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 „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz.”              
Zsidókhoz írt levél 13. rész 8. vers 

  
             Tegnap, ma és mindörökké 

 
Az elmúlt napokban, amikor már beköszöntött az ádvent, többször is elgondolkodtam azon, 

hogy milyen szépek is voltak a gyermekkorom karácsonyai. Ami ezekből a karácsonyokból 

leginkább fennmaradt, az a nyugalom. Nagyon szép és kiegyensúlyozott világra emlékszem 

körülöttem. Az emberek éltek, nem volt a karácsony előtti vad száguldozás, bevásárlás, 

tömeg. A karácsony nem egy gazdasági esemény volt, hanem ünnep. Az egyszerű 

hétköznapokból kiemelkedő ünnep. Előtte már a hétköznapok is, a maguk egyszerűségében 

elkezdték hordozni a szépet és a jót, a varázst. Mert az ünnep akkor is fontos volt, s persze a 

mi családunk ünnepében ott volt a templom.  Karácsony előtt, ádvent utolsó vasárnapján a 

versmondás az istentiszteleten, amely után megkaptuk a kedves nénik által elkészített 

csomagot, az almával és szaloncukorral, édességgel. Meg lettünk volna anélkül is, de hát az 

hozzátartozott és persze nagyon örültünk neki. 

Ma is ezt gyakoroljuk. Igaz, miután felnőttünk, már mi készítjük a csomagot. A 

gyülekezeteknek ma is vannak kedves asszonyai, akik gondolnak a kis versmondókra és 

csomaggal kedveskednek nekik. S persze ma még inkább meg lennének a gyerekek a 

csomag nélkül, de hát ez hozzátartozik és ők is nagyon örülnek neki.Ma is vannak kis 

versmondók és ma is vannak kedves nénik. Így működünk, így működik az egyház. 

Egyszerűen, de még is varázst adóan. A templomban nincs helye másnak, jobban mondva a 

templomi lét segít abban, hogy koroktól, viszonyoktól, gazdasági állapotoktól függetlenül 

arra figyeljünk, ami fontos, ami lényeges. Városunkban a jeruzsálemhegyi kert közepén álló 

vastagfalú templom a maga létével is ezt hirdeti: Figyelj! Én körbeveszlek, megvédelek, 

oltalmazlak. Miközben inog a világ, megy a hajtás, nő a reménytelenség - a templom hív. 

A templomban Jézus Krisztus vár. Aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. 

A karácsony azt hirdeti: az Isten köztünk van. János evangélista szavai szerint: az Ige testté 

lett.  

Én azt nagyon meglepőnek tartom, hogy olyan kevés ember jár rendszeresen istentiszteletre. 

Azért meglepő ez, mert eközben a vallás, a hit a legjobb egészségmegőrző eszköz a 

személyek és a családok életében. Hatalmas összegek mennek el az egészség 

visszaszerzésére, eközben a templomok egyre üresebbek. Nyilván ha naponta százszor 

hallanánk, látnánk a különböző reklámokban, hogy a vallás, a hit megsegít, más lenne a 

helyzet. Azért is vagyunk kevesen, mert nekünk nincs lehetőségünk az emberek agyát 

bombázni, napi sok percben és órában. 



A világ elvarázstalanodott? Nem kell a lelki élet? A valóság azért mégsem ezt mutatja. Csak 

a jól eladott pótszerek elterelik a figyelmet és tartják fenn sikeresen a reményt, hogy 

mindenben segítenek. 

A világunkban fél évszázaddal ezelőtt kevés volt a lelki kínálat, ma túl nagy. Akkor egy 

csendes világban szólalt meg a karácsony ünnepe, ma pedig egy zajos, csicsás világban teszi 

ugyanezt. Az ember lelkének azonban, ahogy akkor is, ma is szüksége van rá. Szüksége van 

arra, akit ünnepelünk: Jézus Krisztusra. Ugyanis az ember ugyanaz. Aki volt tegnap, az ma, 

és az lesz holnap is. Az ember vágyakozik Isten után. Boldog ember az, aki megtalálja őt a 

karácsonyi gyermekben, a testté lett Igében. 

Ahhoz, hogy megtaláld, megragadd valóban őt, és ne csupán a levegőt markolászd, el kell 

jönnöd a templomba! Az ottani egyszerű világ hordozza és adja a varázst: az Istennel 

találkozás élményét. 

Ne maradj otthon! Add meg magadnak és gyermekeidnek a lehetőséget, hogy élj és éljenek 

ők is egy Istenre épített, biztosabb életet! 

Boldog karácsonyt! 

                  

                                                                                                   Niederhoffer Zoltán 
                                                                                                          lelkipásztor 
 
 
 

Ádventi szeretetvendégség 
 

December 15-én, ádvent 3. vasárnapján délután 3 órakor szeretetvendégséget tartunk a 
/nagytemplomi/ gyülekezeti teremben.  A szeretetvendégségen a Szegedi Látványszínház 
előadását is megtekintjük Zwingli Ulrik reformátorról Az elfeledett címmel. 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 
 

 

 

GONDNOKI BESZÁMOLÓ 

ADVENT 2018 

 
Van tető a fejünk felett!? 

 

Kedves Testvérek! 

 

A Protestáns Tábori Püspökség reformáció emlékünnepe alkalmából megrendezett hálaadó 

istentiszteletén vettem részt – feleségemmel együtt – a napokban, ahol az igehirdetésben 

többek között az örökségről volt szó. Az igehirdető arról beszélt, hogy milyen sok fajta 

örökségünk van nekünk, református keresztyén embereknek és hogy mennyire fontos, hogy 

jól sáfárkodjunk azokkal. A jó sáfár tisztában van öröksége pótolhatatlan értékével, 

igyekszik megtartani, gyarapítani, majd továbbadni utódainak mindazt, amit ő is az elődeitől 

kapott.  

Nekünk, a Veszprém - Nagytemplomi Református Egyházközség tagjainak, 

felbecsülhetetlen örökségünk a templomunk, a gyülekezeti házunk, a parókiánk és 

mindazok az anyagi javak, amelyek ezekben az épületekben és körülöttük a templomkertben 

vannak. Jó sáfárokként most a mi feladatunk mindezek megóvása, gondozása, szép és 



használható állapotban való fenntartása, annak érdekében, hogy a következő generációk 

számára is méltó örökségként, Isten dicsőségére fennmaradjanak.  

Az elmúlt években, gyülekezetünkben szinte folyamatosak voltak a kisebb és nagyobb 

munkálatok, építkezések. 1997-2000 között az új templom épült, 2002 - 2008 között a 

nagytemplom belső felújítása történt meg, 2012-2013-ban a gyülekezeti ház energetikai 

felújítása zajlott, most 2019-ben pedig a gyülekezeti ház és parókia tetőszerkezetének és 

födém szigetelésének cseréjére került sor. 

Presbitériumunk 2018-ban, egy megkapott állami támogatásnak köszönhetően, döntött a 

gyülekezeti ház tetőszerkezetének felújításáról, amire az épület korából adódóan már 

nagyon nagy szükség volt. 

Thúry Etele és Dr. Hodossy Lajos Jöjj, mondjunk hálaszót… A veszprémi református 

gyülekezet története című könyvében olvashatunk a gyülekezeti ház építésének részletes 

történetéről. A szerzők utalnak arra, hogy a Jeruzsálemhegyi Harangszó III. évfolyamának 

(1938) 3.-4. számából is idéznek. „Boda József lelkipásztor szolgálatba lépése után (1936. 

január 01.) legnagyobb jelentőségű ügy az új iskola (ma a püspökség kezelésében lévő 

épület) és parókia építése volt, amely nemcsak a gyülekezetet, de az egész várost, az 

egyházmegyét, sőt a közegyházat is mozgósította. 1937 november 14-én búcsút vett a 

gyülekezet a 154 éves régi iskolától. Másnap kezdődött a bontás. Karácsonyra az alapokat 

kiásták. Húsvétkor álltak a falak és faragtak az ácsok. Pünkösdre kivirult az épület. A 

parókiális épület felépítésére ezután került sor folytatólagos kivitelezésben.” 1939 tavaszára 

a két épületből álló teljes egyházi épületegyüttes elkészült, amelyek ünnepélyes 

felszentelésére 1939. június 11-én került sor. 

A fenti tudósításból megtudhatjuk, hogy abban az időben is nagy összefogásra és közös 

áldozatvállalásra volt szükség az eltervezett építkezés sikeres kivitelezése érdekében. Ma 

sincs ez másképpen, gyülekezeti házunk tetőszerkezetének felújításához szükség volt a 

vissza nem térítendő állami támogatásra, a Dunántúli Református Egyházkerület 

segítségére, Veszprém város és a Lasselsberger-Knauf Kft. támogatására, a kivitelező 

Haizler Kft., a műszaki ellenőr Kovács Balázs, a tervező Gaschler Gábor, a 

projektmenedzser Bellai Veronika szakszerű és áldozatos munkájára, de legfőképpen sokak 

jólelkű adakozására.   KÖSZÖNET ÉRTE.  

Amikor ezeket a sorokat írom, a felújítás végösszege még nem ismert, de azt már most 

tudjuk, hogy az előzetesen számolt költségeket, tekintettel arra, hogy a kivitelezés során 

előre nem látott és tervezett munkálatok elvégzése is szükségessé vált, körülbelül 7 millió 

forinttal meg fogjuk haladni.  

Az új tetőnk már elkészült, de az áldozatvállalásunkra továbbra is szükség van, ezért közös 

örökségünk iránt érzett felelősségvállalásunkat szívünkre helyezve, buzdítunk mindenkit a 

ki-ki erejéhez és lehetőségeihez mért további adakozásra.  

Az előttünk álló 2020. esztendőben is felelősen gazdálkodva folytatnánk tovább gyülekezeti 

javainak gondozását és fejlesztését. Időszerűvé vált a gyülekezeti kisterem belső felújítása, 

korszerűsítése. Szeretnénk méltó és jó helyet biztosítani a vasárnapi gyermek 

istentiszteleteknek. A templomkert rendezése is folyamatos feladatot jelent. 

Úgy gondolom, hogy az anyagi értelemben vett gyülekezetépítésünk 2019-ben is 

eredményes volt, van tető a fejünk felett, a kérdés most már csak az, hogy TE mennyit 

tartózkodsz alatta.  

2020-ban is hívunk és várunk mindenkit alkalmainkra, gyere a TETŐ alá, hogy lelkileg is 

együtt épülhessünk! 

 

                                                                                                                          

                                                                                                  Dr. Fekete András 

                                                                                                           gondnok 

                                                                                                                                       



Az építkezés: 

  

 
  
 

HITOKTATÁS 

A mi egyházközségünk, a Veszprém-Nagytemplomi Református Egyházközség 

területén 7 iskola hitoktatásáról gondoskodunk. Ezekben az iskolákban hitoktatók 

bevonásával biztosítjuk az oktatást. Ugyanakkor férjem és jómagam is részt veszünk 

e feladat végzésében. Minden iskolánk minden évfolyamán biztosítjuk, hogy a 

gyerekek református hitoktatást kapjanak. Várjuk a jövő évben is a gyermekek 

jelentkezését. Kérem, ne feledjük, hogy a kereszteléskor megfogadtuk, hogy 

gyermekeinket úgy neveljük és neveltetjük, hogy ha majd felnő, a konfirmáció 

alkalmával ő maga tegyen vallást a hitéről! A neveltetés a hitoktatás. 

 

                                                                                     Niederhoffer Zoltánné 

                                                                                          lelkész-hitoktató 

  

N Ő S Z Ö V E T S É G  
 

 Nőszövetségi beszámoló 
 
Nőszövetségünk az elmúlt évben is működött, tevékenykedett. Voltak konfernciák, 
összejövetelek. Segítettünk a szeretetvendégségek lebonyolításában. Elnökünk 
Niederhofferné Erzsike szervezett számunkra közösségépítő kirándulásokat is, amelyek 
egyben gyülekezeti kirándulások is voltak. Ezek egyikéről szólnak a következő sorok. 
November 9-én a lelkészünk vezetésével egy korai vonattal utaztunk Budapestre, 
huszonnégyen a gyülekezetünkből. 
A programunk 3 célra irányult. A Kálvin téri református templom megismerése, a 
Ref.Teológián a Bibliamúzeum majd a vár alatt húzódó Sziklakórház Atombunker 
meglátogatása. 
 Elsőként a református templomot tekintettük meg. A lelkész vezetett végig bennünket és 
ismertette a templomépítés körülményeit, történetét. 1830-ban készült el. Az akkori város 
szélén kaptunk telket és ott engedélyezték csak első fővárosi református templomunk 
megépítését, mely mai is a legnagyobb. 
Második programunk: A Református Teológián megnéztük a Bibliamúzeumot. Az új arculat 
2017 óta látható. A kiállítás arra kíván választ adni, miért fontos napjainkban is kézbe venni 
a Bibliát. Eredeti régészeti tárgyak, másolatok segítik bemutatni világát. Ahogy haladunk, 



egy egy állomása érzékelteti a kortörténeti hátteret. A kiállítás létrehozója vezetett végig 
bennünket élvezetes ismertetésével.  
Utoljára: A vár alatt húzódik ez a különleges –barlangok összekapcsolása révén kialakított –
kórház. Itt izgalmas kirándulást tettünk a múltban. A második világháború alatt (1944 
februárjától) itt műtöttek, gyógyítottak, férfiakat, nőket, gyerekeket végül sok sebesültet. 
(Németek is voltak.) kb.100 főre tervezett beteg, sebesült helyett, egyszerre több száz 
sérültet kellett ellátni. Rendkívül nehéz körülmények között, Budapest ostroma idején. Étel 
és víz problémákkal küszködve. 
Az akkor korszerű eszközök, viaszfigurák élethűen mutatják be, milyen helyzetben éltek-
haltak a kórtermekben. Ez a bemutató az ott dolgozó emberséges orvosok, nővérek, civilek 
hősies helytállásának állít emléket. 
 A kórház megtekintése után  a barlang másik részén elhelyezett Atombunkert néztük meg, 
melyben a Hirosimára-Nagaszakira ledobott atombomba szörnyű hatását ismertették. 
Kiállítottak tárgyakat, életben maradottak rajzait, írásait. 
Ezen a napon széppel –jóval, hasznos ismeretekkel és szomorú tényekkel szembesültünk. 
Szolgáljon a javunkra! 
 
                                                                      A nőszövetségünk részéről: Vajna Erzsébet 
 

Nőszövetségi pillanatkép: 
 

 
 

Figyelem! 
 

Ebben az évben a körlevélhez két csekket mellékelünk. Az 
egyiken az egyházfenntartói járulékot lehet befizetni, a 
másikon a tetőfelújításra adott adományunkat! 
Megjegyzés: egyházfenntartói járulék csekket mindig 
küldünk függetlenül attól, hogy történt-e már az év 
folyamán befizetés, vagy sem! 
 



 
Cserkészet 

 Cserkészélet 2019-ben 

A majd' 30 éves veszprémi református cserkészcsapat élete az idei évben is eseménydúsan 

zajlott. A tavaly képesítést szerzett őrsvezetők belevetették magukat az évközi 

cserkészmunkába; a heti rendszerességű őrsi foglalkozások során állhatatos munkával 

felkészítettek 7 újoncot, akik a nyári táborban sikeresen teljesítették az újoncpróbát és szereztek 

zöld nyakkendőt. A kerületi őrsvezetőképzés egyre színvonalasabbá vált az elmúlt évek során. 

Ez nagy segítséget jelent a cserkészcsapatok számára, hiszen a képzésből kikerülő cserkészek 

mind módszertan, mind ismeretanyag, mind lelkiség tekintetében felkészült és lelkes vezetőként 

tudnak részt venni a cserkészcsapataik munkájában.  

Emellett nagy örömünkre szolgál, hogy idén cserkésztiszti képesítést szerzett Papp Kristóf 

csapatparancsnok-helyettesünk. Így 20 év elteltével ismét van aktív cserkésztisztje a csapatnak. 

Az őrsi munka (heti alkalmak) mellett a csapatszintű programok is fajsúlyosak csapatunk 

életében. Sok felnőtt tagunk már nem jár Veszprémben heti rendszerességgel, ezért nekik a 

csapatprogramok adnak lehetőséget a találkozásra. Természetesen működő őrseink 

cserkészeinek is remek alkalmak ezek a többi cserkésszel való találkozásra. Közös túrázások, 

hétvégi tanyázás, számháború, csapatfoglalkozások, éjszakai portya, társasjáték-délelőtt 

tarkította az elmúlt évünket. A sok együtt megélt élmény és a rendszeres találkozások által igazi 

közösségé kovácsolódnak az őrsök és a csapat is. Mély barátságok szövődnek. Véleményem 

szerint a közösséghez való tartozás lényeges az emberek életében; örömmel tölt el, hogy a 

cserkészcsapat ilyen funkciót is ellát és biztosít. 

Idén nyáron Bakonyszentkirály és Bakonyszentlászló között építettük fel sátortáborunkat. A 

táborban került sor újoncaink fogadalomtételére. Az ünnepi eseményre csatlakozott hozzánk a 

csapat néhány korábbi vezetője (csapatparancsnokok, őrsvezetők), nekik is és a csapat tagjainak 

is meghitt pillanatokat rejtett az tábortűzzel egybekötött „ceremónia”. 

Jövőre lesz 30 éve, hogy megalakult a Bátorkeszi István Cserkészcsapat. A kerek évfordulót a 

nyári cserkésztáborban ünnepeljük majd meg. Korábbi parancsnokunk, Fábry Szabolcs 

felajánlása és ötlete alapján Nagyvázsony mellett a nemrég átadott Igáslóközpontnál fogunk 

táborozni, ahol néhány napig egy „nyugdíjas” altábor is alakul majd, ahol a korábbi csapattagok 

csatlakozhatnak és eleveníthetik fel régi tábori emlékeiket. 

                                                                                                           Imreh György 

                      csapatparancsnok 



 

Az egyházfenntartói járulék 1-1 főre a személyes éves 

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

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 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 15-én, 
vasárnap délután 3 órától a gyülekezeti teremben /Dózsa Gy. u. 22/. Ezen 
színházi előadást tekintünk meg Zwingli Ulrik svájci reformátorról. 
Advent 4. vasárnapján, december 22-é n, 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 
 

 
N ag y temp l o mi  -  R e fo r m átu s  L e l k ész i  H i v a ta l  

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

  


