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Kedves Testvérek az Úr Jézus 
Krisztusban! Ebben az esztendőben 
is szeretnénk mindannyian széppé 
és meghitté tenni karácsonyi ün-
neplésünket és egyben e gyorsan 
tovatűnt polgári esztendőnek a 
végét is. De minden igyekezetünk 
ellenére az ünnepet megelőző idő-
szak mindig kissé felfokozott tem-
póban telik el.
Hisz általában nem igazán tudjuk 
magunkat kivonni a világ diktálta 
előkészületi hajszából, hogy már 
az adventi időszakban meghitt, 
csöndes és nyugodt hangulatban a 
lényegre figyelhessünk.
 Pedig a keresztyén ember 
számára kétezer év óta semmi más 
nem ad alapot ehhez az ünnephez, 
mint az, amit az angyal jelentett a 
betlehemi pásztoroknak: „...szüle-
tett néktek ma a Megtartó, ki az Úr 
Krisztus, a Dávid városában.” (Lk 
2,11) A pásztorok meghallva ezt az 
üzenetet,  felkerekedtek, otthagy-
ták nyájukat és bementek Betlehem 
városába, hogy saját szemeikkel 

láthassák azt a dolgot, amelyet az 
Úr megjelentett nekik.  
 Mi sem lehetünk igénytele-
nebbek az akkor élt pásztoroknál, 
sőt a mi látásunk, tudásunk és ta-
pasztalatunk sokkal többre indít 
bennünket. Mi már tudjuk, hogy 
az angyalok akkor az emberi éle-
tet felvállaló, azt újra felértékelő, 
a megváltás művét a gyakorlatban 
elkezdő és beteljesítő isteni szeretet 
jó hírét közölték. Ezért felelőtlenül 
élünk akkor, ha ünneplésünkből 
kimarad az a szándék, hogy élet-
vitelünkkel, bizonyságtételünkkel, 
mindenfajta megnyilvánulásunkkal 
segítsük eljuttatni ennek felisme-
résére mindazokat, akik környeze-
tünkben élnek. 
Természetesen ehhez előbb nekünk 
személyesen kell eljutni „Betle-
hembe”, hogy igazán élettapaszta-
lattá legyen Isten megváltó tetté-
nek nagysága. Nekünk kell előbb 
saját életünkben tapasztalni azt a 
kegyelmet, amellyel Isten lehajolt 
hozzánk, hogy bűnös életünkben 

„Menjünk el mind Betlehemig, és lássuk meg e 
dolgot, amelyet az Úr megjelentett nékünk.”  (Lk 2,15b)
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rendet tegyen, és életünk által tün-
dököljön az evangélium. Nem sza-
bad megengednünk, hogy bármi 
más csökkentse ennek az üzenet-
nek az erejét. 
 A mi feladatunk tehát az, 
hogy saját helyünkön végzett szol-
gálatunkkal az Úr Jézus munkál-
kodhasson embertársaink szívében 
és segíthessen életkérdéseik meg-
oldásában. Engedjük, hogy téves 
nézeteket helyre tegyen, homályos 
gondolatokat tisztítson, a félrein-
formáltság vagy tudatlanság álla-
potában lévőket tanítsa. Engedjük, 
hogy „élmény” helyett az igaz hit 
állapotába segítsen és áldatlan vilá-
gunkban az áldás lehetőségét csil-
lantsa fel. Engedjük, hogy munkája 
által az ember a gyűlölet helyett a 
szeretetet táplálja szívében és ezt 
ünnepelje.  
   Karácsonykor ennek kell 
elevenné, érthetővé, el- és befo-
gadhatóvá válnia. Ez a mi speciális 
lehetőségünk és feladatunk. Ezt he-
lyettünk senki más nem teszi meg, 
mert erre hívattunk. Csak a kará-
csonyi evangéliummal a szívünk-
ben tudjuk igazán megélni a min-

dennapokat nemcsak egyénenként, 
hanem mint gyülekezeti és egyházi 
közösség, nép és nemzet. Csak így 
lehetünk hitelesek a világ előtt, 
amely „sóvárogva várja az Isten fi-
ainak megjelenését” (Róm. 8,19). 
 Ezért a karácsony mindig 
nagy kihívás számunkra, hogy hi-
telesen tudjuk-e átadni az üzenetet 
Isten mindent és mindenkit átfogó 
szeretetéről? A még előttünk álló 
napokban és a következő esztendő 
napjaiban meghatározó lesz-e az a 
békesség, amelyet Istennek a föld-
re lehajló szeretete táplál bennünk? 
Mert azt hiszem, mindannyiunk 
óhaja, hogy ez így legyen!
 A Szlovákiai Református 
Keresztyén Egyház Zsinatának lel-
készi és világi elnökeiként ennek 
megéléséhez és beteljesüléséhez 
kívánunk Istentől áldást és kegyel-
met most karácsonykor és az új 
esztendőben. 

Atyafiságos köszöntéssel:

Fekete Vince, főgondnok és
Fazekas László püspök

Isten csodáit és nagy tetteit csak az éli át, 
aki úgy áll meg előtte, mint gyermek az 
apja előtt - teljes bizalommal. MB
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Istentisztelet minden vasárnap 11.00 órai kezdettel.
Ifjúsági istentisztelet minden hónap első vasárnapján 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
   14.30 KT a bibliaórás teremben
 Csütörtök: 11.45 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola
   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

»
»
»
»
»
»
»

2010. december 24-én 15:00 órakor ünnepi istentisztelet a gyermekek szereplésével.
2010. december 25-én Ünnepi istentisztelet 11:00 órától úrvacsoraosztással 
egybekötve. 14:30 órakor Ipolyszakálloson a gyermekek szereplésével.
2010. december 26-án Ünnepi istentisztelet 11:00 órakor, a bibliaórások 
szolgálatával.
2010. december 31. 19.00 órától (kb. 22 óráig) gyülekezeti szilveszter.
2011. január 1-én Évkezdő istentisztelet 11:00 órától.
2011. január 9. Ifjúsági istentisztelet 11.00 órától.
2011. március 10-12. Evangelizáció. 10-12-én Sebők János, madi református 
lelkipásztor  tartja az evangelizációt. 11-én délután Fekete Imre, a Kelet-Európa 
Misszió elnöke tart előadást gyülekezetünkben. 13-15-ke között az evangélikus 
testvérek meghívott evangelizátora fog szolgálni.
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A fény, mely szobánkba bevilágít,
A remény, mely szívünkbe belopózik,
A tisztaság, mi bűnünket lemossa,
Ez vagy te Uram, te szent, te drága.

Reád emlékezünk e meghitt napon,
Elmúlik tőlünk minden fájdalom.
Meghajtott fejjel borulunk eléd,
Szemünkből könnycsepp gördül le eléd.

Köszönjük néked ezt a drága napot.
Hogy veled ünnepelhetjük e születésnapot.
Köszönjük a kegyelmet, mely mindennél nagyobb,
S általad nyerhetjük el a bocsánatot.

Kegyelem, irgalom, vigasz és öröm,
Ezeket mind-mind majd kosaramba tömöm.
Tetőled gyűjtöm be Istenem, én Atyám,
Ezzel gyógyítom szívemnek bánatát.

Áldott a te neved, melyet ismer minden nép.
Kifogyhatatlan a szeretet, mellyel átölelsz naponként.
Vigyázó szemeddel őrzöd az álmunkat,
Oltalmazó karoddal véded othonunkat.

Mit is adhatnék cserébe én szépet?
E porszemnyi ember, hogy készítsen kincset?
Mily ajándékot találok én néked?
Vedd a legdrágábbat, a szivemet el kérlek!

Nem kell az én nékem üresen és árván,
Mit kezdjek én vele, ha szeretet nem jár át?
Töltsd be Szent Lelkeddel, szeretettel, jóval,
Légy Te az én Uram, ez nem parancs, ez óhaj!

Ünnepeljük együtt, hogy a tiéd vagyok,
Hogy sose felejtsem el, ezt a boldog napot.
Örök szövetséget kötöttünk egymással,
Karácsony fényében kiáltom a világgal!

Csala Enikő: 

												

Ajándék
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 Imádkozok és gondolko-
dom az igéd fölött Uram. Úgy ér-
zem- és nem csak érzem, tudom 
is, hogy ez a legfontosabb dolgom 
e világon. Majd nézelődök, lelki 
szemmel. Reggel elég éles még a 
lelki szemem. Nézelődök és próbá-
lom megérteni, amit nézek. 
 Ezt olvasom: „Mert, aki 
méltatlanul eszik és iszik, ítéle-
tet eszik és iszik magának, mivel, 
nem becsüli meg az Úrnak testét. 
Ezért van ti köztetek sok erőtlen és 
beteg és alusznak sokan.“. 1 Kor 
11,29-30 Ekképpen jönnek a gon-
dolatok: Az elmúlt napon kétszer 
is megesett, hogy közeli embertár-
saim – nem akarva ugyan – de ki-
gúnyoltak. S ahogy visszanézem a 
helyzeteket, csodálatos módon nem 
ütöttem vissza. Új mintát hímeztél 
a szívembe, Uram? Örülök neki. 
Csinálj még ilyeneket, kérlek! A 
számomra legkedvesebb emberek-
kel meg miért történik meg, hogy 
öntudatlan gúnyolódásba esnek? 
Ezért: Minden ember attól ideges, 
hogy éhezik. Minél többet érnek el 
a földi élet kínálta lehetőségekből, 
annál nyugtalanabbak és éheseb-
bek valami több után. Európa és 
Amerika, ahol a legtöbb az eledel 
és az élet a legszínesebb, éppen itt a 
legelégedetlenebbek az emberek. A 

mennyei eledel hiánya mindig egy-
más ellen fordítja az embereket. A 
templomba járókat is. Karácsonyra 
készül a világ. Önkéntelenül bele-
sodródunk mindnyájan a műfények 
gyűjtögetésébe és gyújtogatásába. 
S közben idegesen rohangálunk 
és szócsatákat vívunk. Pedig van 
megoldás: JÉZUS, AKI MENTES 
MINDEN VILÁGI DIVATTÓL, 
EZÉRT SZENT. Ha kimondom a 
nevét lenéznek érte azok akiknek Ő 
nem elég. Azt mondja az ige, hogy 
aki nem becsüli az Urat, erőtlen, 
beteg, kedvetlen, boldogtalan... 
Mégsem kívánatos az ő szentsége. 
Veszélyes dolog enni, inni, jól élni, 
keresztyénség mögé bújni, s köz-
ben nem becsülni és nem kívánni az 
Úr szentségét. Ő az, aki megnyug-
tat, örömmel és jövővel ajándékoz 
meg. Mert éltető jövő kell minden 
embernek: Magyarnak és szlovák-
nak, ilyen és olyan felekezetűnek, 
szegénynek és gazdagnak, szépnek 
és csúnyának, tehetségesnek és te-
hetségtelennek, egészségesnek és 
betegnek... Mindenki járható, örö-
möt jelentő jövőt kíván.
 Vajha elhinnék az emberek, 
hogy Jézus megismerése rejti a jár-
ható, élhető jövőt! Mert, aki hiszi 
és veszi a Jézus mélyebb megis-
merésének fáradtságát, az valami 

Harc a szentségért
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olyat kap, amit a világi élet soha 
nem nyújthat. Isten SZENT. A Fia 
is SZENT. A világ pedig még leg-
humánusabb formájában is szent-
ségtelen. Itt van a szakadék Isten 
és ember között, ember és ember 
között. Itt kell megállni és elgon-
dolkodni hosszan és mélyen. Ki va-
gyok, s kivé akarok lenni? Ki mögé 
akarok beállni? Évmilliók óta gon-
dolja magáról az ember, hogy ké-
pes BÉKÉT teremteni. A béke nem 
emberi produktum. Pedig ez az 
emberiség legszomjasabb vágya. 

A tragédia az, hogy Isten nélkül, 
szentség  nélkül akarja megélni, 
megcsinálni. Sosem fog sikerül-
ni! Csak Isten adhat békességet a 
szentségen keresztül. 
 Fogjunk össze Jézust szere-
tők és együtt kérjük és vágyjuk mind 
a magunk, mind embertársaink szá-
mára az álomnak látszó egyetlen 
valóságot: ISTEN BÉKESSÉGÉT, 
MELY MINDEN EMBERI ÉR-
TELMET FELÜLHALAD. 

Csala Aurélia

	 	 G y ü l e k e z e t ü n k 
2010 december 14-től egy non-
profit szervezetet működtet a Pro 
Christo-t...
 A szervezetről érdemes 
tudni, hogy nem mi hoztuk létre. 
A 2002/2003-as tanévben a Calvin 
János Teológiai Akadémia (CJTA) 
diákjai határozták el, az egyik di-
ákönkormányzati ülésén, hogy a 
közösség érdekeit szem előtt tartva 
létrehoznak egy polgári társulást, 
amely védi és előmozdítja a diákok 
öntudatfejlesztését és képzését. A 
szervezet nyilvános bejegyzésére 
2002. december 18-án került sor 
a Nyitrai Kerületi Hivatalban. Fő 
célkitűzései között volt a CJTA di-
áksága művelődésének védelme és 
támogatása; külföldi szakirodalom 

beszerzése; a CJTA diáksága anya-
gi és technikai bázisának kibővíté-
se; kultúrális, művelődési és oktató 
célzatú műsorok megszervezése; 
sportrendezvények támogatása; hu-
manitárius és jótékonysági munka 
szervezése. A szervezet két alapító 
tagja: Gebe László és Izsmán Jónás 
teológusok voltak.
 A Pro Christo szervezésében 
került megrendezésre többek között 
a Felvidéki Egyházi Zenekarok Ta-
lálkozója -négy alkalommal Komá-
romban; ismeretterjesztő előadás 
Jókán a Jehova tanúiról és a Hit 
gyülekezetéről; illetve könyvek is 
lettek szétosztva a teológia diákjai 
között. Sajnos a későbbiekben az 
aktivitás elmaradt...
 Gyülekezetünk, a 2010. 

  Pro Christo n.f.
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március 11-i presbiteri gyűlésen ha-
tározta el, hogy átveszi a nonprofit 
szervezetet, amikoris Izsmán Jónás 
elmondta, hogy a szervezetet ebben 
az évben meg szeretnék szüntetni. 
Mivel pedig a presbitérium régeb-
ben tervezte egy nonprofit szerve-
zet létrehozását és az állam nem tö-
rölte el a nonprofit szervezeteknek 
adható adó 2%-át, az ügyvédnővel 
konzultálva arra jutottunk, hogy 
sokkal egyszerűbb a régi szervezet 
átkonvertálása mint egy új létreho-
zása. El is indítottuk a folyamatot, 
ám sok előre nem látható akadály-
ba ütköztünk, de végül is 2010. de-
cember 14-én sikerült átvennünk a 
szervezetet. Köszönet érte Soltész 
Zsuzsanna ügyvédnőnek a sok utá-
najárásért, és önzetlen segítségéért 
ill. a Nyitrai Kerületi Hivatal dol-
gozójának, aki épp szabadságon 
volt, de bejött a hivatalba, hogy 
időre elkészüljenek az okiratok. Így 
történhetett, hogy december 15-én, 
a 2%-ra regisztrálás lehetőségének 

utolsó napján megnyithattuk szám-
laszámunkat, és regisztráltathattuk 
magunkat...
 A Pro Christo célkitűzései 
között szerepel: A Szlovákiai Re-
formátus Keresztyén Egyház támo-
gatása; keresztyén irodalom beszer-
zése; a SzRKE anyagi és technikai 
bázisának kibővítése; kultúrális, 
művelődési és oktató előadások 
megszervezése; sporttevékeny-
ség támogatása; humanitárius és 
jótékonysági munka szervezése;      
missziós tevékenység; fogyatékkal 
élő gyermekek és szüleik támoga-
tása; a kulturális és nyelvi tradíció 
megőrzése; szociálisan hátrányos 
helyzetű gyerekek táboroztatása; 
egyházi szervezetek létesítménye-
inek fenntartása; nemzetközi kap-
csolatok ápolása.
 A Pro Christo n.f. tagjai: 
Bakai Péter, Izsmán Jónás, Oros 
Zoltán és Sztranyák Éva.

-j-

Támogassa Gyülekezeti 
Központunk építését adója 
2%-val.
Obchodné meno alebo názov:
Pro Christo n.f.
Sídlo:
936 01 Šahy. Hlavné nám. 20
Právna forma:
Neinvestičný fond
IČO prijímateľa:
37855042
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 Míg egy férfi új autóját fényezte, a kisfia felvett egy követ és vo-
nalakat karcolt az autó oldalára. Haragjában a férfi megfogta a gyermek 
kezét és többször ráütött, nem ismerve fel, hogy a franciakulccsal üti. A 
kórházban a gyermek elveszítette az összes ujját a többszörös törés miatt. 
Amikor a gyermek meglátta a kórházba hozzá érkező apját, szemében 
fájó tekintettel kérdezte: Apa, mikor fognak visszanőni az ujjaim? Az apa 
felismerve tettének súlyát, szólni sem tudott. Visszament az autójához és 
többször belerúgott. Saját cselekedetétől feldúlva leült az autó elé és a 
karcolásokat nézte, majd megfejtette az írást. A gyermek ezt karcolta az 
autó oldalára:

    SZERETLEK APA!

 A tárgyak használatra vannak, az emberek szeretetre! Ma fordított 
világban élünk: az emberek vannak használva, és a tárgyak vannak sze-
retve. Legyünk óvatosak és tartsuk emlékezetünkben ezt a gondolatot: a 
tárgyak azért vannak, hogy használjuk őket! Az emberek azért vannak, 
hogy szeressük őket!

Próbálj meg mindig uralkodni az érzelmeiden!
Vigyázz a gondolataidra, mert szavak lesznek belőlük!
Vigyázz a szavaidra, mert cselekedetek lesznek belőlük!
Vigyázz a cselekedeteidre, mert megszokások lesznek belőlük!
Vigyázz a megszokásaidra, mert szenvedély lesz belőlük!
Vigyázz a szenvedélyedre, mert rabsággá és végzeteddé válhat!

A harag és a szeretet nem ismernek határt!

Válaszd a szeretetet, hogy szép és 
kedves életed legyen!!!

           Szeretlek apa...
                 Apa és kisfia esete a szeretettel
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2010. szeptember 26. Az Aszódi Református Egyházközség látogatása.
2010. október 17. Részt vettünk perőcsényi testvérgyülekezetünk új lel-
készének: Czuni Kenyeres Józsefnek a beiktatásán.
2010. november 4. A rimaszombati templomban diakónussá szentelték 
lelkészünk feleségét: Izsmán Adélt.
2010. november 7. A váci testvérgyülekezet látogatása.
2010. november 23. Elküldtük a kárpátaljai gyerkeknek készített kará-
csonyi csomagokat. 
2010. november 27. 12 órás imalánc.
2010. november 30. Látogatást tett gyülekezetünkben Fekete Imre, a 
Kelet-Európa misszió elnöke és Sváb Balázs a Vizsolyi Biblia-Fesztivál 
szervezője.
2010. december 9. Végső búcsút vettünk Veszelei Sándor tetvérünktől 
Ipolynyéken.
2010. december 15. Megalakult gyülekezetünk nonprofit szervezete a 
Pro Christo n.f.
2010. december 17. Karácsonyi kézmelengető a város főterén.

Támogatóink
2010. szeptember 15-e  és december 21-e között a következő adományok érkeztek gyü-
lekezeti központunk támogatására:

- Református egyházközségektől: Aszódi:  9 500 Ft és 14,09 €, Dunaszerdahelyi: 1 000 
€, Bajai 84 000 Ft

- Magánszemélyektől: 9 személytől összesen 390 €.

Urunk áldása kísérje a jókedvű adakozókat.
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 2010. november 4-én négy órakor a rimaszombati református 
templomban ünnepi istentisztelettel vette kezdetét a Szlovákiai Reformá-
tus Keresztyén Egyház VIII. Zsinatának harmadik ülése, melynek keretén 
belül tizenöt diakónust szenteltek fel.
 A második világháború óta most először kerül sor ilyen esemény-
re a református egyház életében. Egyrészt azért, mert sem a rendszervál-
tásig, sem pedig az azt követő tizennyolc évben nem is volt református 
diakónus képzés a Szlovákiai Református Egyházban. Az önkéntes dia-
kónusok képzésének szükségességét az egyház Diakóniai Központja kez-
deményezte, melyről később zsinati határozat is született. Ennek alapján 
indult el két évvel ezelőtt a tizenöt önkéntes diakónus képzése a hanvai 
Diakóniai Központban Hézser Gábor és Fruttus István Levente szakmai 
irányításával. 
 A délutáni ünnepi istentiszteleten vendégként részt vett Wolfgang 
Wagenfeld, az Észak-Német Református Egyház Diakóniájának hivatal-
vezetője, mivel anyagilag is segítették a két évig tartó diakónusképzést. 
Az istentiszteleten Géresi Róbert magyar és Marián Hamari szlovák püs-
pökhelyettesek szolgáltak igehirdetéssel, a diakónusokat Fazekas László 
püspök és Fekete Vince főgondnok, valamint a hét magyar egyházmegye 
esperese szentelte fel és bocsátjtotta ki szolgálatba.
 A Barsi Egyházmegyéből két diakónust szenteltek fel: Bohák Ildi-
kót Érsekkétyről és Izsmán Adélt Ipolyságról.

Diakónusok szentelése 
Rimaszombatban
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	 Az idén 2010. november 7-én látogattak meg bennünket a váci testvér-
gyülekezetből. Mint régi barátokat fogadtuk őket nagy örömmel. Már az alka-
lom megkezdése előtt lehetőség nyílt a közös beszélgetésre az Eso étteremben. 
A 11.00 órakor kezdődő istentiszteleten Fónagy Miklós a János ev. 15,14/a.  „Ti 
az én barátaim vagytok…” alapján hirdette Isten igéjét. Elmondta, hogy cso-
dálatos ez a megszólítás, hisz azt mondja el, hogy  Jézus barátja vagyok. Jézus 
ezzel a szavával egyszerűen barátaivá fogad, fölhatalmaz rá, megajándékoz vele 
bennünket. Fogadjátok el ilyen egyszerűen, hogy az a Jézus, Aki az életét adta 
értünk, most maga mellé ültet és barátaivá fogad bennünket. Ennek a barátság-
nak a legnagyobb értéke, hogy szabad az Úr Jézussal egészen bizalmas, meghitt 
kapcsolatban élni. Szabad Neki elmondani mindent. Az Igéből arra is választ 
kapunk, hogy miként lettünk Jézus barátaivá? Így mondja Jézus: „Nem ti vá-
lasztottatok engem, hanem én választottalak titeket.” – A mi életünk, itt létünk, 
istentiszteletünk, vallástételünk azért lehetséges, mert Ő kiválasztott minket ma-
gának. A mi hitünk olyasformán működik, mint a kitolható tűzoltó létra, amit 
ha teljesen kinyitnak, a legfelső fokán több mint egy méteres kilengés van, Ha 
odatámasztják a ház falához, akkor stabilan áll, nem inog. Ugyanígy a hitünk is 
az imádság, az igehirdetések, a bibliaolvasás, a bizonyságtételek által emelkedik 
egyre följebb, de amíg fölülről nem kap támasztékot, addig ingatag. – Nem én 
választottam az Urat, hanem Ő engem. Ezért hiheted, hogy Jézus barátja lettél, 
mert nem te választottad Őt, hanem Ő választott téged.
 „Amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szeretlek titeket. Ma-
radjatok meg ebben az én szeretetemben.”. Soha senkinek el ne hidd, hogy Isten 
nem szeret.  A legnehezebb pillanatokra szól a bíztatás: „maradjatok meg ebben 
az én szeretetemben!” Még ha elbuksz is majd, visszatérhetsz Hozzá, mert Ő 
szeret!
 A továbbiakban a szeretetvendégség keretén belül folytattuk tovább a 
beszélgetést. A finom ebéd után kimentünk az építkezéshez, ahol örömmel lát-
ták a testvérek az épülő gyülekezeti központunk munkálatainak előrehaladását. 
A nap végéfelé még megnéztük a zsinagóga épületében a kiállításokat, ahol az 
ipolysági kanász hangverseny centenáriuma alkalmából volt kiállítás, de látha-
tóak volt a Pueri Fabri gyermekrajzverseny legjobb munkái, ill. a délszlovákiai 
régió fontosabb magyar személyiségeinek arcképcsarnoka is. 
 Fájó szívvel konstatáltuk, hogy elment a nap és eljött az ideje a bú-
csúzásnak, de hiszem, hogy szívünkben sokáig megmaradnak e szép látogatás 
emlékei.                                                                                                   -j-

Testvérgyülekezeti találkozó
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 Sajnos helyszűke miatt csak a 
következő számban tudjuk folytatni a 
templomépítés történetét, ám helyet-
te habár egy kicsit előbbrehozva kö-
zöljük a harang és orgonaszentelésre 
hívó értesítést. A cikk a Honti Lapok 
1910. július 9-i számában olvasható a 
3-4. oldalon. Sajnos a harnagszente-
lésről szóló cikket nem találtuk meg.
 Az ipolysági ev. Egyáznak nagy 
örömnapja lesz e hó 12-e.
 Ekkor avatja fel a nagyhonti 
ev. Esperesség elnöke Händel Vilmos 
főesperes a helybeli ev. templomban 
ünnepi istentisztelet keretében d. e. fél 
9 órakor az ipolysági ev. egyházközség 
új harangját és orgonáját, melyeknek be-
szerzésében -mint köztudomású dolog, 
Hontvármegye és Ipolyság nemes társa-
dalmának jótékonysága valláskülömb-
ség nélkül megkapó módon nyilatkozott 
meg a kezdet nehézségeivel küzdő ki-
csiny ipolysági ev. gyülekezettel szem-
ben.
 Ékesen szóló jelei lesznek e ha-
rang és orgona az egymást megbecsülő 
s egymáson segíteni is kész együttérzés-
nek, melynek magyar hazánk minden 
fiát egymáshoz kellene fűznie.

 A harangbál 2400 kor.-t megha-
ladó tiszta jövedelme immár maradandó 
értékű gyümölccsé vált; az ipolysági ev. 
templom fel van szerelve a rendeltetésé-
hez szükséges eszközökkel.
 Az egyház ez alkalommal is 
hálás elismeréssel s köszönettel adózik 
mindazoknak, kik az óhajtott cél eléré-
sében nemes szívvel támogatták s öröm-
mel várja és látja, ha ez öröm napján 
személyes megjelenésükkel is emelik 
ünnepe fényét azok, kik hitkülömbség 
nélkül érdeklődnek az ipolysági ev. egy-
ház iránt.
 Tájékoztatásul közöljük, hogy 
az új harang Seltenhoffer Frigyes sop-
roni harangöntő gyárában készült. 365 
kiló súlyú. Beszerzési ára 1521 kor. Az 
orgonát Rieger Ottó híres cége építette 
2250 koronáért.
 Az avatást követő esp. Közgyű-
lésen is szívesen láttatnak az érdeklődő 
vendégek, úgyszintén az ezt követő kö-
zebéden, mely a nagyvendéglőben lesz, 
ahol bejelentések is lehetőleg hétfő estig 
megteendők. A közebéden való részvé-
telhez jelentkezni lehet Draskóczy Béla 
egyh. Pénztárosnál is. 
         Dedinszky Aladár

Ev. harang és orgonaszentelés


