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  2019. január 20-27. között tartja a 
keresztyén világ az Ökumenikus Ima-
hetet. Ennek gyakorlata gyülekezete-
inkben is évtizedekre tekint vissza. 
Van, ahol egy-egy alkalommal talál-
koznak a keresztyén egyházak, máshol 
pedig az egész héten istentiszteleteket, 
imaórákat. Ezeken az alkalmakon a 
keresztyén egyház egységéért imádko-
zunk, és együttlétünkkel megmutatjuk, 
hogy Isten anyaszentegyházában fele-
kezeti különbségeink ellenére is mind-
annyian benne élünk. 
Az ökumené görög eredetű szó, eredeti-
leg az egész lakott Földet jelentette. 
Ilyen értelemben az egész világon élő 
keresztyénséggel kapcsolatban a világ-
egyházat, világkeresztyénséget jelöli. A 
történelem során a keresztyénség sok 
felekezetre, „egyházra” szakadt. Azt 
azonban mindannyian valljuk, hogy 
„nem jó ez így”, hiszen mindannyian az 
egyház Urának, Jézus Krisztusnak népe 
vagyunk. Csakhogy a probléma felis-
merése nem egymás ellen fordít, hanem 
a közös megoldás felé mozdít el. Az 
ökumenikus mozgalom (az egyház) 
jelképe a hajó. Jézus és tanítványai 
többször utaztak így, nem egyszer viha-
rokba kerülve. Ám mindannyian, a ma-
guk különbözőségében is,  „Jézussal 
egy hajóban” ülve, Jézus hatalmával és 
szeretetével jutottak célba vagy mene-
kültek meg. Minden keresztyén egyén 
és közösség ugyanezt vallja: csak Jé-
zussal együtt, mellette, kezét fogva van 
létjogosultságunk és esélyünk a világ-
ban. Ezért az „egy hajóban” létért, az 
egység megéléséért és megvalósításáért 
gyakoroljuk az imahét alkalmait. A 
keresztyénség egységtörekvése két szá-
lon fut. Egyrészt vannak szervezetek, 
testületek, amelyek ezt munkálják. A 

másik -és számunkra leginkább gyako-
rolható, az egységért való imádság. Az 
első ilyen ökumenikus jellegű imahetet 
1846-ban hirdették meg, hazánkban 
először 1886-ban a Kálvin téri reformá-
tus gyülekezeti teremben gyűltek össze 
az egységért imádkozók. Amikor igeli-
turgiát végzünk, közösen hallgatjuk az 
igét, közösen imádkozunk, arra igyek-
szünk, hogy a Jézus kezét megfogva, az 
ő családjába tartozva, egymás keze után 
is nyúljunk. Mindez nem jelenti, hogy 
ne tudnánk különbözőségeinket. De azt 
keressük ilyenkor, ami közös: A Szent-
háromság Isten imádata, Krisztusban 
megszerzett üdvösségünk, a Jézus által 
tanított imádság és irgalmasság, Isten 
előtti alázatunk. Emellett a társadalom-
ban és társadalomért végzett szolgála-
tunk azonossága is összeköt.  
Meg lehet - és meg is szoktuk – kérdez-
ni, hogy mennyire igaz, mennyire 
őszinte az ökumenikus imahét, mennyi-
re keressük tényleg az egységet. Hiszen 
minden felekezet fel tud sorolni őket a 
másiktól ért sérelmeket, vagy véglete-
kig tudjuk hangsúlyozni a dogmatikai, 
liturgiai különbségeket. Amikor ilyen 
kérdések merülnek fel bennünk, először 
mindig tartsunk önvizsgálatot: miért 
kell belenyugodnunk abba, ha az egye-
temes egyházban nem minden úgy mű-
ködik, ahogyan kellene, ahogyan Iste-
nek kedves. Hiszen egyéni hitéletünket 
is szüntelen igazítanunk kell mennyei 
Atyánk rendjéhez, akaratához. Meg 
saját felekezetünkben is van mit javíta-
ni („reformálni”). Ezeket sem hagyjuk 
úgy, ahogy van (legalábbis jó esetben). 
Ugyanígy illik szívünkön hordozni a 
maga teljes értelmében vett egyetemes 
anyaszentegyház gondjait, bűneit, illet-
ve megújulásáért érzett felelősségünket. 

Szeretettel várjuk az imádkozni, talál-
kozni vágyókat az idei imahét alkalma-
ira, és buzdítunk mindenkit, boruljon az 
Egyház Ura elé szívből jövő imádságai-
val.  
                                      Gerecsei Zsolt 

   Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprus-
fa!”                              Hóseás 14,9) 
 
Az idei advent szép, havas időt is ho-
zott. Kifejezetten megnyugtató, az ün-
nephez illő volt a fenyők, tuják között, 
ropogó hóban sétálni. Gyönyörűek 
voltak az örökzöldek a hólepel alatt.  
Örökzöld. A csupasz, lombját, virágát 
hullatott kertben az egyetlen színt ad-
ják. Az élő zöldet. A szimbolika szerint 
a reménység színét. Nem véletlen, 
hogy örökzöld lett a karácsonyfa. A 
hagyomány szerint Luther épp azért 
vitt haza kis fenyőcskét karácsony tá-
ján, mert rácsodálkozott arra, hogy míg 
a többi növény „halott”, addig az virul, 
és így Istenre, az örökkévalóra emlé-
keztette.  
Isten maga jelenti ki magát így: „Olyan 
vagyok, mint a zöldellő ciprusfa!” Hát 
az én kertemben nincs ciprusfa, csak 
más örökzöldek. (Van, aki ezt az igé-
ben szereplő növényt „fenyőnek” for-
dítja a héber eredetiből.) A ciprus azon-
ban a Biblia világában, a Libanonon pl. 
otthonos. Örökzöld, magas, sudár fa. 
Még a libanoni cédrusnál is jobb 
anyagnak tartották, hajót, hangszereket 
készítettek belőle, sőt a paloták, házak 
falát is ezzel burkolták. A jeruzsálemi 
templom padlózatának is ez volt az 
alapanyaga. (Csak az érdekesség ked-
véért: a keresztyén hagyomány tudni 
véli, hogy Krisztus keresztjét is többek 
között ebből a fából ácsolták.)  
De most inkább az a lényeg, hogy 
örökzöld. Megfigyeltem, hogy kertünk 
fenyői, tiszafái között télen-nyáron 
mocorognak, csivitelnek, élnek a ma-
darak. Jó búvóhely, oltalom, menedék. 
Az ágak közé biztonságosan lehet fész-
ket építeni, el lehet rejteni a tojásokat, 
fiókákat. Az időjárás zordsága, vagy 
épp az ellenség (macska vagy más ra-
gadozó) elől. Ugyanakkor az örökzöl-

dek tobozaiban lévő magvak biztos, 
ínyenc falatot jelentenek a madárkák-
nak. Milyen csodálatos ösztönnel búj-
nak az örökké zöld, élő, föléjük lombot 
tartó és őket tápláló ágak rejtekébe 
ezek az oktalan kis madarak.  
Oktalanok? Mondhatom róluk ezt én, 
az „okos”, fejlett, tudós, bölcs, meg 
miegymás színben tündöklő ember? 
Hiszen íme, az én számomra is van 
„örökzöld”, örökké élő, mindenkor 
oltalmazó és gondot viselő Isten. Ő 
mondja, hogy Ő olyan, Ő az. És én is 
olyan ösztönös hittel, biztos remény-
séggel húzódóm oltalmába? Tavasztól 
őszig-télig ezernyi, az örökzöldnél 
szebb, színesebb, élénkebb, vonzóbb 

virág, fa van. Aztán azok lehullanak… 
Az örökzöld meg: tovább zöldül. Bi-
zony, csábítóbb az ideig-óráig tündöklő 
ígéret, a csillogó világ, mely mégis: 
lehulló virág. Mégis ez a mindig-
egyforma-zöld a megbízható, a kitartó, 
az állandó! 
A havas adventben nyugalmat árasztott 
a máskor oly „unalmas” zöldek között 
járni. Most, amikor zord a világ, ez a 
zöld az egyetlen élő szín. Ha a kertben 
békességet ad az örökzöld- mennyivel 
inkább az életben az örökké élő Isten, 
aki olyan, mint az örökké zöldellő cip-
rusfa... 

                                                                                               
Gerecsei Zsolt  

Ács: megkeresztelték: Csere Dorka Adélt, Hábensusz Ádámot 
eltemették: Abai Sándornét, dr. Szepesi Tamást, Kővári Sándort  
Ászár: megkereszteltük Wielgosz Miklóst 
Bana-Bábolna: megkereszteltük Jámbor Liza Mirella;  Cseh Vivien Viktória  
     Eltemettük:   Bujáki János; Bujáki Jánosné, Tóth Julianna Németh  Ferencné           

Császár:   Temetés: Bíró Istvánné, Kerekes Ferencné, Zsivanov Gézáné, 
                                   Szalai Bálintné, Takács Vincéné, Mánomics Pálné,  
                                   Mánomics Sándorné, Tőkési Zoltán, 
Keresztelés:  Szabó Kincse, Mész Ajsa Anna, Babai Zoltán, Iványi Dávid,   
                      Kadarkuti Kata, Mentes Gergő, Lődi Emma, 
Konfirmáció: Hamar Gábor 
Esküvő:  Kakula István és Janó Nikoletta Ildikó 
               Tóth Gábor és Béber Katalin 
               Hamar Gábor és Nyíri Alexandra 
Kisbér: eltemettük özv. hadnagy Lajosnét 
Nagyigmánd: Megkereszteltük: Csidei Lajos, Pék Hanna 
                             Eltemettük: Fischl Andrásné, Kiss István 
Vérteskethely:  Keresztelés:  Kovács Krisztina Emília, Kovács Noel,  
                                                 Rábai Richárd, Rábai Rajmond, 
                           Konfirmáció: Kovács István 

 

Az Ökumenikus Imahét 2019. janu-
ár 20-27. között lesz. Az imahét 
anyagát az indonéz keresztény testvé-
rek állították össze, amelynek a köz-
ponti igéje így hangzik: 
„Az igazságra és csakis az igazság-
ra törekedj..."(MTörv/5Móz 16,18-
20) 
Az országos ünnepi nyitó istentisz-
telet a Deák téri evangélikus temp-
lomban lesz 2019. január 20-án, 
vasárnap 18:00 órakor. Dr. Erdő 
Péter bíboros mond szentbeszédet 
és igét hirdet Dr. Szabó István, re-
formátus püspök.  
 
Az ünnepi liturgiában szolgálnak a 
Magyarországi Egyházak Ökume-
nikus Tanácsa tagegyházainak ve-
zetői. 
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1.Kor.15,58. " Ezért, szeretett testvé-
reim, legyetek szilárdak, rendíthetet-
lenek, buzgólkodjatok, mindenkor az 

Úr munkájában, hiszen tudjátok, 
hogy fáradozásotok nem hiába való 

az Úrban." KT!   
 

 Az elmúlt év tragikus eseményei vál-
ságba sodorták az embert, a népek bé-
kességét, s a feszültség feszültségre 
halmozódott, itt is, ott is. A bizonyta-
lanság egyre inkább fokozza ezt a fe-
szültséget az emberekben akár hívő 
akár hitetlen.  Megjelenik az emberben 
az az érzés, hogy: hiábavaló. Mit tehe-
tek én, tehetetlen vagyok! Mit tudunk 
mi mondani! Hiába szeretnénk mást , 
békíteni az embereket politikusokat, 
mit tehetünk mi kicsi emberek? A poli-
tikai, a vallási az erkölcsi válság begyű-
rűzik a lelkünkbe és a hitvilágunkba is, 
és lehet, hogy azt éljük át, ha nem is 
merjük kimondani, hogy : hiábavaló!  
Hát mit ér egy imádság, vagy sokak 
imádsága! A felolvasott ige így kezdő-
dik: EZÉRT legyetek szilárdak! Hát 
miért? Az egész fejezetet érdemes elol-
vasni ahonnét az alap igét vettem! E 
fejezet végig arról szól hogyha nem 
hisztek a feltámadásban, ha nem hisz-
tek az örök életben, akkor hiábavaló a 
hitetek! Akkor nincs tovább, mert való-
ban megöli az erőszakos a szelídet, azt, 
aki szeret, aki békét hirdet, aki nem 
erőszakos: a hatalmas ledönti a hatalom 
nélkülit. Pál Apostol logikusan végig 
vezeti: szeretettel is eszetekbe juttatom 
az evangéliumot, azt az evangéliumot, 
hogy JÉZUS NEM CSAK MEGHALT, 
HANEM FEL IS TÁMADT!  Ha 
Krisztus feltámadt, akkor mi az, ami 
megállíthatna bennünket abban, hogy a 
hitünk szerint éljünk és cselekedjünk?! 
Mindenre összefoglalóan mondja az 
utolsó versben, hogy EZÉRT! Ezt bi-
zonygatja Pál Apostol, hogy a halálnak 
már nincs fullánkja, nem lehet központi 
kérdés! A halál elintézett kérdés a ke-
resztény ember hitvilágában. Bár így 
lenne, mert akkor egészen másként 
néznénk ezt a válságba sodródott vilá-
got! Egészen másképpen fognánk fel és 
féltenénk magunkat vagy a jövőnket. 
Nem a testi halál a legrosszabb és a 
leggonoszabb! Az az iszonyú, amikor 
lelkileg szellemileg hisszük azt, hogy 
vége! Jézus nagyon csodálatos dolgokat 
mondott, nagyszerű az evangélium, de 
mit csináljak vele most, ma, itt?! Há-

nyan félnek és rettegnek főnöktől s 
kitudja mitől félti az ember az állását a 
jövőjét a minden napot. Segít rajtunk ez 
a hit? Hát hogy ne segítene! EZÉRT! 
Ha ezzel a biztonsággal, ezzel a re-
ménységgel tekintünk az életünk min-
den kicsi és nagy eseményére az egyéni 
életünkre meg a világéra, hogy nincs 
már a halálnak fullánkja, központja, 
mert az ki van lőve, -ez van ki lőve 
igazán! Ekkor nem hiábavaló a hitünk, 
ezért lehet erősen és szilárdan állni, 
kimozdíthatatlanul, rendületlenül vé-
gezni azt a feladatot amiről hisszük, 
hogy a miénk. A" kimozdíthatatlanul" 
azt is jelenti , hogy nem manőverezek, 
nem ügyeskedek, nem a hasznomat 
lesem.  Hívő ember hisz abban,hogy 
nem hiábavaló az igyekezete, szilárdan 
áll a helyén, ott áll, és helyt áll akkor is, 
amikor mások elfutnak. Az ÚRBAN, 
az valami csodálatos erőtér, az egy kü-
lön dimenziója az életünknek. Nem 
csupán ebben a világban élek, hanem 
az ÚRBAN, mint egy felségterületen. 

Az ÚRBAN nem hibavaló, ami ebben a 
világban hiábavaló. Kedvesnek lenni, 
megbocsátani, nem visszaütni, ebben a 
világban úgy tűnik, hogy hiába, de az 
ÚRBAN NEM HIÁBAVALÓ.  Mit 
jelent ez összefoglalva, ha próbáljuk 
megérteni? Amikor imádkozzuk, hogy: 
"jöjjön el a Te országod ", ez azt jelen-
ti, hogy nem csak imádkozzuk ezt teljes 
hittel, hanem azt, hogy tesszük is. Csak 
azért szabad imádkozni, amiért tenni is 
hajlandó vagyok. Hogy Isten országa 
itt, most jöjjön el: éljük ezt, tegyük ezt! 
Ez nem hiábavaló, ez csodálatos, ez 
szépséges feladat, az ember a mélység-
ből kiált az Istenhez, és minden ilyen 
mélység egy lehetőség egy új kezdet-
nek a lehetősége, hogy ezután mindent 
másként folytatok! Erre segítsen ben-
nünket a Mindenható Isten, a kegyel-
méből bekövetkezett új esztendőben. 
Ámen! 

Szemeti Ferenc 

2018 decembere az adventi és karácso-
nyi időszakot foglalta magában Banán 
és Bábolnán is. Az ott élő reformátusok 
és más érdeklődők számára az istentisz-
teletek Jézus születésére készítettek 
nem csak a választott bibliai részek 
olvasása és magyarázata által, hanem 
meghívott szolgálattevők előadása által 
is.  
 
Az első adventi vasárnapot megelőző 
péntek délutánt azonban adventi koszo-
rú készítéssel tölthettük. A parókiát a 
gyülekezet létszámához képest sok 
gyermek és idősebb lepte meg. A szor-
gos kezek a koszorúkat zöld fenyőgaly-
lyakkal, apró tobozokkal, különféle 
termésekkel, szalagokkal, gyertyákkal 
és még ki tudja, hányféle dísszel aggat-
ták tele maguk és családjuk örömére. 
Az elkészült koszorúk az otthoni aszta-
lokra kerültek, hogy az elkövetkezendő 
négy hét alatt a karácsony közeledtére 
emlékeztethessenek. 
 
A sorozatban az első vasárnapon a Bu-
dapest – Kálvin téri Református Gyüle-
kezet Kálvin Kórusát köszönthettük. A 
kórus immár 13 esztendeje végez Bu-
dapest szívében vesperás istentiszteleti 
szolgálatot. A liturgia korábbi évszá-
zadok rendjébe vezeti vissza a hívő 
embert. A rend során sokkal több zene-
mű szólal meg: a gyülekezet és a kórus 
többször felváltva, néhányszor pedig a 
kórus saját előadásában vezeti az isten-
tiszteletet. A kórus otthoni körülményei 
között minden hónap harmadik csütör-
tökén este végzi ezt a szolgálatot, mely 
nem csak a gyülekezetben, hanem mai 
református egyházunkban is ritkaság-
nak számít. A társulat karnagya 
Pálóczy Krisztina, zenei kísérője pedig 
a Kálvin téri gyülekezet orgonistája, a 
Zsinat liturgiai bizottságának munka-
társa, a Zeneakadémia tanára, Bódiss 
Tamás.  
 
A második adventi vasárnapon a gyüle-
kezet Németh Tibort látta vendégül. A 
térségben szinte mindenki által ismert 
úriember polgári foglalkozását tekintve 
buszsofőr. Zenével való kapcsolata már 
korán megmutatkozott, iskolai évei 
alatt táncolni tanult, a későbbiek során 
országos versenyeken is jól szerepelt. 
Az idő előre haladtával a tánc életéből 
elmaradt, de a zene iránti szeretete arra 
indította, hogy hangszeren tanuljon. 

Harmonikázni kezdett, és most a gyüle-
kezetet örvendeztette meg tudásával. 
Először karácsonyra készítő énekeket 
adott elő, majd a gyülekezet énekét 
kísérte hangszerével. 
 
Advent harmadik vasárnapján a Banai 
Női Kar látogatott el gyülekezetünkbe. 
Az énekkar nagyjából húsz esztendeje 
alakult a környező települések, de első-
sorban Bana és Bábolna műkedvelő, 
énekelni szerető asszonyaiból és 
férfiaiból. Az elmúlt időszakban női 
énekkarként működnek, és a környező 
községek rendezvényein többször je-
lennek meg fellépőként. Működésük 
során nem csak a közös élményekkel 
gyarapodtak, hanem szakmai elismerést 
is megszereztek. A kórust Tóth Ferenc 
karnagy úr vezeti az alapítás óta. Műso-
rukon karácsonyi énekek hangzottak el, 
melyeket a jelenlévő gyülekezet külö-
nös áhítattal hallgatott. Az istentisztelet 
után a kórus és a gyülekezet tagjai egy 
kis vendégségben vehettek részt. 
 
Köszönet illeti ezen a helyen is a Kál-
vin Kórus, Németh Tibor úr és a Banai 
Női Kar szolgálatát, mellyel istentiszte-
leteink ünnepélyességét emelték. Örü-
lünk, hogy részesei lehettünk a közös 
éneklésnek, és gyönyörködhettünk 
szolgálatukban. 
 
Karácsonyi ünnepünk egyik fénypontja 
a gyermekek által adott kis műsor volt. 
A bábolnai templomban 22 gyermek 
részvételével idéztük fel a karácsonyi 
jeleneteket: ősi próféciákat hallhattunk, 
angyalok beszéltek a pásztorokkal, böl-
csek érkeztek napkeletről. A Bibliából 
választott részeket a gyermekek által 
elmondott versek és a közös éneklés 
választotta el egymástól. Több gyermek 
hangszeres tudással kápráztatta el a 
zsúfolásig megtelt templomot. Az is-
tentiszteletről televízió felvétel is ké-
szült, mely a Bábolna Tv felvételei 
között megtalálható.  
A banai templomban négy hittanos 
gyermekünk szolgált hasonló szerkesz-
tésben. A műsor gazdagítása érdekében 
átgondoltuk, hogy mit is jelent a kará-
csony a mai, és mit jelentett a minden-
kori ember számára. Mindenekelőtt azt 
a határtalan boldogságot mutatja, amit 
az együtt töltött idő képezhet generáci-
ók számára. Az idősek mesélnek az 
ünnep szépségéről, szentségéről, a 

gyermekek valamilyen módon vála-
szolnak. Itt most az idősebbek, presbi-
terek és bibliaórás idősebb gyülekezeti 
tagjaink segítettek az első karácsony 
felelevenítésében. A történetek között a 
gyermekek verssel és hangszeres zene-
művekkel szolgáltak a gyülekezet örö-
mére. 
 
Karácsonyunk meghitten, bensősége-
sen, családias légkörben telt. Az ünnep 
első napján megterítettük az úr asztalát, 
másnap pedig elbúcsúztattuk az ünne-
pet és erőt kértünk a továbbiakhoz. Az 
év végén a hálaadásé volt a szó, az új-
esztendő napján pedig tervezésünk 
megáldását kértük Istentől.  
 
Az ünnep eltelt, de öröme, emléke 
megmarad. Ezeket az élményeket kí-
vánjuk minden kedves testvérünknek. 
Isten áldja az újesztendőt, adjon hozzá 
erőt, kitartást és bölcsességet. 
 

 
2019 első napján 

Simon Norbert 

 
Különleges alkalmak Ácson: 
 
Január 20-án a helyi Gondozási és Szo-
ciális Alapszolgáltatási Központ idősek 
napköziotthonában gondozottak lesz-
nek vendégeink az istentiszteleten, akik 
hagyományosan megörvendeztetnek 
minket egy kis műsorral. 
 
 
Január 27-én a Tatai Református Gim-
názium csoportja érkezik hozzánk „ 
kiszállásra”. Az istentiszteleten ők 
szolgálnak, bemutatják iskolájukat, a 
Tatai „Refit”. 
Mindkét alkalomra szeretettel várjuk 
az érdeklődőket! 
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Sokféleképpen lehet készülni 
az ünnepre. Talán a két legjellemzőbb 
út Mária és Márta történetében áll előt-
tünk a Bibliában. 

Jézus jött hozzájuk Bethániába 
vendégségbe. Márta, mint jó háziasz-
szony, sürgött-forgott. Mária Jézus 
lábánál ült, és hallgatta a Mestert. Már-

ta zokon vette, noszogatta nővérét, Jé-
zushoz fordult helyreigazításért. Jézus 
megdicsérte Márta szorgalmát, de Má-
riának adott igazat. Ő „a jobb részt vá-
lasztotta”, Jézusra figyelt. 

Adventben nálunk is nagy a 
sürgés-forgás, Jézust vártuk vendégség-
be. Remélhetőleg az elcsendesedésre is 

maradt azért hely, idő és alkalom. A 
sok csillogás mellette megérkezhetett 
karácsony igazi üzenete is. 

A református gyülekezetben is 
adódott alkalom mindkét fajta készülő-
désre. December 1-én, szombat dél-
után, hittanos gyermekeinkkel együtt 
sürögtünk-forogtunk, hogy szebbnél 
szebb adventi és karácsonyi díszek ké-
szülhessenek. December 2-án délután, 
az adventi hangversenyen megpihen-
tünk, s hagytuk, hogy a versek, énekek, 
imádásgok és zeneművek Istenhez 
emeljék lelkünket. S aztán ugyan aznap 
délutánján, az adventi vásárunkon, is-
mét sürögtünk-forogtunk. Szép alkal-
mak voltak, jó rájuk visszaemlékezni. 
 Köszönet mindazoknak, akik 
segítettek, a fellépőknek, a szervezők-
nek, az adakozóknak – minden kedves 
résztvevőnknek. S legfőképpen Isten-
nek, akié a dicsőség mindezekben, min-
denekben és mindörökké. 
 

Sugár Tamás 

  

 

Dr. Patay Pál muzeológus, harangtör-
ténész kezdeményezésére a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal megbízásá-
ból a 2010-2015 között Komárom-
Esztergom megyében végzett harang-
felmérés eredményeként megszületett 
és a Magyar Nemzeti Múze-um gon-
dozásában megjelent Kormos Gyula - 
Patay Pál - Poór Péter: Komárom-
Esztergom megye harangjai c. köny-
vünk, amely a megyére vonatkozó, 
már elpusztult korábbi és a felmért 
harangállomány minden ismert fon-
tos adatát tartalmazza. 

 

A könyv 284 oldalon nem csak a ha-
rangállomány adatait ismerteti, ha-nem 
külön fejezetben foglalkozik a harangok 
ikonográfiájával is, ahol a harangokon 
talált domborművek és szimbólumok 
tematikus ismertetése mellett azok közel 
120 fényképen bemuta-tásra is kerültek. 
  
A könyv bemutatójára 2018. december 
10-én a 104. éves Dr. Patay Pál szüle-
tésnapját is ünne-pelve a Magyar Nem-
zeti Múzeumban került sor. A könyv - 
melyet szeretnénk ezennel figyel-mükbe 
ajánlani - kereskedelmi forgalomban 

kizárólag a Magyar Nemzeti Mú-
zeum ajándék-bolt-jában https://
m n m . h u / h u / m u z e u m i -
bolt vásárolható meg 4000,- Ft 
áron. 
Ezúton még egyszer köszönjük a 
harangfelmérés során nyújtott se-
gítségüket! 
  
Budapest, 2018. december 
  
  

Dr Patay Pál nevében 
Dr. Kormos Gyula 

Dr. Poór Péter 

 

 Karácsony egyik legnagyobb ünne-
pünk. Jó előre készülünk rá, hetekre 
megváltozik az utca képe és az életünk. 
Számba vesszük szeretteinket és lehető-
ségeinket, töprengünk, számolunk, la-
pokat írunk, küldünk emaileket, ajándé-
kok után rohanunk, finom, különleges 
ételrecepteket keresünk, hogy azután 
minden együtt legyen az ünnep estéjén 
a csillogó karácsonyfa alatt. 
 
Énekeskönyvünk 457. éneke így kezdő-
dik: 
„Ó, Jézus árva csendben az ajtón 
kívül állsz 
Bejönnél már, de kulcsfordulásra 
vársz. 
MI mondjuk, hogy miénk vagy, te 
vagy a név a jel: 
Ó, szégyen, hogy Te légy az, akinek 
várni kell.” 
Ha karácsony közeledik mindenkit, 
mindannyiunkat örömteli várakozás tölt 
el. Engedjük be hát Jézust, tárjuk ki 
házunk és szívünk ajtaját, s tekintsünk 
fel az égre, hívjuk, ne hagyjuk várakoz-
ni Őt. 
„Ó, Jézus szólsz, s a szívhez a szó sze-
líden ér,  
Így bánsz velem?_teérted hullt tes-
temből a vér! 
Bús szégyennel behívunk az ajtónk 
nyitva már. 
Jöjj, Jézus, jöjj, ne hagyj el a szívunk 
várva vár.” 
Várjuk az ünnepélyes szép estét, a tün-
döklő fát, a gondtalan együtt létet, az 
ajándékokat. S szívünkben a pislákoló 
gyertyafényekben meglátjuk a jászolban 
fekvő kis Jézust, az őt körülvevő szülő-
ket, Máriát és Józsefet és a napkeleti 
bölcseket, akik tudták, hogy Jézus Isten 
fia és szeretni fogják az emberek szerte 
a világon. 
Születésére úgy fognak emlékezni, mint 
a boldogság és béke idejére. Tegyük mi 
is így imádkozzunk, éljünk hitben, bé-
kességben, boldogságban, szeretetben, 
de ne csak ma, hanem az év minden 
napján, hisz ez az ünnep Jézus ünnepe 
is, imádjátok, tiszteljétek, mert most 
eljő közétek, s töltsék meg az emberek 
szeretettel ezen az ünnepen az egész 
földet. 
Ámen  

Hérics józsefné 
Nagyigmánd 

A kömlődi és dadi református ifisek 
csapata különleges szolgálatot vállalt 
2018. decemberében. A fiatalok egy 20 
perces zenével és énekkel átszőtt báb-
műsorral készültek gyermekek számá-
ra, mely játékos módon mutatta be, 
hogy miről is szól igazán a karácsony. 
A műsor során egy háromgyermekes 
család karácsonyi készülődésébe pil-
lanthattuk bele, ahol az iskolás kisfiú 
nem túl szép módon azzal foglalatos-
kodik, hogy szerettei ne lássák meg a 
számukra készülő ajándékokat.  
Ám édesanyja segítségével megeleve-
nedik a karácsonyi történet, ami ráéb-
reszti a kisfiút, hogy nem volt helyes, 
amit tett, és mindenkitől bocsánatot 
kérve ezek után szeretetben készülnek 
megünnepelni Jézus születésnapját. 
Az első helyszín a dadi református 
iskolások karácsonyi ünnepsége volt, 
melyet a Dadi Közösségi Házban tar-
tottak december 21-én délelőtt, délután 
pedig a Kömlődi Kultúrházba érkeztek 
a szolgálók, ahol a kömlődi óvodáso-
kat, valamint a Hegyháti Általános 
Iskola és a Kerényi Béla Református 
Diakóniai Intézmények gondozottjait 

örvendeztették meg szolgálatukkal. 
A fiatalok heteken keresztül, időt és 
energiát nem kímélve készültek, hogy 
a legkisebb részletre is odafigyelve, 
Isten igéjéhez méltóan szólalhasson 
meg a műsor. Jó volt látni, hogy a pró-
bák alatt közösséggé formálódtak a 
csapattagok, akik egymás segítségére 
voltak mindenben. Hálás szívvel kö-

szönjük meg Kovácsné Gombos Tímea 
és Kovács Tamás lelkipásztorok felké-
szítő munkáját, lelkesedését és ötleteit. 
Hisszük, hogy Istenünk áldása kísérte 
ezt a kezdeményezést, és sok gyermek 
szívébe örömöt vihettünk általa. 

 
Deákné Takács Vivien, Kömlőd 
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Az egész ország megismerte a 
nágocsi református anyaotthont, 
miután november 30-án kiégett az 
intézmény egyik épülete. Pedig so-
kaknak menedék ez a hely. Az ott-
honban leginkább bántalmazó férfi-
ak elől menekülő édesanyák és gyer-
mekeik laknak. A Reformátusok 
Lapja karácsony előtt járt az ott-
honban, a tovább mögött olvashat-
ják összeállításukat. 
– Ugye, maga nem az újságíró? – kér-
dezi tőlem Nagy Csabáné, az Árvács-
ka Anya- és Csecsemőotthon vezetője, 
ahogy meglát a nágocsi otthon kapujá-
ban. 
Szabadkozom: én vagyok. 
– Nem nagyon érek rá, de jöjjön – 
feleli. 
Nyomába eredek, és rögtön adomány-
pakolás közben találom magam. Női 
ruhák, gyerekruha, tartós élelmiszer, 
babakocsi, játékok – a dobozfeliratok 
szerint. Tanácstalanul építjük a tor-
nyokat, nehezen férnek az adományok. 
– Ennyi ruhát képtelenség felhasznál-
ni, arra kérjük a küldőket, hogy szab-
janak mértéket a tárgyi adományok-
nak. Szeretnénk megbecsülni, amit 
kapunk, de most túlnőtt rajtunk a sok 
holmi – mondja az igazgató. 
Raktárt is kaptak segítségül, már az is 
megtelt adománnyal. Alig pakoljuk ki 
az egyik kisbuszt, jön a következő. 
Végül sikerül az irodában leülnünk, 
hogy beszélgessünk, de folyamatosan 
csörög a telefon, vagy jön valaki. Az 
adományozók egymásnak adják a ki-
lincset. 
Két férfi lép be, ők pénzt hoztak, hogy 
segítsenek. Márkus Péter, az egyik 
magyar elektronikai gyár tabi szak-
szervezetének titkára azt mondja: a 
munkatársak között hirdettek gyűjtést, 
hogy támogatni tudják az anyaotthont. 
– Családos ember vagyok, bennünket 
is rosszul érintene egy tűzeset. Tudjuk, 
az itt lakók még inkább segítségre 
szorulnak, úgy éreztük, segítenünk 
kell – fogalmaz a férfi. Hozzáteszi: 
olvasták, hogy tárgyi adományra már 
nincs szükség, ezért döntöttek a pénz-
gyűjtés mellett. A dolgozók több mint 
harmincezer forintot adtak össze. A 
segítségnyújtásról Márkus Péter azt 
mondja, „lélekemelően jó érzés”. 
Isten keze fogta a régi épületet, hogy 
az ne gyulladjon ki 

Ők elköszönnek, Nagy Csabáné igaz-
gatónő megerősíti, mennyire hálásak 
valamennyi segítőnek. Köszönetet 
mond mindenkinek. Arra kérem, idéz-
ze fel a tűz napját. 
Azt meséli, hogy amikor meglátta az 
égő épületet, rémálomban érezte ma-
gát, mégsem pánikolt. Imádkozott: 
„Istenem, kérlek, tedd oda a kezed, 
hogy az óépület ne kaphasson lángra.” 
A 2002-ben épült, tavaly felújított, 
most kiégett új épületet ugyanis szoro-
san a régi mellé tervezték. A régi rész 
sértetlen, most itt beszélgetünk. 
 
– A tűz ellenére hatalmas volt Isten 
kegyelme, mert valójában nem ért 
minket tragédia. Ami leégett, az hely-
rehozható, de ha meghalt volna valaki, 
ő pótolhatatlan lenne. Köszönet Isten-
nek, hogy velünk volt – osztja meg az 
igazgatónő. 
Menedék az anyaotthon 
Az elmúlt huszonnégy évben csaknem 
hétszáz édesanyának segített már az 
anyaotthon. Az itt menedéket lelő nők 
bántalmazás és erőszak elől menekül-
nek: vannak, akik olyan helyzetben 
vállalják, szülik meg gyermeküket, 
hogy azt a családjuk ellenzi, mások 
valamilyen nehéz helyzet, például 
hajléktalanság miatt kerülnek ide. 
Az igazgatónő azt mondja, a régi la-
kók közül volt, aki személyesen jött el, 
hogy támogatást hozzon. Az Árvácska 
segített neki abban, hogy talpra tudjon 
állni, ma már rendben van az élete, 
van munkája, otthona, szeretetben 
tudja nevelni a gyermekeit. A régi 
lakó is úgy érezte, segítenie kell. 
Bőséges karácsony 
Interjúnk közben sorra jönnek a telefo-
nok. Az egyik beszélgetésben arra kéri 
az igazgatónő az egyik segélyszerve-
zet munkatársát, hogy januárban be-
széljenek újra, mert jön a karácsony. A 
hívás után kérdezem, egyáltalán tud-
nak-e készülni a közelgő ünnepre. 
 
– A férjemmel a tűzeset óta minden-
nap itt vagyunk, egyáltalán nem tu-
dunk készülni – de nekünk ez mindig 
inkább munka, lelkészek vagyunk – 
mondja Nagy Csabáné. Az itt élő nők 
és gyermekek – a legkisebb öthóna-
pos, a legidősebb tizenöt éves – kará-
csonyáról pedig azt mondja: mindent 
megtesznek, hogy szép ünnepük le-

gyen. 
Az anyaotthonban mindig december 
23-án tartják a közös karácsonyt. Ek-
kor rövid áhítat, közös étkezés és aján-
dékozás teszi ünnepélyessé a napot. 
Most a számos adományozónak kö-
szönhetően minden sokkal bőségesebb 
lesz, az étel és az ajándékok is. Nem-
csak Magyarországról, hanem Bécs-
ből, Hollandiából és Németországból 
is érkeztek ajándékok a gyerekeknek. 
– A nőknek azonban nehéz. Sokan 
családon belüli erőszak elől menekül-
nek, most van például egy anyukánk, 
akinek valószínűleg rájött a férje, hogy 
hol van, így rettegéssel telnek a napjai 
– teszi hozzá az igazgatónő. Persze, 
amit lehet, megtesz az anyaotthon, 
csak kapucsengővel lehet belépni, és a 
rendőrség is hat percen belül a helyszí-
nen van szükség esetén – és időnként 
tényleg riasztani kell őket, ha megjele-
nik egy hőzöngő apuka. 
 
Karácsonykor már nem akartak itt 
lenni, a tűz közbeszólt 
– Fel se fogtuk, hogy ekkora lesz a 
tűz, próbáltuk eloltani – meséli egy nő, 
aki az egyik kiégett apartmanban la-
kott lányával. Napok kellettek nekik, 
mire felfogták, mi történt valójában. 
Hónapok óta a nágocsi református 
otthonban éltek, amelynek okáról 
szűkszavúan csak annyit mond, 
„bántalmazás miatt.” Emiatt sem a 
nevét, sem a fotóját nem közölhetjük. 
Az édesanya azt meséli, hogy úgy 
tervezték, a karácsonyt már nem az 
otthonban töltik. 
– A tűz keresztülhúzta a számításain-
kat. Mindent kezdhetünk elölről – ösz-
szegzi az asszony. Én teszem hozzá: 
hogy újra. Mert egészen drámai, hogy 
mire épp összeszedték magukat, újabb 
katasztrófa érte az életüket. 
Telefonon közölte, nem jön vissza a 
gyerekeiért 
Közben a nagyobb gyerekek hazaér-
nek az iskolából az otthonba. A lel-
késznő beszélget velük, egy fiú lógatja 
az orrát, szótlan. Nagy Csabáné beszél 
hozzá, a fiú nem szólal meg, csak bó-
logat. 
– Sírtál? – kérdezi. 
A fiú bólint. 
 
 

  

– Sajnálom, hogy ilyen fiatalon már 
sírnod kell, és szomorú vagy – vigasz-
talja az igazgatónő. 
A fiú azért van itt édesanyjával, mert 
apja agresszivitása, bántalmazása elől 
kell menekülniük. Lánytestvére is fél, 
szótlan. 
– Ne félj, a rendőr bácsik azonnal itt 
vannak, ha szükség van rájuk – báto-
rítja a lelkésznő a kislányt. 
Kicsit odébb két lány vigasztalhatatla-
nul sír. Hallom, hogy éppen most tud-
ták meg: édesanyjuk már 
sosem jön vissza értük. Te-
lefonon közölte az otthon 
vezetőivel, hogy lemond tíz 
és tizenegy éves lányairól, 
adják őket nevelőszülők-
höz, ott majd tartja velük a 
kapcsolatot. Sajnos a drá-
mai történeteknek még itt 
sincs vége. 

  
Azt kéri karácsonyra, 
hogy visszakaphassa a 
gyerekeit 
Épp ottjártunkkor költöz-
hetnek vissza a régi – épen 
maradt – épületbe az otthon 
lakói. Eszter sürög-forog, 
zsákokat és babaágyat pa-
kol. Egy ideig az intézmény 
vezetője, Nagy Csabáné 
vigyáz kisfiára, Mátéra, 
aztán a lelkésznő engem kér 
meg, ringassam tovább a 
babakocsiban a kilenc hónapos babát. 
Később Máté édesanyja visszaér, meg-
lát, hálás, hogy van lélegzetvételnyi 
ideje bepakolni a szobájukba. Aztán 
beszélgetni kezdünk. A hála szavai 
törnek elő. 
 
– Nekem ez az otthonom, nagyon sze-
rettem volna visszajönni. Felfordulás 
van, de minden helyre fog jönni – 
mondja az édesanya. A tűz fájdalmas 
volt, sírt is, pedig az ő szobájuk nem 
égett ki. Amint lehetett, jött segíteni, 
takarítani, pakolni – idézi fel. Ittlét-
ének okáról azt mondja: nem volt más 
választás, miután megszülte a fiát. 
– Ha nem írom alá a papírokat, hogy 
eljövök az anyaotthonba, elvették vol-
na tőlem a kisfiam – magyarázza. A 
kecskeméti hajléktalanszállóról ment 
ugyanis szülni Eszter a kórházba, oda 
csecsemővel nem mehetett vissza. 

Tizenöt hetes terhes volt, amikor a 
gyermek apja kitette közös albérletük-
ből. Kapcsolatuk korábban sem volt 
zökkenőmentes, ugyanis – ahogy a nő 
fogalmaz – főleg a férfi viselkedése 
miatt állami gondoskodásba vették két 
gyermeküket. Gyorsan hozzáteszi: ő is 
hozzájárult mindehhez, de szeretne 
rajta változtatni. Havonta egyszer lát-
hatná a most két- és hároméves gyere-
keit, de már harmadik hónapja nem 
tudott elutazni hozzájuk, nem volt 

pénze az útra, legkisebb gyermeke 
beteg volt, gyógyszerre kellett. 
A karácsonyra terelődik a szó, azt 
mondja, várja is, nem is, mivel hiá-
nyoznak a gyerekei. 
– Nem tudom úgy várni, mint más 
szülő – mondja. 
 
Ha bármit kérhetne karácsonyra, mit 
kérne? – teszem föl a kérdést. Elgon-
dolkozik. 
– Ha úgy lehetne, mint a mesében: 
normális életet kérnék, albérletet, és 
hogy visszakapjam a gyerekeimet – 
válaszolja, de többet nem tud monda-
ni, mert sír. Már én sem tudnék kér-
dezni, a torkomban feszülő gombóco-
kat nyelem, hogy legalább én ne sírjak 
mellette. 
„Boldogok, akik sírnak, mert ők 
megvigasztaltatnak” (Mt 5,4) 
A napokban végzett egy mester a fes-

téssel – önkéntes munkában – a régi 
épületben. Nem először dolgozott itt, 
tavaly ő festette a most kiégett épüle-
tet. Ahogy megtudta, mi történt az 
anyaotthonnal karácsony előtt, úgy 
érezte, segítenie kell. Hozott ajándékot 
is, egy magas fenyőfát, amely már ide 
van támasztva az ajtó mellé. Idén ezt a 
fát díszítik fel és állják majd körül az 
édesanyák és a gyermekek karácsony-
kor. Sokan bízunk benne, hogy kicsit 
elfelejtik a szörnyűséget, ami érte 

őket, és Isten szeretetét is megérezhe-
tik. Végtére is ez a karácsony lényege. 
Az újjáépítéshez még szükség van 
s e g í t s é g r e 
A Dunántúli Református Egyházkerü-
let fenntartásában működő nágocsi 
anyaotthonnak még anyagi támogatás-
ra van szüksége ahhoz, hogy újjá tud-
ják építeni az intézmény kiégett részét. 
Az adományokat a Magyarországi 
Református Egyház Szeretetszolgálati 
Alapítványa gyűjti. Számlaszámán: 
10702019-85008898-51100005. A 
közlemény rovatban kérik feltüntetni: 
„Árvácska". 
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