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“ Hatalmasokat döntött le trónjukról és megalázottakat emelt 

fel.” Luk. 1,52 
 
 

 
Változás 

 
Ezt a szót sokszor hallottuk már életünkben és nyilván sokszor halljuk is még. A 
demokráciában ez a szó a vezérszó. Változást ígér mindig mindenki. De már változásról 
szólt az ezt megelőző világ is. Reformok, új gazdasági mechanizmus, aztán még újabb. 
Változás, fordulat, így nevezi a német nyelv a rendszerváltást. Változást ígér minden 
ellenzék, minden új kormány, mindenki, aki a kormányrúdhoz akar ülni. A változás azért 
megragadó és találó szó, mert az embereknek alapvetően elegük van. Elegük van a 
gondokból, a megélhetési problémákból, elegük van a rendetlenségből, korrupcióból, a 
szegénységből, elegük van egy minden tekintetben szennyes fővárosból a rosszul működő 
rendszerekből. Tehát, aki változást ígér, az jól teszi, mert az biztos, hogy bejön, biztos, hogy 
talál. Az emberek többsége ugyanis mindig minden körülmények között változást remél, 
változásra vágyik. Legyen változás a világban, a környezetünkben, az országban és minden 
lehető helyen. 
Változást csak egy helyen nem akarnak az emberek: saját magukban. Ott minden jó, 
ahogyan van, ott „minden nagyon szép, minden nagyon jó, mindennel meg vagyok 
elégedve”, ahogyan egykor Ferenc József császár mondta ország látogatásakor. Néhány év 
múlva kitört az első világháború és összeomlott a birodalma. Ezen összeomlás után még 
volt jó néhány forradalom, rendszerváltás és miegyéb, s ha körül nézünk, mintha azt 
látnánk, hogy az állapotok nem változtak. Ha ez az érzésünk, az azért lehet, mert az emberi 
szívek nem nagyon változtak. Az ember változása ugyanis a legnehezebb, legalábbis a jó 
irányba. 
Móricz Zsigmond mondotta egykoron: Magyarországnak egy forradalomra van szüksége, 
amely minden forradalmat feleslegessé tesz. Ez a forradalom, pedig csak az erkölcsi 
forradalom, a szív forradalma lehet. A szív forradalma a Szentírásban a Megtérés. A 
megtérés forradalom a bűnök ellen, forradalom az Isten mellett. Amíg ez a forradalom meg 
nem történik minél több szívben és meghatározóvá nem válik, addig csak a felszín változik. 
Jézus Krisztus forradalma az ő megszületésével kezdődött. Ő hozta el a nagy változást a 
világ életébe. Azt a nagy változást, ami elsöpörte az erkölcstelen és szennyes életet élő 
római birodalmat, amely változás ma is hatékonyan képes arra, hogy megváltoztassa az 



emberi életet. Úgy, hogy megszületik. Megszületik az ember szívében. Hatalmasokat dönt 
le trónjukról és megalázottakat emel fel. Ledönti szívünkben az önhatalmúságot a gőg 
trónjáról, és felemeli azt, aki őelőtte megalázza önmagát. Ez a lelki értelme a fenti igének 
Mária énekéből. Valaki egyszer ezt mondta. Jézus Krisztus ezerszer megszülethet 
Betlehemben, ha egyszer nem születik meg tebenned. Jézus Krisztus lakozást vesz 
bennünk. Pál apostol így mondta: él bennem a Krisztus, s beszélt arról, is hogy ő 
Krisztusban él, azaz hitben él. Jézus Krisztus lakozást vesz bennünk. Akiben Krisztus 
megszületett, az az ember az újjászületett. Az a hívő. Ezzel nem lesz tökéletes, hanem 
elkezdi járni a megszentelődés útját, amely úton vannak még botlások bűnök, de már 
tudja, hogy mit vár tőle az Úr szava. 
A fent leírtak a változás szóról, nem az egyébként bennünk a mindenkori kormánnyal 
szemben erősen jelenlévő szkepszist akarják erősíteni, sokkal inkább arra szeretnék felhívni 
a figyelmünket, hogy ne csupán tőlük várjuk a változást. Sokkal inkább engedjük magunkat 
Jézus Krisztus által változtatni. S ha ez így van, akkor egészen bizonyosan változik a világ, és 
a mindenkori kormány is sokkal hatékonyabban tudja országunk dolgait jó irányba vinni. 
 
Jöjjünk az istentiszteletre, ünnepeljük együtt karácsonyt, Jézus Krisztus eljövetelét, és 
adjunk esélyt a változásnak!        Ámen 
 
                                                                                           Niederhoffer Zoltán  

                                                                                                 lelkipásztor 
 

 

 

Bátorkeszin jártunk 

 

Czinke Zsolt és Czinkéné Szabó Tímea református lelkészek meghívására 2010. október 31-én a 

reformáció ünnepén egy kis küldöttséggel utaztunk Bátorkeszibe. Az ünnepi istentiszteleten én 

szolgáltam igehirdetéssel. Kedves eseménye volt a reformációi ünnepi istentiszteletnek, hogy a 

gyülekezet meglepetéssel készült lelkészei számára. A tíz éve Bátorkesziben szolgáló 

lelkészházaspárt megköszöntötték, megköszönték áldozatos munkájukat és ajándékkal kedveskedtek 

nekik. Jó volt látni, hogy mennyire értékelik, nagyrabecsülik lelkészeik fáradozását. Istentisztelet 

után koszorúzási ünnepség volt, amelyen mi is megkoszorúztuk a gyülekezet tagjaival együtt a 

Bátorkesziből kitelepített és meghurcolt családok emlékére állított kopjafát. A veszprémi gyülekezet 

együttérzésének és testvéri szeretetének jeleként helyeztük el koszorúnkat. Egy szép ünnepség 

részesei voltunk, és e látogatással is erősítettük a határon túli magyar tetvéreinkkel élő 

közösségünket. 

                                                                                          Niederhoffer Zoltán, elnök lelkész  

  
 

 



Gondnoki beszámoló anyagi ügyeinkről 
 

 

 

Kedves Testvérek! Előző (pünkösdi) körlevelünkben már jeleztem, hogy idei költségvetési tervünk 

sokkal szerényebb lett, mint a korábbi éveké, hiszen azt a „tempót”, melyet a felújítások, parkoló-és 

kertépítés jelentettek, nem lehet tartani. Kell egy kis lélegzetvételnyi szünet, az erőgyűjtésre és a 

további feladatokra való felkészülésre. 

 

Ennek szellemében az idei évben az állandó kiadásokon túl (alkalmazottak fizetése, közüzemi 

költségek, gyülekezeti élet kiadásai, stb.) csak kisebb felújításokat, karbantartásokat terveztünk. 

Ilyenek: az új templomnál a fűtés javítása, mindkét lelkészlakás fürdőszobájában vizesedés 

megszüntetése, valamint festési munkák részleges elvégzése az újtemplomnál. Ezeket már el is 

végeztük. Az élet azonban úgy hozta, hogy három rendkívüli esemény is befolyásolta terveinket; a 

haiti szökőár, a tavaszi észak-magyarországi árvíz, illetve a vörösiszap katasztrófa. Természetesen, 

mindháromra adakozást hirdettünk, melynek eredményeként a haiti áldozatok hozzátartozóinak 

93 000 Ft-ot, az árvízkárosultak megsegítésére 226 200 Ft –ot, a vörösiszap károsultjainak pedig 

271 200 Ft-ot gyűjtöttünk, illetve küldtünk el. Istennek legyen hála az indíttatásért és köszönet 

minden kedves adakozónak a károsultak nevében is!  

 

Még két rendkívüli eseményt „hozott” az ez évi szokatlan időjárás; a Jeruzsálem-hegyen két kerítés 

omlás történt, valamint a nagytemplom toronysisakját rongálta meg a viharos szél. A biztosító által 

megítélt kártérítést ki kellett egészítenünk, még így sem sikerült az egyik kerítés- sérülést 

kijavítanunk. Ez a jövő évre marad. 

 

Örömmel jelentem, hogy a 450.éves évforduló megünneplésével kapcsolatos kiadásainkat az erre a 

célra beérkező adományokból sikerült fedezni, erre még külső (városi) segítséget is kaptunk. 

 

A fentebb leírtakról további számszerű adatokat az év végét követő zárszámadásból tudok 

ismertetni a bevett gyakorlat szerint a jövő év februárjában. 

 

Befejezésként még szeretném elmondani, hogy a következő nagy munkánk a jeruzsálem-hegyi 

parókiaépület teljes felújítása lesz, mellyel kapcsolatban az előkészületeket az Egyházkerület 

közreműködésével megkezdtük. Alapvető elképzelés, hogy szeretnénk pályázati lehetőséget 

igénybe venni. Emiatt az erre az évre tervezett födémszigetelést elhalasztottuk, ez a teljes felújítás 

részévé válik. 

 

Reméljük, hogy a program állásáról a következő körlevelünkben részletesebb tájékoztatást tudunk 

adni. 

 

Végezetül az Elnökség és a Presbitérium nevében köszönünk minden támogatást, mellyel 

hozzájárultak, illetve hozzájárulnak ez évi gyülekezeti feladataink teljesítéséhez és kérjük további 

áldozatos segítségüket. 

 

A jókedvű adakozót szereti és megáldja az Isten! 

 

 

                                                                                                                Máthé Attila 

                                                                                                                    gondnok 

 
 

  



Ádventi szeretetvendégség, 100 éves testvérünk köszöntése 

 

Gyülekezetünkben ismét tartunk szeretetvendégséget az egyedülállók és idősek részére december 
9-én, csütörtökön délután 3 órakor, a gyülekezeti teremben. Ebben az évben ezen a 
szeretetvendégségen egy rendkívűli esemény is történik. Gyülekezetünk tagja Rácz Béla 
nagytiszteletű úr, aki Veszprémben volt segédlelkész, majd sólyban tanított, és azután 
gyulafirátóti, és kádártai lelkészként szolgált. Nyugdíjasként itt él Veszprémben most is 
rendszeresen látogatja vasárnapi istentiszteleteinket, és ebben az évben tölti be 100. életévét. Az 
ő köszöntése is ezen az alkalmon történik. Az egyházkerület részéről jelen lesz Steinbach József 
püspök úr, illetve városunk polgármestere is itt mondja el köszöntő szavait. Szeretettel várunk 
mindenkit erre a szeretetvendégségre, amely ebben az évben kiegészül tehát 100 éves testvérünk, 
Béla bácsi köszöntésével. E helyről is szeretettel köszöntjük Rácz Béla nagytiszteletű urat, és 
kívánunk neki és Kedves Feleségének jó egészséget, további szép éveket, kérjük reájuk az Úr 
áldását. 
 
                                      A Veszprémi Gyülekezet nevében: Niederhoffer Zoltán elnök lelkész 

 

Zselickisfaludi táborozás 
  
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és 
ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben…”   Máté 6:19-20a 

 

Hosszú évek óta tagja vagyok a veszprémi református 
gyülekezetnek. Amikor meghallottam, hogy a gyülekezet egy 
közös, minden korosztályt felölelő, 4 napos tábort szervez, 
eljátszottam a gondolattal, hogy milyen lehetne egy ilyen 
táborban? Mit lehet ott csinálni? Milyen lehet azokkal az 
emberekkel napokat eltölteni, akikkel eddig csak a vasárnapi 
istentiszteleteken, vagy egy-egy bibliaórán találkoztam? A 
válasz nem sokáig váratott magára mert néhány nap múlva 
lelkészünk, Závodi Zsuzsa egy nehéz, de szép feladatra kért fel, 
legyek az idősebb csoport (60 év felett) egyik lelki vezetője a 

gyülekezeti táborban. Isten itt is segített, meggyőzött arról, hogy szükség van arra, hogy én ebbe a táborba 
elmenjek, és örömmel mondtam igent. Még sosem voltam olyan „táborban” ahol a különböző korúak – 
idősebbek és fiatalok – együtt keresik a kincset. Azt a különleges kincset, amit nem a földön gyűjt magának az 
ember és csak az leli meg, akinek „van szeme a látásra”. Izgatottan vártam azt a júliusi csütörtököt, amikor 78 
ember egy csodálatos helyen, a Zselicség egy eldugott helyén – Kaposvár közelében megérkezik a 
táborhelyre. Végre megérkeztünk – a legfiatalabb táborozó 3 éves, a legidősebb 81 éves volt! Körben 
dimbes-dombos táj, apró falvak, fehérre meszelt templomaikkal, üde, zöld legelők, lombos, árnyat adó erdők, 
halastavak, már-már alpesi levegő és éjszaka tökéletesen tiszta csillagos égbolt. Valahogy ilyen lehetett a 
látvány a teremtés utáni időkben is. Isten is, mi is gyönyörködve teltünk el. 
Kincskeresés a táborban 

Elrejtőzni jöttünk, kincset keresni! Elrejtőzni a világ zajától a hétköznapok taposómalmából vagy 
egyhangúságából (ki-ki melyikből),de nem el rejtőzni Isten és csodái elöl. 
Megnyílni, imádkozni, hálát adni jöttünk. A helyszín tökéletes volt akár az 
egyéni, akár a csoportos elcsöndesedéshez, dicsérethez. Miután 
megalakult a 6 korcsoport, először a tagok ismerkedtek meg 
beszélgetés, játék, közös imádság, elmélkedés keretében. A 
csoportfoglalkozásokon felül minden nap folyamatosan lehetőség volt a 
beszélgetésekre, a Biblia tanulmányozására, elmélyedésre és a közös út 
keresésére. A vidám közösségi alkalmak is jó lehetőséget biztosítottak 
egymás életének megismerésére.  



Ilyen volt az első este megrendezésre kerülő élő zenekaros táncház. Másnap délután gyalogtúra 
Szennára, este a tábortűz és a szalonnasütés következett. A harmadik napon egy a fiatalok által szervezett 
vetélkedő, ahol erősíthettük az összetartozást és érezhettük az egymásra utaltságot. Az asszonyok közül 
néhányan pogácsát sütöttek, miközben a többiek kézműveskedtek az árnyas fák alatt. A legkisebbek – 
kihasználva a táborhelyen átfutó kis patakocska vizét – gátat építettek és papírhajót úsztattak. Nagy örömmel 
láttam, hogy a fiúk szinte minden alkalmat kihasználva rúgták a labdát a szépen nyírt füves pályán. Minden 
napot az esti áhítattal fejeztünk be a falu kedves kis templomában közös éneklés és imádság keretében. 

Ez a néhány nap pillanatok alatt elszállt és a záró Istentiszteleten, amelyen a kaposvári kórház 
kedves, fiatal lelkésznője prédikált, méltó befejezése volt a gyülekezeti táborunknak. Az igehirdetés az 
elveszett bárányról szólt. Ebben a közösségben nem érezhette magát senki elveszettnek, Istenen kívül az 
angyal-bárány játék keretében mindenkinek volt egy vigyázó angyala a közösségből, aki vigyázta és apró 
ajándékokkal kedveskedett.  

Kincset keresni jöttünk és kincseket találtunk. Ki többet, ki kevesebbet, de hiszem, hogy „üres kézzel” 
senki sem ment haza! Köszönet és hála Istennek, és a szervezésért a szervezőknek! 

A JÖVŐ ÉVBEN IS KÉSZÜLÜNK TÖBBGENERÁCIÓS TÁBORBA,  
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN PIHENNI VÁGYÓT! 

             Balogh Ádám  

 
 

ADVENTI TEADÉLUTÁN 
 
Szeretettel várjuk a gyülekezetet, családokat, hittanos gyermekeket  

adventi beszélgetésre, teadélutánra 
2010. december 11-én du. 4 órára az új református templomba. 

A közös beszélgetés, éneklés mellett 
vendégünk lesz Dr. Varga Gyöngyi evangélikus teológiai tanár.  

Képes előadás tart: Advent és Áldás címmel. 
„A Te szavadat hallom most, a nekem szóló biztatást. 
Egy kéz érintésében érzem a pillanat üzenetét. 
A Te követed ez a szó és ez a mozdulat. 
Tőled jön az áldás, amely megerősít. 
Fölemel, tiszta örömmel lelkesít. 
Reményt és bizonyosságot ad. 
Útravalót, igazi békességet. 
Köszönöm, köszönöm.  
Gazdaggá tettél. (Részlet az Áldáskönyvből) 
                                                                                                          Závodi Zsuzsanna lelkész 
  

 

N Ő S Z Ö V E T S É G  
 

 Gyülekezetünk kis  „alkatrészéről”, a nőszövetség tevékenységéről szeretnék pár sorban 
beszámolni. Ebben az évben is volt tennivalónk. Legjelentősebb talán a gyülekezet 450 éves 
fennállásának templomunk külső – belső felújításának, hálaadással történő megünneplése volt. Itt 
a nőszövetség szervezésében a gyülekezet asszonyai együtt gondoskodtak a gyülekezet 
vendégeinek,a Bátorkesziből érkező kórusnak és gyülekezeti tagoknak a reggeliztetéséről, majd a 
délelőtti istentisztelet utáni szeretetvendégségről, melyen mindenkit terített asztallal vártunk a 
gyülekezeti teremben. Hálaadással emlékezünk erre a napra, az igehirdetésben kapott üzenetekre 
és persze a sok tennivalóra. 
Nőszövetségünk egyik tagja, Máthéné Emese, a gyülekezeti terembe egy szép kalotaszegi 
hímzéssel készített úrasztali garnitúrát és a templomba is egy úrasztali terítőt adományozott Isten 
dicsőségére. Az általa készített terítőknek mindannyian örültünk. 



A gyülekezeti termet szépítette még, hogy a nőszövetség által a régi kopott szőnyegek helyett újak 
kerültek az ő szorgos munkájuk révén. 
Októberben Balatonfüreden az Egyházkerület nőszövetségének összejövetelén 3 nőtestvérünk vett 
részt. Misszionáriusunkra, Molnár Máriára emlékeztünk. Bővítettük ismeretünket az ő áldott 
életével és tevékenységével kapcsolatban. Jó előadásokat hallgattunk és itthon továbbadtuk a 
hallottakat. 
Egyik decemberi bibliaórán kapcsolódunk a 2004. december 5-i népszavazást követően 
megszületett „Kárpát - medencei imanap”- hoz. Minden év december 5-én emlékezünk, de ez 
örömteli, felemelő emlékezés a Kárpát - medencei reformátusságnak közös örömeire.  
 
A felsoroltak voltak a lényegesebb események, melyről szerettem volna hírt adni. 
Végezetül a gyülekezet minden tagjának tartalommal teli, csendességet, örömteli várakozást és 
áldott karácsonyt kívánok a nőszövetség nevében. 
                                                                                                                            Vajna Erzsébet 
 

Október 10-én vasárnap délelőtt közös hálaadó istentisztelettel ünnepeltük 

gyülekezetünk fennállásának 450 éves évfordulóját és a nagytemplom külső –  

belső felújítását ezek a képek ott készültek  

 

 

 HITOKTATÁS –SZILÁGYI ISKOLA 
 
Örömmel tapasztaltuk, hogy a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola látva és tapasztalva az 

ott folyó munktát, elnyerte a keresztyén szülők tetszését. A 2010/11-es tanévben három első 

osztályt tudott indítani az iskola. Ez annál nagyobb dolog, hogy tudjuk egyre kevesebb a gyermek. 

Ez bennünket, református lelkészeket is azzal a jó érzéssel tölt al, hogy akövetkező években is 

számítanunk lehet a református kisgyermekes támogatására. A családok elfoglaltsága egyre nő, és 

itt helyben megadatik az a lahatőség, hogy hitoktatásban részesedjenek a gyerekek. Így a lelki, 

keresztyén nevelés, más alkalmakkal együtt, természetes része az iskolai életneik isújra várja a 

gyermekeket az első osztályba. Újra buzdítjuk a szülőket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel és ide 

irassák gyermeküket. Látogassanak el az iskolába a nyílt napokra és saját maguk bizonyosadjanak 

meg afelől, hogy jó helyre kerülnek gyermekeik. A nem ide járó gyermekek részére a többi 

iskolában és a gyülekezetben a megszokott rend szerint tartjuk a hittanórákat. Ahol van iskolai 

hitoktatás, kérjük a szülőket, éljenek ezzel a lehetőséggel! 

Várjuk tehát 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 fordítodik. 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. 

Az Egyházközség Elnöksége 

 

A Veszprémi Református Egyhzközség 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  
  
 Gyülekezetünk cserkészcsapata idén nyáron nem egyedül táborozott. A cserkészkerület több 

csapatából mintegy 200 fő táborozott együtt Jásd és Bakonynána között. A 10 nap során olyan 

csapatokkal is megismerkedhettünk, akikkel előtte még sosem találkoztunk. hagyományok, a 

cserkészetben is fontosnak tartom a speciális cserkész hagyományok őrzését, megélését. Az idei 

nyári tábor így nemcsak saját csapatunk szokásai szerint telt, hanem beleláthattunk más 

cserkésztradíciókba is.Szeptember elején megkezdődtek szokásos szombat délutánonkénti 

foglalkozásaink, heti rendszerességgel találkozunk egymással. Áhítat után következik maga a 

foglalkozás, aminek a végén közösen játszunk.Október 10-én természetesen részt vettünk a 

gyülekezet 450 éves ünnepségén. Mind a délelőtti, mind a délutáni alkalmon képviseltette magát a 

csapat. A délutáni szeretetvendégség előkészítésében is segédkeztünk. Október 23-án a Balaton-

felvidéken túráztunk. Balatonfüredről indultunk, Balatonszőlős és Pécsely érintésével Zádorvár volt 

úticélunk. Itt vetélkedőben mértük össze tudásunkat az ’56-os eseményekről. Zádorvárról 

továbbindulva Tótvázsonyig gyalogoltunk, onnan jött haza Veszprémbe buszunk. Az időjárás 

kedvezett nekünk, szép napos őszi időben telt a napunk. Nem feledkeztünk meg a reformáció 

ünnepéről, október 31-én részt vettünk az esti alkalmon az evangélikus templomban.Idén Hárskút 

mellett, Ráktanyán töltöttük őszi táborunkat. A novemberi hétvégén szintén nagyon szép időnk volt. 

Egyik este lehetőségünk nyílt egy kis csillagászkodásra is. Horváth Ferenc, a tanya üzemeltetője 

csillagászati távcsővel megmutatta nekünk a Hold krátereit, sőt még a Jupitert és néhány holdját is 

megcsodálhattuk. November 27-én Tihanyba készülünk, ott lesz megtartva a hagyományos András-

napi regösnap. A tihanyi cserkészek szervezésében minden évben lehetőség van erre az egész napos 

kézműveskedésre. Nagy ünnepre készülünk, 2011 májusában fogjuk ünnepelni cserkészcsapatunk 

első fogadalomtételének 20. évfordulóját. A szervezés már megkezdődött, a csapat régi és mostani 

vezetőivel együtt rendezzük az alkalmat. Az eseményre természetesen szívesen várjuk majd a 

gyülekezet tagjait.Csapatunk weblapján (www.cserkesz.hu/486) lehet tájékozódni bővebben rólunk 

és teveinkről, fényképgalériák, beszámolók láthatók az elmúlt programokról. 

 

            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 1030 minden hónap 1. és 3. csütörtökjén baba-mama kör az új központban 
 1500 Nőszövetség a gyülekezeti teremben, nagytemplom 
 1700 Bibliaóra a nagytemplomi gyülekezeti teremben 
Péntek          1830 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 9-én, csütörtökön délután 
3 órától a gyülekezeti teremben 
Advent 4.vasárnapja, december 19. de 10 óra 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 

 


