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Székesfehérváron tartották a Kárpát-medence református oktatási intézményei idei közös tanévnyitójukat

„Mennyei többlet” a református iskolákban

A rendszeres kegyesség a refor-
mátus közoktatási intézmé-
nyek sajátja, amely áthatja az 

intézményeket, ebben rejlik egyhá-
ziasságuk – jelentette ki a Dunán-
túli Református Egyházkerület püs-
pöke a Kárpát-medence reformá-
tus oktatási intézményeinek szom-
bati közös tanévnyitóján Székes-
fehérváron. A Széchenyi úti refor-
mátus templomban tartott tanév-
nyitó istentiszteleten Steinbach Jó-
zsef azt mondta, hogy intézménye-
ikben figyelnek Isten igéjére, a tan-
órákon minden egyes tantárgy eseté-
ben megjelenik, akár természettudo-
mányok, akár bölcseletek tárgyalása 
közben. „Iskoláinkat ez a lelkiség ha-
tározza meg, ez a szív fundamentu-
ma, a szívdobogás, a mennyei több-
let, és e többlet nélkül nincs értelme 
az oktatásnak” – fogalmazott, hozzá-
téve: intézményeikben a tanárok fe-
lelőssége az adott tárgyat továbbad-
ni úgy, hogy Isten üzenete benne le-
gyen, hiszen a diákságnak, a követ-
kező generációknak ez lesz a legfon-
tosabb ajándék.

Szükség van egyházi oktatásra

Huszár Pál, a Dunántúli Reformá-
tus Egyházkerület főgondnoka, a 
Magyarországi Református Egyház 
zsinatának világi elnöke kérdéssel 
kezdte beszédét, miszerint a 21. szá-
zadban miért van szükség egyházi 
és református iskolákra? Válaszában 
kiemelte: ma különösen szükség van 

a tudományos ismeretek tárházával 
rendelkező, református keresztyén 
hitükben szilárd alapokon álló, a ma-
gyar nemzetben elkötelezett fiata-
lokra, hiszen ők jelentik a keresztyén 
magyarok megmaradásának zálogát.

Rámutatott, hogy napjainkban Eu-
rópa-szerte tagadják a keresztyén-
ség lényegét, miközben idegen vallá-
sú népeket fogadnak be tömegével, és 
Magyarországot is „magukkal akar-
ják rántani”. „Mi azonban keresztyé-
nek és magyarok akarunk maradni, 
s ezzel az elvárással tekintenek a re-
formátus iskolákra szerte a Kárpát-
medencében” – fogalmazott.

Megelevenedett tér

Maruzsa Zoltán, az emberi erőfor-
rások minisztériuma köznevelésért 
felelős helyettes államtitkára örö-
mének adott hangot amiatt, hogy az 
egységes Kárpát-medencei oktatási 
tér megelevenedett, mivel a reformá-
tus intézmények képviselői Fehérvá-
ron összegyűlve ünneplik az új tan-
évet. Emlékeztetett arra, hogy nem 
volt ez mindig evidencia, hisz nem-
régiben határon innen és túl sem 
működhettek szabadon egyházi in-
tézmények. Úgy vélte, ez az elmúlt 
két-három évtized kiemelkedő le-
hetősége, de ez a lehetőség sem evi-
dencia, azt meg kell ragadni, a csa-
tákat pedig meg kell nyerni. Elisme-
réssel szólt az egyházi és iskolai ve-
zetőkről, akik éltek e lehetőséggel, 
és kitöltötték a rendelkezésre álló 

teret, így ma már majdnem kétszáz 
intézmény alkotja a református in-
tézményi hálózatot. Megtisztelőnek 
nevezte Cser-Palkovics András pol-
gármester, hogy Székesfehérváron 
rendezik a tanévnyitót, hiszen Szent 
István városaként felelősségük min-
den magyarra gondolni. A városve-
zető azt kérte a pedagógusoktól, a 
digitális átalakulás közepette is „vi-
gyék ki a világosságra a fiatalokat”, 
hogy a világhálón és a különböző kö-
zösségi oldalakon is meg tudják kü-
lönböztetni az értéket az értéktelen-
től. Berze János, a székesfehérvá-
ri református egyházközség lelki-
pásztora, lelkészi elnöke elmondta, 
hogy a városban két intézményük 

működik: az Olajfa református óvo-
dában jelenleg négy csoportban 88 
gyermek nevelkedik, míg a Talen-
tum Református Általános Iskola Is-
kolában 17 pedagógus jóvoltából 170 
tanuló tanul.

Bővülő hálózat

Papp Kornél, a zsinati oktatásügyi 
iroda vezetője közölte, hogy szep-
tembertől négy új intézmény kez-
di meg működését a református 
egyház fenntartásában: Budapest 
20. kerületében a Vörösmarty Mi-
hály Református Általános Isko-
la, a Fejér megyei Gárdonyban a 
Zichyújfalui Református Általános 

Iskola, a Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Géberjénben a mátészalkai 
Kálvin János Református Iskola tag-
intézménye, valamint a Fejér megyei 
Dunaújvárosban – a város első egy-
házi általános iskolájaként – a Bocs-
kai István Oktatási Központ Szabó 
Magda tagintézménye.

A 2018/19-es tanévben így már 176 
oktatási intézmény működik refor-
mátus fenntartásban. 80 óvoda, 107 
általános iskola, 34 gimnázium, 15 
szakgimnázium, 6 szakközépiskola 
és 23 alapfokú művészeti iskola mű-
ködik, több ezek közül közös intéz-
ményként.

KróniKa

Útkeresés és sok munka után 
Tarcsafalva népe felkarolta régi lel-
ki otthonát, és belakja minden szegle-
tét: püspöki istentisztelettel szentel-
ték meg az ünnepet vasárnap a hely-
hez kötődők, a Magyar Unitárius Egy-
ház elöljárói, lelkészek és a nagyszá-
mú vendég.

A Hargita megyei Tarcsafalva 
középkori templomát, amelynek 

gyámköveit Orbán Balázs még látta 
1898-ban, a jelenlegi templom építé-
sének idején bontották le. Az 1906-
tól használt új épület tornya csak fé-
lig készült el, később vissza is bon-
tották, és helyette az 1734-ben épített 
haranglábat használták. Az istenhá-
za nyugati sarka alig ötven évvel be-
fejezése után süllyedni kezdett. A be-
avatkozások tovább súlyosbították a 

helyzetet, a falszövetben egyre na-
gyobb repedések keletkeztek, 2005 
táján életveszélyessé vált. 2007-ben 
pályázatot írtak egy új templom épí-
tésére, lebontásra ítélve a használ-
hatatlant.

2017-ben a gyülekezet a haszná-
laton kívüli templom feljavítása mel-
lett döntött. Mikó Ferenc helyi lel-
késztől megtudtuk, időközben vál-

toztak az állagmegőrző technológi-
ák, így meg tudják menteni az imád-
ság hajlékát. Rengeteg közmunká-
val, pályázati támogatásokkal, va-
lamint a magyar kormánytól kapott 
céltámogatással a vallásszabadság 
450. évében újra használatba vehet-
ték a templomot. Pénteken éjszakai 
istentiszteleten mutatták be a kül-
ső világítást. Másnap falutalálkozó-
ra sereglettek össze a rokonok, bará-
tok. Vasárnap a Bálint Benczédi Fe-
renc püspök szószéki szolgálatával 
tartott istentiszteletre szűknek bizo-
nyult a hófehér templom. A helyi lel-
kész a 174 tagú közösség nevében kö-
szönetet mondott mindazoknak, akik 
együttműködtek az újjáépítésben. 

A kántori szolgálatot Sorbán Enikő 
énekvezér látta el. Köszöntőbeszédet 
mondott Kovács István, a MUE köz-
ügyi igazgatója, Bíró Barna Botond, 
a megyei tanács alelnöke és Sógor 
Csaba európai parlamenti képviselő. 
Karda Csaba, az egyházközség pénz-
tárosa legnagyobb vágyuk megvaló-
sulásáért Isten után a lelkész házas-
párnak mondott hálát. Az esemény 
emléktábláját a püspök és a közügyi 
igazgató leplezte le, az udvaron állít-
tatott kopjafát az alkotó Balázs An-
tal és id. Szombatfalvi József ny. lel-
kész leplezte le. A tarcsafalvi elszár-
mazott Haáz Sándor karnagy tanít-
ványa, Elekes Orsolya népdalt éne-
kelt.

 
Molnár Melinda

Közös tanévnyitót tartottak a hétvégén a Kárpát-me-

dence református oktatási intézményei Székesfehér-

váron. A 2018/19-es tanévben 176 oktatási intézmény 

működik református fenntartásban.

Ünnep Tarcsafalván: újra élettel telt meg a felhagyott templomZarándoklat 
Szentjobbra
Szeptember 9-én, vasárnap 
Szentjobbra zarándokolnak a 
Nagyváradi Római Katolikus Egy-
házmegye papjai és hívei, ahol a 11 
órakor kezdődő szentmisén a Bol-
dogságos Szűzanya közbenjárá-
sát, Szent István és Szent Lász-
ló király oltalmát kérik. Az áldást 
követően Szentjobb utcáin kör-
menetet tartanak a zarándokok 
a Brünni Fekete Madonna felújí-
tott kegyképével. Böcskei László 
megyés püspök 2016-ban kiemel-
kedő szentéllyé nyilvánította a 
szentjobbi plébániatemplomot, és 
meghívta az egyházmegye híveit, 
hogy minden évben közösen üljék 
meg a Boldogságos Szűz születés-
napját, a templom búcsúünnepét.

Találkozó Bölönben

A háromszék-felsőfehéri unitári-
us egyházkör a vallásszabadság 
kihirdetésének 450. évfordulója 
esztendejében, egyházköri szin-
tű találkozót szervez szeptember 
9-én, vasárnap 11 órai kezdéssel 
a bölöni unitárius vártemplom-
ban. Az ünnepi istentiszteleten a 
szószéki szolgálatot Kovács Ist-
ván lelkész, a Magyar Unitárius 
Egyház közügyigazgatója végzi. 
Az istentiszteletet követően kop-
jafa- és egyházköri zászlóavatás-
ra, valamint ünnepi műsorra vár-
ják a híveket.

Együtt a reformátusok. Steinbach József püspök szerint a lelkiség határozza meg az egyház iskoláit

Mikó Ferenc: a tarcsafalvi gyülekezet építkezésre hivatott; nemcsak köveket, közösséget épít

Fotó: veres nándor
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