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A Közgyűlés Rendje 
 

2017. február 19. vasárnap 

 

 

Gyülekezeti közös ebéd után: 

 

 

1. Közös ének: 254/a „Erős vár a mi Istenünk…” 

 

1. Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk. 

Az ős ellenség Most is üldöz még, Nagy a serege, Csalárdság fegyvere, Nincs ilyen több a földön. 

 

2. Erőnk magában mit sem ér, Mi csakhamar elesnénk, De küzd értünk a hős vezér, Kit Isten rendelt 

mellénk. Kérdezed: ki az? Jézus Krisztus az, Isten szent Fia, Az ég és föld Ura, ő a mi diadalmunk. 

 

3. E világ minden ördöge Ha elnyelni akarna, Minket meg nem rémítene, Mirajtunk nincs hatalma. E 

világ ura Gyúljon bosszúra: Nincs ereje már, Reá ítélet vár, Az ige porba dönti. 

 

4. Az ige kőszálként megáll, Megszégyenül, ki bántja. Velünk az Úr táborba száll, Szentlelkét ránk 

bocsátja. Kincset, életet, Hitvest, gyermeket Mind elvehetik, Mit ér ez őnekik! Mienk a menny örökre! 

46. zsoltár. Luther Márton 1483-1546. 
 

2. Imádság, a gyűlés megnyitása. 

 

3. A 2016. február 21-i közgyűlések jegyzőkönyvének, és a szolgálati ágak jelentéseinek 

elfogadása. 

 

4. Vagyongondnokok (trustees), és ellenőrök választása.  

 

5. Aktuális témák:  - hálaadások  

- célok, szándékok  

- szolgálatok, szolgálók. 

 

6. Egyéb felmerülő témák, javaslatok. 

 

7. A gyűlés bezárása, imádság, áldás.  
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Lelkipásztori beszámoló a 2016. esztendőről 
 

„Vessétek le a régi élet szerint való ó embert, aki csalárd és gonosz 

kívánságok miatt megromlott; újuljatok meg lelketekben és elmétekben, 

öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és 

szentségben teremtetett.” (Efézus 4:22–24) 
 

 Hála legyen Istennek az ő egyháza, azon belül a mi szórványban élő 

gyülekezetünk életéért, megtartásáért! Különösen azért a csodáért, ahogyan 

a világtörténelemben mindig, és most is elvégzi, hogy küld munkásokat az 

ő aratásába! A szolgálat folyamatos – miközben a világ és benne az egyház is folyamatosan változik. 

Jövünk, elmegyünk, rendszerek, társadalmak változnak – de Krisztus hitvalló közössége él, szolgál, 

bizonyságot tesz arról, Aki volt, van és eljövendő!  

Ezt éljük át mi is. Isten úgy adta, hogy elmúlt 10 évben különösen sokat változott közösségünk 

kívülről, belülről egyaránt. Megújult az éneklés – bár ugyanaz az énekeskönyv és benne az énekek. 

Ez nagyon fontos, mert ez az egyetlen része az istentiszteletnek, amelyben a hívek aktívan részt 

vesznek. Köszönet Magyar Katalin kántorunknak, akinek szakszerű énekvezetésével kaptak új 

lendületet Istent dicsérő zsoltáraink és dicséreteink!  

2015-ben még kísérlet szerűen, 2016-ban már rendszeresen az igehirdetést kivetítéses illusztráció 

kísérte. Imádkozom érte, hogy a képek, szövegek, kivetítése ne elvegye a figyelmet a lényegről, 

hanem pont ellenkezőleg, megerősítse a mondanivalót – hogy életünk megváltója, alapja, vezetője, 

Ura, királya Jézus Krisztus! Természetesen minden, ami más, ami eltérő, mint az évtizedeken át 

megszokott – megosztást vált ki. Nem lehet másként. Van, akinek tetszik, van, akinek segítség; és 

van, akihez nem áll közel, inkább a régi, megszokott formákat követné.  

Tapintatosan, apránként, fentről érzett indíttatással, amelyhez Isten a tárgyi és személyi 

feltételeket is megadja, amelyekben érezhetjük, hogy ő vezet, így szeretnénk haladni, amerre utat 

mutat! A legfontosabb, hogy a külső keretek formák soha ne befolyásolják az üzenet lényegét.  

Már csak azért se, mert nagyon nyilvánvaló, hogy a körülöttünk lévő szekuláris világ és az Isten 

szabadító, kegyelmes akarata közt a szakadék egyre mélyül. Nem értik, miről beszélünk, ha csak 

ugyanúgy mondjuk. Meg kell tanulnunk ugyanazt másképp is kifejezni. Ennek másik módja az 

internet. Nagyon hálás vagyok Dr. Mészáros Margit presbiternek, aki sokat dolgozik internetes 

megjelenésünk gondozásán. Reméljük, hamarosan sor kerülhet rá, hogy az igehirdetéseket digitális 

video formátumban rögzíthessük, publikálhassuk, és így még többekhez eljuthasson az üzenet.  

A külső átalakulással egyidőben történik egyfajta belső átalakulás is. Péter apostol így prédikált 

pünkösdkor: „Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket 

csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk.” (Ap.Csel. 2:39) Isten hív el máig közel és távol lévőket 

az ő igéje és Szentlelke által az ő egyházába. Miközben többen – különösen idősebb testvéreink – 

maradnak el tőlünk, aközben újabbak kapcsolódnak be! Velük együtt végezzük a régi szolgálatokat 

– miközben újabbak is indulnak, megerősödnek.  

Hálaadással tapasztaljuk mindezt! Ha az egyház statikus marad, miközben minden változik – 

akkor nem tud megújulni, vagyis nem református. Semper reformanda secundum verbum dei – 

vagyis: állandó megújulás az Isten igéje által! Ez az éppen 2017-ben 500 éves reformáció egyik 

alapigazsága. Ezért, ha mi ezt tapasztaljuk, akkor ez Isten köztünk munkálkodó Szentlelkének 

jelenlétéről tanúskodik, amiért dicsőség Istennek!  

Köszönet pedig mindazoknak, akiket indít az Isten és ők hallgatnak szavára, és beépülnek élő 

kövekként az egyházba. Akiket mindenki lát, és akik csöndesen a háttérben végeznek áldozatos, 

kitartó szolgálatokat! Csak két nevet említettem meg, pedig nagyon sokat kellene! Isten áldja meg 

mindnyájukat, végezze el az Úr, hogy ők maguk kapjanak legtöbbet, akik adnak, mert nem 

önmagukat adják, hanem azt, aki bennük és általuk munkálkodik!  
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Hiszem, Istennek terve van még velünk! Vezet, formál, alakít – és szolgatársaimmal együtt várom, 

mi mindent véghez még el, merre, milyen utakon vezet minket a mi szerető, kegyelmes Urunk!  
Szigeti Miklós – lelkipásztor  
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Lelkipásztori beszámoló - 
egyházunk 2016. évi krónikája 

 

- Január 1-én, pénteken adtunk hálát az újesztendőért. 

- Január 3-án, vasárnap úrvacsoraosztással emlékeztünk Isten megújuló 

szeretetére.  

- Január 7-én, csütörtökön megszületett Jakab Levente, Jakab Lóránt és 

Györgyi  

Dóra első gyermeke. Aznap este gyülekezetünk tagjai a Hastings-en a  

Potters Place Mission-ban szolgáltak hontalanok közt.  

- Január 10-én, vasárnap az Istentisztelet után a Balatoni 

házaspár vendégelte meg a közösséget és adtunk hálát 

Istennek az 59. házassági évfordulóért. Istentiszteleti 

szolgálatot végzett a lelkipásztor Nanaimoban is. 

- Január 16-án, szombaton Chilliwack-on búcsúztunk a 

fiatalon, 43 éven elhunyt Márton Tamástól, Márton János és 

Ida, gyülekezetünk presbiterének fiától.   

- Január 22-én, pénteken bibliaórai közösségen voltunk 

együtt a Dobos család otthonában.  

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

szolgáltunk hontalanok, drogfüggők közt. 

- Február 14-én, vasárnap böjt első vasárnapján az úrvacsorai 

jegyeket kiosztottuk. Délután lelkipásztor és Dr. Mészáros 

Margit presbiter vettek részt a magyar alapítású Abbotsfordi 

presbiteriánus gyülekezet új templomának felszentelési 

istentiszteletén.  

- Február 19-én, pénteken bibliaórai közösséget tartottunk a 

Zathureczky család otthonában. 

- Február 21-én, vasárnap közös ebéd után tartottuk éves Gyülekezeti Közgyűlésünket. 

- Február 28-án, vasárnap Nagy Alexandra és Troskó László Körösi Csoma Sándor ösztöndíjasok 

tartottak vetített képes előadást a program névadójának életéről, 

munkásságáról. 

- Március 3-án, csütörtökön a Hastings Street-en szolgáltunk 

hontalanok, drogfüggők közt. 

- Március 12-én, szombaton tartotta Női Körünk éves tavaszi 

bazárunkat.  

- Március 13-án, vasárnap délután lelkipásztor Nanaimoban 

is istentiszteletet tartott. 

- Március 14-én, hétfőn a templomban búcsúztunk a 90 évesen 

elhunyt Szigety Máriától. 

- Március 20-án, virágvasárnap istentisztelet és missziói ebéd után gyülekezeti csendesnapon 

töltekeztünk az igével.  

- Március 25-én, nagypénteken istentiszteleten emlékeztünk Jézus kereszthalálának életszerző 

ünnepére. 

- Március 27-én, húsvétvasárnap úrvacsoraosztással 

egybekötött istentiszteletet tartottunk.  

- Április 7-én, csütörtökön a Potters Place Mission-ban 

szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- Április 22-én, pénteken bibliaórai istentiszteletet 

tartottunk a Madari családnál.   

- Május 1-én, vasárnap délután lelkipásztor Nanaimoban is 

hirdette az igét.   
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- Május 5-én, áldozócsütörtökön a Hastings Street-en szolgáltunk hontalanok, drogfüggők közt. 

- Május 8-án, vasárnap, anyák napján ebéddel és 

gyermekek műsorával köszöntöttük 

asszonytestvéreinket. 

- Május 15-én, pünkösd vasárnap úrvacsoraosztással 

egybekötött istentiszteleten ünnepeltük a Szentlélek 

kitöltetését, jelenlétét életünkben!   

- Május 20-án, pénteken a Németh család otthonában 

tartottuk bibliaórai istentiszteletünket.  

- Május 21-én, szombaton templomunkban 

házasságot kötöttek Tarkó Hugó és Rebecca Terry 

Horlyck.  

- Május 22-én, vasárnap kereszteltük Jakab Levente  

csecsemőt, Lóránt és Györgyi Dóra gyermekét. 

- Május 29-én, vasárnap angol nyelvű, összevont istentiszteletet 

tartottunk, majd közösen ebédeltünk a templomunkban szolgáló 

koreai Amen Church-el és a filippin ACTS Church-el.  

- Június 2-án, csütörtökön a Potters Place Mission-ban szolgáltunk  

hontalanok és drogfüggők közt.  

- Június 19-én, vasárnap apák napján ebéddel és műsorral 

köszöntöttük férfitestvéreinket – és egyben ezen alkalommal zárta a 

magyar- és a vasárnapi iskola tanévét. 

- Június 23-án, csütörtökön született Kovarcsik Mátyás,  

Attila és Dorottya harmadik gyermeke.  

- Július hónapban, 3-án, 10-én, 17-én, és 24-én 

vasárnapokon lelkipásztor szabadsága alatt Nt. Végh Tamás 

ny. Budapest fasori lelkipásztor végezte a helyettes 

istentiszteleti szolgálatokat.  

- Július 24-én, vasárnap templomunkban tartottuk éves 

Piknikünket.  

- Augusztus 4-én, vasárnap a Potters Place Mission-ban 

szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt.  

- Augusztus 6-án, szombaton részesült a keresztség 

sákramentumában Nagy Katalin.  

- Augusztus 21-án, vasárnap úrvacsoraosztással egybekapcsolt 

istentiszteleten emlékeztünk új kenyérre.  

- Augusztus 28-án, vasárnap Szomori Daniella Éva kisleány 

keresztelésének örvendezhettünk a családdal, Szomora Dániel és 

Varga Éva szülőkkel együtt.  

- Szeptember 1-én, csütörtökön a Potters Place Mission-ban 

szolgáltunk hontalanok és drogfüggők közt. 

- Szeptember 4-én, vasárnap énekben és szóban tett köztünk 

bizonyságot hitéről Pánti Anna operaénekes.  

- Szeptember 16-án, pénteken lelkipásztor otthonában bibliórát 

tartottunk: kicsoda az igaz ember?  

- Szeptember 25-én, vasárnap tanévnyitó istentiszteletet tartottunk.  

- Október 1-én, szombaton tartottuk rendhagyó nagyvacsorai ünnepségünket templomunkban, melynek 

vendége Nt. Dr. Bölcskei Gusztáv ny. püspök, egyetemi dékán volt.  

Aznap délután született Törjék Szofia Julianna, Grant és Julianna kislánya.  

- Október 2-án, vasárnap délután vendégünk, Nt. Dr. Bölcskei Gusztáv, Nt. Szigeti Miklós kíséretében   

Nanaimoban is istentiszteletet tartott.   
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- Október 12-én, szerdán búcsúztunk gyülekezetünk hűséges tagjától, a 86 évesen elhunyt Paksi 

Gyulától. 

- Október 14-én, pénteken Magyarországon elhunyt Máté Irén, gyülekezetünk volt kántorának 

özvegye. 

- November 6-án, vasárnap az istentisztelet után Csendesnapot tartottunk. 

- November 18-án, pénteken a Madari család otthonában tartottunk bibliaórai istentiszteletet: hogyan  

tegyünk bizonyságot? 

- November 26-án, szombaton tartotta egyházunk Bethlen Kata Női Köre éves őszi-téli bazárunkat.  

- November 27-én, vasárnap advent kezdetén úrvacsoraosztást tartottunk.  

- December 17-én, szombaton a lelkipásztor szolgált a Magyar Otthon karácsonyi műsorán. 

- December 18-án, advent 4. vasárnap közös ebéden, majd műsorral ünnepeltük Megváltónk érkezését.  

- December 25-én, vasárnap, karácsony napján úrvacsoraosztással egybekapcsolt ünnepi  

istentiszteleten emlékeztünk Jézus Krisztus születésére.  
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A presbitérium 2016. évi beszámolója 
 

"Szeressétek Isteneteket, az Urat, és mindenben az Ő útjain járjatok" (Józsué 

22:5). Az Úr még mindig velünk van és ahogy ígérte, velünk is marad. 

Munkálkodik közöttünk, ezért igyekezzünk mi is az Ő útján járni. 

A 2016-os év folyamán a megszokott gondok és problémák mellett sok 

pozitív eredményről is beszámolhatunk.  

A tagság létszáma és az istentiszteletek látogatottsága talán valamelyest 

növekedett. Amin javítani szeretnénk, az a gyermekek, fiatal szülők részvétele az istentiszteleteken. 

Örülnénk, ha magyar óra után jó néhányan nem mennének el. Próbáljuk az érdeklődést felkelteni és 

megértetni a szülőkkel, mennyire fontos lenne ez a gyermekek számára is: Isten igéjét nekik is hirdetni, 

vetni a magot – ezt is magyarul – a hittanórán. 

Istentiszteleteket – újév első napja, és nagypéntek kivételével – vasárnaponként tartottunk. 

A presbitérium létszáma maradt kilenc fő. Gyűléseinket rendszeresen, havonta tartottuk meg, összesen 

kilenc alkalommal. Bibliaórák hónap második péntekjén voltak, más-más gyülekezeti tagunknál, 

aszerint, hogy tudtunk helyet biztosítani, vagy az időjárás hogyan alakult. Most is áldottak ezek az 

összejövetelek, egyre nyitottabban tudunk beszélgetni, bátrabban hozzuk elő lelki gondjainkat, igazi 

testvéri közösség van alakulóban. 

Úrvacsorával nyolc alkalommal élhettünk ez évben is. Újítás, előrelépés, hogy kérésre, a bor mellett 

alkoholmentes gyümölcslével, illetve kovásztalan kenyérrel is szolgál a lelkipásztor, lehetővé téve, hogy 

más felekezetű testvéreink is részesülhessenek az úri szent vacsora közösségében. Ez is egy lépés az 

együttműködés felé, a cél egy, ugyanazt az Istent imádjuk. 

A szórványszolgálatot továbbra is végzi a lelkipásztor. A beteglátogatás is rendszeres.  

Együttérző, jókívánságokat közvetítő lapok küldése, telefonhívások és beszélgetések szerves részei a 

tagokkal való kapcsolattartásnak. 

A lelkipásztor szabadsága, hivatalos távolléte idején, Nt. Végh Tamás a Budapest Fasor-i gyülekezet 

nyugalmazott lelkipásztora, illetve Nt. Szamosközi László lelkipásztor úr végezték a helyettesítést. 

Ezúton is köszönjük a szolgálatukat.  

Missziós munkánk 2016-ban tovább bővült. Havi rendszeres szolgálat folyik a hajléktalanok között, 

("Potters Place Mission", East Hastings, Vancouver), kétszer istentisztelet, egyszer vacsora készítés, 

amiben a lelkipásztoron kívül a gyülekezet tagjai közül is részt vesznek néhányan nagy szeretettel és 

odaadással.     

Az anyagilag támogatott missziós munka elősegítésére megemeltük a Diakóniai Alapot heti $20.00 

(húsz)-ra. Segített ebben az is, hogy az év folyamán kicsit emelkedett az általános adakozás. Ebből, a 

presbitérium döntése alapján, évente négyszer $300.00 (háromszáz)-t küldünk törvényes átutalással 

Nagykendre, Romániába, a Rózsa Enikő által vezetett gyermek-segélyre. Tapasztalatok és hivatalos 

visszajelzések alapján a korábbi segítség is célba ért és kiemelkedően eredményes volt. Az Erdélyi 

Magyarok Közhasznú Alapítvány támogatására $400.00 (négyszáz)-t küldtünk karácsonyra, hasonló 

körülmények között. 

A két alkalommal megrendezett "Csendesnap" szép részvétellel, bensőséges, családi hangulatban 

zajlott, mindannyiunk épülésére. Köszönjük Dr. Mészáros Margitnak a sok munkát, a bíztatást, a 

lelkesedést és köszönjük neki az EMRE Web lapjának szerkesztését. 

A templom bérbeadása a két testvérgyülekezetnek (AMEN és ACTS) igen áldásos. Közös 

istentiszteleteink ugyan nem teljesen zökkenőmentesek – más nyelv, más kultúra, más liturgia – de 

lélekben egyek vagyunk, közös a cél, nagyon jó a kapcsolat. Anyagilag is nagy segítség. 

Novemberi ünnepi alkalmunk dátumát külső okok miatt meg kellett változtatnunk, egy hónappal 

előbbre hoztuk, a szervezés emiatt nehézségekbe ütközött. Kevesen voltunk, de így is áldott alkalom 

volt. Nt. Dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli Református Egyházkerület nyugalmazott püspöke, a 

Debreceni Református Egyetem Hittudományi Karának dékánja volt a vendégünk és ünnepi szónokunk, 

előadásában a reformáció aktualitásairól beszélt. 

A Női Kör derekasan megküzd az új helyzettel. Faragóék lemondása után, akik most is hűségesen 

segítenek amikor csak tudnak, Csapó Hajnalka vette át a vezetői posztot. Egészségi állapota miatt ő is 
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kénytelen volt lemondani, de ő is segített amikor csak tudott. Háladással köszönjük Istennek, hogy új 

társakat rendelt a munkára. Fennakadás nélkül megtartottuk a szokásos alkalmainkat, ebédeinket: 

közgyűlés, húsvét, Anyák napja, Apák napja, évzáró, nyári piknik, tavaszi és őszi bazár stb. Különösen 

szép eredménnyel zárult a novemberi bazárunk. Sok új tagunk kapcsolódott be a hurka-kolbász 

készítésébe, a különböző sütemény-készítő csoportokba, tombola-, és konyhai munkába: önkéntes 

jelentkezők és kérésre egyaránt.  

EGYENKÉNT és együtt MINDENKINEK köszönjük a részvételt, jókedvet, derűs, segítőkész 

hozzáállást, bizakodást és egymás biztatását. Külön köszönet a gazdasági és karbantartási munkákért. 

Reménykedünk további lelki ébredésben, fejlődésben. Buzdítjuk a testvéreket az áldozatos munkára. 

Jó együtt lenni, megtapasztalni, hogy részesei lehetünk a közösség építésének és ezáltal is megpróbálni 

eleget tenni az írásnak: "Szolgáljatok az Úrnak örvendezéssel, menjetek be az Ő kapuin hálaadással 

(Zsoltárok 100: 2, 4), tartsátok meg az Ő parancsolatait..., szolgáljatok neki teljes szívetekből és teljes 

lelketekből") Józsué 22: 5. 

Zathureczky Csilla, a presbitérium jegyzője 
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2016-os évi egyházi statisztikai adatok 
 

54 alkalommal tartottunk istentiszteletet templomunkban 2016-ban. Az 52 

vasárnap mellett csak nagypénteken, és újév napján volt istentisztelet templomunkban, 

mert karácsony is vasárnapra esett.  

 

Lelkipásztor szabadsága idején Nt. Végh 

Tamás és felesége Julika voltak vendégeink. 

Júliusban négy vasárnap Nt. Végh Tamás nyugalmazott Burdapest 

fasori lelkipásztor szolgált közöttünk.  

Október 2-án ünnepi nagyvacsoránk vendége, Nt. Bölcskei 

Gusztáv nyugalmazott püspök, a Debreceni Református Egyetem 

Hittudományi Karának dékánja 

hirdette az igét. Öt vasárnapon 

helyettes- vagy vendégigehirdető, 49 

alkalommal Nt. Szigeti Miklós, a 

gyülekezet lelkipásztora hirdette Isten 

igéjét.  

 

Csoda, ahogyan a statisztika 

szerint teljesen kiegyensúlyozottnak mondható az istentiszteletek 

látogatottsága gyülekezetünkben. 2007-ben és 2008-ban 47, 2009-ben 51, 

2010-ben 45, 2011-ben 47, 2012-ben 49, 2013-ban 44, 2014-ben 46, 

2015-ben 43, 2016-ban átlagosan 45 felnőtt igehallgató volt jelen egy 

istentiszteletünkön. 

 

Ezt kiegyensúlyozottságot mutatja az is, hogy 2016-ban átlagosan 11 gyermek volt jelen egy 

istentiszteleten. A kismértékű, de folyamatos csökkenés annak tudható be, hogy a magyar iskolai 

foglalkozás után egyre kevesebb gyermek marad ott a templomban a vasárnapi iskolában. Hiszen 2015-

ben átlagosan 12 gyermek, 2014-ben 15, 2013-ban 16, 2012-ben 17 volt a statisztikai átlag.  

 

Isten iránti hálaadással köszönjük meg a sok áldozatos munkát a Kálvin Magyar Oktatási Szövetség 

vezetőinek, tanárainak és a gyermekek szüleinek. A magyar iskola szakszerű működése továbbra is 

pozitív hatással van gyülekezetünk gyermekmissziós munkájára!  

 

Konfirmáció – 2016-ban nem volt konfirmáció gyülekezetünk-ben.  

 

Keresztelés 
  

Május 22-én, vasárnap az istentisztelet 

keretében kereszteltük Jakab Levente csecsemőt – 

Jakab Lóránt és Jakab Dóra Gyöngyi kisfiát.  

 

Augusztus 6-án, szombaton szűk testvéri 

közösségben részesült a keresztség 

sákramentumában Nagy Katalin testvérünk.  
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Augusztus 28-án, szombaton Szomori Daniella Éva 

kisleány keresztelésének örvendezhettünk a családdal, Szomora 

Dániel és Varga Éva szülőkkel együtt.  

 

2016-ban két gyermek és egy felnőtt részesült a 

keresztség sákramentumában, és lett Isten szövetséges népe 

tagjává gyülekezetünk közösségében.  

 

Esküvő 
 

Május 21-én, szombaton 

templomunkban léptek házastársi szövetségre 

Tarkó Hugó Sándor és Rebecca Terry Horlyck. 

 

Temetés 
 

Január 16-án, szombaton Chilliwack-on 

búcsúztunk a fiatalon, 43 éven elhunyt Márton 

Tamástól, Márton János és Ida, gyülekezetünk 

presbiterének fiától.   

 

Március 14-én, hétfőn a templomban búcsúztunk 

a 90 évesen elhunyt Szigety Máriától szűk körben. 

 

Október 12-én, szerdán hirdettük a feltámadás 

evangéliumát Paksi Gyula gyászistentiszteletén a templomban.  

 

Október 14-én, pénteken Magyarországon elhunyt Máté Irén, volt kántorunk 

özvegye, közösségünk hűséges, szolgáló tagja.  

 

 „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 felében március kivételével minden 

hónapban tartottunk bibliaórát. A nyári két hónapos szünet 

után szeptembertől kezdődtek, és október kivételével 

minden hónapban voltak áldásos, lelkiekben építő 

alkalmaink. Köszönjük Dobos, Madari, Németh, Szigeti, 

Zathureczky családoknak a befogadást.  

 

Csendesnapok 
 

Hálát adunk Istennek, hogy tervezett 

évi két alkalmunkat áldásosan 

megtarthattuk csendesnapjainkat. 

Március 20-án, virágvasárnap a közös, 
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missziói ebéd után a hívők egységéről beszélgettünk. November 6-án vasárnap volt ismét csendesnap, 

témája a gyülekezet egysége volt.  

Köszönet Dr. Mészáros Margit presbiternek, aki a gondosan felkészül és vezeti az alkalmakat sokak 

épülésére, Isten dicsőségére! 

 

Koreai Amen Church-el és a filippin ACTS Church-el 
összevont istentisztelet 

 

2015-ben volt először templomunkban angol nyelvű, az 

épületünket bérlő, ott szolgáló koreai testvérekkel közös 

istentiszteletünk. A Koreai Amen Church, amely egy 

ifjúsági gyülekezet, már 10 éve használja templomunkat, 

Rev. David Choi lelkész vezetésével. Másfél éve az angol 

nyelvű, filippin hátterű ACTS Church is templomunkban 

tartja összejöveteleit Rev. Enrique Oro vezetésével. 

Összehangolva a három közösség (a miénket is beleértve) 

testvéri szeretetben, áldásosan, jó légkörben szolgálnak 

együtt Isten dicsőségére és valamennyiünk épülésére, 

javára.  

2016-ban egy alkalommal tartottunk közös 

istentiszteletet. Az alkalom levezetését Rev. 

David Choi és Rev. Enrique Oro végezték, Nt. 

Szigeti Miklós angolul hirdette az igét. Isten 

dicséretére közös zenekar kísérte a modern, angol 

nyelvű énekeket, amelyben gyülekezetünk 

zenészei, Madari Miklós, Madari Éva, Madari 

Mariann, és Szőke Szabolcs is szolgáltak.   

 

Potter’s Place Mission  
 

Rev. David Choi-on keresztül – aki a templomunkban 

szolgáló Amen Church lelkipásztora – Nt. Szigeti Miklós is 

bekapcsolódott már évek óta a Vancouver East Hastings-en 

folyó missziós gyülekezet munkájába. Nincstelenek, 

hontalanok, függőségekben, szellemi, lelki problémákkal 

élők közt 

folyik ez a 

szolgálat. 

Minden 

délben és 

este ingyen 

adnak ételt, 

amelyet összekapcsolnak istentisztelettel. Rev. Debora 

Chen vezető lelkész felkérésére gyülekezetünk is 

bekapcsolódott 2015 novemberétől a misszió munkájába 

– legyen ez a szolgálat is sokak épülésére és Isten 

dicsőségére!  
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Beszámoló a 2016-os évi kántori szolgálatról 
 „Tartsd meg azért békességben, Felséges Isten! 

E kicsiny seregecskét igaz hitben, Te tiszteletedben, Felséges Atya Isten!” 

(Magyar Református Énekeskönyv 152a:6) 

 

A 2016-os év kántori szolgálat egyik legkiemelkedőbb csúcspontjának tartom 

Madari Miklós hozzájárulását a zenei szolgálathoz.  

Egy nagyon foglalt és rohanással teli 2015 utén, úgy éreztem, hogy a családomra 

nem jut elég idő, alig látom őket. Munkával kapcsolatos elkötelezettségeink miatt 

csak vasárnap tudtunk együtt lenni, egyáltalán találkozni.  Ezért 2016 februárjában 

említettem Nt. Szigeti Miklósnak, hogy le szeretnék mondani a kantori pozícióról, gondolván, hogy nem 

tudom elkötelezni magam minden vasárnapi istentiszteletre, akármennyire is szeretném.  

Nt. Szigeti türelmesen meghallgatta és megértette problémámat. Miután együtt imádkoztunk, kis 

türelemre intett biztatván: „Hiszem, Isten gondoskodni fog a megoldásról”. Igaza volt. A megoldás 

Madari Miklós személyében jött, aki elvállalta, és kitűnően végezte a kantori szolgalatot, bármikor 

megkértem rá. Az év elején havonta egy-két vasárnap helyettesitett Madari Miklós, de nyáron elvállalta 

a kantori szolgalatot hosszú időre is, körülbelül 2 hónapra. Nagyon hálás vagyok érte Miklós, köszönöm! 

Május 29-én volt a hármas közös istentisztelet a Koreai Amen es az ACTS Filippin gyülekezetekkel. 

Madari Miklós kísérte a modernebb angol énekeket zongorán, Madari Éva és Mariann énekelt. Igazán 

csodálatos, hogy egy ilyen sokoldalú zenész család lett rendszeres tagja gyülekezetünknek. Köszönet a 

Madari családnak, hogy bekapcsolódtak a gyülekezet életébe nemcsak mint kiváló zenészek, hanem 

segítő kezük jelen van a gyülekezeti események sokaságában. Az Úr gondoskodott a megoldásról, mint 

Nt. Szigeti Miklós mondta, de közben túlszárnyalta képzeletünket csodalatos ajándékával. 

Sajnos egy állandó kórust nem tudtunk megszervezni. Mindenki nagyon foglalt, a távolságok nagyok, 

az én munkaidőm nagy ellentétben van mindenki máséval. Türelmesen imádkozom és remélem, hogy 

idővel ez az álom is megvalósul. 

Karácsonykor Orbán László harmonika és gitár játékát hallgathattuk orgonakísérettel, ami nagyon 

szép és különleges volt. Köszönöm László a kitűnő ötletet, kezdeményezést és a gyönyörű zenélést. 

Remélem, megismételjük az együtt játszást a jövőben!   

Visszatekintve a 2016-os évre, a 461. ének (egyik kedvencem) jut eszembe, ami szerintem jól tükrözi 

a gyülekezet életét az elmúlt évre: 

„Mindig velem, Uram, mindig velem, Még ha nem láthat is gyarló szemem! 

Azért ez énekem: Velem van Istenem, Velem van Istenem, mindig velem” 

 

Magyar Katalin – kántor 
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A Női Kör beszámolója a 2016-os évről 
 

A 2016-os év rendhagyó volt a Női Kör számára. A Faragó házaspár lemondása után Csapó Hajnalka 

vette át az elnökséget. Tervekkel, lelkesedéssel fogott munkának és segített az év folyamán (vásárlás, 

főzés, stb.) ahol és amikor tudott. Sajnos, egészségi állapota miatt ő is le kellett mondjon. Kívánunk neki 

jobbulást, erőt, jó egészséget.  

Köszönjük Németh Eszternek, hogy elvállalta a Női Kör pénztárosi munkáját. 

Isten kegyelme, hogy kirendelte mégis a munkatársakat, így zökkenőmentesen meg tudtuk szervezni 

és rendezni a gyülekezeti eseményeket, ebédeket. Egész évben volt vagy önkéntes jelentkező, vagy 

kérésre testvérek elvállalták, hogy segítenek. Szokásos eseményeinket rendben megszerveztük, 

alkalomról alkalomra más-más irányítókkal, segítőkkel. Különösen nagy öröm volt az őszi bazár 

megrendezésekor tapasztalt összefogás, amikor sok olyan testvérünk jött segíteni, akik most tették ezt 

első alkalommal. Itt hívnám fel a figyelmet arra, hogy a süteménykészítő csapatok több tagja is most vett 

részt először ebben a munkában (az eddigi résztvevőkön kívül, László Ildikó, Magyar Kati, Madari Éva, 

Werheffani Mariann, Sziguth Betty, Kovács Anikó, Dr. Mészáros Margit, Orbán Melinda). Nagyon jól 

éreztük magunkat, öröm volt együtt lenni.  

Szép eredménnyel zárult ez a bazár. A hurka és kolbászkészítésre, – köszönjük Faragóéknak az 

irányítást, Madariéknak, Szőkééknek, Sinkáéknak, Paulik Lilinek és mind a többieknek a közreműködést 

– önállóan ebédfőzésre is jelentkeztek új munkások (Szigeti Márta, Szőke Melinda). Jó érzés, hogy együtt 

tehetünk valamit a közösségért.  

Közösen megoldottuk a fogyó anyagok pótlását, vásárlását, úrvacsorák előkészítését. A kávé-, 

sütemény-, virágszolgálat 2016-ban jobban működött, mint azelőtt, de szeretettel kérünk, hívunk, várunk 

további segítőket. Minél többen kapcsolódunk be, annál könnyebb, mert oszlik a munka. Minél nagyobb 

a munkában résztvevők száma, annál erősebb a közösségformáló erő. Érvényes ez persze minden egyéb 

területen is.    

Pótolnivaló persze mindig van. Rendet kell raknunk és tartanunk a konyhában, hátul a kiskamrában, 

rendszeresen ellenőrizni a fogyó anyagot, virágokat megöntözni stb. Hálát adunk Istennek az 

indíttatásért, azért, hogy munkálkodik közöttünk. Bízunk benne, hogy rövidesen lesz valaki, aki el tudja 

vállalni ezt a felelősségteljes munkát, amivel a Női Kör vezetése jár, aki irányítani tudja és összefogni a 

munkát a jövőben. Természetesen nem marad egyedül, aki ezt vállalja, mert itt vagyunk, a többiek is, 

megtanuljuk egymástól. A lényeg az, hogy közösen dolgozzunk, de szükség van egy irányítóra, aki 

kézben tartsa a szálakat. 

Mindenkinek nagyon köszönünk minden segítséget, hozzájárulást. Kérjük Isten segítségét további 

életünkhöz, közös munkánkhoz, ahogy az Íge írja a Máté 9: 37-ben: "Jézus így szólt tanítványaihoz: Az 

aratnivaló sok, a munkás kevés, kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásba". 

 

Zathureczky Csilla – presbiter 

Köszöntés 
 

Ember tervez, Isten végez... és igaz ez a mondás, érvényes egész életünkre. Őszintén sajnálom, hogy 

rajtam kívül álló okok miatt nem tudtam eleget tenni a felvállalt feladatnak, de sajnos egészségi állapotom 

közbeszólt, és ezért kénytelen voltam lemondani a Női Kör vezető pozíciójáról. Csekély 33 évet töltöttem 

e közösségben Isten jóvoltából és mindenkor megtaláltam a módját, hogy hogyan szolgáljam és segítsem 

a templomunk közösségét. 

Ezután is arra törekszem, hogy segítségemmel támogatni tudjam a hívő társaimat, templomunkat. Mint 

hogy tények is bizonyítják, közösségünknek igen sok lelkes tagja van, merem remélni, hogy a 

legmesszebbmenőkig ők is híven szolgálnak az elövetkezendő időkben, addig is, míg meg nem találjuk 

azt a személyt, aki a Női Kör vezetését maximálisan fel tudja vállalni és segítséggel tovább működtetni. 

Mert közös erővel minden lehetséges! 

Sok szerencsét és a legjobbakat kívánom minden egyes hívő társamnak.  

Csapó Hajnalka – presbiter 
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Hittan? Vasárnapi iskola? Vallás óra? Magyar óra? Egyik 

sem – vagy mindegyik? 
 

Kavarognak a fejemben a gondolatok és fogalmak. Sokszor fogalmazódott meg bennem a kérdés. 

Hogyan is nevezzem a templom épületében zajló gyerekmunkák óráit?  

1. Hittannak hívhatnánk, hiszen azért járunk templomba is, mert hiszünk a bár nem látható, de a 

világmindenséget teremtő és irányító szerető Istenben és annak Fiában. Azonban a hit ajándék, 

éppen ezért nem tanítható, nem átörökíthető. Mindenkinek egyénileg kell kérnie, megtapasztalnia 

a hit valóságát.  Amint ezt átéljük rögtön a legszeretettebb gyermekeinknek is szeretnénk ezt az 

ismeretet átadni, legalább bizonyságtévő formában. Beszélnünk kell róla, ezért a hittan, mint 

fogalom megállja a helyét. 

2.  Vasárnapi iskola is hiszen már a neve is jelzi a helyét a naptárban. Isten szabaddá tette ezt a 

napot arra, hogy töltekezhessünk, felüdülhessünk. Mivel, kivel? Ővele, hogy a terheinket 

lerakhassuk, megpihenhessünk, és problémáinkra megoldásokat találhassunk abban az áldott 

közegben, ahol sokan ugyanezért a célért gyűlnek össze. S végül mindezekért áldhassuk nevét. 

Pont a gyerekeinket zárnánk ki ebből a lehetőségből, akiket a legjobban szeretünk? Dehogy! 

3. Vallás óra is egyben, mert református hitvallásunk – hála elődeinknek – szép hosszú múltra tekint 

vissza. A hiteles példaképek mai világunkban is elengedhetetlen szereplői gyermekeink 

becsületes, hívő emberré válásának folyamatában. Persze a történelem önmagában nem üdvözít. 

A vallás hit nélkül gyermekeinket sem juttatja a mennybe. 

4. Magyar órának is tekinthetjük a diaszpórában felnövekvő gyermekeknek azt a foglalkozását, 

ahol anyanyelvüket gyakorolhatják, ápolhatják. Hiszen nem kis távolságokat autózunk sokan, 

hogy Isten szavát mi is és utódaink is magyarul hallhassák.  

Jónéhányszor beszélgettem Istennel arról, hogy a gyerekek helyes nevelése érdekében tudjam lelkész 

feleségként jó irányba terelgetni a gyermekeket és a foglalkozások tartalmát. Mai tudásom szerint a 

gyermekórák valóban betöltenek jónéhány szerepet a templom falai között. Ezek a szerepek kiegészítik 

és támogatják egymást. Szükségeket töltenek be. Sokszor a gyermek szeretete hozza el a szülőket a 

templomba. Azonban ahogy egyéni életünkben is vannak prioritások, ugyanígy az órák tartalmának, 

felépítéseinek is vannak lényeges elemei 

1. A legfontosabb Isten és az Ő Fia, aki nélkül nincs élet, templom és fejlődés. Merjük hitünket 

megvallani a gyermekeknek és az új szülőknek! 

2. Legjobb tudásunk szerint szeressük a gyermekeket és az ő családjaikat! 

3. Amennyit az óra kerete enged tanítsuk őket helyes ismeretekre és adjuk át tudásunkat, 

amelyben az anyanyelvünk is lényeges szerepet tölt be! 

Hálával tartozom valamennyiőtöknek, akik ebben a „nagycsaládi” munkában az elmúlt évben is 

folyamatosan részt vállaltatok! Köszönöm Istennek, hogy 

ránk bízta ezeket a gyermekeket és, hogy kirendelte a 

szolgáló gyermekmunkásokat! Imádkozom érte, hogy a 

foglalkozások alkalmával sikerüljön megtalálnunk a fontos 

hangsúlyokat és a megfelelő egyensúlyt az órák funkciói 

között. 

„És végül, testvéreim, imádkozzatok értünk, hogy 

terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is.” 

(2Thesszalonika 3:1) 

Szigeti Márta - pedagógus 

 

 

Reményik Sándor: Templom és iskola – 

részlet  
 

E templom s iskola között  

Futkostam én is egykoron,  

S hűtöttem a templom falán  

Kigyulladt gyermek-homlokom.  

Azóta hányszor éltem át ott  

Lelkem zsenge tavasz-korát!  

Ne hagyjátok a templomot,  

A templomot s az iskolát!  
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Beszámoló a weblapjainkról, internetes megjelenésről 
 

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

Az elmúlt évben 506 látogatója volt a weblapnak, főleg Kanadából, Magyarországról és az USA-ból. 

Ez egy statikus weblap, elősorban arra szolgál, hogy könyebben megtaláljanak bennünket és az 

alapinformációk, amelyek nem változnak, elérhetőek legyenek. Ezt a funkciót a fizetett fődomain 

biztosítja, melynek éves díja májusban esedékes. A linkek segítségével lehet eljutni Nt. Szigeti Miklós 

blogjához és a presbitériumi hírlaphoz. 

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

Alig volt forgalom, mert elmaradtak a cikkek, az idehirdetéseket a presbitérium hírlapján közöljük. 

Továbbra is javaslom, hogy a Tárogatóban és más sajtóban megjelent cikkeket, valamint egyéb 

(teológiai) írásokat kellene tenni ide is rendszeresen, ahogy induláskor volt.  

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

A gyülekezet aktuális életéről itt lehet a legjobban tájékozódni. Általában minden jelentős eseményről 

készül beszámoló.  Az oldal látogatottsága a tavalyihoz képest jelentősen emelkedett. 22 országból volt 

látogatás, ebből rendszeresnek tekinthető: Kanada, Magyarország, Románia, USA, Svédország, 

Ausztrália, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, a többi országból 1-6 között volt a klikkelés. Ez részben annak 

is köszönhető, hogy rendszeresen felkerülnek az igehirdetések, melyek megtekinthetők az Igehirdetések 

főmenű ill, annak almenüpontjai alatt. Összesen 777 látogatója volt a weblapnak. Felhasznált tárhely: 

29% 

Facebook oldalunk sikeresen működik. Legutóbbi, karácsonyi műsorunk videója 1150 embert ért el: 

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

Egyház/549007498553004?fref=ts A presbitérium facebook csoportját is rendszeresen látogatják: 

https://www.facebook.com/groups/229259083839684/  A weboldalainkhoz, blogjainkhoz tartozó e-

mailekre is érkeznek információk, melyek továbbításra kerülnek a presbitériumhoz: 

vanemre1955@gmail.com;  emre.presbiterium@gmail.com 

A Facebook-tagok főleg a facebookról tájékozódnak, de továbbra is azt gondolom, hogy a 

weboldalakra is szükség van, nincs mindenki fent a facebookon és nem minden formátumot lehet feltenni 

a facebookra. Jól kombinálhatóak egymással az oldalalak. Az intereneten való megjelenés gyülekezeti 

életünk épülésére szolgál, kérem a testvéreket, látogassák rendszeresen és terjesszék az ismerőseik 

körében az oldalainkat, hozzászólásaikkal tegyék még élőbbé a honlapjainkat!  Terveink szerint a 

2017-es évben megvalósulnak az igehirdetések hangfelvételei.  

Dr. Mészáros Margit – presbiter, szerkesztő 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vancouveri-elso-magyar-reformatus-egyhaz.org/
https://vanemre1955.wordpress.com/
http://emrepresbiterium.wordpress.com/
https://www.facebook.com/pages/Vancouveri-Első-Magyar-Református-Egyház/549007498553004?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Vancouveri-Első-Magyar-Református-Egyház/549007498553004?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/229259083839684/
mailto:vanemre1955@gmail.com
mailto:emre.presbiterium@gmail.com
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Templom karbantartás beszámoló 2016 
 

„Avagy nem parancsoltam-é meg neked: légy bátor és erős? Ne félj, és ne 

rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened, mindenben, amiben jársz.” 

Józsué 1:9 

 

2016-ban is rajtunk volt az Úr áldása és gondoskodása, és folytathattuk a 

templom rendezését, használhatóbbá tételét a saját, és a bérlő gyülekezetek 

számára. Sokak segítettek és segítenek abban, hogy az épületben és 

környékén minden működjön. Köszönet érte, és az Úr áldása a segítő kezekre! 

 

Említésre méltó teendők voltak, többek között:  

- Két tanterem átrendezése, rendszerezése, polc cserék.  

- Kis, hátsó tároló teljes kipakolása, dolgok szanálása, megtartandó tárgyak rendszerezése.  

- A tanterem és folyosó rész feletti födém ledeszkázása, további tároló helyiség létrehozása. 

- Női WC mosdó csap javítása.  

- Női és férfi WC ablakok nyitószerkezetének újraépítése.  

- Templom külső falán levő grafiti eltávolítása, amennyire lehetett a sajátos felületről.  

- Átmeneti tanterem kialakítása a két emeleti ajtó közt. 

 

2017-re átnyúló, már folyamatban lévő teendők:  

- A harmadik gyülekezet utcai hirdetőtáblájának elhelyezése.  

- Konyhai mosdó cseréje.  

- A Kálvin Oktatási Szövetség külső támogatásával beszerzett tantermi kép- és hangtechnikai 

eszközök bezsrelése, minhárom tanterembe.  

Németh Zoltán – presbiter, műszaki gondnok 

 

 

 

                     Előtte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utána: 
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Tervezett rendezvényeink  
2017. évben 

 

Január 1. vasárnap –  Újévnapi istentisztelet, úrvacsoraosztás. 

 

Február 19. vasárnap –   Gyülekezeti Közgyűlés.  

 

Március 5. vasárnap –   Böjt első vasárnapi úrvacsoraosztás. 

 

Március 11. szombat –   Tavaszi Bazár. 

 

Április 9. virágvasárnap –   missziói ünnepi ebéd és csendesnap.  

 

Április 14. nagypéntek –   Jézus váltsághalálára emlékező istentisztelet. 

 

Április 16. húsvétvasárnap –  Ünnepi istentisztelet úrvacsoraosztással. 

 

Április 30. vasárnap –   közös istentisztelet a Koreai Amen Church-el és a Filippin ACTS  

Church-el.  

 

Május 7. vasárnap, anyák napja – Ünnepi ebéd, műsor. 

 

Június 4. pünkösdvasárnap –   Úrvacsoraosztás.  

 

Június 18. vasárnap –   Apák napja, ebéd, műsor, egyben iskolai évzáró ünnepség. 

 

Július 30. vasárnap –   Piknik a templomban. 

 

Augusztus 20. vasárnap –   Magyar államalapítás, új kenyér ünnepe, úrvacsoraosztás. 

 

Augusztus 25 péntektől 27 vasárnap délutánig – Gyülekezeti családos csendeshétvége, Camp Luther,  

Mission, BC. 

 

Szeptember 24. vasárnap –   Magyar Iskola tanévnyitó, közös ebéd. 

 

Október 15. vasárnap –   Gyülekezeti Csendesnap 

 

Október 29. vasárnap –   Új bor, reformáció ünnepe, úrvacsoraosztás. 

 

November 5. vasárnap –   Ünnepi ebéd, Pintér Béla koncert – Magyar Ház. 

 

November 25. szombat –  Őszi-téli bazár. 

 

November 27. Advent első vasárnap –  Úrvacsoraosztás. 

 

December 24. Advent 4. vasárnap –  Ebéd, gyermekkarácsonyi ünnepség. 

 

December 25. hétfő –   Karácsony napja, úrvacsoraosztás. 

 

December 31. vasárnap -   Óévzáró istentisztelet. 
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ELSŐ MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZ  

(KÁLVIN, VANCOUVER 1955)  
Gyülekezeti közgyűlés, 2016 február 21, istentisztelet után. 

Jelen van 28 fő. 

                           

1. Ima, közös éneklés. 

2. Jegyzőkönyv, 2015 február 21, közgyűlés: Dr. Mészáros Margit / Németh 

Eszter / elfogadva. 

3. Szolgálati ágak jelentéseinek elfogadása. 

3.1. Magyar Kati kántor hálás, hogy a gyülekezethez csatlakozhatott. Kér alkalmanként egy-egy szabad 

vasárnapot családi okokból, Madari Miklós és fia, Péter vállalják a helyettesítést. 

3.2. Gyermekmunka: Szigeti Márta: nagyon komoly, erdeményes munka folyik a gyermekek körében, 

de utóbbi időben csökkent a gyermekek istentiszteleten való részvétele, szükség van rá, hogy a Magyar 

Iskola és a gyülekezet egymást kiegészítse, együtt működjék. Hozzászólások: 

- magyar óra előtt áhítat, havi egyszeri gyermek áhítat magyar oktatás helyett a szülők bevonásával, 

szülői értekezleten beszélgetni, ha a szülők nem hozzák a gyermekeket hittanra, honnan tudják, hogy 

miről marad le a gyermek, kisgyerekkortól kell nevelni a gyermekeket (H. Enikő);  

- a szülők felelőssége nagyon fontos, esetleges "pot lock"-kal egybekötött áhítat (Dr. M. Margit);  

- kirándulás, busz utazáson tanítani, a szülők nem tudják, mit mulasztanak (D.  Andi);  

- nem lehet erőszakolni, a tapasztalatok alapján a szülők nem partnerek ebben, még több gyerek 

elmaradna (Németh Zoltán); 

- rendszeres énektanulás bevezetése (Szőke Szabolcs);  

- magyar tanítás keretében a keresztyénség történelmét tanítani, gyermekek és szülők együtt, hogy 

megismerjék, miért is jó keresztyénné válni (Magyar Kati);   

- Isten segítségét kell kérni (Zathureczky Péter);  

- kettős misszió: Istenhez közelebb kerülés, közösségépítés: gyermekek, szülők integrálása. (Herczeg 

Misi);  

Szigeti Miklós lelkipásztor: nagyon fontos téma, imádkozik a probléma megoldásáért. A lelkipásztor 

köszönetet mond mindenkinek az év folyamán tanúsított sok-sok segítségért. 

4. Vagyongondnokok: Márton János, Németh Eszter vállalják, lelkipásztor beszél Demeter Zoltánnal 

és Kollár Zoltánnal, kérve, hogy továbbra is vállalják. Jav./ tám. Németh Zoltán / Faragó Antal /elf. 

Ellenőrök: Páll Árpád, Géczi Enikő, vállalják. Jav. / tám. Márton Ida / Zathureczky Csilla / elf. 

5. Aktuális témák, 5.1. Hálaadás: 

- költségvetés: lásd beszámolófüzet, egyenlegek rendben;  

- adakozás: a Női Kör bevétele valamennyit csökkent, általános adakozás kismértékben nőtt;  

- "Csendesnap", évi két alkalom, növekvő létszámmal; Koreai gyülekezettel közös istentisztelet; 

- misszió: havonta hontalanok megsegítése, alkalmanként közösségek támogatása; 

5.2. Célok: - templom bérbeadása az ACTS Philippine gyülekezetnek, kb. 25-30 fő. Részletek és 

szerződés intézése folyamatban, havi $1100.00 (egyezer egyszáz)-ért. 

- missziót bővíteni; beteglátogatás több gyülekezeti tag bekacsolódásával;    

Beszámolófüzet együttes elfogadása: Dobos A. / Balatoni Gy. / elf. 

6. Egyéb felmerülő témák: General Assembly "Study Guide" a gyülekezeteknek az azonos neműek 

egyházon belüli hivatalos elfogadására.  Az EMRE hitvallása és állásfoglalása erre vonatkozóan már 

előző kérés alapján megszületett, a lelkipásztor továbbította a szükséges hivatalos fórumoknak.    

"Overture"-t beküldeni, ez feltétel, hogy a 2016-os General Asembly-n tárgyalják. Javasolja Nt. Szigeti 

Miklós, támogatja Mihály Marika, egyhangúlag  megszavazva. 

7. Zaroóima. 

 

 

 

Nt. Szigeti Miklós, lelkipásztor                                                Zathureczky Csilla, presbiter-jegyő  

 


