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“ Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az 

emberekhez jóakarat. ” Lukács ev. 2,14.  
 

 
Tisztaságod lássam! 

 
Népszerű énekünk a 165. dicséret, amelynek egyik sora így hangzik: Tisztaságod lássam lélekben és 
igazságban! 
Látni az Isten tisztaságát az ember örök vágya, mert az Isten tisztasága minket is megtisztít. Isten 
maga jött el Jézus Krisztusban hozzánk erre a földre, hogy lehetőségünk legyen az Ő tisztaságát 
látni, s hogy az ő tisztasága minket is megtisztítson. Jézus Krisztus vére azért ontatik ki a 
keresztfán, hogy lemossa bűneink szennyét. Miután pedig Krisztus áldozata által megtisztultunk 
Istenhez mehetünk. Mert a Tiszta elé csak tiszták járulhatnak. Jézus Krisztus áldozatára 
mindannyiónknak szükség van, mert csak így, általa van üdvösségünk. 
A világ Megváltója egy szennyes istállóban jött a világra, jelezve azt, hogy nem iszonyodni fog e 
világ bűnös természetétől, hanem inkább jelenlétével megtisztítja, megváltoztatja azt. Azok, akik 
Jézust először meglátogatják a kor farizeusok által irányított zsidósága szerint szintén 
„tisztátalanok” voltak. A pásztorok foglalkozásuk miatt nem tudták megtartani a farizeusi 
törvényeket, a napkeleti bölcsek, a mágusok pedig egy méd papi törzs tagjaiként még csak nem is 
tartoztak a zsidó néphez. Fokozza mindezt, hogy Jézus első tanítványai halászok voltak, akik a 
pásztorokhoz hasonlóan, már csak foglalkozásuk miatt sem tudtak a farizeusi előírásoknak 
megfelelni, s jöttek a többiek: a samaritánusok, a vámszedők, a római katonák, rossz életű 
asszonyok. De nem is folytatom a sort, hiszen nem az a cél, hogy megmutassuk milyen helyzetből 
jöttek egyesek. Mindez azonban azt jelenti, hogy Jézusban meglátták az emberek az üdvözítőjüket, 
meglátták a tisztaság és a fény forrását. 
Jézus ma is felkínálja mindenkinek a megtérés, a megtisztulás lehetőségét. Azoknak is, akik már rég 
az ő útján járnak, szükségük van újra és újra rácsodálkozni a kegyelem erejére. 
A tisztaság fél egészség – tartja a mondás. Az Istennel való viszony rendbetétele az egészség, 
abban az értelemben, hogy a nélkül hiányos marad az életünk. Ma a figyelem nagyon erősen 
irányul a földi javak felé és sokan nem veszik észre, hogy ez egy csapda, ez a mókuskerék csapdája: 
minél inkább erre irányul a figyelem, annál nagyobb a hajtás ezek irányába. A csak a földi javakkal 
foglalkozó ember lassan mindent elveszít, úgy hogy nem nyert semmit. Sőt! Megromlanak az 
emberi viszonyok is, hiszen nincs idő és energia egymás megértésére. Az emberek egymással 
szembe indulattal fordulnak, egymás iránt türelmetlenek és kegyetlenek lesznek.  
Az Isten tisztasága Jézusban látható. Kegyelemmel, jó szándékkal, türelemmel, megbocsátással 
fordult Isten Őbenne az embervilág felé. Ha megláttuk Jézusban ezeket és megértettük, hogy Ő 



személyesen felénk is így fordul, akkor átéljük azt, hogy ezek az égi javak ránk is reánk áradnak. 
Jézusban ajándék jött közénk.  Ő általa valóra válik a tisztaság és békesség az embernek, és az 
átalakult emberi élet is dicsőíti az Istent.                                                   Ámen 
 
                                                                                                                     Niederhoffer Zoltán 
                                                                                                                               lelkész 
 
 
„Halálban, éjben vártam én: fölkelt a nap rám véled, Terólad ömlik rám a fény: a  béke, boldog 
élet: A lélek ékességei, Belőlük hitnek mennyei Szép tisztasága árad.”        
                                                                                                                    329. dicséret 3. verse      
 
 
Gyülekezeti kiránduláson vettünk részt 2012. június 02-án, amelyen megtekintettük a parlamentet 
és a gödöllői királyi kastélyt. Ez a csoportkép a gödöllői kastély belső udvarán készült. 
 
                                                                                    Niederhoffer Zoltán elnök lelkész  

 
 

 
 
 

 

Ádventi szeretetvendégség 
 

Gyülekezetünkben ismét tartunk szeretetvendégséget az egyedülállók és idősek részére december 
16-án, ádvent 3. vasárnapján délután 3 órakor az új templomban.  Szeretettel hívjuk és várjuk 
idős egyedülálló testvéreinket erre az alkalomra. A gyülekezeti teremben szoktuk tartani, de most 
ott a felújítás miatt nem tudjuk, ezért lesz az új templomban. Kérjük, hogy akinek számára a 
közlekedés gondot okoz, jelezze azt Schulcz Jenőné missziói gondnok asszonynál, aki azt meg fogja 
szervezni. Telefonszám: 88 403 771 
 
                                                                                            Niederhoffer Zoltán elnök lelkész  

 
 



Gondnoki beszámoló 2012 Advent 

 
„Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga 

baja.” Máté 6,27 

 

Kedves testvérem! A várakozás időszakában, az egyházi év kezdetén sok szertettel köszöntelek. Az 

Úristennek hála, hogy az egyházközség életének 452-dik évben is adott erőt a szolgálóknak a 

szolgálathoz, mindnyájunknak nyitott szívet az Őrá figyeléshez, és tehetséget ahhoz, hogy 

hozzájáruljunk a veszprémi református közösség létezéséhez, fennmaradásához, virágzásához. 

 

Szeretnék számot adni arról, hogy a pünkösdtől eltelt időszakban milyen eredmények születtek 

templomaink és környezetük fejlesztésében, karbantartásában és arról is, hogy mi az, amiben a 

terveinkhez képest elmaradásban vagyunk. 

Számunkra az idei év legnagyobb vállalkozása a nagytemplomi gyülekezeti ház épületének 

energetikai felújítása. Igaz, hogy a beruházás alapvetően a Dunántúli Református Egyházkerület 

kivitelezésében, kerületi és pályázati finanszírozással valósul meg, mégis a járulékos munkálatok 

elvégzése a gyülekezetre hárulnak.  

Mint ismeretes, az átalakítás a volt kerületi székház épületének rendbetételével együtt történik.  

A pályázati kiírás az alábbi munkálatok elvégzését teszi lehetővé: 

- A gyülekezeti ház alsó szintjének (közösségi helyiségek, úgy mint, gyülekezeti terem [nagy 

terem], kis termek, iroda helyiségek) fűtéskorszerűsítése,  

- A földszinti helyiségek ablakainak cseréje, 

- A teljes épület külső hőszigetelése, színezése. 

Ahhoz, hogy újra használhatóak legyenek ezek a helyiségek és újra otthonunkká váljon, saját erőből 

kell megoldanunk a belső festést; a falfelületek, a belső nyílászárók, a fűtéscsövek festését, a 

bútorzat szétszedését, a bútorzat és iratok mozgatását és néhány olyan feladatot, aminek a 

megoldása a kiürített termekben most gazdaságos (villamos hálózat felújítása, az 

irodahelyiségekben álmennyezet kialakítása, hogy csökkenjen a fűtött légköbméter nagysága).  

Azt reméljük, hogy a munkák végeztével nem csak az ütött kopott épület kap új köntöst, hanem az 

éves költségvetésünk több mint harminc százalékát kitevő rezsiköltségeink is mérséklődnek. 

Sajnos a tavasszal lendületesen beindult átalakítás megakadt. Miután kiürítettük a termeket és a 

fűtésszerelést elvégezték, kiderült, hogy az építési hatóság korábbi tájékoztatásával ellentétben, a 

tervezett munka engedélyköteles. Az engedélyezési eljárás, a hivatal újabb és újabb kifogásai okán, 

meglehetősen hosszúra nyúlik. A legutóbbi állapot szerint, most már rövid időn belül 

reménykedhetünk a hosszú ügymenet lezárásában. A munkálatok így tavasszal folytatódhatnak. 

Köszönet és hála azoknak az adakozóknak, akik a belső festési munkák költségeihez hozzájárultak. 

Reméljük, tavasztól újra használhatjuk a gyülekezeti termet. Addig viszont, az utóbbi év gyakorlatát 

megszakítva, a nagytemplomi istentiszteletinket télen is a templomban kell tartanunk. Ígérjük, 

igyekszünk minden alkalommal olyan elfogadható klímát biztosítani, amilyet a templomi 

fűtőberendezésünk megenged. 

A felújítás kapcsán már túl vagyunk a gyülekezeti ház villamoshálózatának megújításán is. Ez a 

több százezer forint értékű munka Vida Endre nagytemplomi gyülekezetrész gondnok adománya. 

Köszönet érte.  

 

Az Újtemplomnál az elmúlt időszak legjelentősebb fizikai munkálata volt a kerítésfal áthelyezése és 

ezzel párhuzamosan az épületből távozó szennyvízvezeték átkötése. Az előbbire azért volt szükség, 

mert a régi állapotban a kerítésfal és a házfal között egy olyan zug alakult ki ahol hajléktalanok 

vertek tanyát és nagyon zavarták a parókia lakóinak életét. A szennyvízvezetéknek egy újonnan 

épült csatornába való bekötésével, remélhetőleg megszűnnek a korábbi dugulások, mert most már 

nem átemelővel távozik a szennyvíz, hanem gravitációs úton. 

 

Vida Endre vezetésével sokan sokat dolgoztak a megnyugtató hangulatú, árnyas templomkert 

rendezésén. Haluza János kertészmérnök feltérképezte, hogy milyen állapotban van a növényzet és 



az iránymutatásai alapján eltávolítottak sok beteg fát, vadnövésű bokrot. Több konténer követ, 

törmeléket gyűjtöttek össze. Következő lépésként új facsemeték és cserjék ültetését, illetve a 

templom és a garázsok mögötti terület füvesítését tervezzük. 

A nyáron folytatódott a nagytemplomi szószék díszeinek aranyozása. Ez a munka illetve a 

felhasznált anyag Csonka Ibolya festőművész áldozatos adománya. 

Tudjuk azt, hogy sok – sok feladat van még előttünk (újtemplomi részen szigetelési problémák, a 

templom fűtésének kérdése, a nagytemplomi gyülekezeti ház tetőszerkezete, a templomkert további 

rendberakása) és azok a megoldandók, amit a mindennapi élet hoz magával.  

A gyülekezet fenntartására ékező adományok bizonyítják, hogy sokunk közös akarata, hogy a 

veszprémi egyházközség tovább éljen és az igére figyelő hívek gyülekezete legyen. 

 

Alapvetően a jó szívvel adott rendszeresen megérkező egyházfenntartói járulék és az azzal való 

felelős sáfárkodás az, ami az egyházközség mindennapi létét (lelkészi juttatások, épületek 

rezsiköltsége, egyházi élet költségei [diakónia, szeretetvendégségek]) és a korábban részletezett 

nagy munkálatok költségeit fedezik. 

 

 Hála legyen azért, hogy van erőnk, és tehetségünk, akár a külső körülmények ellenére is, hogy 

„jókedvű adakozók” legyünk. 

 

                                                                                                                     Bognár Béla 

                                                                                                                        gondnok 

 

 

REFORMÁTUS ZARÁNDOKLAT TEMPLOMTÓL TEMPLOMIG 

 

2012. november 4-én 15.30 h-kor az új temlomtól egy zarándokcsoport indult el, hogy a 

nagytemplomba sétáljon. Reformációi zarándoklatnak szántuk, és útraindulókat, fogadó 

gyülekezetet egyaránt nagy örömmel töltött el, hogy együtt lehetünk. 

 

Hagyományosan a zarándoklat olyan utazást jelöl, amely valamilyen szent hely elérését tűzte maga 

elé. Olyan városokat kerestek fel a zarándokok, ahol Istennel lehetett találkozni, ahol Isten 

áldásában részesültek.  

Az utazók Istennel együtt zarándokoltak, hogy bűnbánatot tartsanak, hogy gyógyulásért 

fohászkodjanak, hogy barátaikért, vagy nemzeti tragédiák miatt imádkozzanak.  

Aki zarándokként utazásba kezd ajándékba kapja, hogy szabadon indulhat el. Olyan különleges 

időnek lesz részese, amelyben a mindennapi feladatokat maga mögött hagyhatja, és barátokra, 

testvérekre lel, Isten teremtését ünnepelheti. A fizikai utazással együtt egy lelki, belső út is 

kirajzolódik az utazó előtt, amely nélkül nincs zarándoklat.  

Miközben utazunk, minden beszélgetés, a csenddé váló idő, a zarándokének is belső utazássá válik, 

hogy életutunkon rendeltetésünk felé, Isten felé haladjunk. A zarándokzsoltárok vallanak erről a 

legszebben. Kívánjatok békét Jeruzsálemnek! Legyenek boldogok, akik téged szeretnek! Legyen 

békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban! Testvéreimért és barátaimért mondom: 

Békesség neked! (Zsoltárok 122. 6-8. versek). 

 

A zarándoklat gondolata nem áll távol a reformátusoktól sem. 

Rövid az út, amelyet Veszprémben az ó és az új református templomot összeköti. Pontosan 3,4 

kilométer volt a táv. Ezt az utat sokat megtettük már rohanva, kötelességből, figyelmetlenül. Jól 

ismerjük az oda vezető forgalmat, de sohasem tettük meg még zarándoklatként. 

Rövid megállók színesítették utunk, amikor imádságra, zsoltározásra csendesedünk el. 

A dombok, amelyeken áthaladtunk – különösen akik beteg lábbal tették meg az utat – komoly 

kihívásnak bizonyultak, de mind együtt érkeztünk meg. A táj is az imádságot erősíti az ember 

lelkében.  



Formálj bennünket Urunk, ahogy a dombok képe változik, 

formálj nagylelkűvé, alakíts a hitben, 

váradalmainkban,a Rólad való tudásunkban, hogy  

a legjobb ezután következik, 

hogy még jobban Krisztus-képű emberekké váljunk. 

Tégy bennünket Jézus szeretetteljes követőivé, 

és óvj meg attól, hogy csak passzívan nézzük egyházad történéseit. Ámen 

A nagy templomban 5 órakor kezdődött az esti istentiszteletet, amelyre éppen harangszóra 

érkezett meg a csoport. 

Az út lelki motívumoktól volt gazdag. Kifejezi a két templom közösségét, az ó és az új viszonyát. 

Az újonnan épült falakból elindulunk az ősihez, az alapokhoz. Ha ezt figyelembe vesszük, nem 

túlzás, hogy zarándokútra indulunk.  

Jézus évente háromszor zarándokolt fel Jeruzsálembe, sohasem ment egyedül, mindig tanítványai, 

lelkileg szomjas emberek kísérték. 

Amikor együtt indulunk el egy isteni cél felé, – nagy ajándék és nagy kihívás, hogy a lelkünk 

közötti távolságot legyőzzük, hogy ne csak a port lássuk lábunk előtt, hanem együtt felfelé 

tekintsünk. A közösség szép gesztusa, és meglepetése volt, hogy finom süteménnyel és egy pohár 

borral vártak bennünet az asszonyok és a nagytemplomi presbiterek. Köszönet érte. 

A zarándoklatnak szép hagyományai vannak ír és skót földön is. Az idézet Skóciából való:  

Csillagok teremtője, az égő csipkebokor Ura, 

MUTASS NEKÜNK UTAT! 

Istenünk! A háborgó tengerek Ura, aki kenyeret adsz, 

VEZESS MINKET AZ IGAZSÁGRA! 

Istenünk, aki csendesen szólsz, aki a szeleknek Ura,  

TÖLTS EL ÉLETTEL! 

Mindenek Teremtője, lelki és testi utazásaink Istene, 

ADD HOGY MA A TE UTADON JÁRJUNK! 

         Závodi Zsuzsanna 

 

 
 
 

N Ő S Z Ö V E T S É G  
 

 Gyülekezeti házunk felújítási munkáinak elhúzódása miatt a rendszeres heti alkalmainkat 

szüneteltetni kényszerültünk. Hiányoznak a találkozások hetente. Ezért még nagyobb örömmel 

vettünk részt a november 9-11-i balatonfüredi nőszövetségi konferencia 10-i, szombati alkalmán. 



Niederhoffer Erzsike hívására öten tudtunk erre a napra Veszprémből elmenni. 

A nap fő témája a víz volt. A reggeli áhítat a Mózes I. könyvének 26, 12-22 alapján a kút betemetők 

és a kútásők tevékenysége alapján Isten gyermekeinek szolgálatáról szólt. A megtalált vízforrás: 

Jézus Krisztus hálával és szeretettel való szolgálatáról beszélt Pálffy Zsuzsa győri lelkésznő.  

„Felhőket megcsapoló fenyőfák” címmel Soós Szilárd nagytiszteletű úr tartott előadást a Kanári 

szigetek kiirtott és a vízhiány után újratelepített eredeti fenyőiről, a Föld és az ember víz 

készletéről, pusztításáról. A konfliktus helyzetek megoldásáról, az önzés helyett példaadás és a 

környezet megóvása által. Hozzászólásokkal gazdagodtunk: a III. 22-i víz világnapról, termés 

hetéről, hálaadásról, arról, hogy a gyermelekeket meg kell ismertetni a tradíciókkal és arról, hogy 

szükség van új megoldásokra, szemléletváltásra. 

Döbbenetes hatással volt Miklós Ferenc nagytiszteletű úr beszámolója a romániai „Kárpátok 

Géniusza” alatt történtekről. 

Délután megkaptuk a Kárpát medencei imanap XII.2-i előkészítő anyagát a királyhágó melléki 

egyházkerületről szóló beszámolóval. 

 

                                                                                                    Juhász Lórándné 

 

HITOKTATÁS 

 
 Kedves Testvérek! A hitoktatásban a következő tanévtől komoly változások lesznek. 

Magyarországon is bevezetésre kerül a kötelezően választható hit és erkölcstan. Felmenő 

rendszerben lesz bevezetve. az első és az ötödik osztályban. A szülőknek innentől választani kell, 

hogy a gyermekük hittanra jár-e, vagy erkölcstanra. Természetesen arra buzdítjuk a szülőket, hogy a 

hittant válasszák. Minden iskolában meg lesz hirdetve a hitoktatás. Mivel még arról nem kaptunk 

tájékoztatást, hogy vannak-e a csoportoknál létszámhatárok, nem tudjuk. hogy hány helyen sikerül 

elindítani a kötelező hittant. Ez az új helyzet nagy kihívás elé állíít bennünket. Bennünket, 

lelkészeket abban, hogy ezt megoldjuk és megszervezzük, a szülőket pedig abban, hogy éljenek az 

új lehetőséggel. Az eddigi hittancsoportok természetesen továbbra is működnek, hoszen a többi 

évfolyamot ez még nem érinti. 

 

                                                                             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 fordítódik. 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. 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.  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! 

Hírek a Bátorkesziből 

A legutóbbi „beszámoló” óta rengeteg élménnyel gazdagodhattak a cserkészcsapat tagjai, hiszen 

azóta került megszervezésre a már hagyományosnak mondható júniusi éjszakai portya, a 4 napos 

kiscserkész tanyázás, a 10 napos nyári tábor, valamint az őszi csapatprogramok is. 

Az éjszakai portya idén a Nagyvázsony-Úrkút útvonalon haladt, a Kab-hegyen keresztül. A túra 

izgalmairól bővebben a cserkészcsapat honlapján (batorkeszi486.naplopok.hu) a Krónika menüpont 

alatt olvashatnak az érdeklődők. 

A nyár folyamán újabb képesített őrsvezetővel gyarapodott csapatunk: Balogh Bálint a 

szombathelyi központú III. Cserkész kerület őrsvezető képzését kiváló minősítéssel fejezte be! 

Július 17-e reggelén a veszprémi buszpályaudvarról indultunk a kiscserkész tanyázásra, amelynek 

idén a balatonalmádi református templom szálláshelye adott helyszínt. Szerencsére a lefelé tartó 

buszjáraton nem sok utas volt rajtunk kívül, mert a kiscserkészek bizony nagy táskákkal vágtak neki 

a tábornak. A tanyázás 4 napja rendkívül tartalmasan telt: túra, számháború, kézműveskedés, 

strandolás, akadálypálya, sport… Sokan életük első igazi cserkész tábortüzén vehettek részt az 

Óvári-kilátó mellett. Megismerkedhettünk egy kicsit Balatonalmádi városával a városkutatás alatt, 

amikor 3-4 fős csapatokra osztva (egy-egy nagyobb cserkész vezetésével) igyekeztek a 

kiscserkészek válaszolni a kérdőív kérdéseire. Így mindenki kinyomozta, hogy hány évig 

közlekedett a gőzös Veszprém és Alsóörs között, hány db Tóth vezetéknevű ember van felsorolva a 

világháborús emlékműnél, vagy hogy milyen állatok rajzai találhatóak a húsbolt ablakán. Az almádi 

Szabó pékséget is meglátogatta csapatunk, ahol a dolgozók bemutatták, elmesélték nekünk a 

kenyérkészítés módszerét, eszközeit, fázisait. 

Csapatunk sátrai idén nyáron Noszlop közelében álltak 10 napig, a nyári tábor jó hangulatban telt, 

összekovácsolta közösségünket. A Láma őrs 3 tagja sikeresen teljesítette a Julianus-próbát, 

amelynek egyik része, hogy a próbázóknak önállóan meg kell tudni főzni az aznapi vacsorájukat 

(paprikás krumplit). Habár a Somló közelében táboroztunk, mégsem oda indultunk a kétnapos 

túrára. A Bakony felé vettük az irányt: Bakonypölöske – Ganna – Döbrönte – Bakonyjákó - Csurgó-

kút volt az első nap távja. Megtekintettük a helyi nevezetességeket, például a gannai templomot, 

amely a római panteon kisebb léptékű mása és egyben az Esterházy család mauzóleuma, vagy a 

döbröntei várat. Másnap már csak vissza kellett jutni a táborig. Magyarpolány érintésével, – ahol a 

kálvária tetején költöttük el ebédünket - érkeztünk Noszlopra. Július 29-én, vasárnap részt vettünk a 

faluban az Istentiszteleten, ahol nagy szeretettel fogadták a cserkészcsapatot. Az Istentisztelet végén 

rövid bemutatkozásunk után néhány keresztyén ifjúsági dal és a 471. dicséret eléneklésével 

szolgáltunk a gyülekezetnek. A tábor nyílt napja idén remekül sikerült, szinte mindenkinek eljöttek 

a szülei, sőt még régebbi csapattagok is tiszteletüket tették Noszlopon. Így sikeresen meg tudtuk 

szervezni a régebben hagyományosnak mondható apa-fiú focimeccset. 

Szeptember végén vágtunk neki a Balaton-felvidéknek őszi túránk során. Dörgicse környékét jártuk 

be. Nap végére a kiscserkészek nagyon fáradtak voltak ugyanakkor nagyon büszkék lehettek, hogy 

leküzdötték a kb. 18 kilométeres távot. 

Az őszi tanyázás hétvégéjén a Hárskút melletti Augusztin tanyán töltöttünk el néhány napot 

közösen. 

Idén még kézműves napot tervezünk közös csapatprogramnak, illetve december 1-én a Mikulás foci 

kupán találkozunk a többi veszprémi cserkészcsapattal. 

További információk találhatóak rólunk a honlapunkon: www.batorkeszi486.naplopok.hu, illetve 

nyomon követhetnek minket a Facebookon is, ha ránk keresnek: 486. Bátorkeszi István 

Cserkészcsapat. 

 Imreh György (csapatparancsnok 

http://www.batorkeszi486.naplopok.hu/


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 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 16-án, vasárnap délután 3 
órától az új templomban. 
Advent 4.vasárnapján, december 23-án, délelőtt de 10 órakor 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 
  

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 

 


