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Meghívó konfirmációi elôkészítô alkalmakra

Kedves Fiatal Barátom! 
Azért írunk Nektek, hogy nagy szeretettel meghívjunk 

benneteket a konfirmációi elôôkészítô alkalmakra, amelyek 
hetente egy óra programot jelentenek majd az új Gyülekezeti 

Központunkban (Széchenyi utca 16.). 
A konfirmáció elvezet Titeket a gyülekezet ifjúsági csoportja 

sokféle, izgalmas, testileg-lelkileg építô közösségi életének 
megismeréséhez és igaz barátok megtalálásához (nyári tábo-
rok, különféle túrák, kirándulások, sütés-fôzés, sport stb.).
A konfirmáció mindig különleges alkalom, mivel a felnôtté 
válás fontos lépcsôfoka. Biztosak vagyunk benne, hogy a 

konfirmáció nem lesz hiábavaló életetekben és mindaz az is-
meret és hit, amirôl szó lesz, segíteni fog eligazodni az életben!

A hétköznapi, boldog emberi élet titka nem más, mint 
„Igazság, békesség és Szentlélek általi öröm.” 

(Római levél 14,17), vagyis: megismerkedés az élô 
Úr Jézus Krisztussal! Ô az egyetlen, aki az élete alapján 

hitelesen mondhatta: „Én vagyok az út, az igazság és az élet.” 
(János 14,6)
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Kedves Szülők!

Szeretettel kérjük, segítsék elő gyermekük konfirmációi felkészülését azzal, hogy biztatják és támogatják 
őket ezen az úton, ahogyan ígérték is megkeresztelésük alkalmával: „Úgy nevelem és neveltetem, hogy a 
konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitéről.”

 Ezzel a legnagyobb jóhoz segíthetik hozzá gyermekeiket, amit csak adhatnak nekik e földi életben!

Az első konfirmációi órát szeptember 4-én, pénteken délután 4 órától tartjuk a 7. osztályos ko-
rúaknak, illetve azoknak az idősebbeknek, akik most kezdik a konfirmációi felkészülést (kezdő csoport), 
délután 5-től pedig a haladó csoport órája kezdődik. 

Ha az első órán nem tud valaki megjelenni, akkor is bátran jöhet valamelyik következő órára. Egy ideig 
még később is lehetőség van a jelentkezésre, akár személyesen a Lelkészi Hivatalban (Széchenyi u. 16.), 
akár a következő elérhetőségeinken: 

  Telefon: 312-785; 30-630-8801
  Fax: 398-719
  E-mail: hivatal@albaref.hu
  SMS: 06-30-630-8801
- Szülők, családtagok részére felnőtt konfirmációi oktatás is indul, első alkalom szeptember 18-án 

pénteken lesz este 6 órától. 
- Emlékeztetünk a hittanra való jelentkezésre, hiszen lehetőség van a református általános kívül is hittan-

oktatásra alsó és felső tagozatban egyaránt! Jelentkezni erre is lehet a fent említett elérhetőségeken.

Mindenkit szeretettel várunk!

További on-line elérhetőségek:
  www.albaref.hu 
  Iwiw: Székesfehérvári Református Baráti Kör   

Berze János és Somogyi László 
           lelkipásztorok 

Hatalmas sürgés-forgás fogadta azt, aki szeptember 
első napjaiban látogatta meg a Székesfehérvári Refor-
mátus Egyházközség általános iskoláját. Ottjártunkkor 
éppen a tankönyv kiosztásával igyekeztek megbirkózni 
közös erővel tanárok, szülők és diákok. Természetesen 
a szeptemberi start szokásos feladatai mellett számos, 
nagy gondosságot igénylő munkát is el kellett végezni 
a 2009-2010-es tanév zökkenőmentes elindítása érde-
kében. Legjelentősebb eseménynek számít, hogy a re-
formátus általános iskola felmenő rendszerben végleg 
kiépült, s szeptembertől megkezdhette tanulmányait az 
első nyolcadik osztályos évfolyam. 

Mindehhez milyen szakmai és tárgyi feltéteknek kel-
lett teljesülniük?

 A feladatokról, az iskola előtt álló teendőkről Pojányi 
Balázs igazgatóval beszélgettünk. 

A nyári szünet idején jelentős átalakításokat, 
felújításokat végeztek az épületben. Milyen kor-
szerűsítésekre volt szükség?

Az iskola abban az eredeti formájában, amelyben az 
önkormányzattól átkerült az egyházközség fenntartásá-
ba, nem volt alkalmas, hogy nyolc osztályos általános 
iskolaként megfelelően működjön. Szükséges volt két 
osztályterem, két szertár, egy iroda, valamint a tanuló-
kat kiszolgáló mosdó és szabadidős helyiség megépíté-
se. Ezeknek helyét az iskola tetőterében alakítottuk ki a 
nyáron. A tetőtér beépítésén kívül az első emeleti folyo-
só, a lépcsőház és az irodák is megújultak. Kisebb átala-
kításokra az iskola földszinti előterében is szükség volt.

A tárgyi feltételek részben már a rendelkezésünkre 
álltak, a fennmaradó részt – elsősorban a nyolcadik osz-
tályosok oktatásához szükséges eszközöket – a nyáron 

Beszélgetés Pojányi Balázzsal, a Székesfehérvári Református Általános Iskola igazgatójával

Gyülekezeti alkalmakon tovább erősödhet
a tanulók és a szülők közössége
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beszereztük. A szakmai, személyi feltételek kialakítása 
már a tavasszal elkezdődött. Fontosnak tartjuk ugyanak-
kor az új dolgozók felvételénél a tantestület és az alkal-
mazotti közösség egységét. 

Kik lesznek a felső tagozatos diákok új tanárai 
a tanévben?

Berzéné Bezdán Erika magyart és angolt, Karászi 
Gáspárné matematikát, Nida Tamás biológiát és föld-
rajzot, Sebestyén Piroska pedig kémiát tanít majd a fel-
ső tagozatos diákjainknak.

Az elmúlt években az iskolák között kialakult egy 
egészséges versenyzés, magyarán minden intéz-
mény bizonyítani kívánja, hogy rendelkezik olyan 
szakmai, tanulmányi különlegességgel oktatási 
rendszerében, amely miatt „érdemes” a szülőknek 
náluk taníttatni gyermeküket. Mi a tapasztalato-
tok, Székesfehérvár egyetlen protestáns, reformá-
tus szellemiségű iskolája iránt mekkora az érdeklő-
dés napjainkban?

Istennek hála, az 
érdeklődés megvan! 
Véglegesítettük az ala-
pító okiratot, s ennek 
alapján a nyolc osztá-
lyos általános iskolánk 
képzésére a felügyeleti 
szervünk 200 fős ma-
ximális tanulólétszám- 
keretet engedélyezett. 
Ez év szeptember else-
jével a teljes tanulólétszámunk 170 
fő. Ebből 90 alsó, 80 pedig felső ta-
gozatban tanulhat. Az említett ada-
tokból kiolvasható, hogy korlátozott 
számban, de még képesek lennénk 
tanulókat fogadni iskolánkba. Vá-
rosi összehasonlításban szemlélve 
intézményünk az egyik legjobb, 
körülbelül 85 százalékos kihasználhatósági mutatóval 
rendelkezik. Sajnos ezzel együtt a fluktuáció mértéke is 
jelentős, évi 3-5 százalék, vagyis a 170 gyermekből 6-8 
fő érkezik vagy távozik az intézményből tanév közben.

Részt veszünk a református iskolák országos verse-
nyein és az enyingi, kaposvári, nagykőrösi, budapesti 
tanulmányi találkozókon. A városi szintű rendezvények 
sorában kiemelkedőek a sporttal ápolt kapcsolataink és 
részvételünk az alsó tagozatos versenyeken.

Milyen többletet tud nyújtani egy református 
iskola más intézményekhez képest? Melyek a sa-
játosságai?

Elsősorban a tanulóink neveltségén próbálunk változ-
tatni szerény eszközeinkkel, s úgy érzem, ez a folyamat 
javulóban van. A református iskolák – hagyományukhoz 
hűen – elsősorban a humán tárgyak oktatásban tudnak 
jelentős eredményeket felmutatni, de éppen most próbál-
juk a reál tantárgyakat, a természettudományi oktatást is 
megerősíteni. A tanév során a családi istentiszteleteken, 
ünnepségeken, gyülekezeti látogatásokon igyekszünk 
megerősíteni a tanulóink és szüleik közösségét.

Napjainkban anyagi szempontból nincsenek 
könnyű helyzetben a világi oktatási intézmények, 
az egyházi iskolák még kevésbé. Honnan lehet 
újabb forrásokat előteremteni a fejlesztésekhez, 
az oktatás, nevelés színvonalas fenntartásához?

Valóban, nehéz helyzetben indult a tanév ebben az 
évben is mind az önkormányzati, mind az egyházi is-
kolák számára. Az oktatáshoz mind a két szereplő 
nagyjából két pénzforrásból tud gazdálkodni. Amíg az 
önkormányzati iskolák az állami normatívából és az 

önkormányzatok saját bevételeiből tart-
ják fenn magukat, az egyházi iskolák az 
egyre apadó állami normatívákból és az 
úgynevezett kiegészítő normatívákból mű-
ködnek. Természetesen mind a két forrás 
„vékonyan csörgedezik”. Ez utóbbi norma-
tív támogatás összege évről évre viták és 
pereskedések tárgyát képezik az állam és 

az egyház központi szervei kö-
zött. Egyelőre úgy tűnik, hogy 
az egyházi iskolák léte, fenn-
maradása a mindenkor állami 
vezetés akaratának függvénye 
marad. Nem lebecsülve ugyan-
akkor a hitbéli áldozatvállalást, 
az imádság erejét, amelyet a 
mindennapok során magunk 
is megtapasztalhatunk.

A tanév legjelentősebb 
eseménye, hogy elindulhatott az első végzős nyol-
cadik évfolyam, s ha minden jól megy tavasszal, 
ahogyan korábban fogalmaztad, kirepülhetnek 
az iskola első Fecskéi az intézményből. Mit lehet 
tudni, a „Fecskék” milyen továbbtanulási terven 
gondolkodnak?

Háromirányú érdeklődési csoportról beszélhetünk. 
Egy részük szakközépiskolába, egy harmaduk a székes-
fehérvári gimnáziumokba, míg további egy harmaduk 
református egyházi gimnáziumba Budapestre, Pápára 
pályázik továbbtanulásra.

Szöveg és fotók: Szűcs Gábor
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János, hogyan emlékszel vissza 
lelkészi szolgálatod kezdeteire?

- 2000 nyarán kerültem Kiskunha-
lasra segédlelkésznek, ekkor még csak 
jegyesek voltunk Erikával. Októberben 
házasodtunk össze, és nagyon örültünk, 
hogy kaptunk szolgálati lakást és Erika 
tanári állást a Szilády Áron Reformá-
tus Gimnáziumban. A teológia elvég-
zése után ösztöndíjat nyertem és 2001 
augusztusától két tanévet tölthettem 
az egyesült államokbeli St. Louisban. 
Teológus mesterdiplomát és klinikai 
lelkigondozó szakképesítést szereztem. 
Az ösztöndíj után kérdéses volt, hogy hol folytathatom szol-
gálatomat, de Szabó Gábor bácsi – akkori bács-kiskunsági 
esperes – Kiskunhalasra helyezett vissza beosztott lelkész-
nek, ahol nagy örömmel szolgáltunk tovább.

Sok családi esemény is Kiskunhalashoz kap-
csolódik életetekben. Melyikre emlékeztek legszí-
vesebben? 

- Mindkét gyermekünk – Jánoska és Csanád – Kis-
kunhalason született. Csanád keresztelőjének emlékeze-
tes pillanata volt, amikor Jánoska észrevétlenül felment 
a szószékre és csendesen prédikálni kezdet: „Dávid kicsi 
volt, Góliát meg nagy…” Fontosnak tartjuk, hogy csalá-
dosan vegyünk részt a gyülekezet életében. Számunkra 
a gyülekezeti közösség a mi helyi családunk!

Hét évet töltöttetek el abban a gyülekezetben. 
Visszatekintve hogyan látod, mit adott neked em-
berileg, szakmailag az ott töltött idő?

Sokat köszönhetek a gyülekezetnek és a halasi lelké-
szeknek. Szeretettel gondolok Mikesi Karcsi bácsira, aki 
még a kezdetekben a gyülekezetben szolgált. Halason 
lettem segédlelkészből beosztott lelkész, majd missziói 
lelkészként dolgoztam. Sok területen kipróbálhattam 
magam: nevelőtanárként, vallástanárként, ifjúsági lel-
készként, lelkigondozóként és szórványgondozóként. 
Természetesen a gyülekezeti lelkészség volt mindig is az 
alaptevékenységem. 

Szolgálatod során melyek azok az események, 
amelyekre szomorúan emlékszel vissza?

Nehéz idők voltak, amikor lelkészváltás volt, vagy ami-
kor tagok távolodtak el a gyülekezettől. Ezeket a helyzete-
ket volt a legnehezebb feldolgozni és együtt továbblépni. 

Azt szoktuk gondolni, hogy akkor jó a 
gyülekezeti élet, ha minden tökéletesen 
működik. Isten pedig sokkal inkább ab-
ban gyönyörködik és arra hív minket, 
hogy minden körülmények között bíz-
zunk benne (147. zsoltár 11. vers). Ezért 
fontos szem előtt tartanunk, hogy vál-
tozások mindig lesznek, a lelkészek és 
a közösség életében is, de Isten mindig 
gondoskodni fog az Ő népéről!

S melyek voltak szolgálatodnak 
nagy örömei?

Mindenekelőtt az első konfirmandus 
csoportomra emlékszem vissza szívesen, akik 2006-ban 
konfirmáltak. Belőlük sikerült egy új ifit elindítani. Több 
mint 10 fővel indult ez a kis csapat, aminek a magja még 
ma is megvan. Öröm volt látni fejlődésüket. Ma már 
többen közülük segítőként szolgálnak a gyülekezetben. 
Nagy örömmel gondolok az angoltáborok élményeire, 
de szép emlékeim vannak a nevelőtanári időszakomból 
is. Jó érzéssel gondolok arra is, hogy több év szünet 
után sikerült újra elindítani a gyülekezeti bibliaórákat. 
Végül megemlíteném a szenvedélybetegek közötti szol-
gálatomat a Kékkereszt csoportban. Számos félresiklott 
embernek tudtunk segíteni, hogy Dömösre eljussanak 
és esélyük nyíljon egy új életre Krisztussal.

 
Lehetségesnek tartod-e egy új ébredési folya-

mat kialakulását a gyülekezetben, ezt hogyan lá-
tod megvalósíthatónak?

Igen, mindenképpen lehetségesnek tartom, sőt mint 
lelkipásztor elkötelezett vagyok ezen cél megvalósulásá-
ban, amíg az Úr engedi és éltet. Látásom szerint Jézus 
Krisztus egyházának az elsődleges feladata az, példaadó-
bizonyságtevő életet éljen, hogy Jézus Krisztus által mi-
nél többen megismerjék Istent és eljussanak az igazság 
megismerésére: „Az pedig az örök élet, hogy ismernek 
téged, az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, a Jézus 
Krisztust” (János 17, 3). Ezen cél megvalósulásának leg-
főbb kimunkálója az istentiszteleti szolgálat (az Ige hirde-
tése, a szentségek kiszolgáltatása), a gyülekezeti közösség 
építése és a szeretetszolgálat. Az igehirdetés tanító jelle-
gét segíti, ha a lelkész vagy a Bibliaolvasó Kalauz szerint 
halad, vagy igehirdetés-sorozatokat tart vasárnaponként 
aktuális témákról. Ezen felül evangelizációkat kell szer-
vezni a gyülekezet hitének mélyítésére, illetve a város la-
kosait megtérésre hívni. Az istentiszteletek mellett fontos 

Bemutatkozó
Beszélgetés Berze Jánossal, gyülekezetünk új lelkipásztorával - I. rész
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gyülekezeti kiscsoportok létesítése, hitmélyítő-lelkigondo-
zó céllal: bibliaóra, imakör, presbiteri, házi, ifjúsági vagy 
női bibliakörök keretében. A gyülekezetnek befogadó és 
segítő szeretet-közösségnek kell lennie. Egy boldog gyüle-
kezet hasonlít egy nagycsaládhoz, ahol több generáció él 
együtt békességben. A közösségépítés alkalmai az isten-
tisztelet mellett az ünnepségek, ökumenikus alkalmak, 
családi délutánok, többgenerációs üdülések, táborok, 
konferenciák és gyülekezeti napok.

A gyülekezet közösségi élete során az egyházfe-
gyelmet is gyakorolnia kell, szeretettel…

Az egyház kinyújtott karja a társadalom felé a sze-
retetszolgálat. Ezt belülről kifelé haladva kell tennie: 
„Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, 
leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” 
(Gal 6, 10) Ezért elsőbbséget élveznek a gyülekezethez 
közel álló családok, betegek, idősek és szükségben lé-
vők meglátogatása és segítése. Rajtuk keresztül jutunk 
el azon „kívülálló” embertársainkhoz, akik nehéz hely-
zetben vannak, de elfogadják a gyülekezet segítségét.  

Az igehirdetéseidre való készülésed során egye-
dül és kizárólag a teljes Bibliát – mint Isten meg-
hamisíthatatlan kijelentéseit – tekinted-e alap-
nak, vagy alkalmazol más korunkban jelen lévő 
teológiai irányzatot?

Igehirdetéseim alapjának egyedül a Szentírást tar-
tom. Természetesen tanulmányaim alatt több teológiai 
irányzatot is meg kellett ismernem. Találtam sok hasznos 
dolgot, ami szélesítette látókörömet és segített a biblikus 
látásmód kialakulásában. Azonban sok értelmetlen, em-
beri okoskodással is találkoztam, melyek nem használ-
hatók Isten akaratának közvetítésére: „ne igazodjatok e 
világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulá-
sával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, 
ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.” (Róm 12, 2)

Közeledik a reformáció hónapja, az október. 
Szükségesnek tartod-e az egyházon belüli folya-
matos reformációt?

Igen, szükségesnek. Reformátor őseink ezt az alapel-
vet a Biblia alapján állították fel, de a kálvini örökség fé-
nyében is követnünk kell ezt ma is. A változás szükséges 
és jó dolog Isten szemében: „A jó változásokban mindig 
Krisztus van!” – ahogy egy teológus fogalmazta.   Hadd 
idézzem még Alan McCann-t, aki egyszer a következő-
ket mondta: „Isten népének legnagyobb megpróbáltatá-
sa, hogy úgy érzi célba ért: a kárhozattól megmenekült, 
elnyerte az üdvösséget és mozdulatlan marad. Sokak 
számára a keresztyénség nem más, mint egy bűnbánó 
ima. … a mozdulatlanság hanyatlást jelent.” 

(Folytatjuk)

Néhány gondolat a református egyház 
nyugdíjas klubjának foglalkozásáról

2009. szeptember 4-én ismét összegyűltünk, úgy érzem 
lelkileg sokat adott minden megjelentnek ez a foglalkozás. 
Pétervári István testvérünk Édesanyja elhunytáról megem-
lékeztünk, részvétünket fejeztük ki neki és feleségének. 
Nagy László tagtársunk vigasztaló szavait hallhattuk, amit 
János evangéliumából olvasott fel. „Az én Atyámnak há-
zában sok lakóhely van. Elmegyek, hogy helyet készítsek 
néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet 
adom néktek.”
Elénekeltük a 421. számú zsoltárt: „Tudom, az én meg-
váltóm él”. 
Győrfi László tagtársunk felolvasta az „Alkudozások Is-
tennel” című verset. 
Áhítat minden alkalommal van, Tóth Sándor nyugalma-
zott lelkipásztor szolgálatában. 
Imádkoztunk, majd a lelkipásztor felolvasta a Bibliából 
a 92. zsoltár valamennyi versét. Néhány kiemelt rész-
let az igehirdetésből, amelyet szeretnék a testvérekkel 
megosztani: 
„Aki Isten útját járja, virágzó életet élhet, mint a pálma”, 
„Balga ember az, aki Isten nélkül akarja az életét élni”. 

Beszélt a lélek gyümölcseiről, amelyek főleg a gyüleke-
zet idősebb tagjainak szólnak, és osztogathatóak mások 
javára. Melyek a lélek gyümölcsei? Szeretet, öröm, nagy-
lelkűség, hűség, jóság, szívesség, békesség, béketűrés, 
szelídség és mértékletesség.
Imádkoztunk, áldást kaptunk, végül elénekeltük a 445. 
zsoltárt. 
Sárecz Lászlóné, Kati a nyári többgenerációs táborban 
készített fényképfelvételeit láthattuk vetítésen. Az elmúlt 
évben Kati képeslapokat is készített, melyeket karácsony 
előtt árusítottak és a befolyt összeget Erdélyben élő gyer-
mekek számára juttattak el, amiből élelmiszereket, tisz-
títószereket vásároltak. Felolvasta az otthon vezetőnőjé-
nek köszönő levelét. A nyugdíjas klub létrejöttében sokat 
köszönhetünk Nagy László bácsinak, akinek nagyon sok 
munkája van abban, hogy a foglalkozások tartalommal 
töltődnek meg. Lelkileg sokat adjon az itt megjelent min-
den testvérünknek! Isten gazdag áldást kérjük életére!
A következő foglalkozás ideje és helyszíne: 
2009. október 2-a, péntek, 14 óra, Gyülekezeti Központ.

- R. Mária -
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Digitális megújulás történt

Külső megjelenésében és belső tartalmában egyaránt 
változásokat élt át a Székesfehérvári Református Egyház-
község honlapja – így augusztus első hete óta áttekint-
hetőbb formában találkozhatnak a portállal olvasói. Mi 
indokolta a honlapon végrehajtott nagyszabású változta-
tásokat, milyen főbb tartalmi elemekkel bővült a portál, 
és melyek ezek jellegzetességei? Minderről az egyházköz-
ség kommunikációs gondnokát, Huszár Zsolt presbitert 
kérdeztük.

Manapság nem sokan kapják fel a fejüket arra a hírre, 
hogy megújult egy honlap. Szinte természetes elvárás, 
hogy időről időre megújuljanak az internetes oldalak. A 
látogatók szeretnék látni a legújabb programozási meg-
oldásokat, a megszokott tartalmak mellett. A világban az 
emberek egyre nagyobb elvárásokkal figyelik az elektro-
nikus médiát.

„Nincs könnyű helyzetben a Református Egyház és ben-
ne egyházközségünk sem, amikor ezeknek a kihívások-
nak próbál megfelelni. Honlapunknak hűen kell tükröz-
nie értékrendünket, be kell mutatnia mindennapjainkat, 
emellett érdekesnek, vonzónak, korszerűnek kell lennie” 
– mondja Huszár Zsolt, hozzátéve: „a fejlesztés közben 
megpróbáltuk ezeket a célokat megvalósítani. Igyekez-
tünk minél több, már megszokott programelemet meg-
őrizni, de néhány merőben új ötlettel is előállni”. 

A változások mind a megjelenésben, mind a működés-
ben tetten érhetők. A dizájnban megjelenik a nemrég 
elfogadott egyházközségi címerünk. A gyors híreket egy 
mozgó fényújságban jelenítjük meg a honlap jobb felső 
sarkában. A menürendszer a honlap baloldalán kapott 
helyet, különlegessége a lefelé nyíló almenümozgás.

A református egyházközség kommunikációs gondnoka 
tájékoztatójában elmondja, a honlap minden bizonnyal 
leglátványosabb eleme a pásztázó fényképshow, amely 
az oldal felső részében kapott helyet. A bemutatkozó ol-
dalon Somogyi László elnök lelkész figyelemfelhívó so-
rai olvashatók. A honlap jobb oldalán napi igeolvasó és 
névnapi köszöntő található. A gyakran látogatott oldalak 
könnyebb elérését kép linkek segítik. Oldalunk alsó har-
madában programnaptárunk jelenik meg havi nézetben. 
A részletesebb programok megtekintése csak egy kattin-
tásnyira van a látogatóktól.

A menüben első helyen van a hírek címszó, itt az egy-
házközségünket, egyházunkat érintő írások, beszámolók 
olvashatók. A programok menüre kattintva egy nagyított 
programnaptárban tallózhatunk. Az életképek címszó 
alatt fotóalbumokat találunk, amelyeket kézzel lapozva 
vagy automata vetítés formájában böngészhetünk.

A médiaanyagok menüben kapott helyett az igehirdeté-
seket rendszerbe foglaló oldalunk. Itt egy újdonsággal ta-
lálkozunk a régi honlaphoz képest, mégpedig azzal, hogy 
közvetlenül meg lehet hallgatni az igehirdetést, emellett a 
letöltésre is van lehetőség. A videók almenüben foglalnak 
helyet a közzétett videoanyagaink, amelyet közvetlenül el 
lehet indítani a böngészőben, valamint letöltésre is van 
lehetőség. Az egyebek menü alatt többek között a Békes-
ség újság digitális változatát, valamint számtalan értékes 
anyagot lehet letölteni. A sajtóanyagaink oldalunk a kül-
ső média számára nyújt friss információkat. A tudnivalók 
címszó alatt rendszerbe foglalva a legfontosabb informá-
ciókat tesszük közzé.

Fórum oldalunkon lehetőséget kívánunk nyújtani min-
denkinek a nyílt eszmecserére. Az elérhetőségünk me-
nüben a fontos telefonszámok, e-mail címek mellett 
útvonaltervezőt és műholdas térképrendszert tettünk el-
érhetővé.

Huszár Zsolt azt is hangsúlyozza, a weboldalon szoros 
egységben megjelenik az egyházközség fenntartásában 
működő Olajfa Óvoda és a Református Általános Iskola 
honlapja is. Ezzel az egységes megjelenéssel ki szeret-
nénk fejezni a szoros együttműködés tényét, valamint a 
közös értékrendszer valóságát.
„A honlap nem helyettesíti a református közösségi él-
ményt, de nagy segítségére lehet azoknak, akik keresik 
Istent. A lécet magasra tettük, mert a ma emberét csak 
színvonalas és mindenki számára érthető kommuni-
kációval lehet megszólítani az interneten” – mondja a 
gondnok, hozzátéve azt is, kétségtelen, hogy a világháló 
az emberiség virtuális élettere, ahol megtalálhatónak kell 
lenni a Székesfehérvári Református Gyülekezetnek is. A 
letölthető igehirdetések, videók, beszámolók, fényképek 
mind ujjlenyomatai értékrendszerünknek, gondolkozá-
sunknak. Ezért új honlapunk meghatározó lelki fényfor-
rás kíván lenni az internet világában.

A honlapot továbbra is a www.albaref.hu címen ér-
hetik el a látogatók.

Új honlapja van a székesfehérvári reformátusságnak
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Idén nyáron július 21. és 25. között, immár sokadik 
alkalommal rendezték meg Fadd-Domborin a Csillag-
pont Református Ifjúsági találkozót, mely nemzetközi 
találkozóvá nőtte ki magát. Jómagam a negyedik al-
kalommal vettem részt az ifjúsági találkozón, melynek 
idei témája egy rövid kérdés, egy mondat: „Honnan 
veszed a bátorságot?” A Magyar Értelmező Kéziszó-
tár szerint bátor az, „aki veszélyben vagy a veszélyes 
következmények tudatában is félelem nélkül, (legjobb) 
meggyőződése szerint cselekszik.” Mi tehát a bátorság? 
A bátorság nem csak hősiesség, nem csak megszólítás, 
nem csak bizalom; a bátorság átfogja létezésünk min-
den mozzanatát.  Ennek tudatában bátorságra van szük-
ségünk ahhoz, hogy kimondjuk véleményünket, hogy 
lépéseket tegyünk meg vagy bemenjünk, hogy szembe 
nézzünk valamivel, hogy bízzunk és tervezzünk – egész 
egyszerűen ahhoz, hogy minden nyilvánvaló szorongás 
ellenére  létezni tudjunk.

Fehérvárról többen érkeztünk a „Nagy IFI-ből” Fadd-
Domboriba. A közel öt napig tartó alkalmon minden 
reggel hallhattunk előadást az adott témáról, majd ezt 
követően kis csoportokban folytatódott a beszélgetés, 
melyen lehetőség nyílt a csoport tagjait egy kicsit job-

ban megismerni, illetve kifejteni a saját véleményünket. 
Ha csendességre vágytunk, akkor a felvidékiek által épí-
tett imasátorban tudtunk egy kicsit elmélyedni, Istenre 
figyelni.Természetesen a reggeli és esti áhítatok is adtak 
lehetőséget erre.

Ahogy azt megszokhattuk, az idei találkozón is igen 
széles volt a zenei paletta, mindenki megtalálhatta a 
maga ízlésének megfelelő zenét, a komolyzenétől a 
könnyűzenéig. Visszatérő vendég volt a Szélrózsa Evan-
gélikus Ifjúsági Találkozó zenekara, a Szélrózsa Band, 
a Nem Adom Fel Együttes, melynek tagjai értelmileg 
sérült fiatalok.  A lelki töltekezés mellet lehetőség nyílt 
sportolásra, fürdőzésre is. 

A Találkozó záró alkalmát, az úrvacsorás istentiszte-
letet a Magyar Televízió egyes csatornája élőben köz-
vetítette, kaput nyitva ezzel a világ felé, hogy több mint 
2000 fiatal tud örülni és – ahogy egyik énekünkben 
énekeljük – Isten szívén megpihenve lenni. 

Egy újságcikk kevés arra, hogy felsoroljuk, mennyi 
program várt ránk ezen az ifjúsági találkozón. Nem 
mondhatok mást, csak azt, hogy aki teheti, jöjjön el a 
2011-es Csillagpontra!      
           - Kovácsi Krisztián-

Csillagpont 2009 – Honnan veszed a bátorságot?
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Billy Graham írja „A Szentlélek” című könyvében:
„Mikor egy ember újjászületik, isteni megvilágításból a 
folyamat egyszerű: Isten Lelke  i g é j é v e l  megterem-
ti Isten gyermekét. Mi a Szentlélek közreműködésével 
születünk újjá, Aki viszont felhasználja az isteni ihletésű 
Igét. Isten Lelke hoz életet az embernek. Ettől kezdve 
a Szentlélek állandóan jelen van az ember életében. Ő 
adja az örök életet.”

Istennek hála, ezzel a valósággal találkozunk a Kékke-
reszt fehérvári csoportjának az életében. A folyamat 
kezdete nem egyszerű. A Kékkereszt tagjai elmondják: 
nehéz volt az alkohol fogság idején rávenni őket arra, 
hogy elmenjenek Dömösre. Sok fáradozás, imádság 
volt a háttérben az emberi oldalon.
Már az „elmegyek” döntés meghozatalában is jelen volt 
Isten Lelke.
Ott aztán az Ige és a Lélek tovább folytatta munkáját az 
igehirdetések, a bizonyságtételek által. Megszületett az 
új ember, aki szabadulást, reménységet és örök életet 
kapott.

A Dömösön megszületettek utógondozását végzi a Kék-
kereszt csoport. Csoportvezető Péli József, én magam 
mint pasztorális segítő szolgálok. Döntő a már évek óta 
megszabadultak szolgálata. Ők mintegy 5-10 főt tesznek 
ki. Az ő szabadulásukban néhai Kovács János eszköz 
volt Isten kezében feleségével, Irma nénivel együtt.

A szabadultak hívogató szolgálata és a bizonyságtétele 
is fontos a csoport életében. Pankotai Ibolya, Dócziné 
Nelli hatása talán a legerősebb ebből a szempontból. 
Vannak köztünk mérnökök, tanító és tanárnő, egyéb 
foglalkozású tagok, nemcsak Székesfehérvárról, hanem 
a környező településekről is, akik megtapasztalták Isten 

szabadítását. A közösség megélése, egymás hite általi 
erősödés is jelentős.
Maga a csoportmunka minden hétfő délután 5 és 
7 óra között folyik. Énekléssel kezdünk, az énekveze-
tést Nagy János presbiter testvérünk végzi. Az éneklés 
közben beszámoló is történik valamilyen egyéni vagy 
közösség témával kapcsolatban. Név- és születésnapo-
kat nyilván tartjuk.
Az igeszolgálat után van, amikor együtt marad a cso-
port beszélgetésre, van, amikor a „kezdők” elvonulnak 
a kisterembe Radics István és Szakall Gyula testvérek 
vezetésével.
A csoportbeszélgetések után imaközösséget tartunk. 
Ezáltal az imádkozás fontosságát és gyakorlatát is tanít-
juk a csoporttagoknak.

Csoportunkba jár egy tanárnő is, akit költőként is szá-
mon tartunk. Egy, a megtérése utáni született versével 
zárom beszámolómat:

 Megtérés
 Megtértem.
 Csak egy szó, mégis: vértem.
 El most már semmi nem választhat,
 S tudom, hogy mindent megteszel értem. 
 Visszaút nincs.
 Te vagy a Kincs.
 Elnyertem a legnagyobbat,
 Szívem most már csak Érted dobban. 
 Add Uram, hogy éljek!
 Hogy többé ne féljek.
 Hogy el ne feledjelek Téged.
 Mert Te vagy az, akit kértem. 

- Péntek László -

Beszámoló a Széchenyi úti 
Kékkereszt  csoport munkájáról

Iratterjesztés

-  Szentírást,
-  biblia témájú könyveket,
-  hitépítő kiadványokat,
-  traktátusokat,
-  igés kártyákat, könyvjelzőket,

-  evangéliumi naptárakat,
-  matricákat,
-  kazettákat és CD-t

                        vásárolhat minden kedves érdeklődő.

A Széchenyi utcai gyülekezetünkben a két istentiszteleti alkalmat követően:
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Jubileumi hetet tartottunk az óvodánk megalakulásá-
nak 10. évfordulója alkalmából. A megnyitón Mocsáriné 
Brunner Boglárka óvodavezető a zsoltáros szavaival kö-
szöntötte az egybegyűlteket. „Ha az Úr nem építi a házat, 
hiába fáradoznak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, 
hiába vigyáznak rá az őrök.” (Zsolt. 127.)

Az Olajfa Óvoda 1999 őszén nyitotta meg kapuit és 
tetszett Istennek, hogy lelki házzá is formálja azt. Sok 
küzdelem, kitartó munka, szeretetteljes adomány révén 
szépült, alakult, korszerűsödött az épület. Így szolgálta a 
gyermekek kényelmét, biztonságát. Ami azonban ennél 
is fontosabb, Krisztus sugárzó szeretete városszerte sok 
szülőt elért és arra indított, hogy gyermekét a reformá-
tus óvodába írassa. Szülői igény hozta létre a negyedik 
csoport létrehozását. Évről évre egyre inkább alapot biz-
tosítottunk a református iskolában induló első évfolyam 
számára.

  A jubileumi hét kiállítással kezdődött, amelynek anya-
ga gyermekmunkák, illetve a 10 év emlékezetes pillana-
tainak fotói voltak. A tisztelt látogatók gyönyörködhettek 
még Sáfrán Andrásné kézimunkáiban, valamint Szem-
erei Gábor lelki indíttatású alkotásaiban, a gyermekeket 
is magával ragadó faszobrokban. Ezen a héten került sor 
a csoportos évzárókra, a gyermeknapra, ami a szülők 
szervező munkáját dicséri. Hét végén nevelési kérdések-
ről szóló fórumra hívogattuk a szülőket. Vendégelőadónk 
Cserta Gáborné „Mit tehet a szülő a gyermek lelki és 

szellemi fejlődéséért?” címmel tartott előadást. Ezzel egy 
időben a gyerekeket bábelőadás szórakoztatta. „Öreg 
ovis” találkozót is szerveztünk erre a délutánra, ahol szép 
számban gyűltek össze egykori óvodásaink és vidáman 
meséltek régi élményeikről.

Az alkotni vágyó, ügyes kis kezek két teremben be-
rendezett barkácsasztaloknál kereshettek elfoglaltságot 
kedvükre.

 Szép és méltó zárása volt a jubileumi hétnek a hálaadó 
istentisztelet. Somogyi László nagytiszteletű úr örömmel 
hirdette a Galata levél üzenetét, miszerint az óvodánkba 
járó gyermekek Isten országának örökösei lehetnek. Az 
óvodapedagógusok és a gyermekek rövid kis szolgála-
tában az elmúlt 10 évért csendült fel a hálaének és az 
imádság.  

 „Tele most a mi templomunk,
 Tele most a mi szívünk,
 Minden elért eredményért
 Hála Néked Istenünk.

 Isten hozott, Isten áldjon
 Egybegyűjtött drága nép,
 Jézusunkkal ünnepelni
 Ó, de kedves, ó de szép! ”

        - Matyi Enikő - 
     óvodapedagógus

10 éves 
az Olajfa 

RefORmátus ÓvOda
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Pár éve már, amikor iskolánk létét fenyegette fenntar-
tónk anyagi nehézsége, egy országos tanévnyitón össze-
futottam volt főiskolai osztálytársammal, akinek elpana-
szoltam kétségeinket. Ő magabiztosan rám nézett és azt 
mondta: népét még a pusztában sem hagyta el az Úr, ne 
féljetek. Belekapaszkodtam szavaiba, mert különösnek 
éreztem, hogy nem együttérzéséről biztosított, hanem 
kedvesen rendre utasított. Most, amikor végignéztem, 
mekkora építkezés fejeződött be iskolánkban, eszembe 
jutottak a sorok:

„Maga az Úr megy előtted, ő lesz veled. Nem hagy el 
téged és nem marad el tőled. Ne félj hát és ne rettegj.” 
(5Móz 31,8)

Hányszor meghánytuk-vetettük, hova tud majd beköl-
tözni a következő osztály, melyik foglalkozást hol tarthat-
juk! Bíztunk abban, hogy történni fog valami. Közben én 
is hintettem a szót, magamat is biztatva: nem hagyja el az 
Úr a népét. Ahogy én is erőt merítettem egykor a hallott 
ígéretből, úgy adtam tovább a biztatást. 

Örömmel jártuk végig új termeinket. Együtt ámuldoz-
tunk és hálásan dicsértük az Urat, hisz nem kell bizony-
gatni, hogy kevés iskola fogott bele építkezésbe az utóbbi 
években… Köszönjük ezt mindazoknak, akik feláldozták 
érte szabadidejüket, munkájukat, adományaikat. Köszö-
net a szervezőknek, a kivitelezőknek. Köszönet az imád-
kozóknak. Köszönet, hogy hitben erősödve kezdhetjük 
ezt a tanévet!

 
 „Áldott légy a biztatásért,
 az örömökért, az áldásokért,
 taníts kérlek alázatra,
 és köszönetet mondani mindenért!”
 (F. Farkas Rozália)

Áldásodat kérjük, Uram, hogy betölthessük hivatásunkat! 

 - Mészáros Szilvia -
             tanító

„Maga az Úr megy elôtted, ô lesz veled…”

október 16., péntek 18 óra
Széchenyi utca: 
 

– Dr. Márkus Mihály tiszteletbeli püspök, a Pápai 
Ref. Teológiai Akadémia egyháztörténet pro-
fesszorának előadása: Kálvin hatása a XVI. sz-i 
magyarországi lelki megújulásra

– A Csomasz Tóth Kálmán Kórus fellépése (szol-
gálata)

– Személyes bizonyságtétel

október 17., szombat 15 óra
Régió Háza:
 

– A reformáció krónikája - A Székesfehérvári 
Református Általános Iskola 8. osztályosainak 
színdarabja, Felkészítő tanár: Bokor Istvánné

– Fúvós koncert: A Tatai Református Egyházköz-
ség Fúvószenekarának előadása

– Álom vagy valóság? - színmű a reformáció alap-
felismeréseinek megjelenítésére, a Budapest-
Pasaréti gyülekezet fiatal felnőtt körének elő-
adása

  október 18., vasárnap:

11:30 Esze Tamás utcai parkoló: Kálvin dombor-
mű felavatását - Dr. Huszár Pál egyetemi 
tanár, a Magyarországi Református Egy-
ház Zsinatának világi elnöke, utána utca 
keresztelő: a Széchenyi utcai templom mö-
götti közterület új nevet kap: „Kálvin tér” 

 

16:00 Budai úti Református Templom: „Csak 
egy éjszakára...!” - Képzeletbeli utazás 70 
percben: Humor és dráma a XX. század 
első felének elfelejtett magyar irodalmá-
ban

          A kor tanúja: Takaró Mihály irodalomtör-
ténész; Előadók: Juhász Róza színművész 
(Madách Színház), Gados Béla színművész 
(Bárka Színház), Oberfrank Pál színmű-
vész (Vígszínház)

 

17:15 ugyan ott: A Primavera Vegyeskar hang-
versenye

Református Napok Programja
Székesfehérvári Református Napok a jubileumi Kálvin évben



BÉKESSÉG 11

Gyermekeink, fiataljaink életük értelmét és célját ke-
resik. A társadalom alapvető építőeleme, a család nagy 
krízisben van napjainkban. A nagy, kiterjedt családi kö-
telékek és baráti, segítő kapcsolatok hanyatlanak. Egyre 
több a csonka család, ahol az egyik szülő egyedül neveli 
gyermekét, gyermekeit, és az anyagi biztonság megte-
remtésére emészt fel minden időt és energiát. 

A fiatalok sokat vannak egyedül otthon, és a média 
neveli őket. Nem a valóságot élik, hanem egy virtuális 
realitásban mozognak, ami hamis önképet, értékrendet 
és nem valóságos kapcsolatokat alakít ki. Élettelen tár-
gyakhoz – számítógép, mobiltelefon, X-box stb. - sokkal 
inkább kötődnek, mint valóságos személyekhez vagy 
közösségekhez. Sokan közülük – akik nem járnak edzés-
re, különórára vagy más fakultatív foglalkozásra - iskola 
után nem mennek haza, csak este röviddel esnek haza 
a későn hazaérő holtfáradt szülő előtt. Így szabadidejük 
jó részét szórakozóhelyeken töltik, ahol bár társaságban 
vannak, szenvedélybetegséget okozó dolgok közelébe 
kerülnek. Értelmetlen dolgokban keresnek értelmet. Út-
keresésükben magukra vannak hagyva. 

Az oktatási intézményeknek egyre kevesebb lehető-
ségük van nevelni. A tananyag előadásán és számon-

kérésén túl nem jut elég idő és figyelem a tanuló sze-
mélyes problémáira és igényeire. Az egyházi közoktatás 
iránymutató lehet az ifjúság egészséges fejlődésének 
segítésében. Az egyházi iskolai és gyülekezeti progra-
mok sokféle módon segíthetik gyermekeinket: mentori, 
drogprevenciós, ifjúsági biblia klub programok, nyári 
angol-, Biblia-, és sport táborok. Meg vagyok győződve, 
hogy a fiatalságnak is Isten megismerésére, Krisztusra 
és új életre van szükségük, hogy biztonságban érezzék 
magukat és a legtöbbet tudják kihozni az életükből. 

„Mindenkiben van egy Isten-alakú űr, amit csak Is-
ten tölthet be” – ahogy egy híres egyházatya mondja. 
Amíg nem Krisztus van az életükben, addig hamis, sőt 
életveszélyes dolgokkal próbálják betölteni ürességüket. 
Istenben bízni értelmes és logikus dolog. Tanításunkkal 
és szolgálatunkkal Krisztust kell vinnünk hozzájuk, és 
segítenünk kell őket a hitben megmaradni és az új élet-
ben merősödni: „Aki énbennem marad, és én őbenne, 
az terem sok gyümölcsöt …” (Jn 15, 5b)

   Berze János
   - lelkipásztor -

Ôsz -
       Iskolakezdés

Az egyházi nevelés fontosságáról, 
az ifjúság helyzetéről
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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 idôszámítás alatt 18:00)
 Ünnepnapokon és a hónap utolsó vasárnapján
 délelôtt úrvacsorás istentiszteleteket tartunk.
Hétfô:  17:00 Szenvedélybetegségbôl szabadulást keresôk és  
               azokat segítôk összejövetele ( Kékkereszt csoport )
Keddenként:
  elsô kedd: „Egymás terhét hordozzátok” imaóra
  második: Presbiteri bibliaóra
  harmadik: Jegyesoktatás és/vagy keresztelôi elôkészítô
  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
      (elôtte fél héttôl imaközösség)
Péntek      18:00  Felnôtt 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 nôk 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

Budai út

Vasárnap:  10:00    Istentisztelet és gyermekistentisztelet
Szerda:      17:00    Bibliaóra
Urnatemető nyitva: csütörtökön 16-18 óráig,
                                pénteken 17-19 óráig

8000 Székesfehérvár, Széchenyi utca 16.
Hivatali órák: 

Hétfôtôl - 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, Berze János 

Farkas Balázs, Kovácsi Krisztián
Diakónus: Somogyiné Gyüre Mária

Adminisztrátor: Sárkány Anna 
Bankszámla szám: 

UniCredit 10918001-00000021-42850004

– 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

– Hit, Remény, Szeretet Alapítvány –
Székesfehérvár Széchenyi u. 16., Tel: 22/312-785

Bankszámlaszám: 
Unicredit 10918001-00000053-90940017
Céljai, s és egyéb tudnivalók: www.albaref.hu

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

Tel.: 22/316-378; e-mail: ovoda@albaref.hu 
Vezetô óvónô: Mocsáriné Brunner Boglárka

Református Általános Iskola:
8000 Székesfehérvár, Széchenyi út 20.

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

Gyülekezeti részeink állandó alkalmai Lelkészi Hivatal

KÖZCÉLÚ ALAPÍTVÁNYAINK

INTÉZMÉNYEINK ELÉRHETÔSÉGEI

BÉKESSÉG
A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS

EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

Az újság megjelenik évente 6 alkalommal.
Felelôs szerkesztô: Somogyi László

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

Felelôs vezetô: Farkas István

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

Köszönet és hála minden szülônek és egyháztagnak, 
akik az intézményi pártoló tagsághoz csatlakoztak, il-
letve mindazoknak, akik adományaikkal segítették intéz-
ményeink működését! Szeretettel kérjük, hogy teljesít-
sék folyamatosan ígéretüket, mert csak így biztosítható 
iskolánk, illetve óvodánk zavartalan fenntartása. Az 
egyházközség csak rövid távon tudja megelôlegezni a 
működéshez a normatíván felül elengedhetetlenül szük-
séges összegeket.

Adományaikat az alábbi bankszámlára várjuk köszönettel:
UniCredit 10918001-00000021-42850004


