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Tóth Mihály életútja elsősorban több évtizedes felsőok-
tatási tevékenységéhez kötődik. A Budapesti Műszaki
Egyetem elvégzését követően mintegy évtizedig a
Méréstechnikai Központi Kutató Laboratórium tu-
dományos munkatársaként, később tudományos osz-
tályvezetőjeként dolgozott. 
Az itt szerzett gazdag kutatói tapasz-
talatra épült a Budapesti Műszaki
Egyetemen folytatott közel két évtize-
des oktatói munkája.

1998-tól Székesfehérváron a Kandó
Kálmán Műszaki Főiskolán munkál-
kodott, itt többek között a Számítógép-
technikai Intézet igazgatója, a bu-
dapesti Kandó főiskola  tanácsának el-
nöke, majd főigazgatója lett. Felsőok-
tatásban végzett munkája azonban
nem szorult a város falai közé, főigaz-
gatói megbízatása alatt a Magyar
Főigazgatói Konferencia elnöki tisztét
is betöltötte. Csaknem négy évtizedes oktatói munkáját
Apáczai Csere János díjjal ismerték el. Egyetemi oktatói
évei alatt szerezte meg a műszaki tudomány kandidátusa
fokozatot és nyugdíjba vonulása után a habilitált infor-
matikai doktori fokozatot.

Oktatói, tudományos kutatói tevékenységét külföldön is
folytatta hiszen, Nigériában, Indiában és Egyiptomban is
dolgozott. Számos nemzetközi intézetben és alapítvány-
ban vált ismertté a neve, mint a Friends of Hungarian

Higher Education amerikai alapítványban, az American
Cryptogram Association-él, vagy a Central Scientific Ins-
truments Organization-nál. Egy Angliában kiadott
nemzetközi felsőoktatási folyóirat, a Quality in Higher Ed-
ucation tanácsadó és bíráló testületének is tagja.

Kutatói tevékenysége a digitális tech-
nika, a számítástudomány matema-
tikai alapjai, az információ- és kó-
doláselmélet, a felsőoktatási minőség-
biztosítás, a kriptográfia és alkalmazá-
sai. E területeken kívül is számos
további publikáció jelzi alkotó kedvét,
továbbá egy szabadalom is fűződik a
nevéhez. dr. Tóth Mihály tagja a  Ma-
gyar Akkreditációs Bizottság Minőség-
biztosítási Tanácsának és a Veszprémi
Akadémiai Bizottságnak, továbbá ti-
zenkét évig társelnöke volt a Székesfe-
hérvári Regionális Vállalkozásfejlesz-
tési Alapítványnak. Székesfehérvár

városa által létrehozott Önálló Főiskolai Közalapítvány
kuratóriumának immár 2001 óta elnöke.

A szakmai teljesítményei mellett Székesfehérvár egyik
meghatározó közösségében a Székesfehérvári Reformá-
tus Egyházközségünkben is tevékeny szolgálatot folytat, a
gyülekezet presbitériumának tagja, és a Tanítvány Refor-
mátus Oktatási és Nevelési Alapítvány kuratóriumának el-
nöke.

- Szücs - 

Elismerés gyülekezetünk presbiterének

Dr. Tóth Mihály professzor kapta az ez évi Szent István-díjat
Ötödik alkalommal került sor a Szent István-díj és -emlékérem átadására Székesfehérváron augusztus
19-én. Az elismerést minden évben olyan székesfehérvári személyiség kapja, aki sokat tett első királyunk
életművének folytatásáért és ezért példaként állítható a város lakossága elé. Az idei díjazott Tóth Mihály
professzor, aki évtizedeket töltött a műszaki felsőoktatásban. Szolgál az egyházközségünk presbitéri-
umában, ezenkívül a Tanítvány Református Oktatási és Nevelési Alapítvány kuratóriumának elnöke.
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Év elején a katolikus és protestáns
egyházak közösen hirdették meg a
Biblia Éve ünnepség-sorozatot, amely-
nek egyik legfőbb célkitűzésének
számított, hogy a Bibliáról minél
több szó essék, és a hazai
közvélemény figyelmét ráirányítsák a
könyv üzenetére. A protestánsok
hisznek a Biblia örök érvényű, ma is
aktuális üzenetében, s vallják, a
Szentírás, Isten Lelke által magya-
rázza önmagát. Éppen ezért nem
kell attól tartani, hogy az egyszerűbb,
teológiailag kevésbé képzett em-
berek is a kezükbe vegyék, olvassák,
tanulmányozzák. Ez valójában reformátori örökség –
hangsúlyozta Pecsuk Ottó lelkipásztor, a Magyar Bibli-
atársulat főtitkára. A székesfehérvári gyülekezeti
központunkban rendezett fórumon számolt be az eltelt
a több mint fél esztendő tapasztalatiról, interjúnkban őt
kérdeztük.

A Biblia Éve program-sorozat eredeti ötlete a 90-
es évek elején fogalmazódott meg német és fran-
cia területeken, ahol esőként rendezték meg.
Most, a hazai megvalósítására külföldi tapaszta-
latokat is figyelembe vettek-e?

- A Biblia Éve program-sorozat megvalósítása teljes
egészében magyar módon történt. Nem tudtuk a külföl-
di előzmények tapasztalatait átültetni. Részben azért
sem, mert amikor az 1990-es évek elején a külföldi
példákat katolikus-protestáns összefogással megvalósí-
tották, egy jóval kedvezőbb ökumenikus légkör létezett,
mint napjainkban. Az, hogy 2008-ban a katolikus és
protestáns egyházak a Biblia Évét közösen ünnepel-
hetik, véleményem szerint jóval jelentősebb, mint egy

évtizeddel korábban. Azóta nagyon
sok olyan dolog történt, amelyek mi-
att a katolikus egyház konzervatí-
vabb, keményvonalasabb lett. Most
örömmel látom magam is, hogy a
Biblia nem szétválasztja, hanem
összefogja valamennyiünket. Bár
számos dologban mások a hagyo-
mányaink, a történelmi tapaszta-
lataink, de úgy tűnik, hogy a Bibliát
komolyan vesszük és ez jelentős
összekötő kapcsot képez a katolikus
és protestáns egyházak között. A
kezdeményezéshez az elmúlt év
őszén próbáltunk hozzáfogni. A

gondviselésnek tulajdonítható, hogy az összefogás szá-
mos ponton elakadhatott volna – az ünnepség mégis
létrejöhetett. Számunkra valóban egy isteni „visszaiga-
zolást” jelentett, hogy ez nem önző ötlet volt részünkről,
hanem valóban Isten áldása kíséri a programot. Mond-
hatni: „nem futottunk hiába!”.

A Biblia Éve az elmúlt fél év tapasztalatai alapján
egy valóban jól kommunikálható rendezvény-
sorozatnak bizonyult. Miért volt ez fontos szem-
pont a kezdeményezők és a szervezők számára
egy olyan társadalomban, amely - európai mér-
cével mérve - erősen szekularizálódott?

A jól kommunikálhatóság szerintem nagyon is fontos,
főleg azért, mert sok minden a kommunikáció során
dől el. A Biblia Évében is megtapasztaltuk, hogy még a
Magyar Távirati Iroda híre is hatással van a befo-
gadókra, nem beszélve a bulvárlapokról, melyeket a
tényszerűség sajnos kevésbé érdekel. Ismert, hogy egy
felszínes, a szenzációt hajhászó világban élünk. A
médiát is alapvetően az érdekli, amelyből szenzációt,

A Szentírás nem szétválaszt, hanem összeköt bennünket

„A Biblia üzenete megragadja az emberek lelkét”

Év elején a katolikus és protestáns egyházak közösen hirdették meg a Biblia Éve ünnepség-sorozatot,
amelynek egyik legfőbb célkitűzésének számított, hogy a Bibliáról minél több szó essék, és a hazai
közvélemény figyelmét ráirányítsák a könyv üzenetére. A protestánsok hisznek a Biblia örök érvényű,
ma is aktuális üzenetében, s vallják, a Szentírás, Isten Lelke által magyarázza önmagát. Éppen ezért nem
kell attól tartani, hogy az egyszerűbb, teológiailag kevésbé képzett emberek is a kezükbe vegyék,
olvassák, tanulmányozzák. Ez valójában reformátori örökség – hangsúlyozta Pecsuk Ottó lelkipásztor, a
Magyar Bibliatársulat főtitkára. A székesfehérvári gyülekezeti központunkban rendezett fórumon szá-
molt be az eltelt a több mint fél esztendő tapasztalatiról, interjúnkban őt kérdeztük.
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érdekes cikket lehet írni. Egy ilyen közegben döntő je-
lentőséggel bírt, hogy mit, és hogyan fogalmazunk meg
arról, hogy mi is a szándékunk nekünk a Biblia Éve al-
kalmával? Ha elkezdünk „körmön fontoltan”, erősen
egyházi szaknyelven fogalmazni, akkor lehet, hogy az
egyház emberei megértik az üzenetet, de az újságírók
és a kívülállók már nem. Ekkor bekövetkezik, hogy
megpróbálják saját maguk értelmezni, rosszul értik, s
így kommunikálják tovább. Ilyen helyzetben egysze-
rűen kell fogalmazni.

Kérdezem tehát, mi volt a szándék a Biblia  Éve
program-sorozat megrendezésével?

Azt szerettük volna elérni, hogy
minél többet beszéljünk a Bibliáról,
folytassunk párbeszédet róla. Rövi-
den szólva ez lenne a tömör üzenet.
Aki nem akar a Bibliáról beszélni, az
egyszerűen nem fog bekapcsolódni
a programokba.

Az indulás óta, több mint fél év
telt el. Ismert, hogy nem csupán
egyházak vehettek részt a prog-
ram-sorozatban, hanem világi
kulturális, oktatási intézmények,
civil szervezetek  is. Lehet- e már
tudni, milyen fogadtatása volt a
kezdeményezésnek?

Nehéz lenne megtippelni, hogy a rendezvényeken
mennyien vettek részt eddig. Természeten igyekszünk
nyomon követni az eseményeket, megtalálni azokat a
közösségeket, akik a Biblia Évében szerepet vállalnak,
programokat szerveznek. Ha az eddigi eredményeket
számszerűsítjük, akkor azt szoktuk mondani, hogy ed-
dig közel háromnegyed milliós találati eredményt re-
gisztráltuk a Biblia Éve honlapon. Ennek csupán
töredéke lehet a valóban Biblia Éve programokhoz köt-
hető események „találata”, de ha csak töredéke, akkor
is azt tippelem, hogy 1500-2000 körül lehet azon prog-
ramok száma, amelyek ebben az esztendőben a ren-
dezvényekhez kapcsolódtak. Magyarul ennyi tele-
pülésen, ennyi gyülekezetben, könyvtárban, iskolában
történnek ünnepei programok. Azt gondolom, fantasz-
tikus teljesítménynek számít, egy olyan kezdemé-
nyezéstől, amely mögött a gyakorlatban nem áll anyagi
bázis...

Milyen anyagi támogatás állt a programok
mögött?

Amikor el kezdtük szervezi a programokat, felkértük
neves médiaszakemberek véleményét. Egyöntetűen azt
mondták: Magyarországon akkor lehet egy ese-
ménynek hírértéket csinálni, ha van pénz is hozzá. Ha
sok a pénzünk, bármiről szó lehet. A helyzet éppen az,
hogy a 2008. évi Biblia Éve országos rendezvény-
sorozat mögött nem állnak jelentős pénzösszegek.
Kaptunk egy minimális állami támogatást, s ezen kívül
segítettek az egyházak is. Összességében néhány mil-
liós beruházásról beszélhetünk. Összehasonlíthatat-
lanul nagy a hátrányunk más országos ren-
dezvényekhez (például a „Reneszánsz év” milliárdos
anyagi támogatásához) képest. Nem tudtuk megfizetni
az óriási hirdetési felületeket, s más lehetséges kommu-

nikációs csatornák árát sem. Ennek
ellenére úgy látom, hogy nagyon is
„átjött” az  eredeti elgondolás, misze-
rint a rendezvények üzenete a helyi
közösségeken is múlik. Mindezeket
egybe vetve elmondható, a Biblia, és
annak üzenete megragadja az em-
bereket. Sokaknak szívügye lesz,
nem csak az egyháznak, hanem más
társadalmi közösségeknek is.

Érkezeik-e visszajelzés az egy-
házak és a Biblia Társulat felé,
hogy nagyobb érdeklődés bon-
takozik ki a Szentírás felé?
Egyáltalán lehet-e ezt mérni?

A katolikus testvérek körében létezett egy akció, amely-
ben fél áron árusították a Bibliát. A nagyobb katolikus bib-
lia kiadók pedig arról számoltak be, hogy tízezrekkel több
Biblia fogyott el addig, mint más esztendőkben. Ezek a
tendenciák nálunk, a protestáns Bibliatársulatnál is jelent-
kezett. De a program-sorozat jelentőségét alapvetően
nem ezen mérjük. A biblia éve hatékonysága abban
tapasztalható, hogy a programok – ha csak tíz-húsz em-
berrel számolunk is -, százezres nagyságrendben érik el az
embereket. Ez nagyszerű lehetőség. Isten tervében ál-
talában nem a nagy tömegek számítanak, hanem az a
„maradék”, aki hűséges. Azon néhány ezer embernek,
aki egy-egy program hatására először veszi kézbe a Bib-
liát, azok számára óriási értéke van. Terveink között szere-
pel, hogy az év végén közvélemény-kutatás szerűen
felmérjük, mennyien hallottak a Biblia évéről, és pon-
tosan mennyien kapcsolódtak be. 

Milyen a sajtóval való kapcsolatuk?

A sajtó január-február hónapban, a programok indulásakor
rendkívüli érdeklődést tanúsított. Nem emlékszem a
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közelmúltban olyan egyházi eseményre, amelynek ilyen
hosszan sajtónyilvánossága lett volna hazánkban. Az
újdonság érzete elmúlt, a média most inkább arra
kíváncsi, milyen programok, események történnek.
Legutóbb, a Parlament záró ülésszakán történt bib-
liaosztó alkalom a történelmi egyházak vezető
püspökeinek segítségével, több mint 130 képviselő
számára. Ilyen események örömmel töltenek el ben-
nünket, hiszen bizonyítják, hogy egy olyan „veszé-
lyeztetett” munkahelyen is, mint az Országháza, megje-
lenhet a Biblia.

Az ünnepi év jelmondata: „Boldog aki olvassa”, a
Jelenések könyvéből vett ige. Mit üzen ez korunk
emberének?

A Károli- fordítás „olvasást” ír, a protestáns új fordítás-
ban már a „felolvasás” kifejezés szerepel. Arra utal,
hogy az ókorban az olvasás nem egy magányos
tevékenységet, hanem hangos felolvasást jelentett.  A
Biblia Éve legtöbb programja, amelybe sokan be tudtak
kapcsolódni a Biblia felolvasásából állt, mint például a
Biblia-Maraton. Nem szabad elfelednünk, hogy a Szent-
írás alapvető funkciója, hogy üzenete minél szélesebb
körben elhangozzék. Születésekor, eredetileg is
felolvasásra szánták. Ezt a jellemzőjét, sajnos, nap-
jainkra kezdjük elfeledni, de a Biblia Évében arra is
törekszünk, hogy a Bibliának ez a közösségteremtő
ajándéka a programjainkban továbbra is hangsúlyos
szerepet kapjon.

- Szücs -

Sokak által ismertek a hazai közoktatás sanyarú
körülményei: a folyamatosan apadó gyermeklétszám,
a bezárásra ítélt iskolák sora. Éppen ezért hálaadásra
ad okot, hogy a frissen megkezdődött tanévben
gyülekezetünk általános iskolájában 149 diák (58 fel-
sős, 91 alsós) kezdhette el tanulmányit és lelki-szellemi
gyarapodását. 

Képünkön  Laki Zita és Szabóné Veress Hajnalka tanítónők az új nebulók, az elsősök kíséretében

Becsengettek
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Hívogató  -   nemcsak reformátusoknak
Kultúra, Játék és Zene a Könyvek Könyve ihletésében!

Székesfehérvári Református Napok
a Biblia évében

A belépés mindenütt díjtalan. Minden érdeklődőt szeretettel hív és vár a 
szervező Székesfehérvári Református Egyházközség!

18:00  Széchenyi utcai Ref. Templom: 
Fúvósok megnyitója

Tőkéczki László történész, politológus, televíziós műsorvezető előadása: 
Biblia és politikum a magyarság történetében

A Csomasz Tóth Kálmán Kórus hangversenye. Vezényel: Dóczi István karnagy

Október 3. péntek

12:00-17:00  Keresztyén könyvvásár és kézműves kiállítás a Régió Háza
(korábban Technika Háza) aulájában

A Régió Háza nagytermében:
13:00  A Tatai Református Gyülekezet Rézfúvós Zenekarának nyitó koncertje
13:30  Kálmán István szavalóművész Istenes verseket szaval zenei betétekkel
14:15  Hogyan keletkezett a Károli Biblia? Daruka Mihály vidám történelmi játéka
14:45 Szünet
15:00  Az Olajfa Református Óvoda műsora: Gyermekszájjal a Bibliáról
15:15  A Református Általános Iskola előadása: A megszólaló Biblia
15:45  Levente Péter: „Boldog, aki olvassa…” A Könyvek Könyve, mint örömforrás
16:45  A Tatai rézfúvósok záró akkordjai
17:00  Zárszó

Október 4. szombat

10:00  Zenés ünnepi istentisztelet a Széchenyi utcai templomban a 
Csomasz Tóth Kálmán Kórus szolgálatával

15:00  Budai úti Református Templom: 
Csak egy éjszakára… Humor, hitvallás és dráma a XX. század első felének 
magyar irodalmában. 
Képzeletbeli utazás többek között Áprily Lajos, Wass Albert, Reményik Sándor és 
Dsida Jenő művei alapján.
A kor tanúja és az előadás összeállítója: Takaró Mihály irodalomtörténész; 
Szereplők: Juhász Róza, Gados Béla és Oberfrank Pál színművészek

16:00  Szünet
16:30  Zene a Bibliában - Szabó Balázs zenetörténész előadása 

a Primavera Vegyeskar hangversenye. 
Vezényel: Szabó Adrienn karnagy

18:00  Zárszó

Október 5. vasárnap 



Székesfehérváron a polgár-
mesteri hivatalban az iskola-
igazgatók és a munkaközös-
ségek tanévnyitó értekezletén
katolikus és protestáns Bib-
liákat ajándékoztak a történel-
mi egyházak képviselői. Ennek
alkalmából Székesfehérvár 54
iskolájának és 12 közművelő-
dési intézményének képviselő-
je vehette át a Könyvek Köny-
vének egy-egy példányát.

A rendezvény kezdeményezői
ezzel a gesztussal kívánták fel-
hívni a figyelmet a Szentírásra, és an-
nak örök érvényű üzenetére. Mint az
ünnepségen elhangzott: közös érdek,
hogy a tanulók Bibliával kapcsolatos
ismeretei megalapozottak, helytál-
lóak legyenek. E cél érdekében pedig
a pedagógusok is fontos szerepet töl-
tenek be.

A rendkívüli évnyitó eseményen
Spányi Antal római katolikus megyés
püspök emlékeztette a megjelenteket
arra, hogy a történelmi egyházak
közös kezdeményezése volt, hogy az
idei esztendőt a BIBLIA ÉVÉNEK
hirdessék meg, egyúttal a Szentírás
tanítását, szellemiségét be-
mutatva az egész társadal-
mat megszólítsák. Ez indí-
totta a püspököt arra, hogy
a város többi egyházi veze-
tőivel közösen Székesfe-
hérvár valamennyi iskolája
és művelődési intézménye
számára egy-egy Bibliát
ajándékozzanak. 
- A Biblia olyan alkotás,
amely nemcsak hitet, ha-
nem szeretet, reményt, erőt,

tartást ad az élethez a mai em-
ber számára, de lehet rá úgyis
tekinteni, mint kivételes em-
beri alkotásra, amely az euró-
pai kultúrkör, a keresztény-
zsidó kultúrkör alapja - hangsú-
lyozta a püspök, hozzátéve,
hogy értéke akkor is felbecsül-
hetetlen, ha pusztán csak azt
nézzük, üzenete nyomán meny-
nyi művészi alkotás született az
irodalomban, a képzőművé-
szetben. 

Hosszú idő telt el, míg a Biblia
oktatása ismét bekerülhetett a tan-
menetbe, ezért szeretnék az egyházi
vezetők, hogy a város minden műve-
lődési, közoktatási intézményében,
elérhető legyen a Szentírás. Diákok és
tanárok ismerkedjenek szellemével,
üzenetével. A „bibliás ember”, aki
értékeli a Bibliát, ismeri üzenetét és
mondandóját, különb, jobb és több
ember lesz. 

Spányi Antal püspök köszönetét fe-
jezte ki a város vezetőinek, hogy a
lehetőséget adtak az ünnepélyes
átadásra és Isten áldását kívánta a
kezdődő tanévre igazgatóknak, peda-

gógusoknak és a tanulóik-
nak.

Somogyi László, egyház-
községünk lelkészi elnöke
pedig arról szólt beszédé-
ben, hogy hisz abban, a bib-
liaosztás áldás forrása lehet
mindenki számára, amelyet
a püspök úr kezdeménye-
zett. Az Egyház képviselői
és a jelenlévő pedagógusok
közösek abban, hogy az
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Szentírást kaptak a város oktatási intézményvezetÔi



életüket tették fel az ember formálására. Ehhez a mun-
kához azonban nem-
csak bölcsesség és
rátermettség kell, ha-
nem valami olyan
támpont, kiinduló-
pont is, amely ismeri
az embert. A Bibliát
hétköznapi hasonlat-
tal egy „felhasználói
kézikönyvnek” nevez-
te, amelyet a Készítő,
az Alkotó íratott.

- Ezt a könyvet hasz-
nálnunk kell, hogy
megértsük a saját mű-
ködésünket, a saját életünket. Mindent megtalálunk
benne, ami szükséges a boldogabb, kiteljesedett
élethez. 

A lelkész egyúttal felkérte a megjelenteket, hogy „ember-
formáló” munkájuk során vegyék igénybe ennek a
„felhasználói könyvnek” a segítségét, hiszen az
üzenete, emberhez szóló mondanivalója ma is ak-
tuális, hiszen rólunk szól. 

A Biblia óriási
fogódzó, az ember
életéhez erőt adó
forrás, mert az íratta
le, aki a legjobban
ért az emberhez. 

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

hitben építő gondolataikat.

HOMOSZEXUALITÁS: 

Az utóbbi hetek, hónapok egyik uralkodó médiatémája a
homoszexuálisok (saját neműkhöz vonzódók –  a
„melegek”)  jogainak biztosításáról, kiterjesztéséről szólt.
Szinte az összes elektronikus és írott média úgy tálalta ezt
a kérdéskört, mintha ez a fajta  „beállítottság ” teljes
mértékben normális és természetes alternatívája lenne a
heteroszexuális  (férfi-nő) kapcsolatnak. A szólás mondást
aktualizálva még a „médiacsapból” is csak meleg víz folyt
a nézőkre, hallgatókra, olvasókra. Úgy tűnik, hogy óriási
erővel folyik az emberek gondolkodásának átgyúrása. 
Szinte érthetetlen, hogy állhatott össze ekkora erő a
kérdés propagálására. Még a nem elvekre épülő emberi

gondolkodás számára sem lehet természetes
– gondoljunk csak például az ember anatómi-
ai felépítésére - a homoszexuális életmód.
Nem lehet más választ találni, mint a Szent-
írás (például a Rómaiakhoz írt levél) magya-
rázata, az Istentől elidegenedett gondolkodás
egyre inkább elferdül.

A témakörben több hasznos kiadvány is található
gyülekezetünk iratterjesztésében. Elmondja véleményét a
lelkipásztor, a pszichológus és a biológus is. A propagan-
da által veszélyeztetett fiatalkorosztályok esetében a
megelőzésre vonatkozóan is hasznos tanácsok
olvashatók: „… a homoszexualitás kérdésében legalább
akkora szerepe lehet a tanult dolgoknak, mint az öröklöt-
teknek…” 

Elhangzik a jó hír üzenete is: Az ezen kérdéssel
küszködőnek is ugyanúgy szabadítója Jézus.

- Németh Kornél -

IRATTERJESZTÉSÜNKBŐL
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Páratlan lehetőség az evangélium továbbadására, a
gyermekszívek Isten szeretetéhez fordítására!

Jó szívvel és nagy reménységgel adjuk tovább az alábbi
tájékoztatót minden hitben élő Testvéreink számára, hogy
imádkozzanak egyházunk új, gyermekmentő szolgálatáért,
és imádságos szívvel minél többen jelentkezzenek e nagyon
szép és jézusi ígéretekkel megerősített szolgálatba! Ha elég
jelentkező lesz egyházmegyénkből, akkor a szükséges
előkészítő tanfolyamot Fehérváron is lebonyolítják a szer-
vezők.

Urunk áldja meg gazdagon az új tanévet, óvodánkat
és iskolánkat, hittanos csoportjainkat a világi intéz-
ményekben, s valamennyi szolgálatunkat a gyer-
mekek között!

- Somogyi László lelkipásztor -
REFORMÁTUS NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT INDUL!

Tisztelt leendő Nevelőszülők!
Kedves Gyülekezet!

2009. január 1-től a Magyarországi Református Egyház
történelmi jelentőségű lépést kíván tenni. Elkezdi a család-
jukból kiemelésre került veszélyeztetett gyermekek men-
tését, akik korábban szinte kizárólag az állami ellátórend-
szerbe kerülhettek elhelyezésre.

Ahhoz, hogy ezt a mentő szolgálatot egyházunk végezni
tudja, szükséges létre hozni, kiépíteni egy saját, református
nevelőszülői hálózatot. Ezáltal lesz biztosítva a gyermekek
református keresztyén értékrend alapján történő nevelése. 
A mögöttünk lévő hónapokban tartott ülésein a Zsinat Di-
akóniai Bizottsága és az Elnökségi Tanács támogatta a
hálózat kiépítését. A Református Nevelőszülői Hálózat
Magyarország területét fedi le, tehát országos jellegű,
működtetője a Magyarországi Református Egyház Szeretet-
szolgálati Irodája.
Azonban a megvalósításban, ahhoz, hogy tovább tudjunk

benne lépni, szükség van a gyülekezetek, a lelkipásztorok és
gyülekezeti tisztségviselők segítségére, megértésére.
Célunk elsődlegesen az, hogy a gyermek visszakerüljön a

vér szerinti családjába, de emellett az is rendkívül fontos cél,
hogy a nevelőszülőknél történő elhelyezés időszaka alatt a
gyermek református keresztyén hitben legyen nevelve. 

A református egyház úgy tudja befogadni ezeket a gyer-
mekeket, ha a gyülekezetek olyan nevelőszülőket találnak,
akik ezeknek a célkitűzésnek eleget tudnak tenni. A nevelő-
szülő jelölteket a Szeretetszolgálati Iroda kiképezteti a fela-

dat ellátására. A gyermekeket a nevelőszülők nevelik refor-
mátus hitben, a nevelőszülőket és gondozottjaikat pedig az
adott terület gyülekezete, lelkésze pásztorolja, lelkigondoz-
za. A Szeretetszolgálati Iroda minden lehetséges szakmai és
anyagi segítséget biztosít a lelkipásztoroknak és a gyüle-
kezeteknek a nevelőszülők és gondozottjaik ellátásában. A
hálózatot országos szakmai koordinátor fogja össze, az
egyes egységeket pedig szakmai vezető irányítja. Mellettük
még számos szakember segíti a munkát. Hatalmas
lehetőség előtt áll most az egyházunk, a gyülekezeteink,
függetlenül attól, hogy az ország melyik részében vannak:
lehetőséget kaptunk gyermekek befogadására, nevelésére!
Gyülekezeteket építő szolgálat ez. Ha ezt a szolgálatot
végezni tudjuk, akkor épül általa az egyházunk, és épülnek
általa a befogadó gyülekezetek, települések. 

Az alábbiakban néhány fontos kérdésre való válasz található
Ki lehet nevelőszülő?
• Aki a 24. életévét betöltötte 
• Cselekvőképes, büntetlen előéletű 
• Nem áll fenn vele szemben a  Gyermekek védelméről és
a gyámügyi igazgatásról szóló törvény (Gyvt.) 15§ (8)
bekezdésben meghatározott kizáró ok: 

„A gyermekvédelmi rendszerben külön jogszabályban
meghatározott munkakörben nem foglalkoztatható az a
személy, aki ellen a Büntető Törvénykönyv (továbbiakban:
Btk.) erről szóló 1978. évi IV. törvénye szerint a gyermek
sérelmére elkövetett szándékos bűncselekmény miatt
eljárás folyik, vagy akit jogerős bírói ítélettel ilyen bűncselek-
mény miatt ítéltek el. Nem foglalkoztatható továbbá az a
személy sem, akinek szülői felügyeleti joga a gyermek átmeneti
nevelésbe vétele miatt szünetel, vagy akinek a szülői felügyeleti
jogát a bíróság jogerős ítéletével megszüntette.”
• Magyar állampolgár ill. bevándorolt vagy menekültként
elismert személy 
• Személyisége, egészségi állapota és körülményei alapján
alkalmas a gyermek szeretetteljes nevelésére, gondozására,
védelmezésére 
• Biztosítani tudja a gyermek harmonikus fejlődését szol-
gáló környezetet 
• Szívesen dolgozik együtt csapattagként a gyermek min-
denek felett álló érdekét szolgáló szakemberekkel 
• A nála elhelyezett gyermek érdekében fejleszti tudását, és
házastársával együtt sikeresen elvégezi a nevelőszülői
tevékenységhez szükséges – a törvényben meghatározott –
tanfolyamot 
• A nála elhelyezett gyermeknél legalább 18 évvel idősebb,
de legfeljebb 45 év a korkülönbség 
• Családjának felnőtt tagjai elhatározásához hozzájárultak. 

"Aki befogad egy ilyen kisgyermeket az én nevemben, az engem fogad be." (Máté 18,5)
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A nevelőszülő feladatai
• Otthonába fogadja a nevelőszülői gondozásra jogosult
gyermeket, gyermekeket. 
• A nevelőszülő családjában – saját gyermekeinek a számát is
figyelembe véve – legfeljebb öt gyermeket nevelhet. 
• Biztosítja a gyermek számára – a gyámhivatal határoza-
ta szerint – a vér szerinti családdal történő kapcsolattartást. 
• Elősegíti a gyermek visszakerülését a vér szerinti család-
jába, feltéve, ha az a gyermek érdekét szolgálja. 
• Segíti a gyermek életre szóló biztonságos kapcsolatainak
erősítését. 
• Gondoskodik megfelelő oktatásról, képzésről. 
• Felkészíti a gyermeket az önálló életre, a pályaválasztásra. 
• Együttműködik a fenntartóval, a működtetővel, a tanács-
adóival, a gyermekjóléti szolgálat, a Területi Gyermekvédel-
mi Szolgálat (TEGYESZ) szakembereivel,  
• munkatársaival, az oktatási intézmények dolgozóival és
minden olyan személlyel, akivel a gyermek lényeges kap-
csolatba kerül. 
• A gondozására, nevelésére, védelmére bízott gyermek
számára: 
- naponta – életkorának megfelelően – ötszöri, legalább
egy alkalommal meleg, az egészséges táplálkozás
követelményeinek megfelelő étkezést biztosít; 
- évszaknak és a szükségleteknek megfelelő ruházatot biz-
tosít; 
- a személyi higiéné: mindennapos tisztálkodáshoz,
testápoláshoz szükséges feltételeket és a szükséges szereket,
eszközöket biztosítja;   
- váltás ágyneműt biztosít 
- tankönyvet, tanszereket, iskolai felszerelést, tandíjat,
utazási költséget, táskákat  biztosít 
- biztosítja a felzárkóztatás, ill. a tehetségfejlesztés költségeit 
- biztosítja a szabadidő kulturált és hasznos eltöltéséhez, a
játékhoz szükséges eszközöket, és az indokolt költségeket 
- zsebpénzt biztosít 
• Mivel a gyermekek 90%-a nincs megkeresztelve, java-
soljuk, hogy a nevelőszülők vállalásában szerepeljen az,
hogy a gyermek(ek)et reformátusnak nevelik, azaz a szülők
vállalják az egyháztagságot, a gyermekeket megkeresztel-
tetik, hittanra járatják, istentiszteleten havi rendszerességgel
együtt részt vesznek, az egyház által szervezett gyermek és
családi programokban részt vesznek.

A hagyományos nevelőszülőt megillető anyagi juttatások
A nevelőszülőt az otthont nyújtó ellátás keretében illet-
mények illetik meg. Az anyagi juttatások három fizetési for-
mát jelentenek: megilleti a nevelőszülőt munkájáért, a gon-
dozott gyermek befogadásáért, gondozásáért, ellátásáért a:
nevelőszülői díj. Ennek összegét a mindenkori Költ-
ségvetési Törvény határozza meg.
2008. évben 13.000.-Ft havonta és gyermekenként. (Nem
adóköteles.)

A gyermek gondozására, ellátásra kapja a: nevelési díjat 
A nevelési díj, az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 120%, az öregségi nyugdíj legkisebb összeg
2008-ban: 28.500.-Ft 120%-a,  34.200.-Ft
- Az ellátmány – ami nem kevesebb, mint az éves nevelési
díj 25%-a – tartalmazza  a zsebpénz összegét is: 8.550-Ft 
- a zsebpénz összege nem lehet kevesebb a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegének: 
5 %-ánál, 3 - 10 éves gyermek esetén: 1.700.-Ft, 

13%-ánál, 10 - 14 éves gyermek esetén:  3.705.-Ft, 
18%-ánál, 14 év feletti gyermek esetén: 5.130.-Ft. 
a gyermek után járó, rendszeres gyermekvédelmi támo-
gatás. 
A jelentkezéstől a szerződéskötésig tartó folyamat:
• Hirdetés szószékről, egyházi lapokban, helyi önkor-
mányzati lapban, plakáton, megyei lapokban. (A hirdetés
szövegét elküldjük.)
• A leendő nevelőszülő megkeresi az illetékes református
lelkipásztort és részletes tájékoztatást kap tőle. 
• Átveszi azokat a nyomtatványokat, melyek segítségével a
háziorvosa kiállíthatja a szükséges orvosi igazolásokat, il-
letve, amelyek segítségével megtehetik a szükséges szemé-
lyes nyilatkozataikat.
• Egyeztetésre kerül a környezettanulmány elkészítésének
időpontja. 
• Egyeztetésre kerül a törvény által előírt tanfolyam
megkezdésének időpontja.
• A tanfolyam sikeres befejezése után a MRSZ Zsinati
Irodája nevelőszülői jogviszonyt létesít a nevelőszülővel és a
működési engedélyt megkéri számára, a férőhelyek és
lakcím pontos megjelölésével. 
• A Területi Gyermekvédelmi Szakszolgáltatás (TGYSZ)
munkatársa személyesen meglátogatja a nevelőcsaládot,
és a helyszínen tájékozódik a szükséges törvényi feltételek
meglétéről. 
• A működési engedély jogerőre emelkedése után a
TEGYESZ javaslatára, az illetékes gyámhivatal határozata
alapján fogadhat be gyermeket a nevelőszülő. 
• Az anyagi juttatásokat a nevelőszülői jogviszonyt rögzítő
Alapszerződés melléklete rögzíti.

Vonatkozó jogszabályok
1997. évi XXI. Törvény (Gyvt.) a gyermekek védelméről és
a gyámügyi eljárásról;
15/1998. (IV.30.) Népjóléti Miniszter rendelete (Szgf.) a
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyer-
mekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai fe-
ladatairól és működésük feltételeiről; 
29/2003.(V.20.) Egészségügyi Szociális-és Családügyi Min-
iszter rendelete a helyettes szülők, a nevelőszülők, a családi
napközit működtetők képzésének szakmai és vizsga-
követelményeiről, valamint az örökbefogadás előtti tanács-
adás és felkészítő tanfolyamról. 



A missziológusok Balatonfüreden zajló ökumenikus
világtalálkozójának résztvevői augusztus 17-én, vasár-
nap kis csoportokban budapesti katolikus és protestáns
templomokban istentiszteleten vettek részt, majd
találkoztak a helyi közösségekkel és a főváros neve-
zetességeivel ismerkedtek. Hétfőn Tomka Miklós, a
Pázmány Péter Katolikus Egyetem professzora vi-
taindító előadásával kezdődött az augusztus 23-ig tartó
tudományos tanácskozás.

A szociológus a posztkommunista Közép- és Kelet-Eu-
rópa vallási helyzetét mutatta be a világ minden
részéről érkezett 270 missziológusnak. Elöljáróban
leszögezte, hogy e térség népei súlyos értékválságban
vannak. Az emberek nem boldogulnak az életükkel, túl-
hajtják magukat, mert utol szeretnék érni a nyugati élet-
színvonalat. Ennek lett következménye, hogy sokkal
rosszabb nálunk a társadalom egészségi állapota, mint
más hasonló fejlettségű országokban. 

Ehhez hozzájárul, hogy az elmúlt negy-
venötven évben a társadalmi és vallási
hagyományokat szétrombolták, az
emberi kapcsolatok eléggé szét-
zilálódtak. Jóllehet, léteznek sokkal
szegényebb országok, ahol a fejlődés
jóval lassabb, de az itteni népeket a
változás hirtelen érintette, ezért job-
ban szenvedünk miatta.Felmerül a
kérdés, mindez hogyan érinti a tér-
ség társadalmainak vallási viszo-
nyait. A régióban az elmúlt években
mindenütt olyan társadalmi vallásel-
lenesség alakult ki, ami korábban
nem létezett – mutatott rá a vallás-
szociológus. A kommunista időszakban
a politika próbálta megnyomorítani az

egyházakat, de a társadalomban akkor sem volt a
mostanival mérhető egyházellenesség. Az emberek je-
lentős része nem tud mit kezdeni azokkal a vallási meg-
nyilvánulásokkal, amikkel találkozik.

Ennek ellentmondani látszik, hogy az egyházakat elu-
tasítók körében is igen nagy számban úgy gondolják: a
vallás tud segíteni a személyes problémákon, a családi
nehézségeken, értelmet ad az életnek. A konkrét for-
mákkal tehát nem tudnak kibékülni, az egyházaktól
távol tartják magukat, de a vallást általában nagy ígéret-
nek tekintik, ami megbékélést eredményezhet, és ki
tudja egyenlíteni a szociális különbségeket. Ez azt is je-
lenti, hogy nagy vágyakozás él a vallás iránt a nem val-
lásos emberekben. 

Az egyházak az egyelőre megállíthatatlannak tűnő
térvesztés ellenére továbbra is fontos társadalmi
tényezők maradnak Közép- és Kelet-Európá-ban, amit

Tomka Miklós azzal magyarázott,
hogy a vallásukat gyakorlók immár
mindenféle külső kényszer vagy
megszokás nélküli személyes dön-
tés eredményeként, öntudatosan
ragaszkodnak egyházukhoz, és je-
lentős értelmiségi rétegekre tá-
maszkodhatnak.

Ebből az is következik, hogy
térségünkben nő az egyházak misz-
sziós aktivitása, amelyre jó példa az
Esztergom-Budapesti Főegyház-
megye által tavaly megrendezett
budapesti városmisszió.

(forrás: reformatus hírportal)
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Súlyos értékválsággal küzd a posztkommunista világ

REFORMÁTUS NEVELŐSZÜLŐI HÁLÓZAT
Elérhetőségeink:

Szeretetszolgálati iroda: Czibere Károly (06) 1-460-0747
E-mail: czibere.karoly@zsinatiiroda.hu

Szakmai vezető:  
Szerencsi Imre lelkész,
Székhely: 4517 Gégény, Ady E. u. 17. sz.
Flottás telefonszám: 06-30-638-2725                  
E-mail: szerencsi66@gmail.com

Országos koordinátor: 
Horváthné Váradi Ildikó gyermekvédelmi szakértő,  
Székhely: Debrecen
Flottás telefonszám: 06-30-841-0907                     
E-mail: h.varadi1@t-online.hu 



A Dunántúli Református Egyházkerület Püspöke, ifj. László
Tibor beosztott lelkészt 2008. július 1-től rendelkezési ál-
lományba helyezte. A Budai úti gyülekezetrészben folyó, il-

letve felvállalt egyházi szolgálatok elvégzéséről a továbbiak-
ban az Egyházközség lelkészi kara (Somogyi László
lelkipásztor, Farkas Balázs és Végh Mihály beosztott
lelkipásztorok), illetve átmenetileg nyugdíjas lelkipásztorok
gondoskodnak. 

A megüresedett lelkészi állás betöltéséről a Presbitérium a
törvényes előírásoknak megfelelően intézkedik.

11BÉKESSÉG

Az elmúlt évekhez hason-
lóan, idén is összegyűlt
ifjúságunk, hogy egy
kellemes délutánt tölthes-
sünk el együtt. Ifjúsági
körünk nyitó alkalmát au-
gusztus 31-én tartottuk. 

A délutánt Istent dicsőítő
énekek éneklésével kezd-
tük, majd egy gondolkod-
tató csapatjáték követke-
zett. Csendes áhítatunk
alkalmával Jézus Krisztus
második eljöveteléről be-
szélgettünk, melyet mindenki nagy odaadással kísért

figyelemmel.  A friss leve-
gőnek köszönhetően mind-
nyájan megéheztünk, így
tűzrakás után mindenki
nekiállt sütögetni. Volt aki
szalonnát, kolbászt, vagy
virslit sütött, az édesszá-
júak pedig kürtős-kalá-
csot és csokoládétortát et-
tek. 
Este fáradtan és álmosan
búcsúztunk el egymástól.
Úgy gondolom, hogy min-
denki nagyon jól érezte
magát és már nagyon várja a

következő ifis alkalmunkat.                                        
-T.  Á. -

„Megcsinálta a mosdómedencét is rézből, és annak
lábát is rézből, a szolgálattevő asszonyok tükreiből, a
kik a gyülekezet sátorának nyílása előtt szolgáltak.”
(II. Mózes 38, 8.) 

Mint a „szebbik” nemre, reánk nőkre általában igaz,
hogy szeretjük a tükröt kézben tartani. (Azért egymás
között elmondhatjuk és tudjuk, hogy a férfiak sem
bírják nélkülözni!) Szinte minden női táskában meg-
található. Mit jelent számunkra a tükör? Mindeneset-
re visszaad egy képet rólunk. Ezt a képet van az
életünknek olyan szakasza, amikor különösen sze-
retjük nézni. Vagy ellenkezőleg, amikor bele sem
tudnánk nézni. Időnként nehéz szembenézni önma-
gunkkal. Mikor? Miért?  Van, amikor valaki görbe
tükröt tart eléd. Vagy te tartasz más elé? Ekképpen
hamis tükörkép alakul ki. 
Ezek a szolgálatot tevő asszonyok nem sajnálták az

akkor számukra legkedvesebbet odaadni Isten
számára. Nem számított nekik, hogy mi lesz vele. Az
volt a fontos, hogy az Úrnak legyen kedves. Mert
meglátták magukat az igazság tükrében. Testvérem,
te látod magad az igazság tükrében?

„De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és
megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt
cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cse-
lekedetében.” (Jakab 1, 25.)                                                

- SGyM -

Közlemény

(Nem) csak nôknek
Szereted megnézni 
magad a tükörben?

Egy ifis délután
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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 

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


