnapi Iskola évnyitó ünnepség.

Október 28. vasárnap –

Új bor, reformáció ünnepe, úrvacsoraosztás.

November 4. vasárnap –

Ünnepi ebéd.

December 1. szombat – Őszi-téli bazár.
December 2. vasárnap –

Advent első vasárnap, úrvacsoraosztás.

December 21. péntek – Karácsonyi koncert.
December 23. vasárnap –

Advent 4. vasárnap, ebéd, gyermekkarácsonyi ünnepség.

December 25. kedd –

Karácsony napja, úrvacsoraosztás.

December 30. vasárnap –

Óévi istentisztelet.
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Első Magyar Református Egyház
2011. február 20. vasárnap 13:00-15:00
Közgyűlés

Jegyzőkönyv
Jelen van: 49 fő
Közös ebéd, közös ének
Jegyző: Dr. Mészáros Margit
Javasolja: Szigeti Márta; Pártolja: Kovács Erzsébet; Egyöntetűen elfogadva.
Előző évi jegyzőkönyv elfogadása:
Teljes pénzügyi jelentést Páli Zsuzsa elkészíti írásban, most szóban beszámol.
Javasolja: Demeter Zelma
Pártolja: Herczeg Katalin
Gyülekezet: a többség elfogadja
Szolgálattevők rövidített beszámolói a 2010. évi Jelentés alapján (mindenki megkapta írásban)
1. Lelkipásztori beszámoló: Nt. Szigeti Miklós lelkipásztor (rövid ismertetés)
Szóbeli kiegészítés: fogy a gyülekezet (rendszeres létszám 42 és 12 gyerek most), kiemelt ünnepségek
látogatottsága is visszaesett. Keressük az okokat és a megoldást. Viszont a kis, szűk mag nagyon aktív.
Pásztorációban a presbitérium társként vesz részt. Bibliaórák áldottak.
Mészáros Margit javasolja a presbiterek elérhetőségének kifüggesztését a faliújságra.
Beszámolót javasolja elfogadásra: Márton Ida; Pártolja: Herczeg Katalin
Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja
2. Presbitériumi beszámoló: Zatureczky Csilla (mindent megkaptak írásban, nem ismétli)
Megköszöni azoknak a munkáját, akik bekapcsolódtak, és kéri, jöjjenek még többen segíteni.
Beszámolót javasolja elfogadásra: Fekete Károly; Pártolja: Kovács Erzsébet
Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja
Egyházunk krónikájából emel ki részleteket Nt. Szigeti Miklós lelkipásztor (Jelentés tartalmazza)
3. Bethlen Kata női kör beszámolója: Faragó Katalin betegsége miatt távol van, Nt. Szigeti Miklós felolvassa a
Jelentést, kiemelve, hogy a Női Kör munkája nélkül a gyülekezet működésképtelen lenne.
Fontos közlemények, kiegészítések:
- ebben az évben a Burnaby Fraser Foreshore Parkban lesz a piknik. Sátor, víz, megoldható, villany nincs. Fraser
folyó partján található.
- ez évi nagyvacsorára a Magyar Házzal és a torontói gyülekezettel együttműködve, Semjén Zsolt miniszterelnök
helyettest hívjuk meg a vendégünknek.
- félreértések, viták, sértődések elkerülése érdekében a presbitérium elkészítette a tiszteletjegyre jogosultak listáját.
Nem a személyt, hanem a funkciót tiszteljük meg ezzel, bárki is van a funkció mögött. A felkérő levélben felhívjuk
a figyelmet az adakozásra.
- fogalmi tisztázás: mi nem egyesület vagyunk, hanem gyülekezet, ezért mások a szabályok.
Hozzászólások: Páli Zsuzsa (szolgálóknak nagyobb tisztelet), Herczeg Katalin (szolgálóknak ingyen ebéd),
Balatoni Gyula (Templomunk státusza), Oszvald Erzsébet (személyes érintettség a Szabó Imre perben, mint trustee)
Nt. Szigeti Miklós lelkipásztor válasza: Szolgálunk és építünk, békétlenségnek nincs helye. De a szolgálókat a
jövőben jobban meg kell becsülni a gyülekezet fennmaradása érdekében. Gyülekezetünk országos egyháztest része,
ezért Ottawában vagyunk regisztrálva.
Beszámolót javasolja elfogadásra: Géczi Zoltán; Pártolja: Németh Zoltán. Gyülekezet: elfogadja.
4. Vagyongondnokok: Demeter Zoltán, Márton János, Hermann Mária, Rák István
Javasolja: A Presbitérium. Pártolja: Fekete Ibolya. Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja
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5. Kántori beszámoló: Máté István (röviden, kiegészítések szóban)
- békés, csendes év volt, ritmizálás, új énekek nehezebben mennek, 2 héttel a gyűlés előtt kérjük a beszámolókat
kiosztani
- Javaslatok: változatos énekeket tanuljunk, kivonulás alatt nincs ének, csak zene (Szigeti Márta). Első ének legyen
könnyebb, hogy a gyerekek is tudják énekelni (Demeter Zelma). Egy hónapban egyszer tanuljunk új éneket az
Istentisztelet előtt. Jelentést 2 héttel a közgyűlés előtt osszuk ki, aláírás ellenébe, aki nem vette át, annak kipostázni
(Mészáros Margit); a templomban ne beszélgessünk (Zatureczky Csilla); a közgyűlés február utolsó vagy március
első hetében legyen (Páli Zsuzsa)
Beszámolót javasolja elfogadásra a javaslatokkal együtt: Balatoni Gyula. Pártolja: Fekete Ibolya.
Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja
6. Vasárnapi Iskola beszámolója: Szigeti Márta
Kálvin Magyar Oktatási Szövetséggel együttműködve jól haladunk. Otthoni tankönyvekből tanulnak a gyerekek.
Az idén nyáron is Andó Ilonát hívjuk meg a gyerektáborba.
Beszámolót javasolja elfogadásra: Németh Zoltán. Pártolja: Rák István
Gyülekezet: egyöntetűen elfogadja
7. Páli Zsuzsa pénztáros beszámolója (mellékelve lesz írásban a jegyzőkönyvhöz)
Kiadásaink havonta 2600 dollárral haladják meg jelenleg a bevételeinket.
Nt. Szigeti Miklós külön megköszönte a gyülekezet nevében Páli Zsuzsa, Miklós Mária és Kovács Margaret
segítségét. Páli Zsuzsa javasolta egy köszönőlevél küldését Kovács Margaretnek.
8. Általános hozzászólások, közösségépítés: (Máté István, Páli Zsuzsa, Balatoni Gyula, Demeter Zelma, Máté
János, Zatureczky Csilla, Rák István, Szigeti Márta, Mészáros Margit)
- missziói ebédre legyen személyes meghívó is, kérjünk visszajelzést, elmaradtakat hívjuk vissza, egyénileg is
hívogassunk, új tagokra figyeljünk,
- az ebédekre előzetesen jelentkezzenek be,
- beszámolókat legkésőbb január végéig készítsék el,
- mosogatáshoz, ebédekhez önkénteseket várunk még.

Záró imádság.
Gyűlés bezárva: 15:00
Kelt: 2011-02-20
Jegyezte: Dr. Mészáros Margit
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KÁLVIN, VANCOUVER 1955)
GYÜLEKEZETI KÖZGYŰLÉS, 2011, szeptember 4, istentisztelet után.
Jelen van 43 fő (lelkipásztor, összvezetőség, tagok).
Napirendi pont: a gyülekezet fenntarthatósága.
A lelkipásztor ismerteti, hogy nagyon nehéz anyagi helyzetben van a gyülekezet.
Két lehetőség merült fel ennek javítására:
1. A parókia eladása. Ebben az esetben a Presbytery megállapít egy “housing allowance” összeget, ami fedez egy
lakásbérlést, esetleg lakásvásárlási részletet a lelkipásztor részére.
2. Másik lehetőség, hogy a lelkipásztor félnormás munkát vállalna: felajánlja, hogy lemond a fél fizetéséről, így tudja
segíteni a gyülekezetet. A családja jövőjének érdekében kéri a 100 %-os juttatásokat. Közli, hogy közjegyzőnek szeretne
tanulni, mert, ha a gyülekezet megszűnik, a családot még mindig el kell tartania (2012 őszétől 18 hónapos tanfolyam).
Géczi Zoltán, Páli Zsuzsa és Zathureczky Csilla kérik, hogy maradjunk a témánál, es most a presbitérium utóbbi
rendkívüli gyűlésein hozott határozatot hozzuk a közgyűlés elé. Zathureczky Csilla felolvassa a július 19-én és 31-én
tartott gyűléseken írt jegyzőkönyvek erre vonatkozó részét, a fent említett lehetőséggel kapcsolatban.
Beszélgetés, véleménynyilvánítás következik:
Bodó Imre: ne foglalkozzunk a parókia eladásával, mert a központi egyház vigyázni akar az ingatlan értekére.
Demeter Zoltán: információra van szükség a félnormás munkával kapcsolatban, döntés előtt.
Páli Zsuzsa: röviden elmondja, mennyi a költség évente a parókiával: $12,000.00 (tizenkétezer).
Kompromisszumnak kell létrejönnie a lelkipásztor es a gyülekezet között. Ha félnormában dolgozik, 50% juttatást
kaphat, de 6-12 hónapig mindenképpen jár a 100% (utána kell nézni).
Máté István: létszám csökken, tehát az adományok is, jöjjenek ide a Fábián gyülekezetből.
Szigeti Márta: feles juttatást nem tud vállalni a lelkipásztor, csak fél fizetést.
Mészáros Margit: a templom további bérbeadásával lehetne segíteni az anyagi helyzeten.
Németh Zoltán: javasolja a félnormás munkát, kidolgozni a lelkipásztor kéréseit, feltételeit, pontos információk
megszerzése után.
Rák István: a) ha a gyülekezet elfogadja a lelkipásztor javaslatát, 100% juttatás nem törvényes;
b) egy évig viszont juttatás is, fizetés is 100%. Mikortól lenne a félnorma?
Szigeti Miklós: lehetne 75%-os munkaidő.
Dobos Richard: a hit megélése a fontos, akkor nem gond a tized adomány. Javasolja, hogy
egy hónapig mindenki fizesse be a tizedet.
Dobos Andrea: nem jó ez a megoldás, félnormás lelkipásztori állás mellett nem lesz áldás a gyülekezet életén, ne
döntsünk, ne szavazzunk most.
Zathureczky Csilla: a legtöbb jelenlevő most szembesül először a tényekkel, nem lehet elvárni most egy felelős döntést, a
presbitérium hónapok óta dolgozik megoldáson és nem jutott előbbre. A félnormás munkaidő mindenkeppen a
gyülekezeti élet gyengüléséhez, romlásához vezetne. Próbáljunk összefogni, nagyobb odaadással együtt dolgozni.
Szigeti Marta: pártolja Dobosék javaslatát, ki kellene próbálni, az ige szerint éljünk, áldás lesz rajta, ha hittel vállaljuk.
Zathureczky Péter: a) ma többen vagyunk a gyűlés témája miatt, tehát többen érdekeltek. Ennek a gyűlésnek hatására
bizonyosan többen fognak segíteni, az Isten tudja mi a szándeka és utat mutat; b) a téma sokaknak új, adjunk időt
magunknak; c) a központi egyház részéről legyen valaki küldött jelen a gyűlésünkön, hogy választ adhasson a felmerülő
kérdésekre.
Mészáros Margit: a most nem jelenlévő tagokat is felkeresni, szembesíteni a gondokkal, kérni a nagyobb
felelősségvállalást.
Szőke Szabolcs: az Apostolok Cselekedeteiből idéz: a) akinek több van, adjon annak, akinek kevesebb van; b) a tizedet
adománynak tekintsük, ne pénznek; c) megoldás: kiterjeszteni a szolgálatot. Isten létezése tény, nem attól függ, hogy
hisszük-e vagy sem.
Balatoni Berta: hozzunk létre szeretetközösséget, vállalja, hogy hív embereket (listát kér, kit hívhat fel), hogy nőjön a
gyülekezet.
Szigeti Miklós: összefoglalva: a megbeszélés gyülekezeti szinten történik, a döntést a presbitérium hozza. Ő maga,
elsősorban teljes lelkipásztori munkát szeretne végezni, a félállás, más munka kényszermegoldás lenne.
Rák István: írásbeli információt kérni a Presbytery-től, hogy hogyan tovább.
Záróima.
Zathureczky Csilla – a presbitérium jegyzője.
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Extraordinary Congregational Meeting
Sunday, November 20th, 2011
Recommendation re selling of the manse
It was regularly moved and seconded that:
1. The manse will be sold no less than $750,000 and that the proceeds after paying for the mortgage be
invested in the PCC consolidated fund subject to Presbytery approval.
2. That the Property and Finance committee of the presbytery be asked to consider items that need to be
paid and that they be paid out of the proceeds of the sale of the manse according to the schedule presented
at the congregation.
3. That up to $16800 ($2800 x 6 month) be withdrawn from the fund to pay the initial costs of the
minister’s housing and utilities subject to Presbytery approval.
4. That after 6 months the housing allowance be paid out of the interest from the manse investment subject
to Presbytery approval.
Here are additional notes:
Following the discussion and decision re selling of the manse, there was discussion in regards to reducing the
ministry from full time to part time.
There were many questions in regards to this change.
There was also the question of whether to consider this now or later in the future.
There was the opinion of “wait and see” until permission is given by the Presbytery to sell the manse and then look
at the financial situation of the church.
There was also the opinion that if they do not reduce the minister’s call to part time they will not be able to pay the
minister.
Rev. Hans Kouwenberg explained that the Session were not prepared to bring forward a motion as they would
rather wait than decide now.
It was stated, “Session recommends the congregation to not move ahead with consideration of part time ministry at
this time (and the reason being that they want to see how the selling of the manse would move the financial
situation of the congregation forward)
It was explained by Rev. Kouwenberg that the Session have the right to change their minds instead of voting on this
issue today to wait and see after they sell the manse (with Presbytery approval)
Rev. Kouwenberg also explained the guarantee of stipend which is approved by the Presbytery and only the
Presbytery can change the terms.
After lengthy discussion, Rev. Kouwenberg explained that the congregation has the right to make a motion to
request the Presbytery to consider reducing the ministry of First Hungarian Church reduction from full time to part
time ministry.
It was regularly moved and seconded:
“that the Presbytery be requested to consider reducing the ministry of First Hungarian Church to 75% time. Duly
moved and seconded.
It was regularly moved and seconded that the vote be taken by secret ballot. Agreed
The vote was counted by the Clerk of Session and another member of the church.
The result: 21 in favour and 5 opposed. Motion declared carried.
It was then moved and seconded that the ballots be destroyed. Carried.
Following the vote there was an update on the Szabo’s case.
After the update and some clarification, it was regularly moved and seconded that the offer of Mr. Szabo to pay
$25000 of approximately $31000 legal expenses be accepted. Carried.
Dr Kouwenberg thanked everyone for attending and closed the meeting with prayer.
Adjournment: 3:30pm

Rev. Geof Jay
minister
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KALVIN, VANCOUVER 1955)
2791 EAST 27th AVENUE
VANCOUVER, B.C. V5R 1N4
PÉNZÜGYI KIMUTATÁS 2011. december 31 / 2012 KÖLTSÉGVETÉS
KÉREM FIGYELEMBE VENNI: A PARÓKIA ELADÁSA ESETÉN A
JÖVEDELEM ÉS A KÖLTSÉGEK TELJESEN MEGVÁLTOZNAK
BEVÉTEL

2011
Teljesített

2012
Előirányzott

Nyitó egyenleg
3,061.91
1,844.69
Borítékos adomány
38,947.98
44,000.00
Persely
4,979.06
6,000.00
Ingatlankiadásból jövedelem
23,000.00
23,000.00
Női Kör támogatása
19,000.00
20.000.00
Másoló szerződés
4,353.44
4,019.00
Ügyvédi költségek
23,006.84
0
Oktatási Szövetség biztositás
0
(500+500) 1,000.00
Ref. Ünnepi ebéd/Missziós bev.
2,814.33
3,141.00
Különböző bevétel
405.25
1,000.00
Kelowna/Nanaimo adomány
1,054.44
200.00
Bankkamat
.73
5.00
______________________________________________________________________________
ÖSSZESEN
ÁTVITEL 2011 GVC
CREDIT UNIONBA
ÖSSZESEN

120.623.98

1,844.69
122,468.67

Zsoltárok 23
„Dávid zsoltára. Az ÚR az én pásztorom, nem
szűkölködöm. 2 Füves legelőkön terelget, csendes
vizekhez vezet engem. 3 Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen
vezet az ő nevéért. 4 Ha a halál árnyéka völgyében járok
is, nem félek semmi bajtól, mert te velem vagy: vessződ
és botod megvigasztal engem. 5 Asztalt terítesz nekem
ellenségeim szeme láttára. Megkened fejemet olajjal,
csordultig van poharam. 6 Bizony, jóságod és szereteted
kísér életem minden napján, és az ÚR házában lakom
egész életemben.”
1

104,209.69
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ (KALVIN, VANCOUVER 1955)
2791 EAST 27th AVENUE
VANCOUVER, B.C. V5R 1N4
PÉNZÜGYI KIMUTATÁS 2011. december 31 / 2012 KÖLTSÉGVETÉS
KÉREM FIGYELEMBE VENNI: A PARÓKIA ELADÁSA ESETÉN
JÖVEDELEM ÉS A KÖLTSÉGEK TELJESEN MEGVÁLTOZNAK

KIADÁS

2011
Teljesített

2012
Előirányzott

Lelkészi javadalom
Jövedelmi adó (EI/CPP stb)
BC Medical
Egészség – fogbiztosítás
Nyugdíj/Gr Ins/Cong Share
Orgona
Lelkész helyettesítés
Honorárium

30,055.37
31,000.00
12,475.00
13,000.00
1,459.00
1,536.00
3,600.00
3,900.00
6,664.08
7,000.00
2,200.00
2,450.00
750.00
800.00
200.00
300.00
57,403.45
59,986.00
Hyro Templom
918.75
1,200.00
Hydro Parókia
1,182.43
1,400.00
Gas Templom
4,102.50
4,500.00
Gas Parókia
2,481.35
2,600.00
Telefon Templom/Parókia
2,360.47
2,400.00
Templom/Parókia ház adó/víz
5,376.59
5,500.00
Templom/Parókia Karbantartás
1,720.78
3,000.00
Templom takarítás/kellékek
2,890.00
3,000.00
Westminster Presbytery Adó
2,926.00
3,000.00
Missziói hozzájárulás
1,300.00
1,300.00
Templom/Parókia Biztosítás
1,202.17
(évi költség)
4,500.00
Mortgage törlesztés
6,000.00
6,000.00
Másológép bérlet
4,018.56
4,019.00
Ügyvédi költségek
23,006.84
0
Ebéd költségek
781.06
800.00
Iroda
418.27
705.31
Csendes Percek
(2 év)
390.00
0
Lelkészi tagdíj
300.00
300.00
Bank költségek
.47
5.00 104,215.00
_________________________________________________________________________________
TOTAL
120,623.98
104.215.00
ÖSSZESEN TOTÁL KIADÁSOK
TOTÁL BEVÉTEL
120.623.98
BALANCE GVC CR. UNION

118,779.29
1,844.69

NOTE: 10,000.00 DOLLÁR RÁNK ESŐ ÜGYVÉDI KÖLTSÉG NINCS FELTÜNTETVE AZ ESETLEGES PARÓKIA
ELADÁSA VÉGETT (ELADÁSI ÖSSZEGBŐL FEDEZVE LESZ) (Csökkentett összegű költségvetés az ügyvédi költségek nélkül
alakult)

Zsoltárok 68:20
„Áldott az Úr! Napról napra gondot visel rólunk szabadító Istenünk.“
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BETHLEN KATA
NŐI KÖR KIMUTATÁSA DEDEMBER 31, 2011.
BEVÉTEL
NYITÓ EGYENLEG
TOTÁL BEVÉTEL

9,028.84
32,760.64

TOTÁL

41,789.48

KIADÁS
Költségek
Gyülekezetnek átadva

9,995.78
19,000.00

TOTÁL

28,995.78

GVC CREDIT UNION BANK BALANCE –
Házipénztárban
TOTÁL FORGÓ TŐKE

12,788.16
5.54
___________
12,793.70

FORGÓTŐKE
TEMPLOM - GVC CREDIT UNION BANK BALANCE
NŐI KÖR - GVC CREDIT UNION BANK BALANCE

1,844.69
12,793.70

TOTAL

14,678.39
ÁLLÓ VAGYON

Parókia
Templom
Felszerelés

828.000.00
1,297.100.00
45,900.00

TOTAL

2,170.000.00

MORTGAGE BALANCE

DECEMBER 14, 2011.

29,511.50

Jeremiás Siralmai 3: 22 – 23
„Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a te
hűséged!”

