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“ És történt, hogy amíg ott voltak, eljött szülésének ideje, és megszülte 
elsőszülött fiát. Bepólyálta és a jászolba fektette, mivel a szálláson nem 

volt számukra hely.” Luk. 2, 6-7 
 

 
Akinek van, annak adatik 

  
Egy ókori közmondás volt feltehetően az, amelyből a címben idéztünk. Egy keserű fájdalmas 
közgazdasági közmondás, amely arról szólt, hogy a kinek van vagyona az mindig vagyonosabb lesz, 
akinek pedig nincs, az könnyen még azt is elveszítheti, amije van. Így hangzott: Akinek van, annak 
adatik, akinek nincs, attól még az is elvétetik, amije van. / Lukács, 19, 26 / Mert mindenkinek, 
akinek van, adatik, és bővelkedni fog; attól pedig, akinek nincs, még az is elvétetik, amije van. 
/Máté, 25,30/ 
Ezt a közmondást az Úr Jézus arra használja fel, hogy arra figyelmeztessen minket, hogy legyen 
Istenbe vetett hitünk. Mert ha van Istenbe vetett hitünk, akkor adatik nekünk az üdvösség, az örök 
élet. 
A karácsonyi történetben is van egy részlet, amely bennünket erre figyelmeztet. A szálláson nem 
volt számukra, Mária és József számára hely, ezért az istállóba mentek. Az istállóban volt számukra 
hely. Ezért itt született Jézus. Figyelmeztetés ez a történet mindannyiónk számára, hogy legyen 
hely nálunk a születendő, a megszületett Jézus számára. Jézus ma is helyet keres. És erre is 
érvényes az, amit az ige mond: akinek van, annak adatik, akinek nincs, attól az is elvétetik, amije 
van. Azaz akinek van helye Jézus számára, annak adatik örök élet, üdvösség, akinél nincs helye 
Jézusnak, attól még az is elvétetik, amije van, azaz teste leromboltatik, és nem kap részt az 
üdvösségben. 
Komoly dolog tehát a karácsony. Igaz, hogy hatalmas üzleti vállalkozássá lett, és ez sokszor eltereli 
a figyelmet a lényegről, azért a lényeg mégis megmaradt. A karácsony lényege, hogy Jézus helyet 
keres a te életedben. Van e hely nálad az ő számára? Vagy szíved minden részét kitölti ezért a testi 
életért, az egészségedért, szeretteid egészségéért érzett aggodalmaskodás. Ennyi csupán az 
életed? Mit eszünk, mit iszunk, mibe öltözünk?  Van-e hely Jézus számára?  Ahol van hely, oda ő 
adatik. Szép ez a passzívum, ami a Szentháromság egy örök Isten működésére utal. Igen ő is 
cselekszik, ő is működik. Miközben úgy tűnik, hogy csak a sejtek működnek, és különböző 
szerveink. Miközben testünk követeli a gondoskodást, a táplálékot, a meleget, aközben van valaki, 
aki még működik: az Úr a mi Istenünk. 
Nemrégiben szomorú hírt hallottam. Az egyik nagy múltú ősi református gyülekezetünk csődbe 
ment. Felhalmozott egymillió forintnyi közüzemi tartozást, amit nem tud kifizetni. Nagy, szépen 
felújított templomával, szép most már lakatlan parókiájával, nyilván, átmenetileg bizonyosan, a 
sok másik elfogyott, elerőtlenedett gyülekezet sorsára jut. Ki a hibás? Biztos, hogy lehet 



mutogatni, de ennek nem sok értelme van. És az is igaz, hogy a protestantizmus fogyása egy 
világméretű trend, és ebben mi is benne vagyunk. 
Akinek van, annak adatik. Ez úgy is igaz, hogy akinek van hite, annak adatik gyümölcs is. Nagyon 
nem jó dolog látni, a gyümölcstelen keresztyénséget. 
Amikor egy lelkésznek elmondtam, hogy valaki 10 millió forintot adott a templompadokra, akkor 
ezt mondta: milyen pozitív egyházképe lehet annak, aki ilyent tesz. Igen, akinek van, annak adatik. 
Mármint akinek van pozitív egyházképe, hite annak adatik szép gyümölcs is.  És ezért Istennek 
adunk hálát. Mi történt az adományozó szívében? Munkálkodott az Isten igéje.  
Akinek van hite, annak adatik ilyen vagy valamilyen szép gyümölcs is, még ha néha könnyes is a 
szeme, vagy bánatos a szíve. Nagyon örülök annak, hogy gyülekezetünk élete az elmúlt években 
olyan sok szép gyümölcsöt termett. Olyan nagy dolgokat hoztunk létre, amelyekről az elején 
álmodni sem mertünk.  
Legyen szívedben hely a Jézus Krisztus számára! Akinek van, annak adatik Ő és vele együtt új élet, 
örök élet. 
 
                                                                                                          Niederhoffer Zoltán 
                                                                                                                    lelkész 

 
 

Gondnoki beszámoló anyagi ügyeinkről 

 

Adventi beszámolóm annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy gondnokként most készítek 

utoljára ilyen jellegű összefoglalót, hiszen, mint közismertté vált; a presbiteri tisztújítás során új 

gondnok megválasztására is sor került. Az új gondnok 2012. január 1.-től tölti be tisztségét, ezért 

ennek az esztendőnek az értékelése még az én feladatom. A jövő évi pünkösdi számban 

szándékomban áll egy összefoglalót készíteni az elmúlt 15 év anyagi ügyeiről. 

Ami a folyó évet illeti, csaknem teljesen követni tudtuk az éves költségvetésben elfogadott 

célkitűzéseket, melyek év elején a költségvetésben megfogalmazódtak: 

- Sikerült az Újtemplomnál az irodaszárny vizesedését, egyrészt ereszcsatornázással     

megszüntetni, másrészt, kőműves-, festő- és burkoló munkával a korábban keletkezett 

„nyomokat”    eltüntetni. 

- Terveztük az Újtemplom gázfűtésének felülvizsgálatát és átmódosítását, sajnos erre nem 

került sor, elsősorban anyagiak miatt. Csupán a programozást oldottuk meg. 

- Nyáron végeztettünk egy-már korábban tervezett- karbantartást a nagytemplomi orgonán, 

melynek költsége kereken 45 000 Ft volt. 

- Még a tél beállta előtt sikerült a tavalyi második kőfal-omlást helyreállíttatni a 

Nagytemplomnál és a költségeket szerényíteni a szomszéddal való egyeztetéssel. 

- December hónapban átutaljuk a Nagytemplom külső felújítására felvett egyházkerületi 

kölcsön utolsó törlesztő részletét és ezzel komoly tehertételtől szabadulunk meg. 

- A jeruzsálemhegyi parókia és gyülekezeti ház energetikai felújítási pályázatán sikeresen 

vettünk részt (az Egyházkerület hathatós közreműködésével) azonban az egész program a 

jövő évre marad. 

Fentieken túl, szeretnék néhány lényeges észrevételt megfogalmazni anyagi ügyeinkkel 

kapcsolatban: 

- Amint említettem az előző körlevélben is, két alapítványunk támogatottsága erősen 

csökkent,  különösen igaz ez a Gyülekezetért Alapítványra. Márpedig ha az alapítvány nem 

kap pénzt, a tőle várt támogatás is elmarad. Tudjuk, hogy ennek fő oka az ehhez kapcsolódó 

adókedvezmény megszüntetése lehet, azonban a lényegen ez nem változtat, ilyen arányban 

nem nőtt az egyházfenntartói támogatás, így a csökkenés hiányként mutatkozik a 

költségvetésünkből. 

- Tisztelettel kérjük továbbra is legalább a jövedelem 1%-át meghaladó éves támogatást, 

ugyanis a nyilvántartásunkból egyértelműen kiderül, hogy sokan ezt nem veszik figyelembe 



( pl.: 100 eFt havi jövedelemnél, vagy nyugdíjnál ez havi 1000 Ft, évente 12000 Ft járulékot 

jelent). 

- Továbbra is szükség van a takarékos gazdálkodásra, kiemelten pl. a gázfelhasználásra, 

hiszen csak ez a tétel több millió Ft kiadást jelent évente. 

Mindezekkel együtt is, köszönjük az adományokat! Minden adományt! Tudni kell, hogy ez nem 

egyszeri dolog, hanem ismétlődő folyamat. Nem felejthető, hogy az évek óta tartó rossz 

gazdasági helyzet igyekezetünket kedvezőtlenül befolyásolja, de nem szabad megfeledkeznünk 

arról sem, hogy anyagi háttér nélkül nincs hatékony gyülekezeti élet. Persze ennek van egyéb 

feltétele is, de ez már meghaladja beszámolóm kereteit. 

 

A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten! 

                                                                                                                         Máthé Attila 

                                                                                                                            gondnok 

  

 

Köszönet a gondnokoknak és presbitereknek 

Gyülekezetünkben is, mint az egész egyházunkban ebben az évben volt a világi tisztségviselők 

tisztújítása. Ennek során a következő hat éves ciklusra megtörtént az új világi előljárók 

megválasztása. Azok a presbiterek és gondnokok, akik szerettek volna tisztségükben maradni, 

maradtak. Akik úgy érezték, hogy koruk, vagy egészségi állapotuk, vagy éppen a szolgálatban való 

megfáradásuk, vagy esetleges elköltözésük  miatt, nem tudják tovább vállalni a szolgálatukat, azok 

megváltak tisztségüktől. Gyülekezetünknek három gondnoka volt eddig. Egy gyülekezeti gondnok, 

egy építési gondnok, és egy missziói gondnok. A gyülekezeti gondnokunk Máthé Attila gondnok úr 

nem vállalta tovább a gondnoki tisztséget, az építési gondnokunk Szabó Imre elköltözött.  A közös 

missziói gondnoki tisztség pedig megszűnt.  Így mindenekelőtt szeretnék nekik köszönetet mondani 

szolgálatukért.  

Máthé Attila gyülekezeti gondnokká választása 1996- ban, idejövetelünk után egy évvel, időközi 

választással történt. Abban az évben, amelyben a presbitérium szembesült azzal a ténnyel, hogy az 

új templom felépítése a meglévő gyülekezet, azaz a saját feladata lesz, ha ezt elvállalja. A döntés 

nehezen született meg, hiszen azzal mindenki tisztában volt, hogy nagyon nagy anyagi áldozatot fog 

jelenteni és a gyülekezet életében nagyon nagy változást fog hozni az új templom megjelenése. 

Missziói okból, mellette döntöttünk.  

Az újtemplom alapkőletétele 1997-ben, felszentelése 2000-ben történt. Az újtemplom felépítése 

után azonnal elkezdtük a nagytemplom felújítását. Ez a felújítás majdnem akkora mértékű munka 

volt, mint az újtemplom felépítése. Időközben pedig a gyülekezeti házat is újítgattuk, ahogy arra 

lehetőségünk volt. Erre már persze kevés energia és pénz jutott. Ezért nagy öröm, hogy az 

egyházkerülettel sikerült egy megállapodást egyelőre tárgyalás szintjén létrehozni, miszerint a 

gyülekezet valamikori iskoláját, a kerületi székházként 2009-ig működő épületet közösen 

működtetjük. és az abból befolyó bérleti díj 40 százalékát a gyülekezet kapja meg. Az 

egyházkerület meghitelezi az energetikai pályázat önrészét és a felújítás járulékos költségeit az 

egyházközségnek, az egyházközség pedig a közösen működtetett, volt iskola majd székház bérleti 

díjából ráeső részből visszatörleszti azt. Így a gyülekezeti ház energetikai felújítása, az épület 

szigetelése, festése, nyílászárók cseréje, fűtés korszerűsítése nem kerül pénzbe a gyülekezetnek. Ez 

óriási dolog, hiszen amint halljuk egyre kevesebb pénze van a gyülekezetnek. Sajnos a várt 

növekedés nem következett be. Egyre fogy a gyülekezetünk létszáma. 

Mindent összevetve az elmúlt 16 évben hatalmas építkezések zajlottak gyülekezetünkben. 

Mindebben nagyon sok munka jutott a gondnokokra. Nagyon jó volt, hogy gyülekezeti gondnokunk 

és építési gondnokunk is műszaki emberek, mérnökök voltak, és szakmai tudásukat odaadóan 

tudták és akarták is gyülekezetünk szolgálatába állítani.  

Szeretnék még missziói gondnokunk Schulcz Jenőné szolgálatáról is megemlékezni. Schulcz 

Jenőné, Gizike a maga csendes, de határozott módján kíválóan töltötte be szolgálatát. Látogatott, 



szervezett, munkálkodott az alkalmak, ünnepségek, szeretetvendégségek előkészítésén és 

lebonyolításán. Mindenütt jelen volt. A maga komolyságával odafigyelésével, jószándékával 

komoly lelki segítséget is adott az egyházi szolgálatban. 

Ezúton mondok köszönetet az egész gyülekezet nevében Máthé Attila gyülekezeti gondnok 16 éves, 

Szabó Imre építési gondnok 16 éves, Schulcz Jenőné missziói gondnok 12 éves szolgálatáért. Isten 

áldását kérem életükre és kérjük, hogy továbbra is segítsék gyülekezetünk életét. 

Most ezúton köszönöm meg azoknak a presbiter testvéreknek szolgálatát is, akik koruk, egészségi 

állapotuk, vagy éppen elköltözésük miatt nem tudták vállalni a szolgálatot és a választáson nem 

indultak. 

Ezek a presbiter testvérek: Gaál Alpár, Nagy Lajos, Penkert Sándor, Piros Gyula, Salamon Károly, 

Szabó Imre, Veres György. Ciklus közben lemondott Dr Hodossy Lajos, elhunyt Gyutai Tiborné. 

A presbitériumunk a választások előtt hozott határozatot arról, hogy a három választott gondnok 

helyett, egy választott gondnoka lesz a gyülekezetnek, a gyülekezeti gondnok. Az építési gondoki 

tisztség és a missziói gondnoki tisztség a gyülekezetrészekhez kerül. Tehát a veszprémi gyülekezet 

továbbra is egy, egy presbitériuma, egy gazdálkodása, egy anyakönyvezése, egy adminisztrációja 

van, ami a Dózsa György úti központi lelkészi hivatalban folyik. 

A gyülekezetnek mindkét gyülekezetrészében azonban lesz, ami eddig is volt, egy gyülekezetrész 

gondnoka, de ezentúl a gyülekezetrészben lesz a missziói gondnok és lesz az építési gondnok is. 

Azaz a gyülekezetrészek önállóan oldják meg építési és missziói gondnoki feladataikat. Ez a 

feladatok jobb megosztását, és jobb átláthatóságát jelenti. 

A gyülekezet új presbitériumának tagjai: Bognár Béla, Csóka Sándor, Dévényi Ferencné, Dóczi 

Péter, Duka Árpád, Dr Fekete András, Gáty Szabolcs, Hajdáné Velegi Ildikó, Horváth Attiláné, 

Horváth Tamás, Imreh László, Juhász Lórándné, Komáromy Lajos, Dr Kristóf János, Máthé Attila, 

Mészáros Károly, Novákné Szilas Szilvia, Dr Rédey Ákos, Schulcz Jenőné, Szente László, Szentes 

Béla, Szolga Imre, Vajna Erzsébet és Vida Endre.   Pótpresbiterek lettek: Koós Lászlóné, 

Vojcskóné Juhász Sarolta, Mikóczy Géza, Gaál István, Perei Erika, Török Gyula. A nagytemplomi 

gyülekezetrészben 16 presbiter és 4 pótpresbiter, az újtemplomi gyülekezetrészben 8 presbiter és 2 

pótpresbiter van az egyházközség szabályrendelete szerint. 

Gyülekezetünk újonnan választott gondnoka Bognár Béla presbiter lett. 

Isten áldását kérem gyülekezetünk egésze nevében az újonnan választott  presbitérium, és gondnok 

testvérünk életére és szolgálatára. A gondnok személye nagyon fontos nem csupán az anyagi, 

gazdasági ügyek tekintetében, hanem a gyülekezet lelki életében is. Bízom abban, hogy új 

gondnokunk, az új presbitérium, és a presbitérium által majd választandó részgondnokok is 

gyülekezetünk épülésére tudnak majd tevékenykedni. 

                                                                                                         Niederhoffer Zoltán 

                                                                                                               elnök lelkész 

  

Ádventi szeretetvendégség 
 

Gyülekezetünkben ismét tartunk szeretetvendégséget az egyedülállók és idősek részére december 
18-án, ádvent 4. vasárnapján délután 3 órakor, a gyülekezeti teremben.  Szeretettel hívjuk és 
várjuk idős egyedülálló testvéreinket erre az alkalomra. Kérjük, hogy akinek számára a közlekedés 
gondot okoz, jelezze azt Schulcz Jenőné missziói gondnok asszonynál, aki azt meg fogja szervezni. 
Telefonszám: 88 403 771 
 
                                                                                    Niederhoffer Zoltán elnök lelkész  

 



 Beszámoló az újtemplom 

őszi gyülekezeti eseményeiről 
 

Túrmezei Erzsébet verse kezdődik így: Most nem sietek, most nem rohanok, 

most nem tervezek, most nem akarok, most nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

Most megnyugszom, most elpihenek békén, szabadon, 

mint gyenge gyerek,  és nem teszek semmit sem, 

csak engedem, hogy szeressen az Isten. 

S míg ölel a fény és ölel a csend, és árad belém, 

és újjáteremt, míg nem teszek semmit sem, csak engedem, hogy szeressen az Isten. /részlet/ 

Az adventi időben különösen fontos, hogy ne siessünk, de az elcsendesedésre, közös dicséretre 

minden időben szükségünk van a gyülekezetben. 

Két alkalommal a gyülekezet korosztályai felkerekedtek és kirándulni, ismerkedni indultak, hogy 

közben tekintetüket mindvégig Isten felé fordítsák.  

 

Az ősz első kirándulása a dégi Festetics kastély és angol parkjának megtekintéséből állt, amelyre 

október 8-án került sor. Régi és új egyháztagok tekintették meg a kastélyt, és sétáltak végig a 

tóparton, az őspark hatalmas tölgyfái alatt. Közben énekeltünk, játszottunk, megosztottuk 

elemózsiánkat egymással. Imaséta közben közösen kértünk áldást a 23. zsoltár szavaival. 

November 11-12-én a családos kör Bakonybélbe indult kisgyermekekkel együtt elcsendesedni. A 

hétvége során, amelyet a Szent Mauriciusz Monostor vendégházában töltöttünk, együtt örültünk 

gyermekeinknek és Isten szeretetének. A délelőtti beszélgetés témája is az öröm volt. Mi mindenért 

lehet hálát adni a családban! Gyökössy Endre szavaival: „Boldogok, akik megbecsülik a mosolyt, és 

elfelejtik a fintort, mert útjuk napfényes lesz.” A szombat délutáni kirándulás során napfényes 

időben gyönyörködtünk a táj szépségében.   

 

A dicséret a Bibliában mindig Istent illeti. A gyülekezeti közösségben éppen azt tanuljuk, hogy 

egyetértésben tudjunk élni Istennel. A dicséret-mondás kiemelt ideje  az adventi idő. Igent mondani, 

hálásnak lenni Istennek megtanít minket arra is, hogy igent mondjunk és elégettek legyünk konkrét 

közösségünkkel. Amikor Istent dicsérjük, kitekintünk önmagunkból, szemünket nem a negatívra 

irányítjuk. Isten dicsérete felüdít, és közösségbe hív. Erre a „jó tekintetre” olyan nagy szüksége van 

a mai embernek, minden családnak. Egyre inkább azt tapasztalom, hogy Isten dicsérete nélkül csak 

egymás méregetése marad. Egy gyülekezeti kirándulás is nagyszerű alkalom, hogy dicséretet éneklő 

emberek legyünk. Ajándékozzon meg bennünket Isten ezen az ünnepen is a dicséret szavaival: 

„Méltó vagy, Urunk és Istenünk, hogy tied legyen a dicsőség, a tisztesség és a hatalom!” /Jel. 4. 11/ 

 

                    Závodi Zsuzsa, lelkész     

 
 

N Ő S Z Ö V E T S É G  

  
Szövetségünk maroknyi csapata változatlan összetartással tartja csütörtökönként alkalmait. 

Megbeszéljük, hogy mit tudunk idősebb és beteg testvéreinkről, ki kivel találkozott, kit látogatott 

meg. Kérjük templomlátogató testvéreinket, - akik tudnak olyan egyháztagunkról, aki szívesen 

venné, ha meglátogatnák, - osszák meg velünk. Együtt jobban tudnánk segíteni. 

 

A Magyar Református Nőszövetség kerek évfordulóhoz érkezett. 20 esztendeje indult újra a 

mozgalom. Az ünnepi megemlékezést október 8-án tartották Budapesten a Pozsonyi úti református 



templomban, amelyen két asszonytestvérünk is részt vett. Az alkalmon sor került a Zsindelyné 

Tüdős Klára díjak átadására, valamint a jelenlevők meghallgatták Baczoni Szilárdka Kata erdélyi 

(Szováta) református lelkipásztor előadását „Hitvalló nő a családban és a gyülekezetben” címmel. 

November 17-én, csütörtökön Dr Gáty István főorvos úr gyülekezetünk tagja tartott előadást A 

keresztyén ember és a modern orvoslás címmel. Az előadás második része december 1-én lesz. 

Jövő évben is lesz előadás az egészségről. Józsáné Dr Virág Márta aki szintén gyülekezetünk tagja, 

fog a 2012-es év elején előadást tartani a nagyszülők szerepéről a családban és az egészséges 

életmódról, amit összekötünk egy ételkóstolással is. Az már biztos, hogy árpaleves és sütőtökleves 

lesz, a további ötleteket pedig várjuk. Hogy Józsáné Dr Virág Márta előadásai mikor lesznek, azt 

időben hirdetjük majd. Egyelőre még nincs időpont, mert az év elején ő is nagymama lesz. 

Tervezünk egy találkozót P Tóthné Szakács Zitával a dunántúli nőszövetség elnökével is.  

 

Év végéhez közeledve idén is tartunk vásárt egy alkalommal december 11-én Istentisztelet után. A 

sok szép kézimunka mellett süteményekkel is készülünk. Szeretettel várunk mindenkit! 

 

Megint kevesebben lettünk. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével vettünk búcsút Réthy 

Istvánné testvérünktől, aki elment a minden élők útján. Etelka gyönyörű munkái sok családba 

eljutottak és most is őrizzük őket, ahogy az Ő emlékét is. 

Minden testvéremnek áldott, kegyelemmel teljes karácsonyi ünnepeket kívánok! 

 

                                                                                                                       Schulcz Jenőné 

  

 

 

     HITOKTATÁS – SZILÁGYI ISKOLA 

 
 A Szilágyi iskolában szépen rendben, órarendben 

folyik a hitoktatás. Tavasszal ismét lesznek nyílt napok, 

amelyre várjuk az érdeklődőket. És várjuk az új 

református elsősöket! 

 

Niederhoffer Zoltánné 

lelkész-hitoktató 

 

 

 

A d ó  1 % - a  é s  a  s z á m l a s z á m o k  
 

 

Ezúton mondunk köszönetet az adó egy százalékának eddigi felajánlásáért és továbbra is köszönettel 

fogadjuk testvéreink egy százalékának felajánlását. Tudjuk, kétszer egy százalékot lehet az adóból 

felajánlani. Az egyik egy százalékot az egyháznak, amit a közegyház kap meg, de fel lehet ajánlani egy 

másik egy százalékot például alapítványoknak. Amit gyülekezetünk alapítványainak ajánlanak fel az a 

gyülekezet támogatására fordítódik. Természetesen nem cserélendő fel az adó egy százaléka a jövedelem egy 

százalékával és nem is helyettesíti azt. Az egyházfenntartói járulék az a jövedelem egy százaléka. Ez 

egyházjogi kategória is, azaz az egyháztagság feltétele. Természetesen mindig jól jön, az anyagilag 

gyengébb nyári hónapok után, amikor megérkezik az adó egy százaléka is. Mára ténylegesen elengedhetetlen 

része lett a költségvetésünknek. Már régen jeleztük, hogy aki az egyházfenntartói járulékot alapítványra 

akarja fizetni, az a gyülekezetért alapítványra fizesse. A gyülekezetért alapítvány az egész veszprémi 

gyülekezet terheinek hordozásához teljes mértékben hozzájárul. Ebben az évben, csökkent az alapítványra 

befizetett összeg, nyilván az adójóváírás megszűnése miatt is. Ugyanakkor nem nőtt az egyházközség 

norrmál számlára befizetett bevétele. Gyakorlatilag majdnem pontosen az adójóváírás mértékében csökkent a 

befizetés. Mivel ezt pótolni smmilyen forrásból nem tudjuk, kérjük a gyülekezet tagjait, hogy az eddig 



fizetett összeggel járuljunk hozzá az egyház terhének hordozásához. Illetve, aki úgy látja, hogy eddig keveset 

fizetett, kérjük emelje meg a befizetését. 

Az Egyházközség Elnöksége 

 

A Veszprémi Református Egyházközség számlaszáma: OTP Bank 11748007-20903390 

Veszprémi Református Gyülekezetért Alapítvány adószáma: 18917107-1-19 

számlaszáma: Kinizsi Bank 73200206-11257770 

Új Veszprémi Református Templomért Alapítvány adószáma: 18917097-1-19 

számlaszáma: OTP Bank 11748007-20103679 

A másik felajánlható 1%-ot várjuk a református egyház javára. 

A Magyarországi Református Egyház technikai száma: 0066 

Kérés: Takarékossági okból a csekkeket (ha lehet) az adott banknál kérjük feladni! 

 

 

C S E R K É S Z É L E T  

 
Hírek a Bátorkesziből Az idei év októberében cserkészcsapatunk két tagja, Tarsoly Dani és Vajda Berci 
őrsvezetői képesítést szerzett. Az egy éves képzést mindketten kiemelkedő színvonalon teljesítették a többi 
jelölthöz képest, így lámpás képesítést kaptak a cserkészkerülettől. A lámpás őrsvezetők különleges 
nyakkendőgyűrűt kapnak, amit nagy büszkeség viselni. A kifejezés a Bibliához köthető, a hegyi beszédben 
olvasható egyik hasonlatot jelképezi: „A lámpást sem azért gyújtják meg, hogy a véka alá, hanem hogy a 
lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek 
előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.” Berci és Dani jó példával járnak 
elöl csapatunk fiatalabb cserkészei előtt és a majdani csapattagok előtt is. Cselekedeteik és viselkedésük 
remélem sokáig lámpásként világíthat az emberek számára. A tavalyi cserkészévhez képest két új őrs alakult 
a csapatban. Újoncaink a Láma és a Hópárduc őrs tagjai lettek. Számukra tavasszal az újoncpróba, illetve a 
nyári kiscserkésztanyázáson a kiscserkészpróba lesz az első nagy mérföldkő „cserkészkarrierjük” kezdetén. 
Néhány új tag azonban már kipróbálta magát, részt vett őszi táborunkban, Nagyvázsonyban. Idén viszonylag 
későn, november 11. és 13. között volt a hagyományos őszi tanyázásunk. Ennek köszönhetően kissé hűvös 
időben kerestük meg a község nevezetességeit a falukutatás során, a méta, foci és egyéb mozgós játékok 
közben azonban már egyikünk sem fázott. A falu mellett található Pálos kolostorrom (itt található Kinizsi Pál 
sírja) környékén, az őszi erdőben hadijátékra került sor, ahol összemérhettük ügyességünket. A tábor 
nemcsak az új tagoknak tartogatott kihívásokat, az idősebb fiúk ugyanis élesben próbálták ki, hogy képesek e 
lencselevest főzni, ráadásul 15 főre. Szerencsére siker koronázta első próbálkozásukat, így nem maradt éhen 
a csapat. Ezután valószínűleg már egy életre megjegyzik a receptet.November 26-án, advent első vasárnapja 
előtti szombaton kerületi regösnapon vettünk részt Székesfehérváron. A kisebbek a kézműves 
foglalkozásokon már akár egy-egy karácsonyi ajándékot is elkészíthettek, az idősebb cserkészek 2 db 
betlehemet állítottak össze, melyek közül az egyiket megkapta csapatunk. 
December 3-án a már sokéves hagyománynak örvendő Mikulás-kupa várja a Veszprém környéki 
cserkészeket. A focibajnokság a Padányi iskola tornatermében lesz. Idén a régi Bátorkeszisek is részt 
vesznek a kupán. A jelenlegi csapattagok is lázasan készülnek, az előző foglalkozásokon mezeket 
készítettünk, melyeken csapatunk száma, a 486-os jelzi: egy helyről jöttünk.  
December 17-én, szombaton zárjuk a 2011-es évet, felelevenítjük a karácsonyi történetet, megajándékozzuk 
egymást. 
Nyár végén kis probléma lépett fel weblapunk üzemeltetésében. A hibát sikerült kijavítani, honlapcímünk 
azonban megváltozott. Ezentúl az érdeklődők a batorkeszi486.naplopok.hu oldalon olvashatnak a 
cserkészcsapatról. 
                                                                                                          Imreh György st. 
                                                                                                        Csapatparancsnok 
                                                                                            Bátorkeszi István Cserkészcsapat 
 
             



R E N D S Z E R E S  A L K A L M A I N K  
 

Kedd       1700      Bibliaóra az új templomban 
 1800 Felnőttoktatás a nagytemplomi gyülekezeti teremben 
Szerda  1800      Imaóra az új központban       
Csütörtök 1500 Nőszövetség a gyülekezeti teremben, nagytemplom 
 1700 Bibliaóra a nagytemplomi gyülekezeti teremben 
Péntek          1800 Ifjúsági bibliaóra felnőtt fiataloknak az új központban                             
Szombat 1600 Cserkészet a nagytemplomi gyülekezeti teremben 
Vasárnap 0930 Istentisztelet az új templomban, közben gyermek-istentisztelet 
 1000 Istentisztelet a nagytemplomban, közben gyermek-istentisztelet 
 1500 Istentisztelet Márkón a hónap 1. vasárnapján 
 1700 Istentisztelet a  nagytemplomi gyülekezeti teremben a hónap első 
vasárnapján 
 
HAVONTA 

• a hónap 1. vasárnapján kéthavonta ifjúsági istentisztelet az új 
templomban 

• havonta egyszer pénteken reggel istentisztelet a szilágyi iskolásoknak 
a   nagytemplomi gyülekezeti teremben  

 
 

A D V E N T I  Ü N N E P I  A L K A L M A I N K  
 

Szeretetvendégség idősek és egyedülállók számára december 18-án, vasárnap délután 3 
órától a gyülekezeti teremben 
Advent 4.vasárnapján, december 18-án délelőtt de 10 órakor gyermekek karácsonyi 
ünnepélye a nagytemplomban 
Szenteste                16ó Istentisztelet gyermekek karácsonyi ünnepélyével – újtemplom 
  17ó Istentisztelet a nagytemplomban 
Karácsony I. napja 
   9ó 30 Istentisztelet úrvacsorával . újtemplom 
 10 óra Istentisztelet úrvacsorával – nagy templom 
 15 óra Istentisztelet úrvacsorával - Márkó 
 17 óra Istentisztelet - gyülekezeti terem nagytemplom 
Karácsony II. nap:  9 óra 30 Istentisztelet úrvacsorával - új templom 
 10 óra Istentisztelet úrvacsorával - nagy templom 
December 31. 17 óra: Óévi hálaadó istentisztelet gyülekezeti terem 
 18 óra  Óévi hálaadó istentisztelet új templom 
Január 1.        9 óra 30  Istentisztelet - új templom  
      10 óra Istentisztelet – nagytemplom 
 
 

R e f o r m á t u s  L e l k é s z i  H i v a t a l  
Veszprém, Dózsa György út 22. 

Telefon: 88/425-871 
Hivatali idő: keddtől csütörtökig 9 órától 12 óráig 

 
Ú j  R e f o r m á t u s  K ö z p o n t  

Veszprém, Kálvin János Park 1. Telefon: 88/442-742 

 


