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 „Őrhelyemre állok, odaállok a bástyára, figyelek, várva hogy mit 
szól hozzám és mit felelel panaszomra.”              

Habakuk 2,1 
  

A bástyán 
 
Tudom, nem szokványos karácsonyi igeként az, amelyet ezen áhítat alapigéjének 
választottam. A helyzet sem szokványos, amelyben gyülekezetünk volt és van 
ezekben az években. Az a veszprémi református egyház, amely történelmének egy 
részében egyetlen templommal sem rendelkezhetett, - mert éppen akkor be volt 
tiltva református vallásgyakorlás a városban -, most két templommal rendelkezik, és 
íme, már két önálló egyházközséggel. Az elmúlt évek kiemelkedő feladata volt az új 
egyházközség megalapítása, amely sikeresen elvégeztünk. A Veszprémi Református 
Egyházközség saját területén belül alapított egy új egyházközséget, a Kálvin János 
parki Református Egyházközséget a Budapest út közepe és a Jutasi út közepe által 
határolt területen. Ezért az alapító egyházközség nevét – az egyházi törvények 
előírása szerint – meg kellett változtatni. Új nevünk a Veszprém – Nagytemplomi 
Református Egyházközség lett. A veszprémi reformátusoknak lehetőségük volt, hogy 
szabadon válasszák meg azt, hova akarnak tartozni. Ezt a körlevelet már csak azok 
kapják, akik a Nagytemplomot választották. Köszönöm mindenkinek, aki hűséges 
maradt a Nagytemplomhoz, a történelmi református egyházközséghez. Mi visszük 
tovább a veszprémi reformátusság történelmi örökségét. Mi visszük tovább azoknak 
az örökségét, akik hűségesen megmaradtak a bástyán. Hiszen történelmünk szinte 
szakadatlan küzdelem volt a megmaradásért. Ebben a történelemben jó ideig a 
reformátusság szó szerint a bástyán volt, hiszen a 16. és 17. században, amikor is 
Veszprém végvár volt, a reformátusok védelmezték a várat és a keresztyénséget. Ők 
voltak a végvári vitézek, a bajvívók, akik vérük hullajtásával, életük feláldozásával is 
védték azt a talpalatnyi keresztyén földet itt szemben a veszprémi sziklára épült 
várban. Amikor 1629-ben, a jelenlegi bíróság helyén felépült az első saját építésű 
református templom a városban, a vitézek között mindenki református volt kivéve a 
várkapitányt. A szabad vallásgyakorlással rendelkező végvári vitézek védelmezték a 
várat és a reformált keresztyénséget. Őrállók voltak a vártán. Az ő utódaik vagyunk 
mi maiak, akik ismét ott állunk a bástyán, szívünkben sokféle gonddal, panasszal, 



mint egykor Habakuk próféta. Ma is vannak ellenségeink. Nem a törökök, hanem a 
hitetlenség, közöny, elvallástalanodás, nihilizmus. Ez vesz körül bennünket. S mi is 
ott állunk a bástyán és várjuk Istent, várjuk, hogy mit szól a panaszunkra. 
Úgy vagyunk, mint egykor az a végvári katona, aki mindennapjaiban megélte, hogy 
néha se pénz, se posztó, de fölötte ragyognak a csillagok, az éjszakai őrségben, a 
Bakony rengetege felől zúg a szél, és ő ott van a helyén. Az ő helyén, a jó helyen. 
Isten ott szól hozzánk, ahol vagyunk. 
Karácsony meglepte a világot. Isten itt szólalt meg a világban, mégpedig úgy, hogy 
egyszülött fiában testté lett. Ez a hang kezdetben még halk volt, majd amikor eljött 
az idő olyan erős lett, hogy a világ hatalmasai úgy gondolták elő kell venniük a 
kalapácsot, és el kell némítaniuk. Nagypénteken úgy vélték, hogy ők győztek, vége a 
hangnak. Húsvétkor azonban rá kellett döbbenniük, hogy vesztettek, mégpedig 
végérvényesen. A meghalt és feltámadott Jézusról szóló örömhír hatalmas 
harsogással csendült bele a világ életébe, úgy hogy ma is hangzik ez.  
Ma, különösen itt Európában úgy tűnik, hogy a keresztyénség hangja elhalkult. 
Elbizonytalanodott egyházak, elvilágiasodott keresztyének. Mégis igaz az Ige szava, 
ott állunk az őrhelyünkön. Amit pedig megértünk az Úr szavából, az által élünk. Az 
igaz ember hite által, hangzik a fenti ige folytatása. Igen élünk hitből, hit által. Hívők 
vagyunk, azaz hűségesek.  
Azzal kezdtem, hogy megköszöntem a maradók hűségét. Igen köszönöm 
mindenkinek a nagytemplomhoz való ragaszkodását és köszönöm azt a hűséget is, 
amely egyházunknak szól, és mindenek fölött az egyház Urának, a Szentháromság 
Egy Örök Istennek. 
Kívánok mindenkinek áldott, békés, boldog karácsonyi ünnepeket! 
 
                                                                                                  Niederhoffer Zoltán 
                                                                                                          lelkipásztor 
 
 

Ádventi szeretetvendégség 
 
December 16-án, ádvent 3. vasárnapján délután 3 órakor szeretetvendégséget tartunk a 
/nagytemplomi/ gyülekezeti teremben.  A szeretetvendégségen előadást tart Márkusné Vörös 
Hajnalka a veszprémi Jeruzsálemhegy történetéről.  Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, a 
gyülekezet minden tagját erre az alkalomra. Kérjük, hogy akinek számára a közlekedés gondot 
okoz, jelezze azt Horváth Tamás presbiter testvérünknél, aki azt meg fogja szervezni. Telefonszám: 
06205717881 
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 „Uram, te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre” Zsolt. 90,1 

Kedves Testvérek! 

A hagyományoknak megfelelően gondnoki tisztségemből adódóan először írom e 

sorokat a Jeruzsálemhegyi Harangszóba. A 2018. esztendő több tekintetben hozott  



 

jelentős változást gyülekezetünk életében. A tavaly megtartott választások 

eredményeképpen 2018. január 01-ei hatállyal kezdte meg 6 éves szolgálatát az új 

presbitérium és ugyanezen nappal fejezték be tevékenységüket azok a presbiterek, akik 

újbóli tisztséget már nem vállaltak. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy 

köszönetet mondjak mindnyájuknak áldozatos, több éves szolgálatukért. Külön köszönet 

elődömnek Bognár Béla gondnok úrnak mindazért a támogatásért, példamutatásért, amit 

a gondnoki teendők átadás-átvétel alatt nyújtott és azt követően is nyújt mind a mai 

napig.  

Nem túlzás, ha történelmi jelentőségű változásnak, épülésnek nevezzük azt, hogy a 

Veszprémi Református Egyházmegye a I/1/2018 számú határozatával jóváhagyta 

presbitériumunk döntését, miszerint a Veszprém Református Egyházközség saját 

területén, az új templomi gyülekezet részen, egy új egyházközséget alapít. A több 

hónapos egyházjogi eljárást követően, 2018. szeptember 01-ei hatállyal megalakult a 

Veszprém- Kálvin János Parki Református Egyházközség, amivel egyidőben az alapító 

neve Veszprém- Nagytemplomi Református Egyházközségre változott. Fontos 

hangsúlyozni, hogy jogi és lelki értelemben sem szét, vagy külön válásról, hanem az 

önállóságra megérett új gyülekezet alapításáról beszélhetünk. Az alapítás történelmi 

jelentősége abban rejlik, hogy Veszprémnek immáron két önálló református gyülekezete 

van, amire mindezidáig még nem volt példa a reformációt követő évszázadokban. 

HÁLA LEGYEN ÉRTE. Kívánom, hogy a két gyülekezet testvéri szeretetben, egymást 

erősítve, támogatva tudjon Istennel élő közösségben munkálkodni és növekedni. 

A növekedés alapja a számok tekintetében a következő: 

A Veszprém- Nagytemplomi Református Egyházközség választói névjegyzékében 504 

fő, 

A Veszprém- Kálvin János Parki Református Egyházközség választói névjegyzékében 

393 fő szerepel. 

A működés másik fontos alapja a gazdasági, pénzügyi stabilitás, ami mindkét gyülekezet 

tekintetében biztosított. Gondos számvetést és mérlegelést követően került sor a 

vagyonátadásra, illetve megosztásra. Örömmel tapasztaltuk, hogy a két presbitérium 

kellő bölcsességgel és rugalmassággal tudott mindenki számára elfogatható, jövőt építő 

egyezségre jutni. 

Jó tudnunk, hogy gyülekezetünk az egyházjogi szabályok értelmében ugyan nevet 

váltott, de jogfolytonossága fennáll, így a Veszprém- Nagytemplomi Református 

Egyházközség alapítási dátuma továbbra is: 1560. A folytonosság abban is 

megmutatkozik, hogy az eleink által felfektetett anyakönyvekben való anyakönyvezés 

nálunk folytatólagosan történik.  

Az új névhez új bélyegzők is kellettek, amelyek lenyomata alább látható /A Soli Deo 

Gloria alatt./ 

Az elmúlt évben több fejlesztést, felújítást is sikerült megvalósítani és a tervek szerint a 

munkálatok 2019-ben is tovább folytatódnak. Terveink vannak bőven, többek között a 

gyülekezeti ház tetőszerkezetének javítása és cserepezésének cseréje. 

Mindezek alapján úgy gondolom hálát adhatunk Istennek a 2018-ban történtekért és 

reménységgel nézhetünk a következő esztendőre.  

Legyünk hálásak a szép történelmi múlttal és hagyományokkal rendelkező Veszprém- 

Nagytemplomi Református Egyházközségünkért és gondozzuk közösen! 

 

                                                                                               Dr Fekete András 

                                                                                                      gondnok 



HITOKTATÁS 

NYÁRI TÁBOR ÉLMÉNYEI 

A tábor 

 

Máté: - Szia! 

Petra: - Szia! 

Máté: - Képzeld, a kedvenc táborom idén se maradt el! 

Petra: - Kitalálom, hát ez elég könnyű lesz. A legjobb tábor mindig is a hittan tábor 

volt. 

Máté: - Eltaláltad! Messze híres a jó programokról. A biciklizések, a túrák, 

strandolás, és a sok udvari játék. 

Petra: - A kézműveskedésekről nem is szólva! Meg a reggeli áhítat. Mindig 

szórakoztatóbban adták elő a bibliai idézeteket. 

Máté: - Az üvegszínház, az elrejtett színezők és az árnyjáték látványosabbá tették a 

reggelt. 

Petra: - Ezek után mindig olyan jólesett a lekváros kifli! 

Máté: - Ott senki sem maradhatott éhen. 

Petra: - Nyelvórákon játszva tanultunk.  

Máté: - Már egy szöveget is le tudnék írni a táborról angolul. Már ez sem jelent 

gondot. 

Petra: - A sok fejtörő után az ebédet mindig jóízűen megettük. Főként a péntekit, 

hiszen azt mi magunk készítettük. 

Máté: - Otthon anyával meg is csináltattam, persze csak az én felügyeletem mellett! 

Petra: - Ezután a barkácsolás. Nem gondoltam volna, hogy a szegelés ilyen jó dolog! 

Máté: - A szokásos néptánc se maradhatott el, mindig jól kitáncoltuk magunkat! 

Petra- Máté egyszerre: - Jövőre ugyanitt!  

 

                                                                                    Kolozsvári Petra 

                                                                                       6. o. hittanos 

 

 
N Ő S Z Ö V E T S É G  

 

 Nőszövetségi beszámoló 
 
Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően ismét beszámolunk nőszövetségünk ez 
évi tevékenységéről, eseményeiről. 
Az idén is igyekeztünk segíteni a gyülekezet életében. 
A tanévnyitó és tanévzáró istentiszteleteket követően tartott szeretetvendégségen 
voltunk jelen. Süteménnyel és munkával igyekeztünk szolgálni közösségünket. A 
sáregresi gyülekezet tagjait is gyülekezetünk lelkészei és nőszövetségünk néhány 



tagja fogadta és látta vendégül. A nyári hittantáborban a konyhai tennivalókban 
szintén ott voltunk szükség szerint. Október 3-án a kezdeményezésünkre a 
gyülekezetből 30-an megtekintettük Pápán az Ótemplom és az Óparókia épületében 
Dunántúli Református Múzeum értékes kiállítását, melynek elnevezése: „Hajlék az 
örökkévalóságban”. Rendhagyó, interaktív kiállítást láttunk, melyen Laczkovits 
Emőke – a kiállítás egyik rendezője – vezetett végig bennünket és bővítette 
ismereteinket élvezetes magyarázataival. 
November 17-én egy pár tagunk részt vett a balatonfüredi konferencián, melynek 
témája: „Választásunk és döntéseink” voltak. December 02-án lesz a Kárpát – 
medencei imanap gyülekezetünkben is. December 16-án, délután 15 órakor lesz az 
adventi szeretetvendégség, amelyre szintén készülünk. Ezen az alkalmon 
hallgathatunk egy előadást Veszprémről, melynek címe: A Jeruzsálemhegy 
története. Előadó: Márkusné Vörös Hajnalka. Ezekre az alkalmakra is szeretettel 
várjuk gyülekezetünk tagjait. 
Áldásokban gazdag, meghitt, békés ünnepeket kívánunk! 
 
                                                                                            Vajna Erzsébet 
                                                                                    a Nőszövetség nevében 
 

         
Tájékoztatjuk gyülekezetünk tagjait, hogy az új templom önállósódása lezárult. 
Veszprémben 2018. szeptember 01-től két református egyházközség van. Az 
újonnan alapított egyházközség neve: Veszprém - Kálvin János Parki Református 
Egyházközség. A Veszprémi Református Egyházközség nevét, mivel a saját 
területén belül alapított egy új egyházközséget, az egyházi törvények 
rendelkezései szerint, meg kellett változtatni. A történelmi egyházközség neve:  
 

Veszprém – Nagytemplomi Református Egyházközség 
lett.  
Minden egyéb adata az egyházközségünknek maradt a régi, csak a nevét kellett 
megváltoztatni. 
Gyülekezetünk tagjait továbbra is hívogatja a harangszó a Jeruzsálemhegyről. 
Egy hosszú történet zárult le ezzel, ami sok terhet hordozott magában. 
Mindenesetre megállapíthatjuk, hogy ma két református templom és két 
református egyházközség van Veszprémben, ez óriási történelmi siker. 
És hirdetjük: 

SOLI DEO GLORIA 
 
 
 
 

 



Cserkészet 
A veszprémi reformátusok cserkészcsapata 

 

Kik a cserkészek? 

A cserkészet önkéntes, vallásos, politikamentes ifjúságnevelő mozgalom, amely nyitott 

mindenki számára származástól, nemtől, társadalmi és vagyoni helyzettől, valamint 

vallási meggyőződéstől függetlenül. A cserkészet a világ legnagyobb gyermek- és 

ifjúsági mozgalma. A világ több, mint 200 országában 38 millió cserkész tevékenykedik. 
A magyarországi cserkészmozgalom célja, hogy a társadalmat olyan életrevaló, 

elkötelezett, felelős, egészséges polgárok alkossák, akiknek fontos, hogy önmaguk 

folyamatos nevelése által az Isten felé növekedjenek. Módszereink:  

 a kisközösségi (őrsi) rendszer, 
 fogadalom és törvények, 

 a cselekedve tanulás, 

 folyamatos és ösztönző, vonzó és hasznos programok főként a természetben, 

 a magyar kultúra ápolása különös tekintettel népi hagyományainkra 

Működésünk alapvető egysége az őrs, 4-8 fő azonos korú és nemű gyerek közössége, 

akiket egy náluk idősebb, képzett őrsvezető vezet. A hetente történő őrsgyűlések mellett 

szervezünk évközi csapatprogramokat, valamint minden nyáron megrendezzük 

cserkészéletünk csúcsát, a 10 napos nyári tábort a természetben, ahol mindent magunk 

építünk fel. 

 

A veszprémi 486. Bátorkeszi István Cserkészcsapat 

A csapat 1990-ben alakult a Dózsa György úti református gyülekezet hittanosaiból, 

névadónak Bátorkeszi Istvánt, a XVII. században Veszprémben tevékenykedő 

prédikátort választva. 1991-ben tettek fogadalmat az első bátorkeszis cserkészek, a 

csapat fenntartója azóta is a gyülekezet. jelenleg 35 aktív tagot számlálunk. 

 

Toborzás, csatlakozás 

Ha úgy gondolja, hogy szeretné gyermekét egy stabil és megtartó értékközösségben 

látni, illetve gyermekének felkeltette érdeklődését a cserkészet, valamint jelenleg 4-5. 

osztályos, várjuk jelentkezését az alábbi elérhetőségeken: 

 

Imreh György csapatparancsnok:  

tel.: 20/ 256 9791 

email: imreh.gyorgy@gmail.com 

 

Papp Kristóf csapatparancsnok-helyettes: 

tel: 30/ 678 0660 

email: pappos97@gmail.com 

 

Vajda Bertalan csapatparancsnok-helyettes: 

tel: 30/ 589 4709 

email: vajdabertalan95@gail.com 

Megtalál minket a facebookon is! (486. Bátorkeszi István Cserkészcsapat) 

 
      Papp Kristóf 

 

mailto:imreh.gyorgy@gmail.com
mailto:pappos97@gmail.com
mailto:vajdabertalan95@gail.com


 

Az egyházfenntartói járulék 1-1 főre a személyes éves 

jövedelem 1%-a 1 évre, de minimum 8000,- Ft. 
 
 

E g y h á zf 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 zá m l a s zá 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 alapítványának 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 az alapítvány számlájára. Mára ténylegesen elengedhetetlen része lett a 

költségvetésünknek. A Presbitérium már korábban úgy határozott, hogy a körlevélbe csak 

egyházközségi csekket teszünk. Alapítványi csekket a templomban lehet kérni. 

 

 

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 – Nagytemplomi Református Egyházközség számlaszáma: OTP 

Bank 11748007-20903390 /Nem változott!/ 

 
A Veszprémi Református Gyülekezetért Alapítvány /Ez most már csak a 

nagytemplomé./ adószáma: 18917107-1-19 

számlaszáma: Kinizsi Bank 73200206-11257770 

 

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! 



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

 
 

Kedd       1800    Felnőttoktatás a nagytemplomi gyülekezeti teremben      
Csütörtök 1500 Nőszövetség a gyülekezeti teremben 

 1700 Bibliaóra a gyülekezeti teremben                              
Szombat 1600 Cserkészet a gyülekezeti teremben 
Vasárnap 1000 Istentisztelet a templomban, közben gyermek-istentisztelet a 

                            gyülekezeti teremben      
 1500 Istentisztelet Márkón a hónap 1. vasárnapján és karácsony,  
                            húsvét ill. pünkösd 1. napján 
 1700 Istentisztelet a gyülekezeti teremben a hónap első 
                            vasárnapján 
 
HAVONTA: havonta egyszer reggel istentisztelet a szilágyi iskolásoknak 

             a    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 16-án, 
vasárnap délután 3 órától a gyülekezeti teremben /Dózsa Gy. u. 22/. 
Advent 4. vasárnapján, december 23-án, délelőtt 10 órakor az állami iskolák 
hittanos gyermekeinek karácsonyi ünnepélye a nagytemplomban 
 
Szenteste:         15 ó Istentisztelet a nagytemplomban a szilágyi iskolások 
karácsonyi                                                       műsorával          / Új időpont!  

Új időpont!  Új időpont! /. 
                          
   
Karácsony I. napja:  10 óra Istentisztelet úrvacsorával – nagy templom 
      15 óra Istentisztelet úrvacsorával - Márkó 
      17 óra Istentisztelet - gyülekezeti terem nagytemplom 
 
Karácsony II. nap:    10 óra Istentisztelet úrvacsorával - nagy templom 
 
December 31.           17 óra: Óévi hálaadó istentisztelet - gyülekezeti terem 
        
Január 1.               10 óra Istentisztelet – nagytemplom 
 

 
Na g yt e m pl om i  -  R e f or m át u s  L e l k é sz i  H i va t a l  

Veszprém, Dózsa György út 22. 
Telefon: 88/425-871 

  


