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 2013. június 9-én gyüle-
kezeti nappal egybekötött testvér-
gyülekezeti találkozóra került sor 
az Ipolysági Református Egyházkö-
zségben. Megtapasztalhattuk az ige 
szavainak valóságát: Nagy az ereje 
az igaz ember buzgó könyörgésé-
nek.” Jak. 5,16 A hosszú ideje tartó 
esős időjárás után, vasárnap egész 
napos napsütéssel ajándékozott 
meg bennünket az Úr, amire szük-
ség is volt, hisz az alkalmat Vödrös 
Attila Testvérünk honti kertjében 
terveztük megtartani. Most, mikor 
írom a cikket hétfő van, és megint 
szakad az eső... Nem volt hiábavaló 
a hívő testvérek buzgó könyörgése.
 A szombati előkészületek 
után, vasárnap kora reggel elkez-
dődtek a munkálatok. Albert Lász-
ló és Horváth László testvérünk 
vezetésével készült a gulyás, hogy 
az igei táplálék után a test is meg-
elégedhessen. 
 Végre elérkezett az idő 11 
után pár perccel már mintegy hat-
vanan lehettünk, Vödrös Attila test-
vérünk megnyitotta az alkalmat.  

Köszöntött mindenkit, majd vis-
szaemlékezett arra az időre amikor 
először felkereste a környék refor-
mátus templomait, majd elszavalta 
Jékey Zoltán: A marosszentimrei 
templomban c. versét amit első ipoly-
sági találkozásunk alkalmával idézett...
 A köszöntő után kezdődött 
az istentisztelet amit a perőcsényi 
testvér-gyülekezetünk lelkésze, 
Czuni Kenyeres József tartott. Az 
igét a Máté evangéliuma 11,28-30 
alapján hirdette. Igehirdetésében 
elmondta, hogy sok a megfáradt, 
túlterhelt ember. Az embernek ah-
hoz hogy ne roppanjon össze rá kell 
döbbennie a határaira. Meg kell áll-
ni felmérni azt mire van erőm, hogy 
ne kelljen azt mondania Istennek, 
hogy túlterhelted magad. Sokan 
hordoznak olyan terheket amit nem 
tudnak elviselni, azután ennek kö-
vetkezményeként kórházba jutnak. 
De az ember próbál minél többet 
kihozni magából. A fiatalok szte-
roidokhoz az idősebbek meg nyug-
tatókhoz nyúlnak, csakhogy még 
jobban tudjanak teljesíteni. Az em

Gyülekezeti nap és testvér-gyülekezeti találkozó
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ber sajnos már csak akkor áll meg 
amikor elfárad, vagy összetörik. 
Kellenek ezek, mert ekkor szem-
besülünk önmagunkkal. A legjobb 
amit ilyenkor az ember tehet, hogy 
Jézushoz jön. Nem az az életem ér-
telme, hogy futok, hanem az, hogy 
megtalálom  Istent. Ekkor kerül a 
helyére az ember élete. De ahhoz, 
hogy rendbe jöjjön az életünk időt 
kell tölteni Jézusnál. Sokan csak 
az áldást akarják, Jézust nem. Ez 
így nem megy. A gyógyulást Jézus 
hozza az életünkbe... Őszintén kell 
hozzá jönnünk: Fáradt vagyok, jö-
vök hozzád, taníts... Rád figyelek, 
hogy töltekezzek, hogy békessé-
gem legyen. Azoké az Isten orszá-
ga akik mertek Hozzá jönni. 
 Az igehirdetés után Treva-
lecz László testvérünk szavalta el 
az erre az alkalomra írt versét.
 Az igei táplálék után, jöhe-
tett a finom ebéd, de az asszonyok-
nak köszönhetően a desszert sem 
maradt ki. Egyhamar sok finom-

sággal teltek meg az asztalok. 
 Ebéd után játékok követ-
keztek, amikben nemcsak a fiata-
lok, de a játszani szerető felnőttek 
is részt vettek. Ifj. Marton Imre 
egyetemista Testvérünk jóvoltából, 
aki a játékokat összeállította és ve-
zette, bizony bőségesen kivehettük 
a részünk a játék öröméből. 
 Végezetül a foci sem ma-
radhatott ki. Valóban izgalmas já-
tékban lehetett részünk. Az egyik 
csapat 0:2-ről 3:2-re meg tudta 
fordítani a meccs állását, végeze-
tül azonban egy kis hosszabbítással 
mégis  3:4-re alulmaradt.
 Akik kihagyták a játék részt 
a terített asztalok mellett folytattak 
kellemes beszélgetéseket.
 Hálás szívvel köszönjük 
meg Urunknak, hogy ilyen áldottá 
tette ezt az együttlétünket, s köze-
lebb vont magához is, meg egy-
máshoz is. 

Izsmán Jónás
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A gyülekezeti napon
itt vagyunk mi, újra Honton.
Vödrös úrnak udvarában,
körtefája árnyékában,
eltöltöttünk egy két napot,
ami jót és szépet adott.
Ide járunk egypár éve,
házigazdánk örömére.
Megszerettük ezt a helyet,
meghívtuk a testvéreket:
közös Istentiszteletre,
és Szeretetvendégségre.
Tisztelettel, szeretettel
köszöntöm a vendégeket!
Perőcsényből érkezőket!
Isten hozta közénk őket!
A terített asztalt látva,
kicsordul az ember nyála.
Lángos, süti, friss pogácsa
kerül itt ma minden szájba.
Ne szégyenkezz, harapj koma!
Ez még nem is a lakoma.
Amott az udvar sarkában,
gulyás készül nagy katlanban.

Három legény kevergeti,
kóstolgatja, ízesíti.
Ebédre már kóstolhatod,
még a szádat is megnyalod.
Bizony mondom ide, s tova,
olyan ez, mint a lakoma.
Van itt játék, szórakozás,
Bibliából felolvasás,
közös ének, imádkozás.
Fiatalok, idősebbek
jól megférnek egymás mellett.
Kicsi gyülekezet vagyunk.
Közösen, ha összefogunk,
lélekben is gyarapodunk. 
Áldjon meg az Isten minket,
adjon erőt, egészséget,
hogy jövőre újra itten,
találkozzunk: szeretetben,
békében és igaz hitben!

Trevalecz László: Gyülekezeti nap 2013

Ipolyhídvég, 2013. júni-
us 1. Elhangzott Honton 
a Gyülekezeti napon, 
2013. június 9-én.
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 2012-ben, Vödrös Attila Testvérünk  a Ma-
gyar Páneurópa Unió Eötvös Józsefről elnevezett 
sajtódíját kapta. A Melocco Miklós készítette pla-
kettel és oklevéllel is járó elismeréssel évente két 
anyaországi, illetve egy határon túli magyar vagy 
más nemzetiségű újságíró tevékenységét isme-
rik el, akik a magyarság európai értékeit tükrözik 
írásaikban. A korábbi Eötvös József-sajtódíjasok 
között van Fábry Sándor, Chrudinák Alajos, Lo-
vas István, Szerető Szabolcs, Ludwig Emil, Fehér 
Béla, Molnár Pál és Kondor Katalin.

2013 június 7-én, Szrsen Csilla Testvérünk Millenniumi-ösztöndíjban ré-
szesült. A Millenniumi-ösztöndíjat Csáky Pál közíró és politikus; Molnár 
Imre történész diplomata; Vanda Károly plébános alapította. E díjjal sze-
retnék ösztönözni az ipolysági magyar gimnáziumok legjobb diákjait. A 
díjban minden évben két diák részesül, egyikük az állami, míg másik az 
egyházi gimnázium diákja. 2007-ben ezt a díjat Nagy Anna Testvérünk 
kapta.

KitüntetettjeinK
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2013. szeptember 4-én, a pozsonyi Magyar Nagykövetségen a Magyar 
Arany Érdemkeresztet vehette át Pálinkás Tibor Testvérünk, a Középső-
Ipoly mentén évtizedek óta végzett eredményes bronzkori és középkori 
ásatásai, néprajzi gyűjtő, leletmentő és tudományos kutatómunkája elis-
meréseként, valamint az ipolysági Honti Múzeumban végzett múzeum-
igazgatói és fáradhatatlan kulturális, helyi közéleti szervezői tevékeny-
ségéért.

Kitüntetettjeinknek ezúton is gratulálunk, és Urunk áldását kívánjuk további 
munkálkodásukra!

“Ti azonban legyetek erõsek, ne 
lankadjatok el, mert tetteiteknek 

meglesz a jutalma!” 2 Krónika 15,7
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	 Jelenlévők: Bakai Péter, Dom-
bi Lenke, Horváth László, Sztranyák 
Éva presbiterek, Oros Zoltán gondnok, 
Izsmán Jónás lelkész illetve Bakai Jo-
lán és Izsmán Adél gyülekezeti tagok. 
 Először Horváth László Test-
vérünk beadványát tárgyaltuk meg. 
Saját költségére 50 darab kisméretű 
úrvacsorai kelyhet készíttetne, hogy 
azokból legyen az úrvacsora kiszol-
gáltatva. A presbitérium köszönettel 
elfogadta Horváth László felajánlását, 
ill. azt, hogy az úrvacsorai bor ezek-
ből a kelyhekből legyen kiszolgáltatva 
úrvacsorai alkalmakkor. Izsmán Jónás 
indítványozására megbízza Horváth 
Lászlót, hogy a gyülekezet költségére 
készíttessen 1 darab nagyobb úrva-
csorai kelyhet is arra az esetre ha ke-
vésnek bizonyulna a kisméretű kehely 
lehessen egy a kisméretű kelyhekhez 
hasonló kehelyből tovább osztani az úr-
vacsorát. 
 Mivel, Istennek hála a közel-
jövőben több adomány is fog érkezni 
gyülekezeti központunk folytatására, 
így a következő pontban az építkezés 
további szakaszainak részletkérdéseit 
tárgyalta meg a presbitérium Oros Zol-
tán vezetésével. Először az építkezési 
szakaszokat tárgyaltuk meg. Az első 
szakaszban kerül sor a parókia szige-
telésére, ill. a terület körbekerítésére. 
A presbitérium megbízza Bakai Pétert 
a szigetelőanyag és a kerítés Lengyel-
országból való beszerzésére. Bakai Pé-
ter ígéretet tett arra nézve, hogy július 

folyamán beszerzi ezeket az anyago-
kat, ill. felajánlotta az útiköltség árát 
a gyülekezeti központ javára, amit a 
presbitérium köszönettel elfogadott. 
 A továbbiakban az imaház 
belső munkálatairól és elrendezéséről 
volt szó, kevesebb-hosszabb megbe-
szélések után a következő határozatokat 
hozta meg a presbitérium: 
- A padokat hosszanti formában kívánja, 
elhelyezni, a szószéket pedig a templom 
hossztengelyének a végébe lesz állítva, 
az ajtótól kissé jobbra.
- A templom hátsó részében két helyiség 
lesz készítve. Az egyik raktárhelyiségül 
fog szolgálni, a másik pedig kisgyermekes 
szülőknek lesz kialakítva.
- A plafonnal kapcsolatban három meg-
oldási mód került szóba. Bakai Péter a 
famennyezetet javasolta, Oros Zoltán 
pedig a gipszkartont vagy tátrai profilt. 
Bakai Péter és Oros Zoltán javaslatára 
a presbitérium abban maradt, hogy le-
gyen készítve költségvetés mindhárom 
verzióra  és ennek ismeretében legyen 
majd döntés hozva. A gipszkartonra és	
a tárai profilra Oros Zoltán a fára pe-
dig Bakai Péter fogja a költségvetést 
elkészíttetni. 
-  Az oldalfalak tekintetében a vakolás 
és a gipszkartonos megoldás jött szóba. 
Oros Zoltán javaslatára költségvetést 
fog készíttetni mindkettőre és annak 
alapján lesz eldöntve.
- A fűtést illetőleg Oros Zoltán javasol-
ta, hogy infravörös melegítés legyen 
bevezetve. Bakai Péter elmondta 

A presbitérium 2013. június 27-i üléséről
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tapasztalatát az infravörös melegítés-
ről, javasolta inkább, hogy  a lábaknál 
legyen egy villanyműködésű spirálos 
melegítés elhelyezve. Mivel a pres-
bitériumnak nincs elég tapasztalata-e 
téren megbízta Oros Zoltánt és Bakai 

Pétert, hogy érdeklődjön utána a lehe-
tőségeknek, ill. azok hatékonyságának 
és gazdaságosságának.
- A terem padlózatát illetőleg úgy hatá-
rozott a presbitérium, hogy a padlózat 
csempéből legyen elkészítve.

2013. április 4. Hölvényi György, államtitkár látogatott gyülekezetünkbe.
2013. május 9. Négy fiatal Testvérünk: Gruzman Andrea, Hulko Flóra, 

Hulko Csaba és Pálinkás Margaréta tett bizonyságot hitéről a konfirmáció alkal-
mával. 

2013. május 26. Petrás Alex Testvérünk részesült a keresztség sákramen-
tumában. 

2013. június 9. Gyülekezeti nappal egybekötött Testvér-gyülekezeti talál-
kozóra került sor Honton. 

2013. augusztus 3-4. Péter és Maaike Schoutten  látogatott meg bennünket   
egyik testvérük családjával Hollnadiából. 

2013. augusztus 4. Bakai Péter Testvérünk részesült a keresztség sákra-
mentumában.

2013. augusztus 16-án a Duna TV-től lárogattak meg bennünket. A riport 
megtekinthető a hirek.sk oldalán, a következő cím alatt: Megerősödni látszik az 
elveszettnek hitt ipolysági reformátusság.
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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, ul. Zsigmonda Móricza; 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 14.00 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.)
Hittanok:

 Hétfő:  13.20 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (2)
   13.55 Pongrácz Lajos Alapiskola (4)
   14.40 KT
 Kedd:  13.00 Pongrácz Lajos Alapiskola (6)
 Csütörtök 11.45 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (2)
 Péntek:     12.15 KT
   13.05 Ipolyszakállos (9)

                                 (A zárójelben a hittanra járó gyermekek száma található.)

»
»
»
»
»

»

Támogatóink
2013. március 25-e-a és 2013. szeptember 14-e között a következő adományok érkez-
tek gyülekezeti központunk támogatására:

Magánszemélyektől: 6 személytől összesen 430 €.

Szervezetektől:   DONATION DIAKONIE ALMERE THE NETHERLAND 585 €
  Szlovákiai Református Keresztyén Egyház 4000 €.

Téglajegy megvételével 1 adakozó támogatott 10 € értékben. 
	 	 	 	 						
     Isten áldja meg a jókedvű adakozókat.


