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 „Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus a Dávid 
városában.”            Lukács 2,11 

  
  

  
 Karácsony az ajándékozás ünnepe 

 
Nagyon megdöbbentem 1988 őszén, amikor megláttam a karácsonyi díszeket Zürich város 
boltjaiban. Ösztöndíjas diákként tanultam az ottani egyetemen, és még csak november 
eleje volt, de az üzletek már elkezdték a karácsonyi árusítást. Természetesen nem csupán 
fenyőfa díszeket árusító üzletekben indult el a bevásárlás, hanem az összes többiben is. 
Hiszen karácsony az ajándékozás ünnepe, és ajándékozni mindent lehet. Akkor ez nálunk 
még nem volt szokásban, hogy az ünnepre való készülést ilyen korán elkezdjük. Még ma 
sem, abban a mértékben, mint tőlünk nyugatra, de azért ma már nálunk is sokkal korábban 
kezdődik, mint negyed századdal ezelőtt. Nekem sokkal szimpatikusabb volt és ma is az, ha 
az ünnepet nem kezdjük el két hónappal korábban ünnepelni. Azért sem jó a korai 
ünneplés, mert mire eljön a valódi ünnep, mindenki fáradt lesz, ingerült, nyűgös, kimerült. 
Kinek jó az? Nem más történik, mint a fogyasztás felkorbácsolása, az év végén, hogy 
mindenki költsön, és még jobban költsön, mert az jót tesz a kereskedelemnek és az egész 
gazdaságnak. Persze a kör visszaér az emberhez, és mondhatnánk azt is, hogy ami jót tesz a 
gazdaságnak, az jót tesz az embereknek is. Csak a dolog nem ilyen egyszerű. A 
mókuskerékben futó kis hörcsög se túl vidám, amikor megállítják, és azt mondják neki: 
milyen jót futottál. Mert hát a nagy önjutalmazás előtt ott a nagy önkizsákmányolás is. 
Ráadásul pontosan az ünnep lényege veszik el benne. 
Karácsony az emberiség megajándékozásának ünnepe. Annak az ajándékozásnak, amellyel 
Isten megajándékozta az embereket. Megajándékozta szent Fiával, Önmagával. Erre várt 
régóta az emberiség, megnyomorodott életével, hogy a gyűlölködés, kihasználás, és 
megnyomorítás világában megjelenjen valami más, megjelenjen a szeretet. Valami égi, 
valami más, valami egészen más. Ott ahol a kalmárszellem diadalmaskodott, emberek 
embereket gátlástalanul kihasználtak, mert azok nem tudták megvédeni magukat, valaki 
elmondja, hogy az ember embernek lehet felebarátja és nem kell, hogy ellensége legyen. 
Mint amikor a gyermekek várják a karácsony estét, a karácsonyfa alatti ajándékokat, úgy 
várta lelke mélyén az emberiség azt a prófétát, aki majd a jóról és a szeretetről beszél nekik 
és elhiszi és elhiteti velük is, hogy azért a végén még is csak a jó győzedelmeskedik. Akinek 
élete azután példázza a jó győzelmét, mert hiába végzik ki, harmadnapon feltámad. Ő győz, 
s vele együtt győz az, amit ő hirdetett és mondott. 



Megváltó született ma néktek. 
A megváltó szó jelent gyógyítót, üdvözítőt, orvost is. Ady Endre egyik versében így ír: Beteg 
a világ nagy beteg. S kéri: Hatalmas Ég, új Messiást küldj! 
Írta ezt a versét 1899-ben. Hadd javítsuk ki a költőt! Nem új Messiás kell, hanem annak a 
réginek, annak az Egyetlenegynek az újra befogadása kell.  Azé, aki ma is helyet keres. Egy 
régi keresztyén igazság így szól: Ezerszer megszülethetik Jézus Bethlehemben, ha egyszer 
nem születik meg tebenned. 
Jézus Szentlelke és Igéje által ma is kopogtat szívünk ajtaján. Bármennyire nehéz is 
elfogadni, de a világ problémáját nem az gyógyítja meg, ami azt okozta: az anyagi 
dolgokban való elmerülés. Természetesen szükség van anyagi javakra is az életben 
maradáshoz, de nem tehetjük, hogy ne lássuk azt, hogy az egyéb dolgokról való 
elfelejtkezés megszegényíti az emberi életet. Lehet, hogy az életszínvonal emelkedik, de az 
életminőség csökken. Márpedig az embernek az életéhez ezekre is szüksége van. Jézus is 
azt mondta: Keressétek előbb az Isten Országát és az ő igazságát, és ezek ráadásul mind 
megadatnak néktek. 
A sorrendet ne felejtsük tehát, még ha nehéznek is tűnik számunkra.  
Katonakoromból van egy érdekes emlékem a bajtársiasságról. Amikor riadó volt nagyon 
gyorsan kellett felöltöznünk és elkészülnünk. A felszerelésünknek azonban volt egy 
darabja, amit senki sem tudott magának becsatolni, hanem csak a másiknak. Nem tudom, 
hogy figyelmetlenek voltak-e a felszerelés kitalálói, tervezői, vagy direkt csinálták így? Ha 
direkt volt, akkor az zseniális volt, mert ott a riadó közben ezzel a mozdulattal 
figyelmeztették a katonákat az egymáshoz tartozásra: csak együtt, egymást segítve 
boldogulhattok, egymáshoz tartoztok. 
Csak együtt boldogulhattok. Aki azt gondolja, hogy a másik feje tetejére állhat, ne felejtse, 
hogy csak addig van a magasban, amíg az alatta lévő meg nem mozdul. És sokkal jobb, ha 
az emberek nem egymás feje tetejére akarnak állni, hanem inkább akarják egymás kezét 
megfogni, egymásnak nemzettársa, bajtársa, felebarátja lenni, egymást segíteni. A 
gazdaság csak a versenyről szól, a karácsony az égi szeretetről, amely által testvérekké 
váltunk. Isten hatalmat adott nekünk az ő Fia Jézus Krisztus által, hogy az ő gyermekei 
legyünk, ezzel hatalmat adott arra is, hogy egymásnak testvérei legyünk.         
                                                                                                                                          Ámen                                                                                            
 
                                                                                                          Niederhoffer Zoltán 

                                                                                                              lelkész 
 
                                          

Ádventi szeretetvendégségek 
 

December 14-én ádvent 3. vasárnapján délután 4 órakor ádventi teadélután lesz az 
újtemplomban, melyen előadást tart Kálmán István dudari lelkipásztor. Előadásának címe: A 
költők hite és Krisztus várása. Mindenkit szeretettel várunk. 
December 21-én, ádvent 4. vasárnapján délután 3 órakor egyedülállók és idősek részére a 
/nagytemplomi/ gyülekezeti teremben tartunk szeretetvendégséget.  Szeretettel hívjuk és várjuk 
idős és 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 
 
                                                                                               



Gondnoki beszámoló 
 

 Kedves Testvérek! 

 

„ A veszprémi ref. keresztyén ember számára már az egy nagy áldás, hogy olyan mértékben élhet 

egy dicsőség és szenvedés övezte múltból, mint kevés hitsorosa, de éppen azért akkora felelősséget 

hordoz a jelenben a jövendőért, mint azok a kiváltságosok, akiken keresztül Isten jövőt formál. 

Református keresztyén öntudatát gazdagon termékenyíti meg speciális veszprémi vonatkozása. 

Éreznie kell, hogy csodálatos nagy múltnak csodálatos nagy jövőbe néző íve nyugszik rajta s Isten 

arra rendelte, hogy ezt a nagyszerű múltat és a nagyszerű jövőt szegényes és küzdelmes jelenben 

ölelkeztesse össze. Éreznünk kell a felelősséget a kapcsolat megteremtéséért. Jaj ha gyöngéknek és 

erőtleneknek bizonyulunk. Ha íveket tartó oszlopnak rendelt életünk összegörnyed, elhajlik a teher 

alatt, s ránk szakad a múlt és dicstelenül temet el romjai alá. Mert valamennyiőnknek, akik ennek a 

egyháznak az életközösségébe bekapcsolódtunk, tudnunk kell, hogy Istentől egy nagy ajándékot, 

óriási örökséget kaptunk , mit az ükunoka, aki gyenge kézzel emelinti a dicsősséget, hírt és vagyont 

szerzett ősi kardot, vagy  dadogó nyelvvel betűzi gályarabprédikátor elődjének vérrel és könnyel írt 

fóliánsait.” 

 

Ezekkel a sorokkal indítja Boda József lelkipásztor az 1937-ben megjelent Jeruzsálemhegyi 

Harangszó 5-6. számát. Akkor az iskolaépítés, iskolafelújítás nemes terhét hordozta a veszprémi 

gyülekezet.  

 

A tiszteletes úr szavai, persze a mindenkori jelenben is érvényesek. Mi, akik itt élünk beleszülettünk 

és megörököltük a múltat minden szépségével és terhével együtt. A mi dolgunk, hogy ápoljuk, 

fenntartsuk, továbbadjuk és gondoskodjunk arról, hogy az utánunk jövők számára a jelenünk is 

ápolható, vállalható múlt legyen. 

 

Ennek a jelennek a példamutató múlttá alakítása a szépen, tudatosan megélt hit, az egymásra figyelő 

közösségi lét, a nem csak nekünk tetsző elesetteket támogató hozzáállás. Továbbá hozzájárulás 

munkával és anyagiakkal az egyházközség mindennapi életéhez. 

 

Most ez utóbbiról, a házunk táján elvégzett mindennapi munkáról, az liturgikus alkalmak körüli 

segítő tevékenységről és financiális helyzetünkről szeretnék beszámolni. 

 

Házunktája, a templomépületek, a lelkészlakások az gyülekezeti termek a Bátorkeszi  park, a Kálvin 

park karbantartásában fenntartásában ez idén egy kis levegőhöz jutottunk. 2013 őszére befejeződött 

a Dózsa György úti parókia épületének energetikai felújítása.  

Utólagosan meg kellet még oldanunk a lelkészlakásokban a gázkazánok cseréjét és ehhez 

kapcsolódva a füstelvezetés és szellőzés felújítását. A újtemplomi parókián a régi javíthatatlanul 

elhasználódott. Az ó templomnál pedig a felújítás alkalmával jól záródó nyílászárókat szereltek fel, 

így a régi, belső levegővel működő kazán további használata veszélyessé vált. Mindkét helyen 

modern, kis fogyasztású, turbó üzemelésű kazánokat szereltettünk fel. A munkák összességében 1,3 

millió forintba kerültek. Az összeg a gyülekezeti tagok adományaiból, az egyházmegyei 

támogatásból és a svájci testvérgyülekezeti adományból állt össze. 

Az épületekben el kellett még végezni néhány szobában és külső felületen javító helyreállító festés-

mázolási munkát. Ez a munka Horváth Tamás testvérünk adománya. 

A nagytemplomi gyülekezeti ház épületén az esőcsatornákat rendbe hozattuk, ez a munka 150 ezer 

forinttal terhelte a gyülekezet költségvetését. Az újtemplomnál külső térkövezés történt. 

A parkok a templomkertek minden évszakban gondoskodást igényelnek. Tavasszal a fák cserjék 

metszése, nyáron a fűnyírás, ősszel az avar eltakarítása, télen a hóeltakarítás, csúszásmentesítés. 

Mindez, az udvarosunk tartós betegsége miatt most különösen sok munka.    

Kimagaslóan sokat tettek azért, hogy ennek a munkának a „terhe ne omoljon ránk”: Vida Endre, 

Mészáros Károly és Szolga Imre, köszönjük a munkájukat. Még egyszer, hangsúlyozom, hogy ezek 

rendszeres és sok dolgos kezet igénylő feladatok, szívesen fogadjuk mindenki segítségét.  

 



A istentiszteletek körüli segítő tevékenységből két dolgot kell megemlítenem. 

 Egyrészt több évtizedes kitartó, hűséges  kántori szolgálat után Török Gyulát a presbitérium 

felmentette. Köszönjük hosszan tartó, önzetlen munkáját. 2014. tavasza óta a nagy templomban, 

többnyire Körmendy Flórián kántorizál. Itt kell még megemlítenem, hogy ez  év elején a 

presbitérium úgy döntött, hogy a kántorokat alkalmanként 3000 Ft díjazásban részesítjük.  

  A másik a presbiterek istentiszteleti ügyelete; köszönet minden presbitertársamnak az 

alkalmankénti szolgálatért. 

 

 Természetbeni adomány Schmidt Felícia munkája, ő végzi a gyülekezet könyvelését.  

 

A pénzbeli adományok a már lezárt 2013-as évben az előző évhez képes 8%-kal növekedtek. 

Az egyházfenntartói járulékokból 4,8 millió Ft, perselypénzből 3,1 millió forint folyt be. 

Az egyházfenntartói járulék a perselypénz és a bérbeadásból származó 2,4 milliós bevétel az a 

három alappillér amin a gyülekezet gazdálkodása nyugszik. 

 

Ki kell emelnem az egyházfenntartói járulékot, ami egyházunk törvénye szerint önkéntes 

adomány. Azonban, hogy a „mennyi legyen az?” kérdésére esetleges eligazító szám lehet az 

éves nettó jövedelem 1%-a, de minimum 8000 Ft/év/fő, ha ez megoldható. 

 

A fix kiadásaink (lelkészi bérek és járulékai, épületek rezsiköltsége, kántorok juttatása, közegyházi 

hozzájárulások) mellett, újra és újra be kell terveznünk egyéb kiadásokat. 

A közeljövőben megoldandó feladatok: a Dózsa György úton a gyülekezeti ház tetőjavítása, a 

lelkészlakás teraszának vízzáró szigetelése, az templomi orgona nagyjavítás, a parki növényzet 

karbantartása (fakivágások, fapótlások), az újtemplomi paróchia teraszának szigetelése. 

Természetesen, mindez csak több év távlatában megoldható feladat, már csak azért is mert a fent 

vázolt bevételek mellett az állandó kiadásainkon túl éves szinten mintegy 300-400 ezer Ft tudunk 

egyéb dolgokra kifizetni. 

 

A presbitérium nevében köszönöm minden kedves testvérünknek, a veszprémi gyülekezet 

fenntartójának jószívű, hálás adományát. 

 

                                                                                                                    Bognár Béla  

                                                                                           gondnok  

Veszprém 2014 Advent                                               

 

 

ÁDVENTI EVANGELIZÁCIÓ 

 
NOVEMBER 27-ÉN ÉS 28-ÁN ESTE 5 ÓRAKOR EVANGELIZÁCIÓS ESTÉK LESZNEK 
A NAGYTEMPLOMI GYÜLEKEZETI TEREMBEN, AMELYRE SZERETETTEL HÍVJUK A 
GYÜLEKEZET MINDEN TAGJÁT. EZEN SZOLGÁLNAK: NÉMETH PÉTER LELKÉSZ 
BALATONKENESÉRŐL ÉS MOLNÁR CSABA  LELKÉSZ NEMESVÁMOSRÓL. 
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK EZEKRE AZ ALKALMAKRA. JÖJJÜNK ÉS 
HÍVOGASSUNK MÁSOKAT IS! 
 

 

Kárpát-medencei Imanap 

 

Ismét megrendezésre kerül a Kárpát- medencei Imanap alkalma, most december 7-

én, vasárnap este 5 órakor.  Szeretettel hívjuk az alkalomra a gyülekezet minden 

tagját. Helyszíne a nagytemplomi gyülekezeti terem. 

 

 



Látogatás és Befogadás 

 

Az elmúlt nyár sok örömteli testvéri találkozásban bővölködött.  

Ezek közül a gyülekezeti események közül foglalok össze néhányat. Nemcsak másoknak fontos, 

hogy egymástól tanuljunk, hogy vonzó gyülekezet legyünk, hanem közösen formál bennünket 

veszprémieket is az a tudat, hogy a másikra szánt idő számukra lesz ajándék. Így volt ez minden 

alakalommal, amikor hitünk támpontjairól beszélgettünk. A nyár elején francia, a nyár végén 

erdélyi magyar vendégeiket köszönthettünk. Július 11-én elzászi gyülekezetek református 

egyháztagjait hívtuk meg kerekasztal beszélgetésre. Mindannyiunkat foglalkoztatott a kérdés: hogy 

lehet a hitet vonzó módon megélni? Ők is bemutatták missziói gyülekezetüket, meséltek különleges 

kezdeményezéseitekről: az utcamisszióról, a bevándorlók befogadásáról.  

A nyár végén, augusztus 29-én az Élesdi Kajántó Mária Református Gyermekotthon lakói 

látogattak el gyülekezetünkbe. A református árvaházból tizenkét gyermek és öt felnőtt kísérő 

érkezett az új templomba, ahol alkalom nyílott az ismerkedésre, és terített asztal melletti 

beszélgetésre is. A csoport vezetői Nt. Dénes István élesdi lelkipásztor és Dr. Dénes Tamás, a Pro 

Sanitatus Egyesület elnöke voltak. A tavalyi év hagyományait követve újra vendégül láthattunk egy 

csoport református fiatalt a határokon kívül rekedt magyarságból. Közös játék és imádság után a 

vacsoraasztalnál tovább folytatódott a jó hangulatú, kötetlen beszélgetés.  

 

Október 12-én a celldömölki reformátusok az egész napot velünk töltötték: a kicsi, de összetartó 

gyülekezet összefogott, hogy istentiszteletre és veszprémi városnézésre eljöjjenek hozzánk. 

A nyár felejthetetlen élményei közé tartozott még a következő két program. 

Július 17-22-e között 55 fő az erdélyi testvérgyülekezetünket, a Sepsiszentgyörgy-Szemerjai 

Egyházközséget látogatta meg. Az egész úton, – még ha nehéz sorsú családokkal, gyermekkel 

találkoztunk is, – azt élte át a gyülekezeti csoport, hogy olyan reménység, elszántság van az ott élő 

testvéreinkben, amely szétfeszíti a határokat és boldogsággal fertőzi meg környezetét. Bízunk 

benne, hogy ebből a szeretetből jövőre mi is visszaadhatunk valamit! 

Az ifjúsági csoport 8 tagja két hétre Angliába és Wales-be látogatott. Hálásak vagyunk a 

Kongregacionalista Egyház vezetőségének, az angol ifjúsági iroda elnökének, Stephen Howardnak, 

aki úgy állított össze a programsorozatot a 

fiatalok számára, hogy kicsi és nagyobb 

gyülekezetek életébe is betekintést nyerjenek, és 

az utazás spirituális utazássá váljon. Bármit 

teszünk is, bárhová megyünk is mindig Isten előtt 

kell feltennünk a kérdést: hová akar vezetni 

bennünket Isten? A találkozásokkal Isten a 

szívünket is szélesebbre kívánja nyitni: Minden 
ajtónyitás és ajtócsukás alkalmával, minden 
elinduláskor és megérkezéskor, minden 
vendégfogadás és búcsúzás idején, Isten 
szent neve dicsértessék.    
A gyülekezeti találkozókról részletes beszámolók 
olvashatók a www.kalvinpark.blogspot.hu oldalon.

   

                    Závodi Zsuzsanna lelkész 
                                                                             

N Ő S Z Ö V E T S É G  
 
A Dunántúli Református Nőszövetség megalakulásának huszadik évfordulóját ünnepelte Pápán 
2014. november 08-án. Veszprémből öten vettünk részt az ünnepségen. A templomi áhítaton 
Steinbach József püspök úr a napi újszövetségi ige alapján beszélt az állandó, hűséges szolgálatról, 
amit a Nőszövetségnek a „legevangéliumibb” közösségnek meg is köszönt. 



A Teológia nagytermében folytatódó konferencián Köntös László főjegyző az amerikai gyülekezeti 
emlékeiről, Bellai Zoltán főtanácsos a kaposvári nőszövetségi munkákról számolt be, és a 
nőszövetségek gyülekezetépítésben végzett sajátos szolgálatáról, feladatáról beszélt.  
Egyházkerületünk Nőszövetsége megalakulásakor már 25 gyülekezetben volt nőszövetség, jelenleg 
18 működik. Márkus Mihályné, volt elnöknő tevékenységünkről, az évi egy két konferenciájukról 
számolt be. P Tóthné Szakács Zita országos és dunántúli elnökünk a további feladatokra hívta fel a 
figyelmet Ruth és Naomi példája alapján. 
A magyarországi kerületi és Kárpát-medencei testvér – nőszövetségek köszöntései zárták a 
konferenciát. 
A veszprémi református nők már 1886-tól az 1948-as feloszlatásig szervezetten vettek részt a 
gyülekezeti munkában. Nálunk 1993. január 14-én alakult újra a Nőszövetség. Az idők folyamán 
voltak, akik elköltöztek, vagy betegség és elhalálozás miatt is létszámunk nagyon megfogyatkozott. 
Szeretettel hívjuk és várjuk nőtestvéreinket a csütörtök délutáni együttlétünkre.  
 
                                                                                                                      Juhász Lórándné 
                                                                                                                    a nőszövetség tagja  

HITOKTATÁS 

 
Kedves Testvérek! A hitoktatásban a műlt tanévben komoly változások történtek. Magyarországon 

is elindult a kötelezően választható hit és erkölcstan oktatás. Felmenő rendszerben lett bevezetve. az 

első és az ötödik osztályban. Ettől a tanévtől pedig már van a 2. és 6. osztályban is. A szülőknek 

választani kellett, hogy a gyermekük hittanra jár-e, vagy erkölcstanra? Arra buzdítottuk és buzdítjuk 

a szülőket, hogy a hittant válasszák. Jövőre már a 3. és 7. osztályban is lesz hit és erkölcstan 

oktatás.Városunk minden iskolájában működik a hitoktatás ebben az új formában. Nagyon jó 

lehetőség ez a gyerekek részére, hogy helyben, az iskolában, órarendi órában részesedjenek a 

hitoktatásban. Buzdítjuk a szülőket továbbra is, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, gondolva a 

kereszteléskor tett fogadalmukra. Természetesen azokat a gyerekeket is szeretettel várjuk, akik még 

nincsenek megkeresztelve. A Szilágyi Erzsébet keresztény általános iskolában is történt változás. Új 

hitoktatónk itt Hajmássy Katinka, aki elsőtől hetedikig oktatja a gyerekeket. /A nyolcadikas, 

konfirmációi csoport továbbra is férjemhez tartozik./ Szeretettel köszöntjük új hitoktatónkat, aki 

egyébként veszprémi és gyülekezetünkben konfirmált. Isten áldását kérjük munkájára és életére. 

 

                                                                                     Niederhoffer Zoltánné 

                                                                                     lelkész-hitoktató 

 
E g y h á z f e n n t a r t ó i  j á r u l é k ,  a z  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, teljes egészében. 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 és minimum 8 ezer forint. Ez egyházjogi kategória is, azaz az egyháztagság 

feltétele. Ugyanakkor mindig jól jön, az anyagilag gyengébb nyári hónapok után, az, 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.  

A Presbitérium egyébként úgy határozott, hogy a költségek csökkentése és az adminisztráció egyszerűsítése 

miatt a körlevélbe csak egyházközségi csekket teszünk. Aki mégis alapítványra szeretne fizetni, külön kérje 

a csekket erre a templomokban. Külön is buzdítjuk azokat a fiatalokat, akik a konfirmáció után már 

felnőttek lettek, és saját jövedelemmel rendelkeznek, hogy az egyházfenntartói járulék befizetésével 

lépjenek a felnőtt egyháztagok sorába. Nem tudjuk nélkülözni az ő hozzájárulásukat sem. Az idősek 

idővel elmennek sajnos közülünk, fontos, hogy a fiatalok helyükbe lépjenek az egyház fenntartásában. 

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! 

 

  Cserkészet 

Az idei év elején cserkészcsapatunk három lelkes tagja nekivágott, hogy őrsvezetői képesítést 

szerezzen. Ravetzky Blanka, Gál Bálint és Papp Kristóf az I. és a X. cserkészkerület által közösen 

szervezett képzésen vett részt. Ez Magyarországon a legnívósabb őrsvezetőképzőnek tekinthető, 

hiszen ehhez a két kerülethez tartozik Buda és Pest összes cserkészcsapata. A tavaszi félév során 

négy hétvégi alkalmon vettek részt a jelöltek, illetve otthon önálló feladatokkal is készülniük kellett, 

hogy nyáron a 10 napos kiképző táborban is megmérethessék magukat. A tábor után további otthoni 

feladatok jöttek és maga a képzés is csak októberben egy utóhétvégén zárult. A három veszprémi 

református jelölt sikerrel vette az akadályokat, mindannyian megszerezték a képesítést. 

Elhivatottságuknak köszönhetően nagyobb felelősséget vállalnak a cserkészcsapat munkájában, 

hiszen vezetett cserkészekből vezetőkké váltak. Ezúton is kívánom nekik, hogy leljék meg 

örömüket a szolgálatban. Vezetői munkájuk nemcsak a csapat és a fiatalabb cserkészek életére 

lesznek hatással, hanem saját személyiségük további fejlesztésére is számos lehetőség nyílik. A 

képzés teljesítése tehát csak az első lépések egyike volt ezen az úton.  

A cserkészcsapat idén nyáron Parádsasvár mellett töltötte 10 napos nyári táborát. A Mátra vonulatai 

között a Gilice réten a budafoki cserkészekkel együtt vertük fel sátrainkat. A két csapat kapcsolata 

immár több mint 10 évre nyúlik vissza, olykor-olykor egy közös programon találkozunk a régi 

ismerősökkel, illetve az új tagokkal. Ebben az évben ez a nyári táborban valósult meg. A veszprémi 

csapatból idén két őrs tagjai is elsőtáborozók voltak. Újoncaink hamar hozzászoktak a „nomád élet” 

légköréhez, mindennapjaihoz. A tábor keretmeséje Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye 

volt, a 10 nap során az egri várvédők szerepébe bújhattunk. Habár az időjárás nem mindig 

kedvezett, tartalmasan tudtuk eltölteni az időt. A tábor építése, szépítése mellett 

megismerkedhettünk a környék növény- és állatvilágával, népdalokat és új játékokat tanultunk, 

megnéztük, hogy miként alkotnak a parádsasvári üveghuta dolgozói, a lelki napon pedig még egy 

erdei Istentiszteletet is tudtunk tartani. A táborhelyről elindulva egy kétnapos túra során a 

Kékestetőre is felkapaszkodtunk. Az utolsó napon a sátrak bontását, a felszerelés összepakolását és 

hazaszállítását az idősebb cserkészeknek rutinjának köszönhetően gördülékenyen vezényeltük le. A 

rétet, ami 10 napig szállást nyújtott nekünk, igyekeztünk rendben magunk mögött hagyni. 

Ősz eleji toborzásunk eredményeképpen a cserkészcsapat három új őrssel gyarapodott, újdonsült 

őrsvezetőink, Blanka, Bálint és Kristóf meg is kezdték a tényleges őrsvezetői munkát. A Dózsa 

György Általános Iskola igazgatósága a cserkészet támogatását fejezte ki azzal, hogy lehetőséget 

biztosított nekünk az iskolában toborozni, illetve helyszínt is rendelkezésünkre bocsát őrsi 

foglalkozások megtartásához.  

Az őszi félév során az őrsi foglalkozások mellett a szokásos csapatszintű programok is 

megszervezésre kerültek/kerülnek. Október elején Tihanyban túrázott a csapat, az október 23-i 

hétvégén pedig őszi táborba mentünk Borzavárra. Megemlékeztünk az 1956-os eseményekről és 

Zirc városával ismerkedtünk meg jobban egy rövid túra után. Terveink szerint a félév során még 

egy kézműves nap alkalmával hangolódunk az adventi várakozásra, illetve részt veszünk a 

veszprémi és Veszprém környéki cserkészcsapatok focirangadóján, a Mikulás-kupán. 

                                                                                                       Imreh György csapatparancsnok 



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 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  
 
Adventi teadélután december 14-én édvent 3. vasárnapján du. 4 órakor az újtemplomban 
Szeretetvendégség idősek és egyedülállók számára december 21-én, vasárnap délután 3 
órától a gyülekezeti terember /Dózsa Gy. u. 22/. 
Advent 4. vasárnapján, december 21-én, délelőtt 10 órakor az állami iskolák hittanos 
gyermekeinek karácsonyi ünnepélye a nagytemplomban 
Szenteste:     15ó Istentisztelet a nagytemplomban a szilágyi iskolások karácsonyi                                                       
műsorával          / Új időpont!  Új időpont!  Új időpont! /  
                           16ó Istentisztelet gyermekek karácsonyi ünnepélyével - újtemplom 
   
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 
  

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 


