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Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja  9. évf. 2012/2

 Istenünknek legyen hála a nyár végére lakhatóvá vált a parókia, így 
2012. szeptember 11-én, beköltözhetett a lelkészcsalád. Ezentúl itt lesznek meg-
tartva a bibliaórák, imaórák, konfirmandusok oktatása és egyéb alkalmaink. Itt 
lehet a lelkészt is keresni bármilyen gonddal, bajjal, elintézni vagy bejelenteni 
valóval. Hálát adunk Istennek, hogy mindeddig megoltalmazta gyülekezetünket, 
vezetett és tanácsolt. Övé a dicsőség azért, hogy itt tarthatunk. 
 Hadd mondjunk köszönetet Oros Zoltán gondnokunknak, aki 2004-től 
biztosította a lelkész, majd a lelkészcsalád számára a lakhatást, a gyülekezetnek 
pedig a bibliaórás termet, ami sok áldott alkalomnak adhatott helyet. Isten ré-
szeltesse ezért őt és családját áldásokban  gazdagon. Köszönjük továbbá minden 
imádságban hordozónak, támogatónak és segítőnek odaszánását, hozzánk való 
jóindulatát. Isten áldja meg az Érte végzett munkájukat. Hordozzuk továbbra is 
imádságban az építkezést, hogy mielőbb tölthesse be templomunkat az Istent 
dicsőítő ének szózata.                       Izsmán Jónás, lelkész
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2012. április 14. Végső búcsút vettünk Nemcsok Aranka testvérünktől.
2012. május 19. Szeretethíd - Kárpát–medencei református önkéntes nap. 

Célja ezúttal is ugyanaz, mint a korábbi években volt: cselekvésre buzdítani a 
református gyülekezeteket, iskolákat és a hozzájuk kapcsolódó szervezeteket és 
intézményeket. Az ipolysági megszervezéséért köszönet illeti Katona Attila test-
vérünket.

2012. június 9. Gyülekezeti nap. Az idén is Vödrös Attila testvérünknél 
tartottuk. Az alkalmat Izsmán Jónás nyitotta meg igeolvasással és megyarázattal a 
Bírák 17,6.13 alapján. A fiataloknak ifj. Marton Imre és Panyi Krisztián készített 
játékokat. A fiatalok nevében is köszönjük nekik. A finom ebéd után jöhetett a foci 
is.

2012. június 11. Meglátogatta gyülekezetünket Andreas Hess, GEKE-
Beauftragter für kirchliche Werke - a Protestáns Egyházak Európai Közösségének 
egyházi ügyek  megbízottja és Dietmar Arends, Pastor für Diakonie und Ökumene, 
Vorsitzender des Diakonischen Werkes - a diakóniával és az ökumenével megbí-
zott lelkész, a Diakónia elnöke.

2012. június 25. Testvérgyülekezeti találkozó Perőcsényben. Az igét Izs-
mán Jónás hirdette a keresztyén rendről és annak a világban megélt látható szük-
ségességéről az 1 Korintus 11,1-6 alapján.

2012. július 1. A keresztség sákramentumában részesítettük Izsmán Lídia 
testvérünket.

2012. július 27 - augusztus 10. A testvéri szeretet egy szép megnyilvánulá-
sát tapasztalhattuk meg amikor a nyáron hét holland fiatal jött gyülekezetünkbe két 
hétre, hogy segítsenek az építkezésben. Nekik köszönhetjük a parókia teljes pad-
lózatának lerakását, ill. az anyag beszerzését is. Segítségük nagyban hozzájárult 
ahhoz, hogy ez év szeptemberében beköltözzön a lelkészcsalád öt hónapos gyer-
mekükkel. Had köszönjük meg név szerint is a holland fiataloknak: Esther Steg-
ink, Henk Rozendaal, Maaike Schouten, Peter Schouten, Rianne Joosse, Roseli-
en Geuze, Stefanie van de Velde. Köszönjük! A munka mellett augusztus 8-án 
gyermeknapot tartottak, 9-én pedig gyülekezeti napon ismerhettük meg őket még 
jobban, amit Vödrös Attila testvérünknél tartottunk meg. Köszönjük a lehetőséget. 
Kösznet illeti Németh Viktort és Fekésházy Gergelyt is, akik az egész két hét alatt 
segítségünkre voltak a fordításban. Köszönjük!

2012. október 20. Isten áldását kérve, házasságot kötött Petrás Anett és 
Szatmári János.
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Holland Fiatalok látogatása 
képekben

Henk Rozendaal,
IJsselmuiden

Maaike és Peter Schouten,
Kampen

Esther Stegink, 
Alphen aan de Rijn

Rianne Joosse  
Mariekerke

Roselien Geuze, 
Loenen, Utrecht

Stefanie van de Velde,
Dreischor
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	 Jelenlévők: Bakai Péter, Dombi 
Lenke, Horváth László, Mészáros Lajos, 
Sztranyák Éva presbiterek, Oros Zoltán, 
gondnok, Izsmán Jónás, lelkész. A gyü-
lekezeti tagok közül: Csala Aurélia, Péter 
Berta, Števčat István.
 A presbiteri gyűlés bibliaórával 
kezdődik a napi ige alapján, majd Izsmán 
Jónás megnyitottá nyilvánítja a gyűlést.
1. Elsőként a gyülekezeti nap lett 
megbeszélve. Oros Zoltán elmondta, hogy 
beszélt Vödrös Attilával aki nagyon szí-
vesen fogad bennünket honti házában. Az 
időpontot illetőleg a presbitérium két dá-
tumot határozott meg. Elsődlegesen június 
2-át, másodlagosan pedig ha másodikán 
rossz idő lenne 9-ét. Izsmán Jónás elmond-
ta, hogy az idén ismét szeretné megkérni 
a gyülekezet fiataljaiból Marton Imrét és 
Panyi Krisztiánt, hogy készítsenek a töb-
bi fiatal számára játékokat. A presbitérium 
egyetértésének adott hangot, mondván az 
előző években is nagyon jól levezették a 
fiataloknak szóló programot.
2. Izsmán Jónás tájékoztatta a pres-
bitériumot, hogy a következő testvérgyü-
lekezeti találkozóra június 24-én kerül sor 
Perőcsényben.
3. Oros Zoltán beszámolt az épít-
kezés jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy 
a parókia részen gyakorlatilag elkészült a 
víz, a  villany bevezetése, a központi fű-
tésnél fel lettek rakva a radiátorok, már 
csak a kazán hiányzik. A parókia fenti 
részén a vakolás is lassan be lesz fejezve. 
Bár a presbitériumi döntés alapján elő-
ször a parókiát kell mielőbb befejeznünk, 
de mivel a magyarországi Közigazgatási 
és Igazságügyi Minisztériumba a villany 
bevezetésére adtuk be a pályázatot (amire 
a minisztérium 2.000.000 forint támoga-
tást ítélt meg, ezt meg is kaptuk euróban        

összesen 6803,65 €-t) így ezt a pénzt csak 
erre használhatjuk fel. Az áram parókiára 
való bevezetése 3300 €-ba került, így a to-
vábbiakban a kivitelező a templom részbe 
vezeti be az áramot, és elkészíti az egész 
épületre a villámhárítót.
4. Oros Zoltán beszámolt arról, 
hogy nagyjából összeírta azokat a dolgo-
kat amik még hiányoznak a  parókia lakha-
tóvá tételéhez, ez összesen kb. 21-22 000 
euróba fog kerülni. Összeszámoltuk a je-
lenleg rendelkezésünkre álló pénzösszeget 
és a várható támogatások összegét, arra a 
következtetésre jutottunk, ha jól gazdálko-
dunk ebben az évben sikeresen be tudjuk 
fejezni a parókia építését.
5. Izsmán Jónás beszámolt arról, 
hogy nyáron a Stichting Hulp Oost-Euro-
pa jóvoltából holland fiatalok fognak jönni 
segíteni építkezésünkben. A fiatalok veze-
tője a napokban felvette velünk a kapcso-
latot. A szállást nekünk kell biztosítani, a 
kosztért és a szállásért személyenként napi 
15 €-t adnak.
6. Izsmán Jónás tájékoztatta a pres-
bitériumot, hogy a napokban egy pályáza-
tot adnak be a magyarországi külügymi-
nisztérium által kiírt projektre (Külföldi 
magyar emlékhelyek és emlékek létesíté-
se, és felújítása), 10 000 000 Ft értékben.
7. Izsmán Jónás kérte, ha lehetséges 
a templomban a bejárati ajtó részénél lehet-
ne egy helyiséget létrehozni fiatal szülők 
részére, hogy lehetőséget kapjanak egész 
fiatal gyermekükkel is az istentiszteleten 
való részvételre. A helyiség lényegében 
arra szolgálna, ha a gyermek elkezd sír-
ni, vagy nagyobb gyermek esetén nagyon 
nyűgös lenne, legyen egy lehetőség ebbe a 
helyiségbe bevinni, ott játékkal lefoglalni, 
közben pedig a szülő hangszórón keresztül 
tovább tudná követni az istentisztele

A presbitérium 2012. április 19-i üléséről
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tet, egy ablakon vagy üvegajtón keresztül 
pedig láthatná az istentisztelet folyamatát. 
A felvetéssel kapcsolatban pro és kontra 
érvek hangoztak el. Az alábbiakban tartal-
milag összegezve az érvek a következők 
voltak:
Kontra:
– Ne szegregáljunk senkit! (Mé-
száros Lajos)
– A gyermekek nem zavarnak sen-
kit! (Mészáros Lajos)
– A templomban van hely a baba-
kocsinak. (Mészáros Lajos)
Pro:
– A szülők úgy érzik zavarják egy 
síró gyermekkel az istentiszteletet, ezért 
inkább nem is hozzák, vagy azonnal kivi-
szik ha elkezd sírni. (Bakai Péter, Izsmán 
Jónás)
– A hangos sírás, nyüzsgés akarat-
lanul is, de elveszi a gyülekezet figyelmét. 
(Izsmán Jónás)
– Miért baj, hogyha lesz? A gyer-
mek ha akar ettől függetlenül beülhet a 
templomba. Aki akarja kihasználja a le-
hetőséget, aki nem akarja nem. (Oros Zol-
tán)
– Ha ez így meg lenne oldva, ak-
kor a másik felére is lehetne egy helyiséget 
csinálni, ahova a szakrális tárgyakat lehet-
ne rakni, ill. a kettő között a bejárathoz így 
lehetne egy előszobát létrehozni, hogy ha 
valaki jön ne a templomba áradjon be rög-
tön a hideg. (Oros Zoltán)
– Közénk hozhat olyan kisgyerme-
kes szülőket akiket a gyermek sírása, nyű-
gössége akadályoz meg a gyülekezetbe 
járástól. (Bakai Péter)

A presbitérium nem zárta le ezt a javasla-
tot, továbbgondolásra elnapolta, javasolta, 
hogy legyen a gyülekezet elé terjesztve 
ennek eldöntése.

8. Utolsó pontban a templom ülés-
rendjéről volt szó, hogy milyen alakzatban 
legyenek a padsorok elhelyezve. Mészá-
ros Lajos javaslata az, hogy legyen a régi 
templomok mintájára úgy ahogy az van 
Perőcsényben ill. Vácon, ahol a szószék 
a hosszanti szélső fal közepénél áll, vele 
szemben ill. a két oldalt padsorokkal. Izs-
mán Jónás javaslata pedig az volt, hogy 
legésszerűbb a templom hossztengelyének 
végébe állítani a szószéket, úgy ahogy az 
van a budapesti Kálvin-téri templomnál, 
vagy Zselízen.
 Mészáros Lajos érve az volt, 
hogy legyen úgy ahogy a régi református 
templomokban.
 Izsmán Jónás, Dr. Kováts J. Ist-
ván által szerkesztett, 1942-ben kiadott 
„Magyar Református Templomok” című 
könyvéből idézett, és ezt vette alapul. Az 
idézet:
 „A szószék kérdése az evangéli-
kus és református hívek által birtokba vett 
középkori római katolikus templomokhoz 
nyúlik vissza. A szószék a római katolikus 
templomban valahol oldalt van, de nem 
középen, mert a római katolikus istentisz-
telet az oltár -mint középpont körül- cso-
portosul.
 A református egyház a szentélyt 
nem ismeri, ezért a templomrendezés kö-
zéppontjába a szószéket és a vele kapcso-
latos Úrasztalát teszi. A szószék helyének a 
megállapításánál az az irányadó szempont, 
hogy az igehirdető lelkipásztort a templom 
minden helyéről látni és hallani lehessen. 
Ezen az alapon hosszhajós elrendezés 
esetében legcélszerűbbnek mutatkozik a 
templom hossztengelyének végébe állítani 
a szószéket, amint ez pl. a budapesti Kál-
vin-téri templomnál is található.
 A hangelosztás figyelembevéte-
lével (Régen nem volt mikrofon így ha a 
lelkész középen állt, így tudtak a legkö
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zelebb lenni a lelkészhez, így hallhatták 
őt legjobban. Megj. I.J.) hazai temploma-
inknál a szószéket rendszerint a hosszfal 
közepére helyezik. A szószékkel szemben, 
az Úrasztala mögött, a hallgatóságnak csu-
pán kisebb része foglal helyet, míg a hall-
gatóság nagy része a szószéktől jobbra és 
balra telepedik le.  Arra is van eset, hogy a 
szószékkel szemben alig helyeznek el né-
hány padot, alig ül valaki. Így a lelkipász-
tor többször csak a bejáratnak prédikál, ha 
jobbra-balra nem forog. Éppen ez  a forgás 
nagyon kellemetlen mind az igehirdető-
re mind a hallgatóságra nézve, amelynek 
mindig látnia kellene az igehirdető arcát. A 
prédikátor arca nagyban hozzájárul az ige-
hirdetés erőteljesebbé tételéhez.  Többfelé 
azzal indokolják ezt a megoldási módot, 
hogy ez teszi egyedül lehetővé a két temp-
lomkar építését. Ez viszont azért vált több 
vidéken olyan népszerűvé, mert a fiatalem-
berek kara rendesen szemben van azokkal 
a padsorokkal, ahova az eladóleányok ül-
nek. Így a más faluból jövő, háztűznézőbe 
járó ifjaknak a karról mutathatják meg az 
ajánlott eladóleányt.”
 Izsmán Jónás hozzátette, hogy a 
hosszanti elrendezés azért is célszerűbb 

lenne, mert nekünk a hosszfal közepénél 
ablakok vannak,  így az istentiszteleten 
ülőknek kényelmetlen lenne nappal szem-
ben ülnie. Másrészt viszont így az ifjúsági 
istentiszteleteken sem lehetne a falra ve-
títeni az ablakok miatt, viszont, ha a hos-
szanti fal végére vetítenénk, akkor, mert az 
előbbi elrendezés szerint az egyik padsor 
háttal ülne a másik pedig oldalra. A régi 
verzió választása esetén olyan mikrofont 
kell beszereznünk, mint amilyen az evan-
gélikus templomban van, mert rögzített 
mikrofonnál, ha a lelkész oldalra fordul 
nem lehet hallani mit mond.
 Oros Zoltán azon megfontolásból 
választaná a hosszanti elrendezést, mert a 
másiknál szűk lenne a tér. Bakai Péter hoz-
záfűzte, hogy a régi elrendezésnél gond 
lenne az esküvői menet be és kimenetele. 
Sztranyák Éva észrevételezte, hogy abból 
kell kiindulni, hogy milyen hosszúk a pad-
jaink. Hisz az már adva van. Oros Zoltán 
és Horváth László véleménye szerint a pa-
dot át lehet alakítani igényeink szerint.
 Sztranyák Éva javaslatára ezen 
kérdéskörben is megkérdezzük a gyüleke-
zeti tagokat, mi a véleményük.

Támogatóink
2012. április 26-e és 2012. október 16-a között a következő adományok érkeztek gyül-
ekezeti központunk támogatására:

Református egyházközségektől: Léva: 2000 €, Hontvarsány: 250 €, Kistárkány: 100 €, 
Vámosladány: 80 €. 

Magánszemélyektől: 9 személytől összesen 635 €.

Szervezetektől: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium – Magyarország: 6803,65 
€, Stichting Hulp Oost-Europa összesen: 3827,62 €.

Magukat megnevezni nem kívánóktól: 10 adakozótól összesen 4980 €.

Téglajegy megvételével 5 adakozó támogatott 50 € értékben. 
           Isten áldja meg a jókedvű adakozókat.



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

Cím: Izsmán Jónás, Móricz Zsigmond utca; 936 01 Šahy; 
Tel.: 0904-941-236 email: izsmanjonas@gmail.com  web: ipolysag.try.hu

Istentisztelet minden vasárnap 11.00 órai kezdettel.
Ifjúsági istentisztelet minden hónap második vasárnapján 11.00 órai  kezdettel.
Imaóra minden vasárnap 15.00 órakor a parókián.
Bibliaóra csütörtökönként 17.00-tól a parókián.
Agapé bibliaóra minden hónap második csütörtökjén 17.00 órától a  

             parókián. (Rövidebb és beszélgetéssel egybekötött bibliaóra.)
Filmklub: Minden hónap második keddjén 17.00 órakor.
KT szerdánként
Hittanok:

	
 Szerda:  08.50 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola
   14.30 KT a parókián.
 Csütörtök: 08.50 Pongrácz Lajos Alapiskola
   09.55 Pongrácz Lajos Alapiskola
   10.50 Pongrácz Lajos Alapiskola
                                       12.35 Pongrácz Lajos Alapiskola
 Péntek:     08.50 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola
   12.10 Ipolyszakállos

»
»
»
»
»

»
»
»

További alkalmaink: 

2012. október 31. Reformációi istentisztelet 16.00 órakor a       
 templomban.

2012. november 11-én testvérgyülekezeti találkozó keretén belül   
 fogadjuk a váci testvéreket a közös együttlétre. 

A novemberi ifjúsági istentisztelet november 18-án lesz meg  
 tartva.
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