
IPOLYSÁGI
KOPOGTATÓ

Az Ipolysági Református Egyházközség értesítő lapja  12. évf. 2015/3 

 Kedves Testvérek az Úr Jé-
zus Krisztusban! 
 Sok eseménnyel teli hóna-
pokat végigélve ebben az esztendő-
ben is elérkezett Isten kegyelméből 
a karácsony ünnepe. Talán hirte-
len felsorolni sem tudnánk, hogy 
mennyi minden tornyosult elénk, 
mennyi mindennel kellett szembe-
néznünk, ami aggódást és félelmet 
váltott ki belőlünk. De azért nem 
szabad elfeledkeznünk örömeink-
ről és a naponként tapasztalt kegye-
lemről sem, amelyek újabb lendü-
letet adtak a mindennapokhoz. 
 Áldás az, ha úgy tudtunk 
tekinteni a családra és a gyüleke-
zeti közösségre, mint egy bizton-
ságot és békességet nyújtó helyre. 
Szükségünk van erre, mivel a világ 
történései felzaklatnak, megdöb-
bentenek, sőt az utóbbi időben féle-

lemmel töltenek el. Gondolhatunk 
itt azokra a különféle, főként liberá-
lis véleményekre az ember szabad-
ságáról, vallási és nemi hovatarto-
zásáról, amelyektől hangos a sajtó, 
s  amelyeket a törvény szintjére 
emelkedve próbálnak elfogadtatni 
velünk. Ezek nem békességet és 
biztonságot, hanem békétlenséget 
és bizonytalanságot ébresztenek a 
szívekben. Egyre világosabbá lesz 
előttünk Pál apostolnak a szava 
azokról, akik Istent nem dicsőítik 
és áldják: „...hiábavalóságra jutot-
tak gondolkodásukban, és sötétség 
borult oktalan szívükre.“ (Róm 
1,21).
 A karácsony üzenete vi-
szont az, hogy Isten ebbe a sötét-
ségbe világosságot hozott Jézus 
Krisztus megszületése által. Erről 
beszél már jóval korábban Ézsaiás 

Ünnepi körlevél
„A nép, amely sötétségben jár, nagy 
világosságot lát.“  Ézs 9,1a
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próféta: „A nép, amely sötétségben 
jár, nagy világosságot lát.“ (Ézs 
9,1a)  
 Jézus Krisztus, a világ vilá-
gossága azért jött, hogy a benne hí-
vők előtt világossá váljon Isten aka-
rata: „...én azért jöttem, hogy életük 
legyen, sőt bőségben éljenek.“(Jn 
10,10) Ezt a bőségben élt életet és 
az örökéletet nem azzal nyerjük 
meg, ha Isten akaratával ellenkező 
törvények és elgondolások alapján 
éljük életünket. Ez nem biztosítha-
tó fegyverrel, terrorizmussal, sem 
gazdasági 
t e l j e s í t -
ménnyel 
és jóléti 
társadal-
mi be-
r e n d e z -
kedése l . 
E g y e d ü l 
a meg-
születet t 
és értünk 
k e r e s z t -
re ment 
J é z u s 
Krisz tus 
érdemére 
hivatkoz-
va, a sze-
retet útját 
járva, igé-
jére oda-
figyelve, 

parancsolatait megtartva tudjuk 
felépíteni életünket, családunk, 
egyházunk és nemzeti közössége-
ink életét.
            Kérünk azért mindenkit, 
hogy a karácsonyi evangéliumot 
befogadva, öntudatos keresztyén-
ként éljük életünket bízva abban, 
hogy az Úr Jézus Krisztus világos-
sá teszi utunkat, amelyen járnunk 
kell naponként a következő eszten-
dőben is.        
            Ezekkel a gondolatokkal kívánunk 
a Szlovákiai Református Keresz-

tyén Egyház 
Zsinatának 
lelkészi és 
világi el-
n ö k e k é n t 
mindenki-
nek áldott 
karácsonyt 
és boldog 
újesztendőt.

     
Atyafiságos 
köszöntés-
sel:

Fekete Vin-
ce főgond-
nok és 
F a z e k a s 
László püs-
pök
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	 Karácsonykor	 Jézus	 Krisz-
tus születéséről emlékezünk meg 
évről évre. Kívülről tudjuk a kará-
csonyi történetet. De mit jelent ha 
az ember szívében születik meg Jé-
zus Krisztus? Erről kérdeztük meg 
Halászik Emese testvérünket. 

 „Öltsetek magatokra azért 
– mint Isten választottai, szentek 
és szeretettek – könyörületes szívet, 
jóságosságot, alázatosságot, sze-
lídséget, türelmet, elszenvedve egy-
mást és kölcsönösen megbocsájtva 
egymásnak (…) mindezek fölé pe-
dig öltsétek fel a szeretetet, amely a 
tökéletesség köteléke. (…) Krisztus 
beszéde lakozzék bennetek gazda-
gon, minden bölcsességgel tanítsá-
tok és intsétek egymást zsoltárok-
kal, dicséretekkel, lelki énekekkel.” 
Kol. 3:12-16
 Az Istenben elrejtett új 
életre való felhívás szavai ezek, 
de hogy is tehetünk eleget ennek 
a felhívásnak, hogy lehetünk a bir-
tokosai Krisztusi lelkületnek, hogy 
születhet meg szívünkben Jézus 
Krisztus? 
 Generációra visszanyúló 
keresztyén református családból 
származom, mindét nagyapám lel-

készként szolgált, a bibliai történe-
tek, keresztyén énekek és imák jól 
ismertek voltak számomra már ko-
rai gyermekkoromtól fogva. Mind-
ez viszont kevés, hisz tudjuk „test	
és vér nem örökölheti Isten orszá-
gát“ 1Kor.15:50, mindenkinek sa-
ját magának kell bejárnia az utat 
és a puszta tudás, arról, hogy Isten 
létezik nem elég.
 Nem tudok napot, vagy ese-
ményt megnevezni, amihez megté-
résemet köthetném. Valahogy úgy 
tudnám megfogalmazni, hogy mint 
a kagyló mélyén rejtőző homok-
szem, fájdalom és sok szenvedés 
között formálódtam. Életem nem 
volt problémáktól mentes, sőt korai 
gyermekkorom óta sok viszontag-
ságban volt részem. Mindezekért a 
nehéz időszakokért viszont Isten-
nek hálás vagyok, mert ezek köz-
ben formált engem igazán.  
 Arra emlékszem vissza, 
hogy az egyik istentiszteleten meg-
született bennem a vágy, hogy na-
gyon szeretnék Istennek szolgálni, 
mint gyermek-istentiszteleti veze-
tő, de szólni erről senkinek nem 
mertem, arra gondoltam, ez csak a 
kiválasztottaknak lehetséges. Egy 
valaki viszont tudott erről a 

Jézus Krisztus 
megszületett a               -emben!!!
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vágyamról és az valaki Isten volt. 
Nem sokkal később, ahogy álltam 
a templom előtt oda jött hozzám 
egy a gyülekezettől éppen búcsúzó 
segédlelkész, hogy szükség lenne 
egy gyermek-istentiszteleti veze-
tőre és ő rám gondolt, el tudnám-e 
fogadni ezt a szolgálatot. Úgy érez-
tem, Isten hívott akkor el, én igent 
mondtam és tényleg „kiválasztott” 
lettem - Isten elhívott gyermeke. 
Ezt követően Isten nem szűnt meg 
újabb és újabb feladatokat adni és 
én mindenre igent mondtam. Min-
den megtartott alkalom közelebb 
és közelebb vitt Istenhez, és érez-
tem, már nem vagyok az és nem is 
akarok az lenni, aki előtte voltam. 
Eszembe jut az ige: „Közeledjetek 
az Istenhez, és közeledni fog hoz-
zátok.” Jak. 4:8 Én csak egy apró 
lépést tettem: hittel megnyitottam 

a szívemet és bár nem érdemlem 
Isten hatalmas kegyelmet gyako-
rolt rajtam: Krisztus beköltözött a 
szívembe, átformált, eltöltött sze-
retettel, hálával és az felé vezet ma 
is, hogy felöltsem mindazt, amit a 
fenti igében olvashatunk. 
      Eszembe jut még egy ének 
református énekeskönyvünkből: 
„Ó, Jézus árva csendben az ajtón 
kívül állsz, Bejönnél már, de né-
mán kulcsfordulásra vársz” -. Ez 
a kulcsfordulás a titok, hogy meg-
szülessen Krisztus a szívekben. 
      Istennek legyen hála mindezért 
és azért, hogy még van lehetősé-
günk dönteni. Ámen.

A következő karácsonyi számban 
egy újabb bizonyságtételt olvasha-
tunk.

“Az Úrra tekintek szüntelen, nem tántorodom meg, mert jobbomon 
van. Megismertetted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, 
örökké tart a gyönyörűség jobbodon.” Zsoltárok 16,8.10

 Drága Uram, Jézusom, Krisztusom, Atyám, Istenem, boldog-
ság és öröm van a szívemben, mert Tiéd vagyok és a Te forrásodból 
iszom szüntelen és nem szomjazom meg sohasem a Te szabadító for-
rásodtól. Köszönöm Néked Uram, Istenem!
 Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok minden gyülekezeti 
testvéremnek! Az Úr legyen velünk! Dicsőség Istennek!

    2015 December 13 Števčat István
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 Jelenlévők: Bakai Péter, 
Hauptman Antal, Horváth László, 
Marton Judit, Péter Berta presbite-
rek, Oros Zoltán gondnok, Izsmán 
Jónás lelkész illetve Szmrecsányi 
Csaba gyülekezeti tag. 
 Első pontként az előző 
presbiteri gyűlés határozatainak a 
teljesítéséről tárgyaltunk. Izsmán 
Jónás elmondta, hogy Kuczy La-
jos, betegsége miatt még nem tud-
ta megkeresni az ő idejében íródott 
presbiteri jegyzőkönyveket. Oros 
Zoltán javasolta, hogy a meglévő 
jegyzőkönyvek legyenek beköttet-
ve. Izsmán Jónás kiegészítésül ja-
vasolta, hogy januárig várjanak, s 
ha januárban sem lesz meg, akkor 
a meglévőket bekötteti. A presbité-
rium a javaslatot elfogadta. A falra 
írott ige ügyében Izsmán Jónás el-
küldte Oros Zoltánnak a felírandó 
igét több betűtípusban. Oros  Zol-
tán elmondta, hogy a vállalkozóval 
való találkozáskor kiderült, hogy 
az adott betűtípusok közül csak 
2-3-at tudna gyakorlatilag elkészí-
teni. Ebből választottak, jelenleg 
várja a vállalkozó árajánlatát. Mi-
vel az odaadományozott harang 
még nem lett elhozva a presbité-
rium Oros Zoltánt és Bakai Pétert 
bízta meg a harang elhozatalával. 

Izsmán Jónás elmondta, hogy a 
hirdetőtáblát megrendelték, el is 
küldték, de az ígérettel ellentétben 
nem küldték a hozzá tartozó áll-
ványzatot. Mivel ezt 220 € ellené-
ben tették volna meg a hirdetőtábla 
vissza lett küldve, a kiadott pénzt a 
cég visszautalta. A presbitérium ja-
vasolta, hogy aki Merkury Market, 
vagy az Praktiker közelében jár 
nézzen be árusítanak-e valamilyen 
hirdetőtáblát. 
 A következőkben az épület 
biztosításával foglalkozott a pres-
bitérium. Két biztosítási ajánlat 
érkezett be az épület biztosításával 
kapcsolatban. A presbitérium Lóš-
ková Mónika ajánlatát szavazta 
meg.
 Az építkezés jelenlegi 
helyzetéről Oros Zoltán számolt 
be. Elmondta, hogy Soltész Bélá-
nak köszönhetően a garázs be lett 
szigetelve és le lett betonozva, így 
már a garázs is használhatóvá vált. 
Jelenleg egy pályázaton dolgoz-
nak „Közösségi tér kialakítása” 
címmel a Magyar Minisztériumba 
szeretnénk beadni pályázatot, ami 
magába foglalja a kerítés, talajren-
dezés és harangláb elkészítését.
    I.J.

A presbitérium 2015. október 15-i üléséről
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Koczó József: 

Ipolyság református egyháza II.

Áttekintés Ipolyság lakosságának vallásfelekezeti arányairól 

A Lexicon Locorum /1773/ a mezőváros  katolikus egyházát tünteti fel. 
(119-120.)
A Magyar Országnak leírása /1796-1799/: SÁG. Ipoly Ság. Magyar Me-
zőváros Hont Várm. Földes Urai a’ Rozsnyói és B. Bányai Káptalanbé-
li Uraságok, lakosai katolikusok, fekszik az Ipoly vize mellett, mellyen 
kőhídgya van, Honthoz fél mértföldnyire; Sóháza, és Postája is vagyon; 
határja jó, vagyonnyai jelesek és külömbfélék. (III/221–222.) 
Ludovico Nagy Notitiae...c. munkája /1828-1829/ Sághot 231 házzal, 
1356 r. k., 23 nem katolikus és 7 zsidó lakossal, összesen 1386 lélekkel 
említi. (I. k. 166. ) 
Ság lakossága megőrizhette katolikus hitét a török hódoltság idején is: 
a mezőváros 1665-ből származó, Sigillum oppidi Saag feliratú pecsétje 
püspöksüveges, pásztorbotos prépostot ábrázol, anyakönyveit 1675-től 
vezetik. Az uralkodó, I. Lipót a sági prépostság töröktől visszafoglalt jó-
szágait 1688-ban a jezsutáknak ajándékozta. 
“...a törökvész megszűnte után két nemzedékkel csak 400 lelket számlál 
az 1754-ben kisközséggé zsugorodott Ipolyság, 1779-ben pedig 714-et. 
Érdekes a népszámlálási adatok megjegyzése: a lakosság színtiszta kato-
likus, mindössze három szentendrei szerb van, zsidót pedig a bányaváro-
sok közelsége miatt nem szabad befogadni.
A törökvész megszüntével az elnéptelenedett premontrei rend helyett a  
besztercebányai jezsuita rendház kapja meg a sági prépostság birtoka-
it. Szorgos munkájukkal a pusztulást megszüntetik, a romokat eltakarít-
ják, új gazdasági épületeket, kolostort, templomot építenek, megépítik az 
Ipoly hídját.”  /Bars és Hont, 1943/
Ipoly-Sáágh mezőváros, megyei szék- és járási főhely népessége 1850-
ben az  összeírás szerint 1463, ebből r. kath. 1333, gör. n. e. 9, ágostai 40, 
zsidó 81 lélek; 1852-ben: 1635, ebből r. kath. 1333, gör. e. 9, evang. 40, 
zsidó 81 lélek. (Palugyay reformátusokat nem említ!)
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Egyház-ügy: A r. katholikusoknak Nagy-Boldogasszonyunkat védszentül 
tisztelő anyaegyháza a rosnyai káptalan egyház védnöksége alatt áll. 1 
lelkész, 1 káplánnal. 

Ipolyság Hont megyében régi egyházzal, anyaegyház 1776-tól; az egy-
ház Szűz Mária Mennybemenetelére szenteltetett. Patrónusa a rozsnyói 
káptalan. Hívek száma katolikus: 4400, evangélikus: 275, református: 83, 
görög: 18, zsidó: 847 lélek. 

Álláspontok az eklézsia keletkezéséről

A város honlapján és az egyházközség weboldalán is olvasható nagytisz-
teletű Kuczy Lajos, a gyülekezet alapító lelkésze, barsi esperes össze-
állításában néhány adat, mely fenti történeti áttekintésünk közül csupán 
Krupecz István evangélikus lelkész fejtegetéseivel vonható párhuzamba: 
“Ipolyságon a Református Keresztény Egyházközség a XVI. században 
alakult. Az 1675. év hozza az első nagy tragédiát: a helybéli református 
prédikátort gályarabságra hurcolják, ám útközben Itáliában meghal...
Csengő-Tschörner András gyűjtése szerint:
Ipolyság (Šahy, Felvidék), Drégelypalánki egyházmegye, Perőcsény 
szórványgyülekezete. A református gyülekezet már 1590-ben fennáll, a 
prédikátorukat gályarabságra hurcolták, aki Itáliában meghalt, az ellen-
reformáció alatt megszűnt mindkét protestáns gyülekezet, bizonyítható-
an 1888-tól újra van református egyház, 1900-ban elhatározzák a közös 
templomépítést az evangélikusokkal,  és új közös templomukat 1904-06-
ban építették toronnyal.
1910-es népszámlálási adatok: Ipolysági járás, 4206 lakos, 4003 magyar, 
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122 szlovák, 64 német, 3289 római katolikus, 660 izraelita és 128 refor-
mátus.”   (evangélikusok?)
Miből eredeztethető az Ipoly menti Ság reformáció korabeli hitújítására 
vonatkozó állítás? Minden bizonnyal a Ság nevű települések gyakorisá-
gából, és azonosításuk nehézségeiből. Ezt a feltételezést támasztja alá az 
Ipolysági Kopogtató 5. évfolyamának 2. számában prof. dr. Réthy Lajos  
írásának azon része, mely az Ipolyságon 1938 és 1942 között folyó re-
formátus hitoktatással foglalkozik, s ide azonosítja Szecsei János “sági 
prédikátor”-t, akit a gályarabperben elitéltek – vagyis a reformáció Ságot 
is megérintette.  
A református egyházközség/gyülekezet múltja ma még feltáratlan. 1938 
novembere és 1944 decembere között azt tanították a református gyer-
mekeknek, hogy 1590-ben már van ref. gyülekezet Ipolyságon. /Kuczy 
Lajos feljegyzéséből/
Különös módon derült fény arra a közelmúltban, hogy Ipolyságon a 19. 
század első felében élő református gyülekezet működött. Gyülekezeti 
központjuk, templomuk felépítéséhez a sági reformátusok 2008-ban fog-
tak hozzá. A kis létszámú, de hitében és tenniakarásában erős gyülekezet 
a felvidéki, anyaországi, a Kárpát-medencei, de szórványban élő magyar 
reformátusoktól, külföldi keresztyén egyházaktól segítséget, támogatást 
kér az Úr hajlékának megépítéséhez.
2009. május 10-ére a Szigetmonostori Református Egyházközségtől az 
ipolysági lelkipásztor és gondnok meghívást kapott Szigetmonostorra. A 
helyi lelkész, Mikolai Ágnes elmondta, hogy az 1838-as nagy dunai ár-
víz idején településükön szinte minden házat elpusztított az ár, köztük a 
parókia épületét is. Az akkori lelkész, Konta Benjámin látva, hogy nyája 
erején felül van terhelve, nem hirdetett adakozást, hanem ő maga ment 
adományt gyűjteni. Bejárta a környék településeit, prédikált, és az össze-
gyűlt adományokból építetteék fel a parókiát. Útja során jutott el Ipoly-
ságra, prédikált a gyülekezetben, s az ipolyságiak is támogatták a sziget-
monostori parókia újjáépítését. Amikor a lelkésznő a régi dokumentumot 
olvasta, eszébe jutott, hogy Ipolyságról nem is olyan régen levelet kapott. 
A segélykérő levél alapján hívta meg a gyülekezet vezetőit, hogy 170 év 
elteltével viszonozhassák az ipolyságiak segítségét.  
Izsmán Jónás lelkipásztor a templom 2014. szeptember 28-án tartott fel-
szentelési ünnepségén a gyülekezet történetéről szólva sem mulasztotta el 
megemlíteni ezt az esetet.
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Szórványban és fiókegyházként a 19-20. században

A Dunántúli Református Egyházkerület Névtáraiban 1882-től tudjuk nyomon kö-
vetni a jelenkori eklézsia születését. Ebben az esztendőben Perőcsény anyaegyház 
fiókegyházaként tűnik fel Hont vármegye székhelye, Ipolyság 28 lélekkel. A ‘80-
as években a gyülekezet létszáma 65-68 főre növekszik, majd a kilencvenes évek 
elején visszaesik: 1892: 40, 1893: 41 lélek. Nem tudjuk, mi lehetett a megtorpanás 
oka, hiszen 1894-től  1899-ig 60 főben stabilizálódik a fiókegyház létszáma. Viszont 
1900 és 1910 között már csak szórványként szerepel a mezőváros, illetve az ipoly-
sági és csalomjai járás. A Névtárakban nem egyértelmű az egyes helyekhez tartozó 
lélekszám hozzárendelése. 1900 és 1902 között Ipolyság és csalomjai járásban 60 
főről 75 főre emelkedik a gyülekezeti tagok száma. 1903-tól 1905-ig ipolysági járás 
és csalomjai járás együttesen 217 református hívőt számlál. 1906-07-ben Ipolyság 
75 majd 60 református lélekkel önállóan szerepel, külön megemlítve az ipolysági és 
csalomjai járást lélekszám nélkül. A mezőváros létszáma 1910-ig megőrzi a 60-as 
lélekszámot (az 1909. évi 6 fő minden bizonnyal nyomdahiba), 1908-ban, 1909-ben 
a járások említése nélkül. 1910-ben a városon kívül szerepel a sági és ipolynyéki 
szolgabírói kerület ugyancsak 60 református gyülekezeti taggal. 
Az Ipolyságon lakó Báthory Gábor ügyvéd 1865 és 1873 között a szeniorátus világi 
jegyzője és tanácsbírája. 1893. júl. 8-tól dr. Kovács Sebestény Endre ipolysági orvos 
a Drégelypalánki Református Egyházmegye világi tanácsbírája 1915-ben bekövet-
kezett haláláig. 
Ebben az időszakban történt a fentebb már említett protestáns templomépítés: 1900 
májusában Zanoletti bíró vezetésével Ipolyság mezőnagyközség tanácsa elhatározta 
egy telek eladását a két protestáns gyülekezetnek közös templom építésére. Az alap-
kőletétel 1904-ben, a templomszentelés 1906-ban volt.  
Az Ipolysági Kopogtató 2008. 3. számától a 2011. 3. számáig terjedően nyolc rész-
ben tette közzé Izsmán Jónás tiszteletes úr a Honti Lapok templomépítés korabeli 
számai alapján az Isten háza  megépítésének előzményeit, a bizánci stílusban terve-
zett evangélikus és református templom költségvetését, a reformátusokban az épülő 
templom közösségét illetően felmerült kételyeket, ezek eloszlatásának kísérletét, 
majd a telek tulajdonjogának bejegyzését az ipolysági evangélikus fiókegyház ja-
vára,  a jelvényháborút /kereszt, kakas vagy csillag kerüljön-e a toronyra?/, végül a 
templom evangélikusok általi felszentelését.  
A palánki egyházmegye missziói bizottságának Baranyay Károly elnök által előter-
jesztett 1915. évi beszámolójának fontos megállapítása: a szórványok közül Ipoly-
ság érdemel különösebb figyelmet, mert a lélekszámánál fogva /75/ fiókegyházzá 
fejleszthető. 
Ennek megvalósulását a háborús évek, majd Trianon keresztülhúzta. Pedig az 1918. 
évi rendes gyűlésen a jövő évi közgyűlés helyszíneként Ipolyság került megneve-
zésre.
              Folytatás a következő számban...
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Forrás: 
Bibliai Rejtvényes Füzetek 7.
Az első karácsony
Harmat Kiadó, 2015
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 Vasárnap: 09.00 Istentisztelet: Ipolyszakállos, minden hónap  
             utolsó vasárnaján.
   10.30 Istentisztelet: Ipolyság, minden vasárnap. A  
             hónap első vasárnapján zenés istentisztelet. Az  
             alkalmak alatt a gyerekeknek külön foglalkozás van.
   14.00 Imaóra a parókián.
 Hétfő:  13.00 Hittan: Pongrácz Lajos Alapiskola (3)
   13.50 Hittan: Pongrácz Lajos Alapiskola (5)
   14.35 Konfirmációi előkészítő (2)
 Szerda:  08.50 Hittan: Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (1)
 Csütörtök: 14.00 Konfirmációi előkészítő (1)
   17.00 Bibliaóra Minden hónap első csütörtökén Agapé  
             bibliaóra. (Rövidebb és beszélgetéssel egybekö 
             tött bibliaóra.)
 Péntek:     09.50 Hittan: Fegyverneki Ferenc Egyházi Alapiskola (1)
   13.00 Hittan: Ipolyszakállos (11)
 Szombat:     14.00 Ifjúsági bibliaóra a parókián.

                                (A hittanoknál zárójelben a gyermekek száma található.)

Ifjúsági bibliaóra Kedves fiatal!  Szeretettel várunk Téged 
minden szombaton 14.00 órakor a FIRESZ ifjúsági bibliaórára a parókiára. 
Hogy miről beszélünk? Szórakozás, öröm, magányosság, bátorság az ige 
tükrében. Gyere el, nem bánod meg! :)                     www.firesz.sk 

Vasárnapi iskola Kedves szülők! Örömmel tudatjuk, hogy 
szeptembertől az istentisztelet ideje alatt a gyermekekkel külön foglalkozás 
folyik a bibliaórás teremben. Az alkalmon játékosan megismerkednek a bib-
liai történetekkel, ezen kívül, kézműveskednek, rajzolnak, játszanak, énekel-
nek. Szeretettel várjuk a gyerekeket. :)

Állandó alkalmaink:



Cím: Ipolysági Református Egyházközség 
ul. Móricza Zsigmonda 2168/4; 936 01 Šahy; 

Tel.: 0904-941-236 email: izsmanjonas@gmail.com  
web: ipolysag.reformatus.sk        Ipolysági Református Egyházközség

2015. december 24-én, 15.00 órakor ünnepi istentisztelet a gyermekek 
szereplésével. Főpróba 14.00 órakor a parókián.

2015. december 25-én, 10.30 órakor ünnepi istentisztelet úrvacsoraosz-
tással egybekötve.

2015. december 26-án, 10.30 órakor ünnepi istentisztelet
2015. december 31-én, 14.00 órától IFI szilveszter a parókián. 
2015. december 31-én, 19.00 órától gyülekezeti szilveszter a parókián.
2016. január 1-én, 10.30 órakor újévi istentisztelet.
2016. február 14-én böjtfő vasárnapja. Úrvacsorával egybekötött isten-

tisztelet 10.30 órától.
2016. február 15-16. Evangelizációs istentiszteletek. Evangelizátor 

Molnár Róbert, Kübekháza polgármestere. Molnár Róbert bizonyságtételét az 
Ipolysági Kopogtató 2008 évi kiadásának 3-ik számában olvashatja.
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Kérjük, támogassa gyülekezetünk nonprofit szervezetét adója 2 %-nak 
felajánlásával. A szükséges adatok:


