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Kedves Adományozóink. Kicsiny gyülekezetünk nevében hálásan köszönjük 

megtisztelő figyelmességüket. Az elmúlt hónapokban nagyon sokan támogattak bennünket 

adományaikkal. Minden küldemény nagyon sokat jelent. Sokan ismeretlenül is együtt éreztek 

velünk, gondoltak ránk, és támogatták elhatározásunkat.  Többek kerestek meg minket 

levélben, e-mailben, vagy telefonon. Jó érzés volt azt átélni, hogy a kedves kis templomunk 

oly sok jóérzésű ember szívébe került oda. A falu határtelepülés is egyben, a Batár-patak 

választja el Ukrajnától, azaz Kárpátaljától. Néhány méterre tőlünk gyönyörű kárpátaljai falvak 

vannak, és mi gyönyörködünk az ő templomaik harangjainak hangjában. Magyarul szólnak 

azok a harangok még mindig. És ők, a határ másik oldalán gyönyörködnek az uszkai, 

magosligeti, milotai, tiszabecsi, tiszacsécsei és a többi határon innen lévő harang hangjában. 

Nem csupán a gyönyörű fa haranglábas templom elrepedt harangjának újraöntésért küzd kicsi 

gyülekezetünk. Hanem a határon inneni és határon túli magyarság egymást bátorító, 

harangszóval elmondott énekéért küzdünk. Jelezve, hogy itt a végeken is élni akar népünk és 

a végeken túl is élni akar népünk nyelvében és hitében. Ezért kezdtünk el gyűjtést szervezni 

az uszkai templom javára. Többen megkerestek minket segítő szándékkal, és ebből úgy 

érzem, az Isten áldása van ügyünkön, és mindez az Ő kezébe lett letéve. Hamarosan 

megkezdődnek az újraöntés munkálatai, melyet Gombos Miklós őrbottyáni harangöntő mester 

végez el számunkra. A megrepedt harangot el kell szállítani, majd ott a harangöntő 

műhelyben újat öntenek anyagából. Az új harang új tartószerkezetet kap. Mivel a harang 

öntése után hosszú időn keresztül szárad, az új harangunk hangját valamikor koratavasszal 

fogjuk meghallani, ha Isten is úgy akarja. Bízom benne, hogy hamarosan sikerül 

megvalósítani harangunk újraöntését, melyért reménység szerint hálaadó istentisztelet 

keretében adományozóinkkal együtt fogunk majd hálát adni ünnepség keretében. 

Ismét köszönöm  támogatóink jó szándékát, támogatását, segítségét.  

Gyülekezetünk folyószámláját vezető bank: Szatmár – Beregi Takarékszövetkezet 

Tiszabecsi Kirendeltsége, 4951 Tiszabecs Rákóczi út 51.  

Számlaszám: 67800034-11003234 

Minden támogatónk életére, munkájára Isten gazdag áldását kérjük. 

 

Ignácz Julianna gondnok 

Pálinkás Gyula református lelkipásztor 

 


