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Aki beleolvas a Bibliába, hamarosan észreveheti, hogy
egy új világ elevenedik meg előtte. Akik pedig már

tanulmányozzák, bizonyíthatják, hogy egy nagyon is
modern könyvről van szó. Üzenete egyszerű történeteken
keresztül szólítja meg minden korszak emberét. A mai té-
tova, értékét veszített emberiségnek nagyon is erre van
szüksége. Dr. Szabó István püspök
előadásában a Szentírás örök érvényű
üzenetéről hallhattunk előadást a
Megyeházán június 8-án.

Az elődadás kezdetén Somogyi László
lelkipásztor köszöntötte a Fejér Me-
gyei Önkormányzat Dísztermében
szép számmal megjelent hallgatósá-
got, majd a találkozó ünnepi hangu-
latát színesítette a Csomasz Tóth
Kálmán gyülekezeti énekkar zenés
szolgálata, Dóczi István karnagy ve-
zényletében.

Dr. Szabó István - a Dunamelléki Re-
formátus Egyházkerület püspöke, a
Pápai Református Teológia Akadémia
Tanszékvezető tanára - a fórum kezdetén arról beszélt,
hogy az 1930-as években szinte egy időben jelent meg
egy regény és egy hosszabb tanulmány. A regény egy an-
gol filozófus, Aldous Huxley tollából született „Szép, új
világ” címmel, a tanulmánynak pedig egy svájci reformá-
tus teológus, Karl Barth volt a szerzője. Huxley műve az
elképzelt 26. században játszódik, amikorra az ember he-
donistává lesz, és két fő élvezet forrása létezik: a szexual-
itás és a drogok. Nincs család és kultúra, sem művészet.
Rideg technikai civilizációban él az ember, ahol kiporcióz-
zák számára a napi boldogságot. Karl Barth munkájának

a címe: „A Biblia különös, új világa”. A teológus a Szen-
tírásról fejti ki gondolatát, mondván, ebből a könyvből egy
különös, új világ tárul szemünk elé. 

- Huxley világa a 26. századba repít minket. Az író szerint
így elképzelte el a 20. század embere a szép és új világot,

amely modern lesz és a boldogság for-
rását rejti. Ezzel szemben a teológus
azt állítja: amikor kinyitjuk a Bib-
liánkat, egy furcsa, és talán kissé ide-
gen világ tárul ki előttünk, de ez mégis
a mi világunk – hangsúlyozta  a
püspök. 

A Biblia történetei, személyei, ese-
ményei térben, időben meghatároz-
hatóak. Gondoljunk csak Jézus
példázataira, amelyekben hétköznapi
emberekről hallhattunk. A Biblia mint
fantasztikus álomvilág? Ha így lapoz-
zuk fel a könyvet, hamarosan csalód-
hatunk, hiszen nincsen benne semmi
újszerű. 

Kálvin János a Szentírást egy szemüveghez hasonlította.
Hiszen ha valaki a saját világában próbál tájékozódni,
ebben segítséget találhat e könyvből.

Dr. Szabó István hangsúlyozta, kétségtelen, hogy nap-
jaink embere már többet tudhat a világról, az univerzum-
ról, mint 200-300 évvel korábban élt elődei. Isten a
teremtett világról azt mondta: „jó”. Ebben  a világban
létezik egy csodálatos elrendezettség, s emiatt számos ter-
mészettudós eljutott már arra a felismerésre, hogy a világ
törvényszerűen elrendezett módon működik.

A Biblia különös és mégis új világa

Dr. Szabó István püspök előadása a Megyeházán



És mit üzen a történelem menete? Hol van Egyiptom
pompája, Babilon és a Római birodalom dicsősége, a
császárok, királyok fénye, és az egykor élt diktátorok hír-
neve? Némely birodalomnak hatalom adatik, s miután
felér a csúcsra, hamarosan következik a bukása.

A püspök előadásában arról is szólt, hogy a történelem
menetébe ágyazva megfigyelhető az üdvtörténet kibon-
takozása. Isten azt mondja: „eljött az idők teljessége” és
elküldte a Fiát a világba. Az emberi történelemnek létezik
egy végső célja, s nem a véletlen sorsszerűségnek van
alávetve, ahogyan ezt sokan képzelik, vagy szeretnék. A
birodalmak ügyét is kézben tartja Mennyei Atyánk.
- A mai filozófiai tanok azt hirdetik, hogy abszolút igazság
nem létezik, csak vélemények vannak, nincs evidencia,
csak javaslat lehetséges. A becsület és tisztesség is elavult
fogalmak - hirdetik sokan.

A 8. zsoltár bemutatja a Teremtő és az ember helyes vi-
szonyát, kapcsolatát. Az ember képes rácsodálkozni a
világra, elvonatkoztatni. Az embernek nem csupán
környezete van, de saját világa is, tud imádkozni, és ezért
tisztában van vele, hogy létezik rajta kívül egy másik világ. 

A Főtiszteletű úr a beszéde végén emlékeztetett arra, hogy
Daniel Defoe regényében a főhős, Robinson Crusoe, mi-
után megkezdődik magányos élete a szigeten, kezébe
kerül egy Biblia, amit szorgalmasan olvasni kezd, majd
imádkozik, s másképp kezdi látni mind a jelenét, mind a
múltját, sőt a jövőjét is. Mindez mit üzen napjaink em-
berének? Elsősorban azt, hogy családban, közösségben
élve is lehet magányos egy ember, de ha Istennel jár, so-
hasem marad egyedül! 

- Sz.G. -
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ADunántúli Református Egyházkerület Bírósága több
év óta folyamatban lévő ügy kivizsgálását követően

ez év tavaszán hozta meg  jogerős határozatát, amelynek
értelmében ifj. László Tibort, a Budai úti református
gyülekezetrész lelkipásztorát beosztott lelkésszé minő-
sítette vissza. Ezt követően május 22-én egyházközségünk
presbitériuma úgy határozott, hogy a lelkipásztort a
további gyülekezeti szolgálatai alól felmenti. Az ügy
részleteiről és az egyházi bíróság döntésének okairól a
következőkben olvashatunk.

Egy hosszú, több mint tíz éves folyamat szomorú
következményeinek vagyunk tanúi egyházközségünk
életében. Egyedüli, de élő reményünk, hogy Egyházunk
Ura nekünk is üzeni: „A minden kegyelem Istene
pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök di-
csőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga
fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősí-
teni és megalapozni.” (1. Péter 5,10) “

Egy nemes cél, egy jó szándék – legalább is én így látom
– a kivitelezés módja miatt meghiúsult. Tíz éve indult el,
hogy a Budai úti gyülekezetrészbe járó Testvéreink
szerettek volna egy önálló egyházközséget létre hozni.
Ami azonban utóbb kiderült – akár számomra is, aki csak
bő négy éve látom ezt a folyamatot – e törekvésük mellé
nem tudták megnyerni azt a presbitériumot, amely a

Magyarországi Református Egyház törvényei szerint
egyedül illetékes egy ilyen önállósodás hivatalos
elindítására. Sajnos a presbitériummal történő együttes
imádkozás, tusakodás Isten akaratának meglátásért is
elmaradt, sőt hamarosan felütötte a fejét az a koncepció,
hogy „harcolni kell az önállósodásért” akár a presbi-
tériummal szemben is (?!). Közös látás kialakítása,
imaközösségek utáni megbeszélések, egymás meg-
nyerése helyett harc – ez csak békétlenséghez,
feszültségekhez, s végül bírósági közbeavatkozáshoz
vezethetett. Miután ifj. László Tibor lelkésztestvérem
annak ellenére, hogy többször személyesen majd a
presbitérium jelenlétében is kértem, hogy lelkészi
esküjének megfelelően hagyjon fel a presbitériumot
megkerülő, annak határozatait figyelmen kívül hagyó
magatartásával, – sajnos az elmúlt években sem volt
hajlandó változtatni e hozzáállásán.

Az idén, április 1-én megszületett jogerős egyházi bírósági
határozat kiindulópontja az volt, hogy egy önkormányzati
támogatás, amelyet eredetileg az egyházközségnek
szántak, egy olyan független alapítványhoz irányítódott
át, amelynek László Tibor a kuratóriumi elnöke. Amikor
ez egy polgármesteri hivatalos levélből nyilvánvalóvá lett,
a Mezőföldi Egyházmegye Elnöksége – abban az időben
Esperes úr volt egyházközségünk lelkészi elnöke is –
panasszal élt, illetve egyházi bírósági kivizsgálást kért. 

Mi is történt? 
A Budai úti gyülekezetrész lelkipásztorát

a presbitériumi döntés felmentette 
további szolgálata alól
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Ez vezetett egy ötéves folyamat végén oda, hogy – az
alábbiak szerint – a Dunántúli Református Egyházkerület
Bírósága a Budai úton szolgáló lelkésztestvérünket
visszaminősítette beosztott lelkésszé, aki ugyan az ország
bármely református gyülekezetébe bármikor meg-
választható maradt, de addig a Püspök úr rendelkezik a
szolgálati helyéről. Ő pedig idén május 13-án a következő
kérdéssel fordult a presbitériumhoz: „ifj. László Tibor
beosztott lelkészi szolgálatára igényt tartanak-e?” Bárcsak
rendeződött volna, visszaállt volna az a jó kapcsolat,
amely fennállt a lelkipásztor és az ő megválasztását
javasló presbitérium között a kilencvenes évek első
felében! De sajnos e kapcsolat rendeződésért semmit
sem tett, sőt a cselekedeteiből úgy tűnt, mintha tovább
rontani akarná e viszonyt. Ebből viszont más nem
következhetett, mint hogy idén május 22-én titkos
szavazás révén a presbitérium 24:5 arányban hozott
határozatával nemmel válaszolt a Főtiszteletű úr fenti
kérdésére. 

Egy református lelkipásztor a Szentírás, a hitvallásaink
mellett az egyházi törvényeink megtartására is esküt tesz.
Jelen esetben azonban az egyházi bíróság a 2000. évi I.
tv. 30.§ b), f) és g) pontjaiban foglalt fegyelmi vétség
elkövetését állapította meg a lelkipásztor részéről: 

„b) hivatali jogaival való visszaélés, kötelezettségeinek
megszegése, 

f) olyan cselekmény vagy mulasztás, amely az evangélium
mértéke szerinti tiszta erkölcsbe ütközik, vagy a viselt
egyházi tisztség tekintélyét sérti, az egyház hitelét rontja,
és a tisztséghez szükséges bizalmat megingatja, 

g) ellenszegülés, engedetlenség az egyházi felsőbbségek
törvényes rendeleteivel és határozataival szemben. 

Alább a bírósági dokumentum 3-4-5. indokló oldalait
közöljük. (A teljes dokumentum az Irattárban található.) 

„Az I. fokú bíróság személyesen meghallgatta a
panaszosokat és a panaszlottat, továbbá részletes
tanúbizonyítás folytatott le. A bíróság vizsgálat alá vette az
egyházközség szabályrendeletét és az ügyben keletkezett
presbitériumi határozatokat. A bizonyítási eljárás során
megállapítást nyert, hogy a székesfehérvári református
egyházközségben három egymás mellé rendelt választott
lelkész működik, három missziói területen. ifj. László
Tibor 1994 óta tölti be az egyik un. "öreghegyi", vagy
"budai úti" egyházrész lelkészi állását. A gyü1ekezetrész
közössége 1998-ban kezdeményezhette az egyházrész
önálló anyaegyházközséggé történő alakulását. A Mező-
földi Református Egyházmegye 1998. május 26-án

tartott rendes évi közgyűlésén tárgyalta a ketté válás
kérdését, és elrendelte, hogy a székesfehérvári presbi-
térium 60 napon belül tartson ülést, melyen döntenie kell
az új egyházközség megalapítása tárgyában. A
presbitérium döntésének ki kellett terjednie az új
egyházközség létrehozása lehetőségeinek törvényben és
egyházkerületi határozatban rögzített feltételeinek
vizsgálatára is. 1998. december l-én a presbitérium
határozatot hozott, amely szerint a budai úti önálló
egyházközség létrehozását nem látja időszerűnek. Ezt
követően a presbitérium a budai úti gyülekezetrészbe járó
egyháztagok – így különösen Szabó Balázs és Síró Imre
– kezdeményezésére több alkalommal tárgyalta az önálló
egyházközséggé alakulás kérdését. 

A presbitérium minden egyes határozata azt tartalmazza,
hogy a presbitérium nem kíván változtatni az ügyben
1998. december l-én született határozatán. A tárgykörben
született egyetlen presbitériumi határozat sem tartalmaz
felhatalmazást arra, hogy a hiányzó feltétel (önálló lelkész
lakás) megteremtése érdekében a gyülekezetrész, illetve
lelkésze járjon el tekintettel arra, hogy a budai úti
templomhoz tartozó parochiára a tervek elkészültek, és
az egyházközség jogerős építési engedéllyel is rendel-
kezett. A Markó S. Mária alapítványhoz, melyet magán-
személyek hoztak létre, a panaszlott által adott
tájékoztatás alapján a Budai úti gyülekezetrész tagjai azzal
a kéréssel fordultak, hogy segítse őket lelkészlakás
vásárlásához, melyre sor is került. Az alapítvány nevében
ifj. László Tibor három alkalommal is az önkormány-
zathoz fordult támogatásért a lelkészlakás megvásárlása
miatt. Az önkormányzat adott is támogatást az
alapítványnak több alkalommal. A panaszlott tagadta a
terhére rótt fegyelmi vétségek elkövetését. Arra hivat-
kozott, hogy mindannyiszor a kuratórium nevében járt el,
amikor alapítványi támogatással kapcsolatban járt el, és
nem mint lelkész. Arra is hivatkozott, hogy a lelkészlakás
megvásárlása összhangban volt a presbitériumi hatá-
rozatokkal, hiszen az önállósodás egyik feltételének ezt
írta elő a presbitérium, amely egyébként ezért semmit
nem tett. Álláspontja szerint mindig a gyülekezetrész
tagjainak kérésére cselekedett és gondosan ügyelt arra,
hogy az istentiszteletek alkalmával ne buzdítson az
önállósodásra, vagyis nem cselekedett az egyházi
törvények előírásai ellen. 

Az Egyházmegyei Bíróság a részletes bizonyítási eljárás
eredményeképpen megállapította, hogy ifj. László Tibor
elkövette a 2000 évi I. sz. törvény 30.§ b.), f.) és g.)
pontjaiban foglalt fegyelmi vétségeket.  Ezért őt fegyelmi
büntetésül a vezetői állásból beosztott állásba helyezte, és
kötelezte 30.000,- Ft első fokú és 24.000,- Ft másodfokú
eljárási költség megfizetésére. 



5./ A határozat ellen ifj. László Tibor jogi képviselője
útján fellebbezéssel élt. Fellebbezésében előadta, hogy
tevékenységével fegyelmi vétséget nem követett el,
ugyanis álláspontja szerint nem volt olyan presbitériumi
vagy magasabb egyházi határozat, mely egyértelműen
nemleges választ adott volna a gyülekezet önálló-
sodására. Az egyháztagok régóta kezdeményezték az
önállósodást, mely közismeret tény. Miután nem volt tiltó
határozat, így ezeket meg sem szeghette. A gyülekezetrész
törekvése az önállósodásra az egyháztagoktól ered,
azokat lelkipásztorként nem akadályozhatta, a lelkész-
lakás pedig az egyház anyagi javainak erősödését
eredményezte. 

6./ Az egyházkerületi jogtanácsosi indítvány a fellebbezés
elutasítását, és az első fokú határozat helyben hagyását
kérte. Indítványában előadta, hogy a bíróság a
megismételt első fokú eljárásban megalapozott és
jogszerű határozatot hozott. Körültekintően állapította
meg a tényállást a széles körűen lefolytatott eljárásban. A
bizonyítékok egyértelműen igazolják, hogy ifj. László
Tibornak nem volt felhatalmazása arra a presbitériumtól,
hogy a gyülekezetrész önállósodása érdekében eljárjon,
sőt, a testület kifejezetten ezzel ellentétes döntést hozott,
így a panaszlott tevékenységével megvalósította a 2000.
évi 1. Tv. 30.§ b), f), g) pontjában foglalt fegyelmi vétséget.
A panaszlott által előterjesztett fellebbezés nem alapos. A
másodfokú bíróság az ítélkezése alapjául elfogadta az
elsőfokú bíróság által megállapított tényállást, s azt a
fellebbezési eljárásban csak az alábbiakkal egészíti ki: A
Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és
kormányzatáról szóló 1994. évi II. tv. 50 § értelmében az
egyházközség vezető szerve a presbitérium, az egyház-
tagok az egyházközség irányításával összefüggő jogaikat-
egyházunk presbiteriánus jellegévei összhangban - nem
közvetlenül, hanem választott tisztségviselők, presbiterek
úján gyakorolják. 

Az 1994. évi II. tv. 57 § (1) és (2) bekezdése alapján a
presbitérium határozata ellen annak közlésétől számított
15 napon belül az egyházmegye közgyűléséhez lehet
fellebbezést benyújtani, melyre a határozattal érintettek
illetve az egyházközség választóinak 1/10 része jogosult. 
Az 1994. évi II. tv. 58. § (1) értelmében presbitérium
határozata csak az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyása
után válik érvényessé, ha az egyházközségek addigi
beosztásának és egymáshoz való viszonyának a
változtatására, új egyházközség szervezésére, vagy az
egyházközségeknek több önálló egyházközségekre való
megosztására, továbbá új lelkészi állás szervezésére,
illetve létező megszüntetésére vonatkozik. A székes-
fehérvári egyházközség presbitériuma egyetlen alkalom-
mal sem támogatta a budai úti egyházréz önállósodását,

ennek egyik oka valóban az önálló lelkészlakás hiánya
volt, ám az eredeti 1998-as presbitériumi határozat és a
későbbi határozatok nem tartalmaztak olyan rendel-
kezést, mely szerint a lelkészlakás felépítése, illetve
megvásárlása esetén a presbitérium támogatja az önálló
egyházközség létrehozását. A presbitérium, mint az
ügyben kizárólagos döntési joggal bíró szerv elutasító
határozatával szemben a budai úti gyülekezetrész tagjai
jogorvoslattal élhettek volna az 1994. évi II. egyházi
törvény 57 §-ban írtak szerint. Jogorvoslat hiányában,
illetve annak elutasítása esetén azonban az egyház-
tagoknak és a gyülekezetben szolgáló lelkésznek
tiszteletben kellett volna tartani a presbitériumi
határozatot, és a határozattal ellentétes tevékenységet
nem fejthettek volna ki. A presbitériumi felhatalmazás
hiányában a lelkész nem fejthet ki tevékenységet a
lelkészlakás megvásárlása érdekében. A panaszlott által
képviselt alapítvány lelkészlakás céljára kapott önkor-
mányzati támogatást, és ebből lakást is vásárolt. Az
alapítvány céljai nem teszik lehetővé azt, hogy ezt a lakást
az alapítvány eladja vagy ingyenesen átadja a székes-
fehérvári egyházközség vagy a leendő budai úti
egyházközség részére lelkészlakás céljára.  Ifj. László
Tibornak, mint a gyülekezetrész lelkipásztorának a
székesfehérvári gyülekezet egysége érdekében köteles-
sége lett volna tájékoztatni a gyülekezetrész tagjait arról,
hogy a Markó S Mária Emlékalapítvány részére történő
lakásvásárlással – függetlenül attól, hogy az alapítvány
milyen indokkal kapott önkormányzati támogatást – az
önálló gyülekezet kialakításának feltételei nem terem-
tődnek meg. Tájékoztatnia kellett volna a gyülekezetrészt
arról is, hogy az önállósodást támogató presbitériumi
határozat hiányában nincs lehetőség arra, hogy a budai
úti gyülekezetrészben önálló egyházközséget alakítsanak
ki. A panaszlott a presbitérium határozatával ellenétes
magatartásával, a fenti tájékoztatás elmulasztásával
megvalósította a 2000. évi 1. tv. 30. § b) f) és g)
pontjaiban meghatározott fegyelmi vétségeket. A II. fokú
bíróság a panaszlott által elkövetett fegyelmi vétségek
súlyával arányban állónak tartja az. I. fokú bíróság által
kiszabott büntetést, ezért a panaszlott fellebbezését
elutasította, és az I. fokú bíróság határozatát helyben
hagyta. A fellebbezés elutasítására tekintettel az
Egyházkerületi Bíróság a 2000 évi 1. tv. 50. § (5)
bekezdés b) pontja alapján kötelezte a panaszlottat
27.300-Ft. azaz huszonhétezer forint másodfokú eljárási
költség megfizetésére, mely egy másodfokú tárgyalás
megtartásával kapcsolatban felmerült költség. A
határozat kihirdetésekor a II. fokú bíróság a határoza-
tának kihirdetésekor tévesen azt a tájékoztatást adta a
feleknek, hogy a döntés ellen a zsinati bírósághoz lehet
fellebbezni, erre azonban 2005 óta nincs lehetőség, ezért
a bíróság a törvényi előírásoknak megfelelően hivatalból
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kijavította a jelen határozatnak a jogorvoslati lehető-
ségekre vonatkozó részét. 

Veszprém, 2008. április 1. 

E tízéves folyamat során sok-sok gyülekezeti tagot
félrevezettek, többek között ezért ők is sok-sok sebet
ejtettek pro és kontra. Egyetlen utunk van a
továbblépésre, a lelki megújulás felé: ki-ki a maga életére
nézve tartson bűnbánatot! Valljuk meg bűneinket és
imádkozzunk egymásért, hogy meggyógyuljunk, – ahogy
az apostol tanácsolja. Mert Urunk végtelen kegyelméből
„nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgé-
sének!” (Jakab 5,16) 

Somogyi László lelkészi elnök 

Bizonyságtétel

Hála az Úrnak mindenért, köszönöm az új életemet,
hogy megváltott, nevemen szólított, és az Övé

lehetek. Egész életemben vágytam a szeretetre, biztonság-
ra, persze a családomtól kaptam és kapok is szeretetet, de
úgy, ahogy az Úr szeret, senki nem tudott és nem is tud,
ez olyan más nem is tudom: Őszinte, tiszta, feltétel nélküli
… egy szóval csodálatos. 

Azt érezni, hogy valakinek fontos vagyok, szeret, gondos-
kodni akar, úgy szeret amilyen vagyok, nem a hibáimat
keresi, csodálatos. Volt olyan időszak az életemben, hogy
nem tudtam miért élek, nem értettem, miért kellett
megszületnem, mi az értelme az életemnek, de Ő tudta,
és most már én is tudom, hogy az Úrért élni a leg-
csodálatosabb dolog a világon. Két gyönyörű fiúval
ajándékozott meg, de képtelen voltam sokszor az anyai
örömöket élvezni. Szó szerint szenvedtem, szerintem ők
is. Dicsőség Istené, mindenben hozzá fordulok, mindent
vele beszélek meg, kérem, hogy segítsen jó anyának
lenni, jó testvérnek, jó munkatársnak, kérem Őt, segítsen
nevelni a fiaimat, mert egyedül nagyon nehéz, segítsen
elvégezni azokat a feladatokat, ami naponta vár reám, és
csodálatosan kezében tartja az életemet. Az óemberem-
mel élni nem volt egyszerű dolog senkinek, még nekem
sem, én már nem akarok semmit, amit Ő nem akar
nekem.

„Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad
eszére támaszkodj!” Péld.:3.5
Azt is megértettem, hogy mindennek elrendelt ideje van.
„ Aki megérti az igét annak jó dolga lesz, és boldog
az aki bízik az Úrban.” Péld.: 16.20 Hát én bízom és
boldog is vagyok!

A legszebb és legcsodálatosabb érzés, hogy az Úré lettem.
Én nem tudtam, hogy rá van szükségem. Nem tudom,
hogy mit tennék, ha nem ismerném, talán már nem is
léteznék. Áldott legyen az Ő Szent neve, hogy valósággá
lehet minden az életünkben, ha készek vagyunk engedel-
meskedni neki.

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz Én ben-
nem, ha meghal is él az.” János:11.25

Köszönöm Uram az én drága édesanyámat, hogy örök
élete van, és én így élhetek, hogy erre is volt gondod az ő
elmenetele előtt, amikor tehetetlenül leborultam eléd.
Köszönöm, hogy mindenre gondoltál, először engem,
majd rá egy évre édesanyámat megtisztítottad és
beköltöztél a szívébe. A legszebb ajándék, amit életemben
kaptam, hogy anyukámnak örök élete van, és majd újra
együtt leszünk. Te mindenre gondoltál. „Mert jó az Úr,
örökké tart szeretete, és hűsége nemzedékről
nemzedékre.” Zsolt: 100. 5 

Megértettem, hogy mi miért történt az életemben,
csodálatos az Ő tanítása a szeretet, megbocsátás, nincs
múlt, minden jó, így ahogy van. Köszönök mindent, em-
bereket használt fel és küldött az életembe, hogy örök
életem lehessen, és boldog lehessek. Köszönöm az Úrnak
a gyülekezetet, a hívő testvéreket, akik a fiam szavaival
élve olyan jó fej emberek.

Áldja meg az Úr a Tiszteletes urat és kedves családját.

Szeretettel: Czingerné Szatmári Andrea
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A megyei könyvtár olvasótermében tartott előadás kezde-
tén Komlósi József, az intézmény igazgatója köszöntötte
a hallgatóságot, majd Somogyi László, gyülekeztünk
lelkipásztorának előadása következett, aki Pál apostolnak
a Timóteushoz írt második leveléből vett idézettel kezdte
gondolatait: „ A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a
tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való
nevelésre...”

Napjaink modern embere is
gyakran hallja: „légy erköl-
csös”, „törekedj a jóra”.
Sokan azt gondolják, hogy
ezt el is érhetik, ehhez
csupán meg kellene változ-
tatni a körülményeiket,
amelyek körül fogják őket. -
A legnagyobb gond azon-
ban éppen az – hangsúlyoz-
ta a lelkész -, hogy  ha
törekedünk is a jóra, a
nemesre, rosszul fogunk
hozzá. Ugyanis az ember alap állapota helytelen. Ebből
pedig az következik, hogy képtelen arra, hogy önmaga
„jó” legyen, és ezen a körülményeinek megváltoztatása
sem segít.

Akkor hol is van a mi valódi helyünk?  - tette fel a kérdést.
Hiányzik valamennyiünk számára az Atya szerető, gon-
doskodó, védelmező ölelése. Az áldott függőség. A Biblia
szerint pontosan ez hiányzik az életünkből.
Majd arról beszélt, hogy a Szentírás üzenete ma sokkal
aktuálisabb mint azt sokan gondolnák. A huszadik század
embere számára sokkal több üzenetet rejt, mint az elmúlt
korszakokban élőknek.

Az informatikai és kommunikációs „robbanás”, a
számítástechnikai fejlődés eredményének köszönhetően
az emberek sokkal nagyobb számban képesek kapcsola-
tokat kiépíteni egymással – ezzel párhuzamosan mégis az
elmagányosodás egyre növekvő méretei figyelhetőek

meg. Ennek oka, hogy valódi kommunikációt nélkülöző
„egymásmellettiséget” élünk át.

A Biblia bölcsesség- és egyben tudomány párti. Hiszen Is-
ten maga jelentette ki az emberrel kapcsolatos prog-
ramját már a könyv első lapjain is: „fedezze fel bátran az
ember azt a világot, amelyben él”.

Az öncélú, saját magát dics-
fénybe emelő, tetszelgő böl-
csességet a Szentírás nem tá-
mogatja. Erről az Újszövet-
ségben maga Pál apostol is
elítélően szólt.

- Az emberiség mind lelkiek-
ben, mind testiekben pazar-
lással él - mondta a lelkipász-
tor, hozzátéve, hogy önpusz-
tító életmódja nemcsak saját
magára, de környezetére
nézve is káros hatást gyako-

rol (gondoljunk itt az óceánok olvadó jéghegyeire, vagy a
Golf- áramlat megváltozásának katasztrofális következ-
ményeire, melyet a meggondolatlan civilizáció „fejlődés”
idéz elő).

- A Biblia, Isten Igéjének olvasásán keresztül egy új, szebb
és tartalmasabb világ nyílik meg számunkra, ha veszünk
annyi fáradtságot hogy elolvassuk. Olyan erkölcsi utat
mutat nekünk, amelyen saját erőből nem is tudnánk
járni. De van Valaki, aki ezen az úton kész támogatni ben-
nünket. S ha közben el is esünk ezen az úton, Isten újból
felsegít. Közben  a gyöngeségeinket is megvallhatjuk Ne-
ki – hangsúlyozta.

A lelkipásztor zárszavában emlékeztetett arra, hogy Jézus
hívószava ma is aktuális: „Jöjjetek énhozzám mindnyá-
jan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én
megnyugvást adok nektek.”

- Szücs -

Biblia és a modern ember

A „Biblia Éve” rendezvénysorozat országszerte kedvező alkalmat kínál arra, hogy  a Szentírást és annak aktuális
üzenetét hitben járó előadók közreműködésével még alaposabban megismerhesse a hallgatóság. Tavasszal a Fejér
Megyei Könyvtár olvasótermében gyülekezetünk lelkipásztorát, Somogyi Lászlót látták vendégül, aki a résztvevőknek
arról beszélt, hogy a Biblia sokkal modernebb könyv annál, mint azt sokan hinnék. Üzenete sokak számára ma is lel-
ki gyógyulást eredményezhet.
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Isten kegyelméből a Széchenyi utcában 16-án, a Budai
úton 14-én konfirmáltak az idén
Álljon itt egyikük személyes vallomása:

Április 27-én, a konfirmációi vizsga után tizenhatan áll-
tunk megkönnyebbülve, mégis megilletődve az Úr asztala
előtt a Széchenyi utcában, hogy először vegyünk Úrva-
csorát. 

A szeptember óta igazi kis csapattá alakult konfirmációs
csoport minden tagja előző nap még egy emberként
izgult a másikért, és
most jó volt így együtt
ott állni. A mögöttünk
álló félév nem csupán a
konfirmációs tankönyv
átbeszélését, megtanu-
lását jelentette. Külön-
böző hitbeli, családi hát-
térrel jöttünk. Sem ko-
runkra, sem érdeklő-
dési területünkre nézve
nem vagyunk egyfor-
mák. 

Van köztünk olyan, aki
a művészfilmekért ra-
jong, más kézimunkáz-
ni szeret nagyon, vagy
éppen igazi sportrajongó. Bárhol jártunk is az Úr útján, a
péntek este hat órai alkalmak mindannyiunk számára jó
beszélgetéseket, és az Úrban való gazdagodást jelentet-
tek. És elhatározást is. Többen közülünk nem egy alka-
lommal elmondták, hogy végig akarják járni ezt az utat.
Volt, aki számára ez azt jelentette, hogy meg akarja talál-
ni az Urat, keresi Őt, és addig nem tágít, amíg valóban Rá
nem lel. Akik pedig már ismertük Őt, és évek óta Vele jár-
tunk, ilyenkor rádöbbenhettünk, hogy mi már egy ideje
az Úr lehetőségeinek a világában élünk, mégsem ragad-
juk meg azt a szabadságot, amiről azok a társaink beszél-
nek, akik még csak felé tartanak. 

Bárhol jártunk is Isten útján – akár még csak hozzá
igyekeztünk, akár már botladozva bár, de jártuk a nekünk
mutatott utat – meghoztuk a döntést, hogy nem
maradunk el Mellőle semmiképpen. 

Persze tudjuk: valójában Ő az, aki nem marad el mel-
lőlünk. A vizsgára való felkészülés, mint majdnem min-
den vizsga esetében, a tételsor megtanulását jelentette. 42
tétel, 42 Igehely. Ilyen rövid tételsorom sem volt még –
gondoltam. Az után a sok vizsga után, amit eddig letet-
tem, ez gyerekjáték lesz. De nem volt az. Talán egyetlen

vizsgámra sem kezd-
tem meg ennyire ide-
jében a felkészülést, és
egyikre sem tanultam
ilyen sokat és ilyen ala-
posan, mint erre. Isten
Igéjét tanulni nem le-
het „körülbelül”. Min-
den szónak súlya és
ereje van. Miközben
megtanuljuk ezeket az
Igéket, ezek formál-
nak, csiszolnak, alakí-
tanak minket. A tanu-
lási időszakban az élet
sorra hozta azokat a
helyzeteket, amelyekre
a választ egy-egy fe-

jemben lévő Ige adta meg. Ilyenkor arra gondoltam, mi-
lyen kár, hogy csak most szánok ennyi időt az igehelyek
megtanulására. Ezt kellene csinálni mindig.

Hamar kiderült, hogy nemcsak én gondolkoztam így.
Konfirmációs csapatunk tagjaiban megszületett a döntés,
hogy jövőre folytatjuk a beszélgetéseket, a közös imádsá-
got és a tanulást. Sajnos új időpontot kell keresnünk, mert
a péntek este hat óra szeptembertől az új konfirmandus
csoporté. Reméljük, hogy jövő ilyenkor nekik is hasonló
problémával kell majd megküzdeniük…

- Mayerné Szalai Ingrid -

Népes felnôttkonfirmáció a gyülekezetünkben

Békesség újságunk már e-mailen is elérhető. Címe: bekesseg@albaref.hu
Szerettel várjuk erre a címre észrevételeiket, bizonyságtételeiket, 

hitben építő gondolataikat.
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Az elmúlt év kedvező ta-
pasztalatai nyomán az

idei nyáron is megrendezés-
re kerül egyházközségünk
szervezésében a sátoraljaúj-
helyi Várhegy Üdülő terüle-
tén a gyülekezeti táborunk.
Az előkészületek, a progra-
mok összeállítása, aprólékos
kidolgozása mondhatni már
tavaly év végén kezdetét vet-
te. A tábori jelentkezéseket
július 6-ig várják a szervezők.
A tapasztalatokról, a leg-
gyakrabban felmerülő kérdé-
sekről a tábor-előkészítő
munkacsoport koordinátorá-
val, Huszár Zsolt presbiterrel
beszélgettünk.

- Közel egy hónapja van
lehetőség jelentkezni a többgenerációs
táborba vasárnaponként a délelőtti órákban
egyházközségünk Gyülekezeti Központ-
jában, a Széchenyi utcában. Milyen érdek-
lődést tapasztaltatok eddig?

- A tavalyi év azonos időszakában is hasonló lét-
számot regisztráltunk. Idén is 2 hónapon keresz-
tül várjuk a testvéreket, akik a megszokott időszak-
ban vasárnaponként 09–12 óra között jelent-
kezhetnek a táborban való részvételre gyüle-
kezeti központunk könyvtárszobájában. Az eddigi
adatok alapján igen nagy az érdeklődés! A jelent-
kezések módja eltér a tavalyihoz képest, mert ez
évben jelentkezni csak a teljes részvételi díj be-
fizetésével lehet. Az előző évben táborozók
adatait számítógépes rendszerünk segítségével
feldolgoztuk, amelynek egy egyszerűsített admi-
nisztrációs folyamat lett az eredménye. Igye-
keztünk olyan szoftvert fejleszteni, amivel a lehető
legegyszerűbb módon kezeljük a folyamatot. 

Természetesen a jelentkezés
rögzítése időbe telik, de
egyszerűbb és biztonságo-
sabb. Új, választható lehető-
ség a táborozáson belül a
Kassai kirándulás (amelyet
már a jelentkezési lapon
rögzíteni kell), ennek költ-
sége a részvételi díjon felül
egységesen 2500 forint,
amit beszedünk a jelentke-
zőktől. 
Mivel ez évben sokkal töb-
ben fizetnek üdülési csekkel,
jelentősen megnövekedett
az ezzel kapcsolatos admi-
nisztráció. Az üdülési csekk-
ről az üdülő tulajdonosának
névre szóló számlát kell kiál-
lítania, ezért a jelentkezésnél
ezeket az adatokat is rögzí-

tenünk kell. A lejáró üdülési csekkek is okozhat-
nak problémát, ha nem kapjuk meg időben. Fel-
hívnám a figyelmet, hogy a csekket lejárta előtt 2
héttel előbb van módunkban elfogadni. Kérném
a családosokat, akik többen szeretnének jönni,
hogy a jelentkezésnél inkább 9 óra körül érkez-
zenek, hogy elkerülhető legyen a torlódás!

- A 2007. évi egy hét bizonyára jó alkalmat
kínált arra, hogy számos észrevételt, javas-
latot egybe gyűjtsetek a lelki programok te-
kintetében, a tábori időbeosztással kapcso-
latosan, illetve a férőhelyek, szállások kiala-
kítása ügyében. Ezek ismeretében milyen
átalakításokat terveztek?

- Valóban sok észrevétel és javaslat alapján
készültünk fel az idei táborra. Még 2007-ben
kiértékeltük a táborban történteket, és ennek
figyelembevételével változtattunk ott, ahol
szükséges volt.

Várjuk a jelentkezőket a második sátoraljaújhelyi gyülekezeti táborba
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A legjelentősebb változások a jelentkezés
menetében az adminisztrációs munka tekin-
tetében volt. Hiszen tavaly nagyon sok erőt
lekötött a táborban folyatott „pénzgyűjtő
tevékenység”, azaz az elmaradt részvételi díjak
utólagos beszedése! 
A napirendben, a programok szervezésében
olyan kisebb változtatásokat hajtottunk végre,
amelyek szervezettebbé és gördülékenyebbé
teszik az idei tábort. Nagyobb erőket összpontosí-
tunk oda, ahol tavaly problémák jelentkeztek. 
Örömmel adhatok hírt arról, hogy jelentős fej-
lesztéseket hajtott végre az üdülő tulajdonosa. A
fejlesztések a pavilonokat érintik, így 24 fürdő-
szobás szobával bővült a tábor. Az eddigi hat
ágyas szobák helyett, két-három ágyas szobák
létesültek. Ezzel tovább nő azoknak a száma, akik
komfortosabb körülmények közé kerülhetnek. 

- A tábor helyszíne – a sokak számára már
ismerős – Borsod -Abaúj – Zemplén megye
festői környezetében, 300 méter magasan
található.  A megközelítése – gyülekezeti szer-
vezés keretében – vasúton történik majd. Mi-
lyen utazási és táborozási kedvezményekre
hívjátok fel a leendő
táborozók figyelmét?

- Sikerült háztól-házig
megoldani az utazást. A
székesfehérvári vasúti
pályaudvarról induló
vagonokra felszállva, a
sátoraljaújhelyi állomá-
son várakozó külön
autóbuszra átszállva,
egészen a 300 m ma-
gasan fekvő szerpentinen megközelíthető tábor-
ba szállítjuk a résztvevőket. Az idén nem késő
este, hanem délután érkezünk meg a táborba.
A kedvezményekkel kapcsolatban elmondhatom,
hogy a vasúti utazás díja nem emelkedett a tava-
lyihoz képest, ami önmagában is kedvezmény! 
Az elmúlt évi táborhoz hasonlóan, most is élnek
a vasúti kedvezmények. A hat éven aluli gyer-

mekek, valamint a 65 év felettiek ingyen utazhat-
nak. A nagycsaládosok három saját gyermek és
legalább egy szülő jelenlétében fejenként 1000
forint oda-vissza díjért utazhatnak.
A részvételi díjak esetében a 3 éven aluli gyer-
mekek díjmentesen vehetnek részt. Jelentős ked-
vezményt kapnak a sátorozó részvevők is!

- Mit javasoltok, mit kell a táborozóknak
feltétlenül magukkal vinniük az egy hétre?

- Javasoljuk, hogy a nyári ruházat mellett, eső-
sebb napokra alkalmas öltözet is legyen min-
denkinél. Mivel a táborban medence is van,
fürdőruhára, napolajra, napszemüvegre szükség
lehet! A szükséges gyógyszert, TB kártyát, szemé-
lyi igazolványt, mindenképpen hozzuk ma-
gunkkal. Azoknak a gyermekeknek, akiknek
nincs személyi igazolványuk, de Kassára kirán-
dulnak, azoknak útlevelet kell hozniuk. Kérjük
hozzon mindenki magával Bibliát, jegyzetfüzetet,
íróeszközöket! A táborban háromszori étkezést
biztosítunk, de legyen mindenkinél pár ezer forint
költőpénz is.

- Mi történik azzal a
jelentkezővel, aki nem
református, de még
csak nem is székesfe-
hérvári? Van-e jelent-
kezők felé valami-
lyen felekezeti elvá-
rás?

Az előzetes tájékoztató
anyagainkban, ame-
lyeket nyomtatott for-

mában, valamint az internetes portálunkon elek-
tronikus formában közzétettünk, bátorítottunk
minden érdeklődött, hogy jelentkezzen tábo-
runkba. Egyetlen kérésünk van minden jelent-
kezőnkhöz, hogy csak abban az esetben jelent-
kezzen a táborba, ha elfogadja egyházi
táborunk rendjét, és szívesen részt vesz annak
programjain.



Acímben jelzett alkalomért tulajdonképpen a
tavalyi Sátoraljaújhelyi többgenerációs tábor a

felelős. Testvérkapcsolat Bizottságunk előrelátása és
Presbitérium döntése alapján, a tavalyi táboron
Bácskossuthfalváról 6 testvérünk vehetett részt ked-
vező anyagi hozzájárulással. 
A táborban nagyon jó lelki és személyes kapcsolat
alakult ki a vajdasági és székesfehérvári testvérek
között. Annyira, hogy vajdasági testvéreink kérték és
javasolták, hogy az idei évben őnáluk találkozzunk.
A javaslatot tett követte, lelkipásztoraink többszöri
üzenet váltása és szervezése alapján 2008. május 16-
án, pénteken 18 testvérünk indult el személygépko-
csikkal, hogy testvéri látogatást tegyen Bácskossuth-

falván. Kellemes autóút után, melyet még elvisel-
hetőbbé tett Soltvadkerten egy kiadós fagylaltozás,
este érkeztünk meg tervezett célunkhoz. Ottani
testvéreink már nagyon vártak bennünket, és nagyon
gyorsan mindenki rátalált vendéglátójára. Hiszen
nagy szeretettel vártak bennünket és helyeztek el
mindenkit családoknál. Már az este elkezdődtek a
jóízű beszélgetések vendégek és vendéglátók között.
Szombaton - egy rövid hálaadó imaközösség után
Újvidékre indultunk (elég nehéz Novi Sad-ot írni,
hiszen a lakosság többsége még ma is magyarul
beszél).
Egy korábbi - hisszük, hogy Istentől vezérelt - Székes-
fehérvári találkozás egyenes következményeként

- Meddig lehet legkésőbb jelentkezni?

- A táborba július 6-ig lehet jelentkezni. 
A határidő lejárta után nem fogadunk el jelent-
kezéseket!
Kérek mindenkit, hogy vegye komolyan a ha-
táridőt. Nagyon sok feladat várja a szervezőket a
határidő lejárta után. Hiszen a végleges elhe-
lyezés, a korcsoport beosztás, az utazások lét-
szám jelentése, nagyon fontos állomásai a szer-
vezésnek.

- Aki még nem tud személyesen felkeresni
benneteket, de érdeklődne a gyülekezeti tá-
bor iránt, annak számára milyen elérhető-
séget kínáltok?

A leggyorsabb elérhetőség az internet, amely éj-
jel-nappal rendelkezésre áll. 

Weboldalunkat a www.albaref.hu címen érhe-
tik el! A nyári tábor nagyméretű képére klikkelve
olvashatják tájékoztató oldalunkat. 

Ha valaki telefonon szeretne érdeklődni, annak a
következő számokat ajánlom: 
hivatali időben a (22) 312-785-es vonalas, 
illetve a (30) 630-8801-es mobil elérhetőséget. 

Az e-mail címünk: hivatal@albaref.hu, a postai
címünk: 8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16.

- Szücs - 
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Lelki felüdülés 
Bácskossuthfalván



Újvidéken Dulics Sándor mérnök-tanár kalauzolt
bennünket, és ismertetett meg Újvidék neveze-
tességeivel. Megtekintettük kívül-belül a református
templomot is. További utunkban megnézhettük a
híres karlócai Kerektemplomot, ahol 1699. január
26-án a Szent Liga tagállamai és az Oszmán Biro-
dalom képviselői kötöttek békeszerződést, amely
következtében a törökök visszavonultak Közép-Eu-
rópából. Aztán megálltunk Péterváradon, ahol
megtekintettük a régi, de több pontján felújított ál-
lapotban levő erődítményt. 

Hogy szaladt az idő! 
Már délután volt és búcsút kellett venni Dulics tanár
úrtól. Szívélyesen köszöntük kedvességét, tárgyi
tudását és azt a hatalmas ismeretanyagot, amelyet e
rövid nap alatt ránk pazarolt. Visszafelé aztán Nagy
János vezetésével már a vasárnapi istentiszteletre
hangoltunk. Vasárnap a 10 órás istentiszteleten

szépszámú gyülekezet előtt először helyi keresztelés
folyt le, majd Somogyi László lelkipásztorunk hir-
dette Isten Igéjét. A lelki feltöltődés után lehetőség
nyílott a testi felüdülésre is, hiszen a Parókia
kertjében vendéglátóink részvételével szabadtéri
ebédet fogyasztottunk. Kedves, véget érni nem akaró
beszélgetések után kb. délután 4 órakor indultunk
haza, Magyarországra. Isten csodálatos kegyelmét
élhettük meg ismét a 3 nap alatt. A lelki együvé tar-
tozás, életünk felajánlása Isten szolgálatára mindkét
gyülekezetben az Igéből táplálkozik. Ezt a felszaba-
dító boldog érzést csak növeli a közös gondolkodás,
a már többszöri személyes találkozó öröme. 
Vendéglátóink mindent megtettek, hogy jó ellátás-
ban részesüljünk, de a legfontosabb a lelki beszél-
getések kiapadhatatlan tárháza volt.

Soli Deo Gloria.
- Szabó Antal -

Őszinte örömmel és hálaadással számoltak be
többen is a résztvevők közül arról, hogy mi-

lyen jókedvű munkavégzésben, templom körüli
szolgálatban volt részük június 6-án, a Budai úti
templom udvarán.
Egy rövid lelkipásztori áhítat után 11 férfi testvér
fogott hozzá a fűnyíráshoz, kapáláshoz, kaszá-
láshoz, s minden olyan feladathoz, amely szük-
ségessé vált a templom körül. Nem volt ebben sem-
mi új, sok hasonló feladatot láttak már el korábban
is, ki ott, ki a Széchenyi utcában, ki a Maroshegyi
Imaház udvarán. Ami viszont külön örömet jelen-
tett, hogy imádság után valahogy - bizonyára nem

véletlenül - jobb kedvvel haladt a munka, valóban
testvéri volt a légkör, s az sem számított, hogy me-
lyikük éppen melyik gyülekezetrészben szokott is-
tentiszteletre járni. Ez az összefogás, ennek öröme
és áldott volta jól mutatja: mi mindent tudna meg-
tenni a fehérvári reformátusság, nemcsak saját
szakrális helyeiért, hanem akár az egész város lelki
megújulásáért! Meg van írva: Az Úr mindig áldást
és életet küld oda, ahol egyetértésben élnek és
munkálkodnak az atyafiak (Zsoltár 133)!
Adja Isten, hogy e közös szolgálat őszinte és tiszta
örömét mind többen és többen fedezhessék fel
gyülekezetünkben! Egyébként e pénteki napon este
kilenckor úgy kellett hazaküldeni a munkálkodó fér-
fiakat, mert még maradtak volna akár tovább is...
Soli Deo  Gloria, és köszönet minden elvégzett fela-
datért!

- i – ó -
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►2008.05.18-tól 07.06-ig
vasárnapokon 09:00-12:00 Nyári többgenerá-
ciós tábor jelentkezési időszak
8 vasárnapon keresztül várjuk testvéreink jelent-
kezését! Vasárnapokon a Gyülekezeti Központ-
ban, óvodánk és iskolánk szülői számára hétköz-
nap az intézmények gazdasági vezetőjénél is
lehet jelentkezni! 
Bővebb tájékoztató az albaref.hu főoldaláról, il-
letve szórólapjainkról érhető el. 

►2008.06.15. (vasárnap) 15:00
A Biblia évének különlegességei, hatásai,
tapasztalatai  - Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatár-
sulat főtitkárának vetített képes előadása a
Gyülekezeti Központ nagytermében. 

►2008.06.21. (szombat) 07:30
Kirándulás a Komáromi Erődbe a REND-es em-
berekkel! Református Egyházi Napok Dunántúl:
2008. június 20-22. 

Örömteli munkálkodás

Gyülekezeti kishírek:
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Gyülekezeti részeink állandó alkalmai

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

Hétfőtől - Péntekig: 8,30 - 12,30; 
Vasárnap: 8,30 -10,00 11,00 -12,00
Tel.: 22/312-785; Fax: 22/398-719; 

Mobil: 30/630-8801; 
e-mail: hivatal@albaref.hu 
Internet: www.albaref.hu

Lelkipásztorok: 
Somogyi László lelkészi elnök; László Tibor; 

Beosztott lelkészek:
Farkas Balázs, Végh Mihály 

Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária
Adminisztrátor: Schvanner Istvánné 

Bankszámla szám:
UniCredit 10918001-00000021-42850004 

Lelkészi Hivatal

Tanítvány Református Oktatási és
Nevelési Alapítvány:

8000 Székesfehérvár, Széchenyi u. 16. 
Tel.: 22/312-785

Bankszámla szám:
OTP 11736006-20349613
Adószám (Szja 1%-hoz): 

18492532-1-07
Református Egyház technikai száma: 

(Szja 1%-hoz): 0066

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYUNK

Olajfa Református Óvoda:
8000 Székesfehérvár, Horvát I. u. 1.

Tel.: 22/316-378 
e-mail: ovoda@albaref.hu 

Vezető óvónő: Csóka Györgyné

Református Általános Iskola:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.

Telefon: 06-22/310-018 
e-mail: iskola@albaref.hu 
Igazgató: Pojányi Balázs

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETŐSÉGEI

Köszönet és hála minden szülőnek és egyháztagnak,
akik az intézményi pártoló tagsághoz csatlakoztak, il-
letve mindazoknak, akik adományaikkal segítették in-

tézményeink működését! Szeretettel kérjük, hogy teljesít-
sék folyamatosan ígéretüket, mert csak így biztosítható

iskolánk, illetve óvodánk zavartalan fenntartása. 
Az egyházközség csak rövid távon tudja megelőlegezni a

működéshez a normatíván felül elengedhetetlenül 
szükséges összegeket.

A Gyülekezeti Központ kölcsönének törlesztésére szánt
adományokat az alábbi bankszámlára várjuk köszönettel:

UniCredit 10918001-00000021-42850004

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Az újság megjelenik évente 6 alkalommal.
Felelős szerkesztő: Somogyi László

Szerkesztő: Szűcs Gábor
Nyomdai munkák: Duna-Print Kft.

Felelős vezető: Farkas István

Letölthető igehirdetések Mp3 formátumban! e-mail: bekesseg@albaref.hu           www.albaref.hu

Széchenyi utca
Vasárnap:
08:30 Istentisztelet (A három nagyünnepen: 08:00)
10:00 Istentisztelet, gyermek-istentisztelet

ovis istentisztelet;
11:30 Énekkari próba
17:00 Istentisztelet (Nyári időszámítás alatt 18:00)

Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján
délelőtt úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.

Hétfő: 17:00 Szenvedélybetegek bibliaórája (Kék Kereszt csoport)
Keddenként:
első kedd: „Egymás terhét hordozzátok" imaóra
második: Presbiteri bibliaóra
harmadik: Jegyesoktatás és/vagy keresztelői előkészítő
negyedik: Munkaközösségek, bizottságok tagjainak bibliaórája
Baba-mama kör az év minden páros szerdáján 10-kor
Csütörtök 16:00 Gyülekezeti bibliaóra
Csütörtök 19:00 Gyülekezeti bibliaóra

(előtte fél héttől imaközösség)
Péntek 18:00 Felnőtt konfirmációi óra
Péntek 19:00 Húszon túliak köre
Szombat: 17:00 Ifjúsági kör
Szombat 18:30 Énekkari próba
Minden hó 2. keddjén 16:45 Fiatal nők köre 
Minden hó 1. szerdáján 15:00 Nyugdíjas lekész házaspárok,

illetve özvegyek bibliaórája a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 2. vasárnapján Teázás a 10 órás istentisztelet 

után az udvaron vagy a Gyülekezeti Központban 
Minden hó 3. vasárnapján 15:00 Családos délután a 

Gyülekezeti Központban 
Minden hó utolsó vasárnapján 17:00 A vígasztalás 

evangéliuma - istentisztelet gyászolóknak

Maroshegy
Vasárnap: 09:00 Istentisztelet az Imaházban
Kedd:      16:00 Házi Bibliaóra
Szerda:    18:00 Bibliaóra az Imaházban

Budai út
Vasárnap:  09:00 Ifjúsági óra
Vasárnap:  10:00 Istentisztelet
Vasárnap:  10:00 Gyermek foglalkozás
Csütörtök: 15:00 Asszonykör 
Csütörtök: 17:00 Bibliaóra


