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Kedves Testvéreink az Úr Jézus 
Krisztusban! 
 A karácsony ünnepét bi-
zonyára most is, mint minden 
esztendőben, nagyon sok szol-
gálat, sok előkészület és futás 
előzte meg. Mindenki készülő-
dött arra, hogy az ünnepet mél-
tóképpen ünnepelhesse. Hisszük 
azt, hogy minden erőfeszíté-
sünk mozgatórugója az, hogy 
megmutassuk, hogy mit jelent 
számunkra Jézus születése.	
           Viszont minden ilyen 
igyekezet mellett is a karácsony 
főként a mindennapokra mutat, 
mivel a mindennapokban kell 
megélni keresztyén hitünket és 
elkötelezettségünket Krisztus 
követésében. Ezért a karácsony 
nem más, mint újbóli tudatosí-
tása Isten szeretetének, amellyel 
lehajolt hozzánk. Már Gerhardt 
Pál éneke is világosan kifejezi 
azt, hogy a tévútra és az ördög 
fogságába került embert jött Jé-
zus megkeresni és megmenteni:	
	

 Ezt a világot nagyon sok 
veszteség éri, mert nem hallgat 
Isten szavára. Fut a maga ál-
tal jónak vélt úton. A döntések, 
amelyek a legtöbbször nagyon 
sok ember életét befolyásolják, 
emberi indulatból vagy gazda-
sági érdekből fakadnak. A világ 
törvényhozói, akinek komoly fe-
lelősség adatott, nagyon sokszor 
saját ambícióik, a világi szelle-
miség vagy szabados politikai 
befolyás hatására az Isten szá-
mára kedves élet fejlődését és 
előrehaladását megakadályozó 
törvényeket fogalmaznak meg és 
hagynak jóvá. Ezek nem segítik, 
hanem gátolják az igazi élet ki-
bontakozását. S azokat, akik nem 
állnak be ebbe a sorba, szankciók-
kal támadják és lehetetlenítik el.	

“Mert azért jött az embernek Fia, 
hogy megkeresse 

és megtartsa, ami elveszett.” (Lk 19,10)

“Irgalommal szánva minket,	
Nagy jósága ránk tekintett,	
S ördögcsalta bús szívünket	
Mennymagasból látni jött.”	
(328. dics. 2. verse)	
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           Ezért kimondhatatlanul 
nagy az egyházak és minden ke-
resztyén ember feladata. Szüksé-
ges az összefogás és a közös akarat 
minden olyan kérdésben, amely 
az Isten által teremtett ember 
méltóságteljes életét szolgálja.	
 Ilyen összefogás mutatko-
zott meg ebben az esztendőben 
a szlovákiai keresztyén egyhá-
zak legfelsőbb vezetői részéről, 
amikor nyiltakozatban ítéltük el 
a világ egyes tájain a keresztyé-
nek üldözését, és fejtettük ki ál-
láspontunkat arra nézve, hogy “a 
házasságnak, mint a férfi és nő 
kötelékének és a családnak, amit 
alkotnak, nincs olyan alternatívá-
ja a társadalomban, amelyen Isten 
tetszése és az áldás ígérete  nyu-
godhatna. Semilyen más kap-
csolat soha nem lesz egyenérté-
kű a férfi és a nő házasságával.”	
Kedves Testvéreim! Isten men-
tő szeretete ösztönözzön minket 
arra, hogy ne csak karácsony 

ünnepén, hanem az előttünk álló 
időszakban, és az új esztendő 
napjaiban is töretlen hittel és re-
ménységgel tudjuk hirdetni Jé-
zust, mint Megváltót, aki azért 
jött, hogy megkeresse és megtart-
sa, ami elveszett. Maradjunk meg 
mindannyian a biztos és meg-
tartó hit talaján tudva azt, hogy 
van szószólónk, “a ki által van a 
menetelünk is hitben ahhoz a ke-
gyelemhez, a melyben állunk; és 
dicsekedünk az Isten dicsőségé-
nek reménységében.” (Rm 5,2)	
            Ezekkel a gondolatok-
kal kívánunk a Szlovákiai Re-
formátus Keresztyén Egyház 
Zsinatának lelkészi és világi el-
nökeként mindenkinek áldott ka-
rácsonyt és boldog új esztendőt.	
	
           Atyafiságos köszöntéssel	

Mgr. Fekete Vince, főgondnok 
Mgr. Fazekas László, püspök	
	

2013. december 24-én, 15.00 órakor ünnepi istentisztelet a gyermekek 
szereplésével. Főpróba 14.00 órakor a parókián.

2013. december 25-én, 11.00 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosz-
tással egybekötve.

2013. december 26-án, 11.00 órakor ünnepi istentisztelet
2013. december 31-én, 19.00 órától gyülekezeti szilveszter a parókián 

kb. 21.00 óráig.
2014. január 1-én, 11.00 órakor újévi istentisztelet, a presbitérium új 

tagjainak beiktatásával.
2014. március 9-én böjtfő vasárnapja. Úrvacsorával egybekötött isten-

tisztelet 11.00 órától.
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Ünneplő Keresztyén Gyülekezet! Szeretett Testvéreink!

Karácsonyt idén is nagy készülődés előzte meg. A sziporkázó fények és ragyogó kará-
csonyi dekorációk már hetekkel korábban ott pompáztak a köztereken és üzletekben, 
a számtalan program és akció pedig azt a benyomást sugallta, hogy a világ valami 
nagy és titokzatos dologra készül.

Kétezer-egynéhány éve Jézus születését is nagy, ám másféle várakozás előzte meg. 
Ha ugyanis felidézzük a karácsonyi történet ünnepes mozzanatait – az angyalok 
énekét, a pásztorok és a csillagot követő napkeleti bölcsek látogatását –, azok mind 
közvetlenül a Megváltó születéséhez kapcsolódnak, és abból is táplálkoznak. Ahogy 
a Messiás ígérete örömteli várakozásra késztetett, úgy a megszületése páratlan isten-
tiszteletre indított, már akkor és azóta is.

Mi sokszor azt tapasztaljuk, hogy az ünnep előtti felfokozott várakozás karácsonykor 
hirtelen szertefoszlik. Az emberek lelke mintha valami nagy és fontos dolog közeled-
tére irányulna, ám amikor már itt van, továbblépnek, nem fontos többé, senki sem 
beszél róla. Elég, ha karácsony estjére készen állnak az ajándékok, az ételek és a csalá-
dok, de az ünneplés ezzel véget is ér, s karácsony napjára kiüresedik minden. 

Vajon így ünnepeltek Betlehemben is? Nem. Az ünneplés éppen nem véget ért Jézus 
születésével, hanem akkor kezdődött.

Ha engedjük, hogy az életünket megváltoztató tapasztalatok áthassanak és formál-
janak minket, nem hiába készülünk rájuk. Ha a kivételes pillanatok irányt szabhat-
nak életünk további folyásának, nem hiába emeljük őket ünnepünk fénykörébe. Ha 
figyelünk az ünnep létesítő okára, megmarad értelme és ereje egész életünkben. Ha 
engedjük, hogy Jézus születése napján Isten szabadító szeretete hasson át minket, 
karácsony sorsfordító esemény lesz, s nem puszta alkalom kicsit másképpen tölteni 
az időt. Íme, Karácsony van. Kívánjuk, hogy számotokra ne múló hangulat és külső-
ség legyen, hanem nagy és áldott alkalom arra, hogy ráébredjünk az isteni megbéké-
lés csodájára, a megváltás titkára.

Testvéreink! Ez év karácsonyán is azt kívánjuk, hogy ne véget érjen, hanem kezdetét 
vegye hálaadásunk és ünneplésünk. Istentiszteletünk középpontjában pedig álljon az 
apostol gyönyörű hitvallása: „Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, 
sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem 
magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az 
Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.” (Róm 8,38-39) 

2013 karácsonyán

Testvéri köszöntéssel:

a Generális Konvent Elnöksége

„Aki hálaadással áldozik, 
az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, 

annak mutatom meg Isten szabadítását.” 
(Zsolt 50,23)
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Jelenlévők: Bakai Péter, Dombi Lenke, 
Horváth László, Mészáros Lajos pres-
biterek, Oros Zoltán gondnok, Izsmán 
Jónás lelkész illetve Dalmady Gizella, 
Izsmán Adél és Lídia, Péter Berta és 
Števčat István gyülekezeti tagok. 
 Oros Zoltán beszámolt az épít-
kezés eddigi állásáról. Elmondta, hogy 
az éven főleg pályázatokat írtunk annak 
érdekében, hogy tudjuk tovább folytat-
ni az építkezést. Ebben az évben három 
sikeres pályázatunk volt, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma 4.000.000 
forinttal, Veresegyháza Önkormány-
zata 500.000 forinttal, a Szlovákiai 
Református Keresztyén Egyház pedig 
4000 euróval támogatta gyülekezeti 
központunk építését. A jövőben még 
a Gustav Adolf Werk 8000 eurós tá-
mogatására számíthatunk, amit kamat-
mentes kölcsön formájában próbálunk 
megelőlegezni egyházunktól. Az ősz 
folyamán tervezési fázisban voltunk, 
költségvetéseket kértünk a különböző 
munkálatokra. Elsődlegesen a parókia 
szigetelését terveztük mihamarább 
elvégezni, a munkálatok már folynak, 
a héten be is fejezik. 
 A Szlovák Köztársaság Okta-
tási Minisztériuma az anyagi fedezet 
hiányára hivatkozva nem nyomtatta ki 
a 2013/14-es évre szóló hittankönyve-
ket. A Zsinati Tanács ZST-102/2013-
as számú határozatában arról döntött, 
hogy a Hittanács C tankönyvet egyhá-
zunk a saját költségén fogja megjelen-
tetni olyan formában, hogy a tankönyv 
árának harmadát a diáknak, harmadát 
a gyülekezetnek, harmadát pedig az 
egyháznak kell állnia. Felvetődött a 
kérdés, hogy az egyházközség átvál-

lalná-e a diákok egyharmad részének 
kifizetését. A presbitérium egyhangúan 
úgy határozott, hogy kifizeti a diákok 
részét is, vagyis a diákoknak nem fog 
pénzbe kerülni a hittankönyv.
 Az egyházadóból fizetjük 
az Egyházmegyei ill. a Közalapi 
járulékokat. Ezeket a járulékokat a 
választók névjegyzéke alapján fizetjük 
az egyházmegye ill. a Zsinat által 
meghatározott összegben. (A válasz-
tói névjegyzékben szereplő egyház-
tagok száma szorozva a meghatározott 
járulék összegével.) Mivel a Közalapi 
járulék összege Egyházunk határo-
zata értelmében 2020-ig 0,50 centtel 
növekszik, a jelenleg meghatározott 
egyházadó 2014-ben már nem fedezi 
a kötelező befizetések összegét. Éppen 
ezért kénytelenek voltunk megemelni 
az egyházadót. A javaslatokban nyolc, 
kilenc és tíz eurós egyházadó szerepelt. 
A vélemények meghallgatása után, a 
másodszori szavazásnál, a presbitéri-
um 3:2 arányban, egy tartózkodással a 
10 eurós egyházadót fogadta el. Ez azt 
jelenti, hogy a jelenleg hatályban lévő 
törvények értelmében jó ideig nem 
kell további emelésre számítani. 
 A presbitérium november 17-i 
dátummal határozta meg az egyházköz-
ségi választási közgyűlés időpontját.
 A presbitérium a következő 
gyülekezeti tagokat javasolta az egy-
házközségi tisztségekre: gondnok: 
Oros Zoltán; presbiterek: Bakai Péter, 
Dombi Lenke, Hauptman Antal, Hor-
váth László, Márton Judit, Pálinkás 
Tibor, Péter Berta, Soltész Béla. 

    I.J.

A presbitérium 2013. október 10-i üléséről
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Egyházközségi választási közgyűlés
2013. november 17.

  Az egyházközségi választási 
közgyűlést a vasárnapi istentiszteleti alka-
lommal  kezdtük el.
 A közgyűlés elején meg lett ál-
lapítva a határozatképesség. A 46 válasz-
tóból 17-en voltak jelen, vagyis betöltöt-
tük a törvény által kiszabott kritériumot 
miszerint a választójogúak legalább 30 
százalékának jelen kell lennie. 
 A lelkész a továbbiakban ismer-
tette az egyházközségi tisztségek betölté-
sének  a jelentőségét, valamint a választás 
menetét és módját. 
 A lelkész kérte a közgyűlést 
három tagú szavazatszámláló bizottság 
jelölésére. A szavazatszámláló bizottságba 
a következő személyeket javasolták: ifj. 
Márton Imre, Trevalecz László és Falusi 
János. A közgyűlés egyhangú szavazással 
megválasztotta a javasolt személyeket a 
szavazatszámláló bizottságba. 
 A lelkész ismertette a presbitéri-
um javaslatát a gondnoki tisztségre, majd 
alkalmat adott, hogy a jelenlévő válasz-
tójogúak is ajánlást tegyenek. Mivel nem 

történt más ajánlás, így a lelkész nyílt sza-
vazást rendelt el. A közgyűlés egyhangúlag 
megszavazta,  hogy Oros Zoltán legyen a 
gyülekezet gondnoka. 
 A lelkész ismertette a presbité-
rium javaslatát a presbiteri tisztségre abc 
sorrendben felolvasva a javasoltakat, majd 
alkalmat adott, hogy a jelenlévő választó-
jogúak is ajánlást tegyenek. Egy ajánlás 
hangzott el, Števčat István javasolta ön-
magát. A jelölő listát kiegészítve a lelkész 
elrendelte a szavazást, ami az egyházköz-
ség pecsétjével lepecsételt szavazócédu-
lákon történt, titkosan. A szavazatok     
összeszámlálása után a következő ered-
mény született:
 Presbiternek választották Bakai 
Pétert, Dombi Lenkét, Hauptman Antalt,  
Horváth Lászlót, Márton Juditot és Péter 
Bertát. 
 Pótpresbiternek választották: 
Pálinkás Tibort és Soltész Bélát.
 Števčat István mivel nem érte el a 
17. § 3. pontjában szereplő küszöbszintet, 
így ő nem lett megválasztva.             I.J.

 Ezúton is szeretném megköszönni az Ipolysági Református Egyházközség 
választóinak belém helyezett bizalmát újraválasztásom alkalmából. Az elmúlt választási 
időszak nehéz volt, mivel embert, közösséget próbáló imaház, gyülekezeti központ épí-
tésébe kezdtünk. Csak hála és köszönet a leköszönő presbitérium és az ipolysági gyül-
ekezet minden egyes tagjának, akik anyagiakat, időt nem sajnálva hozzátették a maguk 
lehetőségeihez mérten munkájukat, kezüket, tudásukat az imaház építéséhez. Istennek 
hála a közeljövőben be fogjuk tudni fejezni az építkezést és a 2014-es év folyamán fel 
is szentelhetjük a Barsi Egyházmegye és Ipolyság város egyik meghatározó templomát. 
A tél és a kora-tavaszi időszak a megfelelő vállalkozó kiválasztásával fog eltelni és a 
templomrész belső munkálatait fogjuk elkezdeni.
 Ezúton is szeretném megköszönni a gyülekezeti tagok áldozatos munkáját, 
kellemes szeretetteljes ünnepeket kívánva a következő igével: „Ti magatok is mint élő 
kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzatok, 
amelyek kedvesek Istennek a Jézus Krisztus által. 1 Péter 2,5                      Oros Zoltán

Köszönet
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	 2013. október 17- től egy 
hónapig volt látható a Menora 
Saag Centrum Artisban, tehát a 
felújított Bartók- téri zsinagógá-
ban Szúdy Nándor festményinek 

kiállítása. A tárlat nem véletlenül került vá-
rosunkba, hiszen a művész születésének 100. 
évfordulóját ünnepeltük az idén. A bemuta-
tott festmények alkotója ráadásul az alapí-
tásának ez évben szintén 100.  évfordulóját 
ünneplő ipolysági, immáron újra Szondy 
György nevét viselő gimnázium diákja is 
volt öccsével, Szúdy Géza költővel együtt.
  Az ipolysági, és barsi reformátusok 
számára e kiállítás harmadik időszerűségét 
az adta, hogy Szúdy Nándor hittestvérünk 
volt (1974- ben húnyt el), sőt, református 
lelkész, akinek egyik legmeghatározóbb 
időszakaként ő maga is a tőlünk nem mes-
sze található Garamszentgyörgy (ma Jur 
nad Hronom) gyülekezetében eltöltött éveit 
emlegeti. Ezek az évek tájképfestészetében 
is nyomot hagytak, s itt vált alkotói mun-
kásságának egyik alapvető témaelemévé a 
magyar parasztság. Ekkor vált országszerte  
ismert művésszé. Lelkészi munkája mellett 
aktívan alkotott. Rendszeres, személyes ta-
lálkozásokon alapuló kapcsolatot tarott fenn 
a budapesti képzőművészvilággal. Garam-
szentgyörgyön élte meg a második világhá-
borút. A világégés élménye alpvetően meg-
határozta további munkásságát, hiszen ma 
ismert képsorozatai jelentős hányadának lett 
fő témája, a későbbi hidegháború csapdáival, 
s atomveszélyével egyetemben.   E képso-
rozatok alkották idei, Garamszentgyörgyön, 
valamint Ipolyságon kiállított anyagának ge-
rincét is. A kollekció fajsúlyosságát növelte 
a mondanivalóhoz választott expresszionis-
ta, és szürrealista festői eszköztár is. E tár-
latokon újra követhető volt az, hogy Szúdy 
festői munkásságát mennyire meghatározta 
hite, s lelkészi pályálya. A társadalom ége-
tő problémáit, sorskérdéseit bibliai témá-

kon, motívumokon keresztüvetítve tárta a 
nagyközönség elé. Művészetének minősége 
mellett ez volt az a tényező, amelynek kap-
csán alkotásai eljutottak a cseh, valamint brit 
közönséghez is. Sajnos e tényezők hozzájá-
rultak festőnk képzőművészeti szempontból 
történt későbbi mellőzéséhez, félreállításá-
hoz. Művészettörténetünkben Szúdy Nándor  
így nem foglalhatta el azt a helyet, amely te-
hetsége, elkötelezettsége révén megillethette 
volna. Ezért nagy az utókor vele kapcsolatos 
felelőssége, s ezért csodálatra méltó gyer-
mekeinek az az igyekezete, amellyel édes-
apjukat próbálják visszaállítani a szakmai, s 
laikus közvélemény látóterébe. Igyekezetük 
eredményeként a garamszentgyörgyi falu-
múzeum falán ma az egykori  református 
lelkész, s festőművész emlékét márványtáb-
la  őrzi (e tény a község vezetésének a dícsé-
retére is válik), s az ipolysági Simonyi Lajos 
Galéria gyűjteményében immáron három 
fontos Szúdy-festményt őrzünk.  A művész 
gyermekeivel történt megegyezés alapján 
itt 2014-ben Szúdy-emléksarok létrehozását 
tervezzük. Az ipolysági kiállítás megtekin-
tésére Izsmán Jónás lekipásztor, és Pálinkás 
Tibor galériavezető társaságában lehető-
sége nyílt a helyi  gyülekezetnek is. Aki e 
lehetőséget elszalasztotta, de maga a téma 
érdekelné, az kitűnő, református szülöttünk 
életével, s munkásságával a Reisinger János 
művészettörténész által összeállított  színvo-
nalas könyv segítségével is megismerkedhet, 
illetve ez év második felében látogassa majd 
meg képtárunk új Szúdy-emlékkiállítását. 
   Pálinkás Tibor 

Ahol a hit, és tehetség találkozott...

Szúdy Nándor
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Karácsonykor már korán
beköszönt az este,
ember,állat húzódik
be a jó melegre.
	
Fehér lepel borítja 
a dermedő tájat,
a családok díszítik 
az ünnepi fákat.
	
A gyerekek kántálni
házról-házra járnak,
s így viszik az örömhírt 
a várakozóknak.
	
Fényes csillag, s az angyal
azt hirdeti nekünk,
megszületett Megváltónk,
az égi gyermekünk.
	
Pásztorok	és	királyok
járulnak elébe,
tartsunk mi is most velük
a köszöntésére.
	
Kövessük a csillagot,
oda vezet minket,
ahol megtaláljuk a 
várt Istengyermeket.
	
Hajtsunk fejet előtte,
s köszönjük az Úrnak,
hogy elküldte Szentfiát
e földi világnak.
	
Üdvözlégy, Égigyermek!
Köszöntünk Tégedet,
ki a földre hoztad a
békét,s szeretetet.

Tömjént, mirhát, aranyat
bár nem tudunk adni,
de örökre szívünkbe 
betudunk fogadni.
	
Maradj velünk sokáig
betlehemi gyermek,
áldásod hintsd mireánk,
kik hűen szeretnek.
	
Karácsonyfa illata 
töltse be a szobád,
égő gyertya fényében
várjad a Messiást!
	
Szeretteid körében
ünnepeld a csodát,
énekkel és imával
köszöntsd a Jézuskát!
	
Meghitt béke, s szeretet
töltse be szívedet,
hajlékodba fogadd be
e pici gyermeket.
	
Karácsony szentestéjén
tegyél fogadalmat,
s zárd szívedbe örökre
az égi jutalmat.
	
A jászoli szeretet
ragyogja be lelked,
Betlehemnek csillaga
vezérelje lépted.
	
Legyen gazdag, az újév
erő,egészségben,
boldogságot,örömet 
családod körében!   
						
Trevalecz László
Ipolyhídvég 2013.

Karácsony



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. Móricza Zsigmonda; 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:  13.50 Pongrácz Lajos Alapiskola (4)
 Kedd:  13.00 Pongrácz Lajos Alapiskola (6)
 Csütörtök 10.50 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (1)
   11.45 Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (2)
   15.00 KT (1)
 Péntek:     12.15 KT (1)
   13.05 Ipolyszakállos (9)

                                 (A zárójelben a hittanra járó gyermekek száma található.)

»
»
»
»
»

»

Támogatóink
2013. szeptember 14-e és 2013. december 17-e között a következő adományok érkeztek 
gyülekezeti központunk támogatására:

Magánszemélyektől: 1 személytől összesen 30 €. Téglajegyek megvételével 2 adakozó 
támogatott 10 € értékben. 

Szervezetektől:   Református Egyházközség: 50 €; HULP OOST-EUROPA: 270 €; Em-
beri Erőforrások Minisztériuma: 13 358,71 €; Veresegyház Város Önkormányzata: 1 657,50 
€; Zselízi Református Egyházközség: 30,40 €; Bősi Református Egyházközség: 285 €.
	 						
     Isten áldja meg a jókedvű adakozókat.


