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 „Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 
emberekhez jóakarat.”            Lukács 2,14 
  
  
 

  
Dicsőség mennyben az Istennek, békesség földön az embernek 

 
 
Te melyik bolygóról jöttél, hangzik el a kérdés a világirodalom egyik klasszikusában a 
Kis herceg című regényben. A regény és a film látszólag a gyerekeknek készült, 
valójában mindenkihez szól az emberi életről. A gyerekek még csak-csak tudnak egy 
nyelvet beszélni és úgy viselkedni, mintha egy bolygóról valók lennének, a felnőttek 
már sokkal ritkábban. A létért való küzdelemben megkeményedett szívek nehezen 
nyílnak meg bárki és bármi előtt. A költő is azon elmélkedik, hogy vajon a Szíriusz 
van- e tőle távolabb, vagy a másik ember? /Tóth Árpád/. Az egy vérből teremtetett 
emberiség tagjai távol kerültek egymástól. A kétezer éves keresztyénség kulturális 
területén azt várnánk, hogy minden jobban van. Lehetne, de az a kultúra, amit 
megteremtettünk sok tekintetben ellenünk dolgozik. Mert szép dolog az egyén 
szabadsága, de ha abból csak egymás és a világ kizsákmányolása következik, akkor 
ott valami baj mégis csak van. Igen újra és újra meg kell hallani az Isten hívását, 
szavát, amellyel minket kérdez: Ádám hol vagy? Tényleg a lét melyik bolygóján vagy? 
Az önhatalmúság, az önimádat, az önző habzsolás, az öncélú tudás, vagy éppen az 
önfeláldozó munkád során a kiégés határán? 
Hol vagy ember? 
Karácsonykor Isten maga jött el hozzánk az Ő Fia által, hogy megkérdezzen 
bennünket. Ember hol vagy? És hogy elhívjon: Jöjj és kövess engem! Nagyon 
egyszerű lenne most a Kis herceg személyében Jézust sejtetni, de nem kell tennünk, 
mert megtette ezt a könyv írója maga. Igen Jézus a Herceg a Király Fia. 
Azért jött, hogy minket megváltson, megszabadítson onnan, ahonnan a magunk 
erejéből soha meg nem szabadultunk volna, a bűn és a halál rabságából. 
Francois Villon sorai is erről szólnak: 
„- Balgán játszottunk mindahányan, 
s az évek szálltak, mint a percek, 



véred kiontott harmatával 
irgalmazz nékünk, Jézus Herceg!” 
Mi az, ami nehézzé teszi a leborulást Isten előtt? A dicsőség. A dicsőség utáni hiú, 
balga vágyakozás gyötri az ember életét és akadályozza az Isten előtti leborulást. A 
dicsőség utáni vágyakozás gátolja az alázatot. Az alázat útjára nehéz rálépnünk, 
pedig csak ez az út vezet a mennyei dicsőségbe. 
Ne játsszuk tovább az önmegváltás hiú dicsőségkereső játékát, boruljunk le őelőtte, 
s kérjük: Irgalmazz nékünk, Jézus Herceg! 
Egyedül Istené a dicsőség - hangzik a jelmondatunk. Könnyű ezt felírni, könnyű ezt 
kimondani, de nehéz megélni. Pedig ha ezt megéljük, és alázattal elfogadjuk a 
megváltás ajándékát, akkor lesz miénk a keresett, hőn áhított békesség. 
Igen dicsőség a mennyben és békesség a földön. Valósítsd meg ezt az életedben és 
meglátod, lesz új életed. Karácsony megajándékozott tégedet a mennyei ajándékkal.    
                                                                                                                          Ámen 
 
                                                                                                                     Niederhoffer Zoltán 

                                                                                                                        lelkész 
 
                                          

Ádventi szeretetvendégség 
 

December 13-án, ádvent 3. vasárnapján délután 3 órakor szeretetvendégséget 
tartunk a /nagytemplomi/ gyülekezeti teremben.  Szeretettel hívunk és várunk 
mindenkit, a gyülekezet minden tagját 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 adventtől, adventig 
 
„Egy pillant s kész az idő egésze” (József Attila) 
 
Idősödvén, egyre rövidebb már ez az az ádventtől ádventig tartó pillanat. Hiszen 
most volt, hogy a számítógép billentyűzete fölé hajolva az előző beszámolómat 
pötyögtem! 
Egy villanás volt ez az idő. Mi történhetett egy szempillantás alatt? Mit csináltunk, 
mit csináltam?   A napi rutin, hétről hétre az egyházközségi pénztár gondozása, az 
adminisztratív ügyek intézése az elnök lelkésszel együttműködve, a kisebb nagyobb 
teendők összehangolása. 
Bár a folyó évről a zárszámadásunk csak februárra készül el, gazdálkodásunkról azt 
mondhatjuk, hogy kiegyensúlyozott. Kiadásainkat folyamatosan fedezik a keletkező 
bevételek. Igyekszünk úgy  sáfárkodni a ránk bízott javakkal, hogy az állandó 
költségeken (bérek, fenntartási és rezsidíjak, hitéleti kiadások, diakónia, közegyházi 



kiadások) felül, csak olyan extra kiadásokat tervezzünk, amelyek nem terhelik túl a 
költségvetést. 

- Idén tavasszal, a lelkészlakás teraszának vízszigetelésének meghibásodása 

miatt az gyülekezeti terem beázott itt egy javító festést kellett csinálnunk. 

Egyelőre a terasz vízszigetelése csak egy ideiglenes fóliaborítással védett, még 

meg kell csináltatnunk. 

 

- A templom parkjában szükségessé vált néhány elöregedett, beteg kiszáradt, a 

környezetére veszélyes fa kivágása, ezt nyáron megoldottuk. Négy fát 

távolítottak el a szakemberek. 

 

- Visszakerültek a nagytemplomi parókia falára, a felújítások miatt levett 

márvány emléktáblák. Azért húzódott az visszaszerelés, mert bizonytalanok 

voltunk abban, hogy a felújítással a falra került 8 cm –es  szigetelő borításon, 

milyen technikával oldható  meg biztonsággal,  a szigetelés sérülése nélkül, a 

visszahelyezés. Aztán végül sikerült elkerülnünk, hogy külön emlékfalat 

építsünk, mert találtak a szakemberek egy olyan rögzítési módot, amivel a régi 

helyén felszerelhetőek lettek. 

 

- Ez év nyarán vendégül láttuk a Sepsiszentgyörgy,  szemerjai gyülekezet 50 fős 

küldöttségét. A vendéglátásban oroszlánrésze volt azoknak a családoknak, 

akik szállást adtak a vendégeknek. Köszönjük az önzetlen együttműködést. Az 

együttlét egymást gazdagító, örömteli eseményeiről most nem szeretnék 

beszámolni. Ezek bizonyára, az egymás közti beszélgetéseinkben újra és újra 

előjönnek. 

 

Visszatekintve, bizonyos szempontból, ugyancsak „egy pillanat” lehetett az a 20 év 
amelyet nagytemplomi lelkészeink a veszprémi református gyülekezettel együtt 
töltöttek, együtt dolgoztak, együtt imádkoztak. Húsz éve, 1995. szeptemberében 
iktattuk be, veszprémi szolgálati helyükön Erzsike Nagytiszteletű Asszonyt és 
Niederhoffer Zoltán Nagytiszteletű Urat.  A gyülekezet a november 22.-i 
istentiszteleten köszöntötte a lelkészházaspárt:  „ Megáldjon téged az Isten a Sionról 
kegyelmesen, ki teremtette az eget, a földet és mindeneket” énekeltük közösen, 
hálát adván az erőért és kitartásért, amit munkájukhoz kaptak. 
Végül köszönet és hála, minden testvérünknek, akik adományaikkal és személyes 
munkájukkal hozzájárultak a gyülekezeti élethez. Hiszen, közismert, hogy az 
egyházközség anyagi bázisa a „jókedvű adakozók”-tól kapott egyházfenntartói 
járulék. 
 
                                                                                                               Bognár Béla 
                                                                                                                  gondnok                                                                                        
2015.12.02. 



 

Kárpát-medencei Imanap 

 

Ismét megrendezésre kerül a Kárpát- medencei Imanap alkalma, most december 6-

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

tagját. Helyszíne a nagytemplomi gyülekezeti terem. 
 

A hittanórák ajándéka 
 
Több mint két éve minden városi iskolában tartunk hittanórákat a református 
gyerekeknek. Nagy öröm látni őket, hogy futnak, készülnek a hittanórára. A 
gyerekek mindannyiunkat tanítanak, hogy ne 
fogyjon ki az öröm belőlünk.  
S mindig vannak olyan kisiskolások, akik 
magunktól jelentkeznek, hogy szolgáljanak a 
családi istentiszteleteken. Már ismerik a szót, 
hogy szolgálat. Figyelni és figyelmességet tanulni 
vagyunk együtt a hittanórákon. Jót adni – Isten 
ajándéka az életünkben és ezt megtanulni egy 
egész élet feladata, nem lehet elég korán 
elkezdeni. Van, aki furulyával, van aki az 
énekhangjával, van aki a maga választotta 
verssel érkezik az istentiszteletre.  
A hittanórákon sokszor beöltöznek egy-egy 
kendő, kard vagy korona segítségével Mózesnek, Izsáknak vagy Rebekának... 
Ezek a szerepjátékok is közel hozzák a Biblia világát, hogy Istennel sokkal 
könnyebb megtalálni saját lelki békénket. A hittanórán nem a versenyszellem, a 
rivalizálás  szelleme uralkodik. Együtt tanuljuk, gyerekek és hitoktató, hogy egy 
kicsit kilépjünk a megszokott, küzdőtérré alakult világ formuláiból.  
A kicsik szemével is látnunk és láttatnunk kell Isten munkáját, mert az ő szívünk 
tele van lelkesedéssel. Egyik alkalommal, amikor az Éden kert állatairól tanultunk, 
mindenki elmondta, hogy neki melyik a kedvenc állata a teremtett világból, és miért 
az. Az egyik kisfiú egy pillanat alatt elképzelte magát az idilli Paradicsomban és azt 
válaszolta, hogy „az oroszlán a kedvencem, 
mert akkor még nem volt vérszomjas vadállat.” 
Ha gyermekeink megkapják ezt a látást, akkor 
a felnövekvő generáció azt a békés Istent is 
meg fogja látni, aki a vadság helyett szelíden 
jön.  
Karácsony ünnepében is erre készülünk.  
Két program is erről szól Kálvin János parki 
templomunkban. 
December 12-én szombaton 15 órától adventi 
teadélután és kézműves foglalkozás. 
December 24-én, Szenteste 16 órakor az 
ünnepi istentisztelet keretében gyermekműsor. 
A gyermekekkel közösen mondjuk el az önmagát megüresítő Isten történetét, aki 
egy olyan világba érkezett, ahol az ünnepet pénzben mérik. Hisszük, hogy másként 
is lehet. Isten ajándéka egy gyermek, Isten ajándéka vagyunk egymásnak!  
Karácsony készül emberek 



Szépek és tiszták legyetek 
Súroljátok fel lelketek, 
csillogtassátok kedvetek, 
legyetek újra gyermekek,  
hogy emberek lehessetek! /Wass Albert/ 
 

        Závodi Zsuzsa lelkész 

 

  
N Ő S Z Ö V E T S É G  

 

 Pár mondat a Nőszövetség életéről 
Megvagyunk, és próbáljuk ellátni feladatainkat. Öregszünk és fogyatkozunk. 
Szívesen látnánk fiatalabbakat a köreinkben. Természetesen jó híreink is vannak. 
Például májusban a Siloám Otthonban volt nőszövetségi konferencia. Nagyon jó 
előadásokat hallgattunk. (Dr Békefi Lajos: „A reformáció korának nagyasszonyai. 
Sárközy Erika: „Az egyházzenész Schweitzer Albert tevékenysége”, Veresné Simon 
Ida: „Megemlékezés a 100 éve történt örmény népirtásról”). Még a nyár elején az 
Országos Nőszövetség közgyűlésére utaztunk Budapestre. 
Október elején Győrben Ökumenikus Női Találkozón vettünk részt. „Isten rendje az 
oktatásban, nevelésben” címmel hangzottak el előadások. Az előadók lelkésznők, 
iskolai lelkésznő voltak (baptista, evangélikus, református), a hallgatók pedig szülők, 
pedagógusok, nagyszülők. Az előadás után csoportbeszélgetésen vettünk részt. 
A Református Nőszövetség kezdeményezésére jött létre a Kárpát-medencei Imanap, 
melyet minden évben december 5-én, ebben az évben december 6-án tartunk meg 
a Kárpát medencében. Célja, hogy a környező országokban élő gyülekezetek közösen 
imádkozzanak a magyar nemzet egységéért, lelki épüléséért. 
A mi gyülekezetünkben is december 6-án, vasárnap a délután 5 órai istentiszteleten 
teszünk eleget a felhívásnak. Még előttünk van a karácsonyi szeretetvendégség, 
gyerekek karácsonyi csomagjainak elkészítése és közben készülődünk… 
Áldott, békés, szeretettel teli készülődést kívánunk a közelgő ünnepekre, 
gyülekezetünk minden tagjának! 
 
                                                              A Nőszövetség nevében:  Vajna Erzsébet  
  

A tábor örömei 
 
Ez év júniusában, az előző tanév befejezése után napközis tábort tartottunk a 
hittanos gyerekek számára a gyülekezeti teremben. A gyerekek több mint harmincan 
voltak és nagyon jól érezték magukat. Reggel áhítattal kezdődött a program, majd 
egy kis mozgás után jött a tízórai. A tízórai után énektanulás következett majd pedig 
kézműves foglalkozás volt. A kézműves foglalkozást követően pedig német és angol 
nyelv gyakorlására került sor. Eközben megérkezett az ebéd is, amit a teremben 
tálaltunk s az éhes gyereksereg nagy megelégedéssel fogyasztott el. A csendes 



pihenő alatt stranddá változott a nagyterem és itt plédeken heverészve nekik való 
építő jellegű filmet néztek meg a gyerekek. A pihenő után jött a sport majd pedig az 
uzsonna. Az uzsonna után, aki akart még játszott egy kicsit, majd pedig az értük jövő 
szülőkkel szépen elszállingózott a gyereksereg. 
A segítőkkel elrakodtunk, mosogattunk, hogy másnap ismét rend fogadja a 
táborozókat.  
Volt olyan kis táborozó, aki az új tanév elején többször is megkérdezte, hogy jövőre 
is lesz-e tábor, és hogy jöhet-e? Igen lesz, és szeretettel várunk minden hittanos 
gyermeket. 
Áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánva, 
 

 

                                                                                         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 

személyenként. 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! 



A 2015-ös cserkészév 

Az elmúlt év is eseménydúsan telt a Bátorkeszi István Cserkészcsapat életében. Az iskolai 

tanítási időszakban heti rendszerességgel találkoztak, találkoznak a gyerekek az őrsi 

gyűléseken. Az őrsi alkalmakon kívül természetesen csapatprogramok is színesítették a 

cserkésznaptárt.  

Az év első közös alkalma a korcsolyázás volt. Januárban a veszprémi jégpályán 

gyülekeztünk, ahol kicsik és nagyok egyaránt jókedvvel csúszkáltak a jégen.  

Március 15-én Dörgicse és Szentantalfa között túráztak a cserkészek. A sok kiscserkész 

miatt csak rövid távot kellett legyőzni, ennek ellenére élményekben gazdagon telt a nap, 

még az 1848-as eseményekről is megemlékeztünk.  

Húsvét hétfőjén a hagyományokat ápolva felkerekedtek a cserkészfiúk és vödrökkel, 

szódásszifonokkal sorra meglátogatták a lányokat, akik a locsolásért piros tojásokkal 

kedveskedtek. Természetesen az idei évben is új locsolóvers dukált, a reggeli indulás előtt 

sok fejtörés árán találták ki a fiúk az új költeményt.  

Április egyik hétvégéjén zajlott a tavaszi táborunk. Vinyén szállt meg a csapat 2 éjszakára. 

A kalózos keretmese során elásott kincset kerestünk, amit a tábor végén meg is találtunk. A 

dobozban a sikeres próbázók próbajelvényei lapultak. A táborban ugyanis 11 kiscserkész és 

4 újonc adott számot cserkésztudásáról a próbaállomásokon. Az esti tábortűz során 

kiscserkészígéretet, illetve cserkészfogadalmat tettek a már hivatalosan is a csapat tagjaivá 

vált próbázók. 

Májusban a Tekeres-völgyben a szülőkkel közösen eltöltött játékos délutánt követően 

szüleik előtt is elmondták a gyerekek ígéretüket, fogadalmukat. Ezen az alkalmon kapták 

meg nyakkendőiket is, amiket azóta is büszkén hordanak cserkész programokon. 

A tanév végén évzáró foglalkozást tartottunk a Betekints-völgyben. Itt is játékosan telt a 

délután, este pedig a Gulya-dombon tábortűzzel zártuk a „cserkész-tanévet”. 

A csapat 10 napos nyári tábora Pilisszentlászló környékén volt, a Kárpát-forrás közelében. 

Meglepetésünkre idén egyszer sem áztak el sátraink, még reggelente sem volt harmat a fák 

között. Az országos szintű hőségriadók könnyen átvészelhetők voltak az erdőben. A tábor 

programokban gazdagon telt. Az első napok építkezései után sportnap, kézműves nap, lelki 

nap, túra, próbázás, falukutatás és még sok más is színesítette a tábori életet. A nyári tábor 

során mindig felkerekedik a csapat egy 2 napos túrára. Az idei portya több tapasztalt 

cserkész szerint is a legszebb volt az elmúlt évek során. A nyári táborban is szerveztünk 

próbát, a Hópárduc és a Cinege őrs tagjai mentek végig a Julianus-próba akadályain. 

Szeptembertől, az új tanévben ismét elkezdődtek az őrsi foglalkozások, az új cserkészév 

nyitányaként szeptemberben Csesznek környékén túrázott a csapat. 

Októberben Fenyőfőn töltöttük el őszi hétvégénket. A szállásra kalandosan érkeztünk, 

Bakonyszentlászlóról sötétben gyalogoltak át a cserkészek. 

November közepén kézműves délutánon találkozott ismét csapatunk. Az adventi és 

karácsonyi ünnepkörrel kapcsolatos apróságokat készítettek a gyerekek. 

Decemberben a Szent Imre Cserkészcsapat rendezi a Mikulás focikupát, erre készülnek 

őrseink, reméljük idén is szép eredményeket érünk el a tornán. Az év utolsó 

csapatfoglalkozásán, 19-én megajándékozzák egymást a csapattagok és együtt hangolódunk 

karácsony ünnepére. 

Az elmúlt időszak a IV. cserkészkerületben is változásokkal telt. A kerület eddigi működési 

területe bővült, így Veszprém és Fejér megye mellet már Komárom-Esztergom megye 

cserkészcsapatai is a mi kerületünk tagjaivá váltak. A márciusi kerületi küldöttgyűlés új 

vezetőséget választott, az új 3 tagú elnökség nemesvámosi, illetve veszprémi kötődésű. A 

változásoknak köszönhetően a cserkészkerület élete is felpezsdült az idei évben. 

 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 családi 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  
 
  
Szeretetvendégség a gyülekezet minden tagja számára december 13-án, vasárnap 
délután 3 órától a gyülekezeti terember /Dózsa Gy. u. 22/. 
Advent 4. vasárnapján, december 20-án, 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 


