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Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja  7. évf.   2010/2
	

 A Magyar Református Sze-
retetszolgálat által meghirdetett 
Kárpát-medencei református ön-
kéntes nap tennivalóiból Ipolyság 
is jócskán kivette részét. A má-
jus 21-22-kei akción az ipolysági 
Fegyverneki Ferenc Közös Igazga-
tású Katolikus Iskola, az ipolysági 
református gyülekezet, a 27. számú 
Szent Imre ipolysági cserkészcsa-
pat és az ipolysági állami gimná-
zium egy tagja szorgoskodott. Vá-
logattuk a szeretetszolgálat által 

összegyűjtött ruhákat, lefestettük az 
óvoda kerítésének egy részét, kipa-
koltuk az önkormányzat által kije-
lölt raktárhelyiséget, kitakarítottuk 
a város egy részét és eltávolítottuk 
a kálvária mellett működő illegá-
lis szemétdombot. A szemétszedés 
volt a legnehezebb munka, de ös-
szefogással megoldottuk. A munkát 
sikerrel fejeztük be a kora délutáni 
órákban, mert a közel 50 emberből 
álló társaság nagyon ügyesen vé-
gezte el a rábízott munkát. 
 A visszajelzések az önkén-
tes nap teljesítményéről pozitívak 
voltak, kisebbek és nagyobbak 
egyaránt bekapcsolódtak
a munkába. Alig várják, hogy jövő-
re is sikeresnek mondhassák ezt a 
napot. Áldás, békesség!

Katona Attila
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Istentisztelet minden vasárnap 11.00 órai kezdettel.
Imaóra minden vasárnap 15.00 órakor az Oros Optikában.
Bibliaóra csütörtökönként 17.00-tól az Oros Optikában.
Filmklub: Minden hónap második keddjén 17.00 órakor.
KT szerdánként
Hittanok:

	
 Hétfő:  08.00 Fegyverneki Ferenc Egyházi Gimnázium
 Szerda:  10.50 Pongrácz Lajos Alapiskola
   11.45 Pongrácz Lajos Alapiskola
   12.35 Pongrácz Lajos Alapiskola
   13.25 Pongrácz Lajos Alapiskola
 Csütörtök: 15.30 Hitan a bibliaórás teremben 
 Péntek:     07.55 Pongrácz Lajos Alapiskola
   09.55 Pongrácz Lajos Alapiskola
   10.50 Pongrácz Lajos Alapiskola
   12.10 Ipolyszakállos
A többi hittan jelenleg megbeszélés alatt van. Az órarendvátozás így a  tanév 
elején még lehetséges... 

»
»
»
»
»
»

További alkalmaink:

2010. október 24. Újbor. Úrvacsorás istentisztelet.
2010. október 25. - 15.00 Az Aszódi Református Egyházközségből tesznek 
látogatást gyülekezetünkben. 
2010. október 31. 11.00 órakor reformációs istentisztelet.
Minden hónap első vasárnapján ifjúsági istentisztelet 11.00 órától.

Szeretettel értesítjük a gyülekezetet, hogy a bibliaórás terembe egy ke-
resztyén online könyveboltot hoztunk létre. A könyvek, ajándéktárgyak,  
megtekinthetők a www.magveto.sk weboldalon. 

Keresztyén online könyvesbolt
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2010. április 2-3. Hodossi Sándor, a debreceni Kölcsey Ferenc Refor-
mátus Tanítóképző Főiskola docense látogatta meg gyülekezetünket 
családjával.
2010. április 19. Vödrös Attila testvérünk meghívására, a budapesti 
Tolcsvay Klub meghívott vendégeiként beszélgettünk egyházunk, egy-
házközségünk ill. a felvidék helyzetéről. 
2010. május 2. A keresztség sákramentumába részesítettük Sztranyák 
Péter testvérünket. 
2010. május 8. Elkísérük utolsó útjára Pálinkás Etelka testvérünket. 
2010. május 18. Szeretethíd (Lásd a fő oldalon.)
2010. május 23. Felnőtt konfirmáció. Števčat István tett bizonyságot 
gyülekezetünkben hitéről, s nyert felvételt egyházunkba.
2010. május 29. Gyülekezeti nap Kissék méhészetében.
2010. május 30. A keresztség sákramentumába részesítettük Szikor Ben 
testvérünket.
2010. június 13. A perőcsényi testvérgyülekezetünkbe látogattunk el. 
2010. június 18. Elkísérük utolsó útjára Korpás Pál testvérünket. 
2010. június 20. Lelkészünk és gondnokunk a Pócsmegyeri és Leányfa-
lusi gyülekezetbe vitték Urunk bizonyságtételét. 
2010. június 26. A Kölesdi Református Egyházközségtől látogattak meg 
bennünket. 
2010. július 25. A Pasaréti Református Egyházközségből látogatták meg 
gyülekezetünket. 
2010. július 31. Végh Adél és Izsmán Jónás házasságot kötöttek templo-
munkban.
2010. augusztus 28. Oros Beáta és Marek Staňo házasságot kötöttek 
templomunkban. 
2010. szeptember 4. Az Uelseni Holland Református Egyházközség  
látogatása gyülekezetünkben.
2010. szeptember 18. Kassai Zsuzsanna és Saróka Ferenc házasságot 
kötöttek templomunkban. 
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Képes Krónika
2010. május 29-én tartottuk immár hagyományosan a gyülekezeti napot, 
Kissék méhészetében. A kezdő áhítatot Izsmán Jónás tartotta a Lukács 
12,4-9 alapján. Az igei rész után gyülekezetünk két ifjú tagja ifj. Marton 
Imre és Panyi Krisztián készítette akadálypáján kellett a résztvevőknek 
minél ügyesebben átmennie.  A finom ebéd után a fiatalok Bystrá Kata-
linnal játszottak tovább a felnőttek pedig beszélgettek a finom sütemé-
nyek, pogácsák, pizzák mellett. 
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 Gyülekezetünkben ebben az időszakban két szeretett testvérün-
ket is elveszítettünk. Rájuk emlékezünk...

Kései búcsúz-
tató Pálinkás-
né     Szabó 
Etelka tanár-
nőtől.
Az idei év má-
jus 8-án várat-
lanul eltávozott 

az élők sorából volt kolléganőnk, 
az ipolysági Szakközépiskola egy-
kori tanárnője. Akik ismerték őt, 
megrendülve fogadták a gyász-
hírt, hiszen annak ellenére, hogy a 
nyugdíjas éveit élte, mindig talált 
magának elfoglaltságot családtag-
jai körében, akiknek igyekezett 
segíteni mindennapi munkájuk-
ban. Úgy ment el, mint ahogyan élt 
– csendben, belenyugodva a sorstól 
kapott jó és rossz dolgokba. Mi pe-
dig rádöbbentünk: hát ilyen gyenge 
szálakon tartja a  sors emberi éle-
tünket? Akaratlanul is visszaperge-
tem azokat az éveket, amelyeket az 
iskolánk falai között velünk töltött. 
1964. szeptember 1-jén egy új, fi-
atal tanárral gyarapodott iskolánk 
tantestülete. A Komenský Egye-

tem magyar szakán jól felkészül-
ten, nagy tenniakarással kezdte el 
munkáját, a tantestületben inkább 
visszahúzódónak, magábazárkó-
zónak tűnt. Mint a magyar nyelv 
és irodalom tanára tudatosította, 
hogy nem könynyű feladatot vál-
lalt. Mert az anyanyelv tanítása a 
szülői házban kezdődik, amikor 
édesanyja szavait igyekszik elsajá-
títani az újszülött csemete. Ezekre 
az alapokra kell a tanuló ismerete-
it építeni úgy, hogy az érettségiig 
megértse és megszeresse Petőfit, 
Aranyt, Kisfaludyt és Kölcseyt. Ha 
ez nem sikerül, a tanítás csak rész-
ben teljesítette kitűzött célját. Etel-
kának ez sikerült, bizonyítja ezt 
volt diákjainak nagy száma, akik 
eljöttek az ipolysági temetőbe vég-
ső búcsút venni tőle. Iskolánkon 
nyolcszor kellett vállalnia tanításon 
kívüli feladatként az osztályfőnöki 
órák keretében zajló közösségépítő 
szerepkört is. Élete párját is isko-
lánk falai közt találta meg. Talán
két évvel később új testnevelőta-
nár kezdte meg közöttünk munká

I n  m e m o r i a m
Pálinkásné Szabó Etelka
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ját. A két fiatal pedagógus kezdeti 
szimpátiája házassággal végződött. 
Közös volt a munkahelyük, közös 
lett az életük is, közösen nevelték 
mindkét fiukat. Foglalkoztat most 
engem a gondolat: milyen kitünte-
tést kellene adni búcsúzóul elhunyt 
kolléganőnknek? Iskolaügyünk 
ilyet még nem hozott létre. Legin-
kább talán a „Hűségért!” emlék-
érmet adnám neki, hiszen jóban-
rosszban kitartott iskolánkon, ez 
maradt egyedüli munkahelyként 
feltüntetve az életrajzában. Az 
anyanyelv tanításában végzett ki-
tartó munkásságáért is kiérdemelte. 
Nehéz megfogalmazni a búcsú sza-

vait, hogy azok kifejezzék diákjaid, 
munkatársaid és talán a családod 
gondolatait is. Nagy írónk, Jókai 
Mór sírján olvastam kőbe vésve a 
következő szép szavakat, fogadd ezt 
emlékezésünk jele gyanánt: „Ami 
bennem lélek van, veletek marad. 
Ott fog lenni köztetek tovább-
ra is. Megtalálsz virágaid között, 
amikor elhervadnak. Megtalálsz a 
falevélben, amikor ágáról lehull. 
Meghallasz az esti harangszóban, 
amikor épp elenyészik ... S amikor 
megemlékezel rólam, mindig arc-
cal szemközt fogok veled állni!” 

Danis Ferenc 
nyugalmazott igazgató

	 1940. decem-
ber 16-án szü-
letett az érsek-
újvári járásbeli 
Újlóton, ahol a 
lakosság nagy-
jából egytizede 
magyar refor-

mátus, fennmaradó része pedig ró-
mai katolikus és szlovák. A szlovák-
nyelv-ismeretet, a más felekezetűek 
és nemzetiségűek tiszteletét, valamint 
a föld és szülőföld iránti szeretetet itt 
szívta magába egy egész életre úgy, 
hogy később vállalt új otthonában, az 
Ipoly mentén is kamatoztatni tudta.
 Az érsekújvári magyar gim-
názium elvégzése után a pozsonyi 

Komenský Egyetemen szerzett diplo-
mát magyar-szlovák szakon. Főisko-
lai hallgatóként az Új Szó napilapnál 
volt fordító. S talán ott is marad, ha 
nem enged az akkori ipolysági gim-
náziumi igazgató hívó szavának. En-
gedett, mert tanítani akart, és 1963-
tól egészen 2001-es nyugdíjazásáig 
nemzedékeknek oktatott szlovákot, 
magyart - majd később filozófiát, eti-
kát és polgári neveléstant is - az ipoly-
sági magyar gimnáziumban. Olvasó-
kört szervezett, részt vett tankönyvek 
összeállításában, véleményezésében. 
A tanintézménynek a rendszervál-
tást követően rövid ideig igazgatója 
is volt. Pedagógusi pályáját csak az 
utolsó Mečiar-kormány idején kine

Korpás Pál
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vezett SNS-es iskolaigazgató törte 
meg azzal, hogy egyik napról a má-
sikra elbocsátotta. Akkor nemcsak a 
pálya, hanem az ember is megtört. 
Igazát perrel harcolta ki később.
 Ipolyságon kezdettől tevé-
keny részese volt a magyar - s egyál-
talán: a városi, régióbeli - kulturális 
tevékenységnek. Sokadmagával ko-
vásza igyekezett lenni a Csemadok 
munkájának: a tömegeket megmoz-
gató író-olvasó találkozókra és más 
rendezvényekre bizonyára sokan 
emlékeznek. Később - 1990-től két 
évtizeden át - a városi képviselő-tes-
tület tagjaként is a kultúra, valamint 
az iskolák és egyházak támogatá-
sát tekintette egyik fő feladatának.
 1968-ban bekapcsolódott a 
Magyar Ifjúsági Szövetség munkájá-
ba. 1989 után tagja volt a Szlovákiai 
Magyar Pedagógusok Szövetségé-
nek, részt vett az ipolysági reformá-
tus gyülekezeti élet újraindításában. 
Mindvégig éberen figyelte a szlo-
vákiai, szlovákiai magyar és össz-
magyar közügyeket. Előbb a Füg-
getlen Magyar Kezdeményezésnek 
és jogutódjának, a Magyar Polgári 
Pártnak, később a Magyar Koalíció 
Pártjának volt a tagja - a városi ön-
kormányzati testületben is ezeket a 
politikai erőket képviselte. Érettségi 
elnökként, országos rendezvények 
résztvevőjeként Dél-Szlovákia-szer-

te sok pedagógustársával ismerke-
dett meg, barátkozott össze. Segítet-
te, figyelte Ipolyság kapcsolattartását 
a szomszédos magyarországi régiók-
kal is, különösen a testvérváros Vác-
cal, ahol az ipolysági reformátu-
soknak testvérgyülekezete is van.
 A Honti Lapoknak majdnem 
két évtizeden keresztül szerkesztője, 
korrektora volt; nemcsak saját gon-
dolatait, eszmefuttatásait közölte a 
havilap, hanem annak hasábjain a he-
lyi és környékbeli események hű kró-
nikása is volt. Betegségéig alig akadt 
ipolysági kulturális vagy más városi 
rendezvény, amelyen ne lett volna 
ott - tevékeny vagy támogató rész-
vételére mindig számítani lehetett.
 Pedagógusi és közéle-
ti munkáját számos díj ismeri el.
 Családot is Ipolyságon alapí-
tott: 1970-ben kötött házasságot Sza-
bó Margittal, akivel 40 évet éltek hű-
ségben, szeretetben. Két gyermeket 
neveltek fel: Ildikót, aki pedagógus 
és Árpádot, aki újságíró-szerkesztő. 
Felesége révén ismerte meg Százdot, 
ahol családjával sokat és szívesen 
tartózkodott, itt hódolt egyik nagy 
kedvtelésének, a kertészkedésnek is. 
Korpás Pál öt kisunokát hagy itt úgy, 
hogy mindvégig egyik legnagyobb 
fájdalma az volt: nem kísérheti tovább 
figyelemmel a felcseperedésüket.

“Akik szerettek minket és akiknek segítettünk, azok akkor is emlékez-
ni fognak ránk, ha minden nefelejcs elhervadt már a sírunkon.” 

Spurgeon
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 Jelenlévők: Bakai Péter, 
Dombi Lenke, Horváth László, 
Mészáros Lajos presbiterek, Oros 
Zoltán gondnok és Izsmán Jónás 
lelkész
 Oros Zoltán, gondnok be-
számolt a Bielefeldi útról. Elmond-
ta, hogy egy 1965-ben épült temp-
lomot bontottak le, mivel kihalt a 
gyülekezet, és az önkormányzat 
úgy döntött, hogy le kell bontani 
az épületet és lakóparkot építenek a 
helyébe. Sikerült 2-3 nap alatt szét-
szedni a belső borítást, a márvány-
lapokat, ablakokat, ajtókat kiszed-
ni. Ezenkívül elhoztuk a padokat, 
két úrvacsorai asztalt és  a szószé-
ket is. 
 Lehetőségünk lett volna el-
hozni egy féltonnás harangot, amit 
azonban hely hiányában nem  tudtak 
felrakni a kamionra, de megígérték, 
hogy egyszer elhozzák hozzánk.
 A következőkben gond-
nokunk elmondta, hogy a helyi 
aligazgatónak elpanaszolta, hogy 
cserépre lenne égető  szükségünk, 
hogy a parókiánkat tető alá tudjuk 
hozni. Az utolsó nap az igazgató el-
vitte őt egy volt diákszállóhoz, ami 
szintén le lesz bontva, noha 5 éve 
csináltak a lapos tető helyett sátor-
tetőt. Ígéretet tett, hogy a mintegy 
400 m2 cserepet ill. a gerendázatot 
is elhozhatjuk július folyamán. 

 A presbitérium egyhangúlag 
engedélyezte az újbóli németor-
szági utat. Amennyiben lehetséges 
fel lehet kérni egy ácsot, akinek 
a munkadíját kifizetnénk, hogy 
menjen el a csoporttal és irányítsa 
a tetőszerkezet szétszerelését.  Ha 
felfér minden és még marad hely, 
akkor a harangot is el lehet hozni. 
	
 Izsmán Jónás, lelkész be-
számolt a Pro Christo nonprofit 
szervezet átírásának jelenlegi hely-
zetéről. Elmondta, hogy az ügyvéd-
nő még a nyár folyamán elvégzi a 
szükséges tennivalókat, így mivel a 
szervezet már régebb óta működik, 
szeptemberben már regisztráltat-
hatjuk magunkat a 2% igénylésére. 
A nonprofit szervezetbe a lelkészen 
kívül még három személynek szük-
séges lennie, így a szervezet veze-
tőségébe Oros Zoltán, gondnok, és 
Sztranyák Éva ill. Bakai Péter pres-
biterek lettek  beírva. Az eddigi-
ekhez képest annyiban változik az 
alapszabály a vezetőség választás-
sal kapcsolatban, hogy a jelenlegi 
4 éves választási időszak meg nem 
határozott időre íratik át. 

 Izsmán Jónás felvetette, 
hogy októbertől próbaképpen if-
júsági istentiszteletet lehetne tartani 
minden hónap első vasárnapján, 

A presbitérium 2010. július 8-i üléséről
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a fiatalok jobb megszólítása ér-
dekében. Ez annyi változást hoz-
na, hogy ilyenkor főképp ifjúsági 
énekeket énekelnénk, amibe bele 
lehetne vonni a gyülekezet zenéhez 
értő fiataljait is. Magán a liturgia 
menetén nem lenne változtatás. 
 A presbitérium egyhan-
gúlag elfogadta a javaslatot.
 A presbitérium e javaslat 
kiegészítéseként határozatba hozta, 
hogy ezeken az istentiszteleteken a 
konfirmáció oktatásra járó fiatalok-
nak  a részvétel kötelező.

 Mészáros Lajos presbiter, 
a gyülekezet pénztárosa elmondta, 
hogy többen vannak akik konfir-
máltak és nem fizetnek egyházadót 
-sokszor még a szüleik sem. Kérte 
a lelkészt, hogy legyen komolyab-
ban véve ez a nyilvántartás és le-
gyenek megszólítva azok akik nem 
fizetnek egyházadót.

 A presbitérium egyetértett 
a felvetéssel, megkérte Izsmán Jó-
nást és Mészáros Lajost, hogy ősz-
re írják össze az adót nem fizetőket, 
és legyenek a lelkész által megszó-
lítva.

 Izsmán Jónás, lelkész hivat-
kozva a presbitérium döntésére mi-
szerint először a gyülekezeti köz-
pontunk parókia részét fejezzük be, 
kérte a presbitérium mérlegelését 
egy kivétel meghozatalára. Német-
országból sikerült olyan ablakokat 
hozni, amelyek beillenek az imaház 
részéhez be lehetne helyezni, hogy 
az imaházban elraktározott dolgok 
ne legyenek kitéve az időjárás vi-
szontagságainak. 
 A presbitérium egyhan-
gúlag megszavazta, hogy legyenek 
betéve az ablakok. 

Izsmán Jónás

Támogatóink

2009. április 1-e és 2010. szeptember 15-e között a következő adományok érkeztek gyü-
lekezeti központunk támogatására:

- Református egyházközségektől: Dunavarsányi: 100 €, Gyulafirátóti:  2 000 Ft, Ne-
kézsenyi: 5 000 Ft, Kádártai: 5 000 Ft, Gyula-Gyulavári:  5 000 Ft, Budapest - Kálvin 
téri:  50 000 Ft, Milotai:  5 000 Ft, Szeged-Honvéd téri: 20 000 Ft, Tiszaföldvári: 1 
000 Ft, Mádi:  40 000 Ft, Pócsmegyeri és Leányfalusi:  150 000 Ft, Tótvázsonyi: 10 000 
Ft, Kölesdi: 20 000 Ft, Pasaréti: Kérésükre nem tüntetjük fel., Uelseni: 305,22 €.

- Magánszemélyektől: 12 személytől összesen 720 €  és 5 000 Ft adomány érkezett.
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	 Mennyi az egyházadó?	Ez	
gyülekezetenként változó, a gyüle-
kezet presbitériuma állapítja meg. 
Az	Ipolysági	Református	Egyhákö-
zség presbitériuma utoljára a 2008 
december 22-i presbiteri gyűlésen a 
hetedik pontban foglalkzott a kér-
déssel és 4 €-ban határozat meg a 
helyi egyházadót. (A gyakorlatban 
ez azt jelenti gyülekezetünkre le-
bontva, hogy 50 adófizetőtől évente  
200 eurós bevételünk van.)
	 Hova, kinek megy ez a 
pénz, mire használják fel? Ez a 
pénz az egyházközség tuljadona. A 
gyülekezet ebből fizeti az egyház-
megyei járulékot az egyhézmegyé-
nek és a Közalapi adót az Egyete-
mes Egyháznak. Az egyházmegyei 
járulék az adott gyülekezet adófi-
zetőiként 2,40 €. A Közalapi adó 
2010-ben adófizetőnként 2,50 volt 
plusz a bérletekből származó be-
vételek 0,05%-a. Ezek a költségek 
minden évben növekedni fognak 
egész 2020-ig, ugyanis a Szlová-
kia Református Keresztyén Egyház 
1/2009-es törvénye a 4. paragrafu-
sának harmadik pontja kimondja:  
	 „Az egyházközség választó-
jogú tagjai utáni járulék (választói 
járulék) mértéke 2010-ben válasz-
tójogú egyháztagonként 2,50 euró. 

A járulék mértéke 2020-ig minden 
évben az előző évihez képest 0,50 
euróval nő választójogú egyházta-
gonként.”
 (A példánál maradva ez an-
nyit jelent, hogy a 200 €-ból 120-at 
az egyházmegyének 125 €-ót pedig 
az Egyetemes Egyháznak küldünk 
át. Vagyis máris mínuszban va-
gyunk és 45 eurót a perselypénzek-
ből vagy az adományokból kellett 
pótolni, és ehhez még nem számol-
tuk a garázsbérért való jövedelem 
amiért 2009-ben 11 eurót fizettünk 
az Egyetemes Egyház Közalapjá-
ba.)
	 Kié lenne az egyházadóból 
fennmaradt összeg? Az egyháza-
dóból fennmardt összeg az egyház-
község kasszájában marad benn, 
vagyis az az egyházközséget illeti. 
A közhiedelemmel ellentétben sem 
a perselypénz, sem az egyházadó, 
sem az adományok nem tartoznak 
a lekész bevételei közé. Ezek teljes 
mértékben a gyülekezetéi.
	 Mi történik az elküldött 
pénzzel az Egyetemes Egyház-
ban? A befolyt összegeket külön-
böző alapokba helyezik mint pl. Az 
építkezési, egyházépítő (missziói), 
operatív és személyi keret. (1/2009 
törvényben részletesen le van írva 

Kérdések az egyházadóról
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melyik alap mit működtet. Letölt-
hető innen: www.reformata.sk). 
Az ezekbe az alapokba benyújtott 
kérelmeket aztán ebből a pénzből 
támogatják. Vagyis ezeknek az ala-
poknak a célja, hogy támogatást 
nyújtson az egyházközségeknek 
épületeik felújításához, új épület 
építéséhez, előre nem látható ese-
mény által károsodott épületeik fel-
újításához, egyházépítői és misszi-
ói programjaik megvalósításához.
	 Kinek kell fizetni az egy-
házadót? Minden önálló egyház-
tagnak, vagyis aki konfirmált és 
állandó lakhelye szerint illetékes 
egyházközségben gyakorolja val-
lását. Lényegében ezzel is bizony-
ságot tesz arról, hogy a gyülekezet-
hez tartozik, azt aktívan támogatja 
és szeretne élni a gyülekezet kínál-
ta lehetőségekkel: a keresztelővel,  
házasságkötéssel, temetéssel stb. 
Az Egyetemes Egyház új törvény-
tervezetében példának okáért benne 
van az is, hogy aki nem fizetett egy-
házadót az csak akkor temettethetik 
el, ha visszamenőleg 5 évre kifizeti 
az egyházadót. Persze ehhez az is 
hozzátartozik, hogy az egyházadó 
fizetése nélkül nem is lenne jogo-
sult az említett „szolgáltatásokra“.
	 Miért akarja az egyház 
feljebb vinni a Közalapba befize-

tett összeget? El tudom képzelni, 
hogy valaki kapásból rámondja, 
hogy azért mert pénzéhes. A háttér-
ben azonban látni kell, hogy egy-
részben egyre több gyülekezetünk 
szorul segítségre, mint például mi 
is az építkezésünkhöz másrészt pe-
dig az egyháznak is fel kell tudni 
magát tartani. Elképzelhető, hogy 
hamarosan eljön az az idő -hisz a 
parlamentben már beszéltek róla-, 
hogy az állam nem dotálja tovább 
a lelkészek fizetését, így a gyüleke-
zetnek kell eltartani lelkészét. Az 
egyház megpróbál erre felkészülni, 
hogyha eljön az idő a szegényebb 
gyülekezeteknek akik nem tudnák 
eltartani a lelkészt segíteni tudja-
nak. Az ószövetségi időben ezt a ti-
zed adásával oldották meg, vagyis 
a jövedelem tizedét adták az adott 
rabbinak. Vajon innen jöhetett az 
a  szokás, hogy csak akkor lehetett 
istentiszteletet tartani, ha legalább 
tízen voltak? Elméletileg lehetsé-
ges, hisz akkor jött össze a rabbi-
nak az átlag fizetés. Megállapíthat-
juk tehát, hogy egyházunk nehéz 
döntések előtt áll, éppen ezért fon-
tos imádkozni vezetőinkért, hogy 
bölcs döntéseket tudjanak hozni, és 
Isten vezesse őket az Akarata sze-
rinti úton. 

Izsmán Jónás

A templomépítés történetét helyszűke miatt a következő számban foly-
tatjuk csak, ha lehetséges lesz hosszabb terjedelemben. 



Az Ipolysági Református Egyházközség folyószámlája: 0028611663/0900
Adományaikat, illetve az egyházfenntartási járulékot (4 €) az 
istentiszteleti alkalmak előtt vagy a fenti számlaszámra juttathatják el. 

E lap megjelenését  egy magát megnevezni nem kívánó család támogatta.

Cím: Izsmán Jónás (Oros Optika), Hlavné námestie 20; 936 01 Šahy; 
Tel.: 0904-941-236 email: izsmanjonas@gmail.com  web: ipolysag.try.hu

1. Egy jó szót szólni,

2. egy beteget felvidítani,

3. óvatosan csukni be az ajtót,

4. apróságoknak örülni,

5. mindenért hálásnak lenni,

6. jó tanácsot adni,

7. egy levél megírásával örömet 
szerezni,

8. jogos panaszt nem melegíteni fel 
újra,

9. nem tenni szóvá, amit a másik 
hibázik,

10. a levert hangulatot nem venni 
komolyan,

11. nem megsértődni meg egy fél-
resikerült szó miatt,

12. megtalálni a dicsérő, elismerő 
szót a jóra,

13. megtalálni az együtt érző szót a 
megalázottaknak,

14. találni egy tréfás szót a gyere-
keknek,

15. elismerni az elkövetett helyte-
lenséget,

16. örülni a holnapi napnak,

17. bizonyos dolgokra aludni 
egyet,

18. mindenre rászánni a kellő időt 
és gondot, és MINDENBEN ÉS 
MINDENBEN szeretetben lenni!

Ajándékok amik nem kerülnek pénzbe


