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 „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert ő Isten 
formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem 
megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és 
magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett 
mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.”  Filippi 2,5-8 

 
 

 Oldás és kötés 
 
Ez a filmcím valamiért mostanában többször jutott eszembe. A filmre, amit régen láttam, 
már nem is emlékszem, de megmaradt bennem ez a jó cím. Ami bibliai eredetű, Máté 
evangéliumából való, ahol Jézus egy csodálatos hatalomról szól, amit Péternek és vele 
együtt az egyháznak ad. Ebben az áhítatban sem a filmről, sem erről az evangéliumi 
jelenetről nem lesz szó, hanem inkább arról, hogy a karácsonyi történetben hogyan valósul 
meg az oldás és a kötés. 
Először is megvalósul abban, hogy Jézus eloldja megát a mennyei világtól egy időre és 
bizonyos mértékben. A Filippi levél szép Krisztus himnusza így mondja el: megüresítette 
önmagát, szolgai formát vett föl, emberré lett. Az isteni létezéshez képest az ember lét 
csekélyebb rangú létezés, ezt mondják el a szavak. Alászállott, hozzánk jött. A kötés is 
megvalósult abban, hogy nem maradt valahol félúton Isten és ember között, hanem 
emberré lett. Ahogy János evangélista hangsúlyozza: És az Ige testté lett. Itt lakozott 
közöttünk. Jézus megjelenése ebben a világban az ember számára is elhozta az oldás és 
kötés pillanatát. Mégpedig azt, hogy Jézus Krisztus hívó szavára elhagyja ezt a világot és 
legyen Jézus követője. Felvegye a maga keresztjét és kövesse Jézust. Jézus figyelmeztet is. 
Ha valaki meg akarja tartani az életét, elveszíti azt, ha valaki elveszti az életét őérte, az 
megtalálja azt. Majd a reformáció teológiája ezt nevezi az óember megöldöklésének és az 
új ember feléledésének. Oldás és kötés. Elszakadni ettől a világtól és csatlakozni Jézus 
Krisztushoz. Természetesen, ahogyan az emberré lett Jézus is megőrizte Istenségét úgy az 
ember is megőrzi az emberségét. Ezért tökéletesen megváltott, de nagyon tökéletlen 
megváltott, ahogyan egy magyar teológus ezt egyszer megfogalmazta. Mégis végbement a 
keresztyén ember életében az eloldódás és a hozzákötődés. 
Azután természetesen a keresztyén etika a mindennapokban is megköveteli tőlünk, hogy 
helyesen döntsünk. Tudjuk mi az, amitől távol tartsuk magunkat, és mi az, amihez 
ragaszkodjunk, amit fontosnak tartsunk. A világunk olyan irányban halad, amelyben az 
értékek úgy tűnik, gyengülnek és a létért való küzdelem egyre agresszívabbá válik. Ebben a 
közegben, még fontosabb, hogy az az emberszeretet, amely megjelent Jézus Krisztusban, a 
mi életünk által is megjelenjen ebben a világban. A jézusi megbocsátás, emberszeretet, 



kegyelem, jóság szeretne megszületni ma is. Isten elküldte fiát, hogy ezek 
megvalósulhassanak az életünkben. Ő az, aki segít így az emberiségnek, hogy egy 
önpusztító gondolkodásmódból ki tudjon lépni. és válassza helyette az élet útját, amelyet 
Jézus Krisztus ajánl fel nekünk. 
Boldog keresztyén örvendezéssel ezért ünnepeljük a karácsonyt! 
 
                                                                                                           Niederhoffer Zoltán 
                                                                                                                elnök lelkész 
 
  
 

  

Ádventi szeretetvendégség 
 

Gyülekezetünkben ismét tartunk szeretetvendégséget az egyedülállók és idősek részére december 
15-én, ádvent 3. vasárnapján délután 3 órakor a felújított /nagytemplomi/ gyülekezeti 
teremben.  Szeretettel hívjuk és várjuk idős egyedülálló testvéreinket 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 
 
                                                                                            Niederhoffer Zoltán elnök lelkész  

 
 

 

Gondnoki beszámoló 

 
Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építői. Ha az Úr nem őrzi a várost, 
hiába vigyáz az őriző. (Zsolt.: 127.1) 
 

 
Kedves Testvérem, kedves Olvasó! 

 

Elmúlt egy év és megint építkeztünk. Épültünk és építkeztünk. Remélhetőleg épülésünk a közös és 

egyéni igére figyelésünkben lelki és szellemi épülésünket is jelenti.    

Azonban épültünk és építkeztünk fizikai értelemben is. Az egyházkerülettel közös 

erőfeszítésünknek köszönhetően jelentősen megújult a parókia (gyülekezeti ház, irodák, 

lelkészlakás) épülete. Mint ismeretes, a Dunántúli Egyházkerület, Középültek Energetikai Felújítása 

Pályázata keretében, illetve a pályázati munkákhoz kapcsolódó sajáterős kivitelezésben, újjá 

varázsolódott és otthonosabbá vált a nagytemplomi gyülekezeti ház komplexum.  

A közel 13 milliós energetikai felújítás (pályázat) keretében kicserélték a gyülekezeti termek (nagy 

terem, kis terem, ifjúsági terem), az irodák és a kapcsolódó mellékhelyiségek fűtésrendszerét. A 

régi, energiafaló konvektoros fűtést, korszerű energiatakarékos kazánnal üzemelő, központi fűtésre 

cserélték. Továbbá, kicserélték a régi elöregedett, rossz hőtechnikai mutatókkal rendelkező 

ablakokat, modern hőszigetelt ablakokra. A teljes épület egy 8 cm vastag szigetelő burkolatot 

kapott, amelyre esztétikus színező vakolat került. Az anyagi fedezete mindennek tehát az állami, 

KEOP pályázat volt. Ennek  a teljes összege 12.629.779,- Ft, ebből az állam adott 9.472.336,-Ft-ot, 

a fennmaradó rész volt az önrész, amelyet egyházkerülettel kötött megállapodás szerint a Kerület 

meghitelezett a számunkra. 

A fenti munkálatokkal párhuzamosan elvégeztünk néhány olyan munkát, ami részben kapcsolódik 

az energetikai megújuláshoz, de a pályázati feltételek szerint a pályázatba nem volt belefoglalható, 

illetve olyan faladatokat, amelyeket a helyiségek kiürített állapotában célszerű volt most elvégezni.  

Kicseréltük a lelkészlakás ablakait is a közösségi helyiségekhez hasonló minőségű ablakokra, 



miután menetközben kiderült, hogy az eredeti elképzelés szerinti felújításuk, nagyon rossz állapotuk 

miatt lehetetlen. Az egyházkerülettől erre külön kaptunk támogatást. Vida Endre a nagytemplomi 

gyülekezetrész gondnoka munkájának és anyagi adományának eredménye az épület alsó szintjén /a 

gyülekezet által használt termekben, irodákban, mellékhelyiségekben/ a villamos hálózat teljes 

cseréje. Az irodákba és a kisterembe álmennyezetet építtetünk. Ennek eredményeként sok 

köbméterrel csökkent ezeknek a gyakran használt helyiségeknek a fűtött légtere. Elvégeztettük a 

gyülekezeti termek, az irodák és kapcsolódó helyiségeik belső festését és a belső nyílászárók 

mázolását, valamint a lelkészlakásban a helyreállító festést. A szemet gyönyörködtető, precíz 

kivitelezés, Horváth Tamás gyülekezeti tagunk munkája. Megújult a gyülekezeti termek 

parkettaburkolata is. Mészáros Károly és Vida Endre több napos áldozatos munkájának eredménye 

az elhasznált parkettafelület felcsiszolása.    

Ezen munkák forrása a gyülekezetnek a felújítási munkákra falajánlott adománya: 700 e. Ft, a svájci 

testvérgyülekezet adománya: 980 e. Ft, egyházmegyei építési támogatás: 996 e. Ft, illetve az 

Egyházkerülettől a parókia új ablakaira kaptunk még 1,5 millió Ft-ot. 

A nőszövetség adományaként a gyülekezeti terembe új szőnyegek kerültek és megújult a szószék 

mögötti bársony drapéria is, és hamarosan az új függönyök is felkerülnek. Csóka Sándor testvérünk 

adományai az új függönytartók és a hangosítás kiépítése. 

A szívekben felbuzduló, egy irányba mutató közös akarat eredménye, hogy most a gyülekezeti 

termünk meleg, barátságos, otthonos és befogadó. 

Sokat változott a templomkert is mind az új templomnál, mind a nagytemplomnál. Az évszakról 

évszakra megismétlődő rutin feladatok (hólapátolás, fűnyírás, kerti padok ki-behelyezése, felújító 

festése) mellett, néhány komolyabb munkát is elvégeztünk. Az új templomnál kerítés 

odábbtelepítésével tágasabb lett a belső udvar. A nagytemplomnál, a templom mögötti területet 

megtisztítottuk a törmeléktől, gaztól és egy szépen zöldellő füves területet alakítottunk ott ki. A 

parkban az elöregedett beteg fákat kivágtuk, és az erre a célra összegyűlt mintegy 70 ezer forintból 

új fákat és dísznövényeket ültettünk. Ebben a munkában nagy segítségünkre volt Haluza János 

kertészmérnök tervező, irányító munkája. 

Most talán még inkább mondhatjuk Tóth Árpáddal azt a pár sort, ami a debreceni Nagyerdőben 

látható mellszobra alatt is fel van vésve: 

 „Jó így csendesen nézni a fákat, 

 Érezni a derűt, mely mindent áthat.” 

 

                                                                                                              Bognár Béla 

                                                                                                                 gondnok 

 

 

 

 

AZ EGYHÁZFENNTARTÓI JÁRULÉK AZ ÉVES 

JÖVEDELEM 1 %-A EGY ÉVRE. 
 

 

 

Kárpát-medencei Imanap 

 

Ismét megrendezésre kerül a Kárpát- medencei Imanap alkalma, most december 1-én, 

vasárnap este 5 órakor. Ezen az alkalmon gyülekezetünk volt lekipásztora Vajna 

Lajos nagytiszteletű úr hirdeti az igét. Szeretettel hívjuk az alkalomra a gyülekezet 

minden tagját. Helyszíne a nagytemplomi gyülekezeti terem. 

 

 

 



 

Gyülekezeti tábor a Dunakanyarban 
 

Az új templomi események közül a legszívesebben a nyári többgenerációs táborról 
számolok be, melynek keretében Tahiban töltöttünk 4 napot július 19-22 között.  
A Dunamelléki Egyházkerület Ifjúsági szállása, mint egy kis oázis, gyönyörű környezetben 
várt bennünket, hogy testben és lélekben feltöltődjünk 75-en. 
Minden délelőtt az ige körül csendesedtünk el, 6 csoportban megbeszéltük Isten rólunk 
való elképzelését. Hogyan lehet a szeretet mellett dönteni és növekednünk benne? Azzal 
a vakmerő bizakodással kellene élnünk, hogy a szeretet utat talál a másikhoz, ahogy 
Jézus is így fordult mindenkihez. 
Minden nap gazdag program várta a résztvevőket. Nagy élmény és megmérettetés volt a  
Pilis egyik “csúcsát” megmászni, a Vörös-kőre feljutni. Nem is sikerült mindenkinek. Volt 
részünk “imasétában”, amikor 5 állomás segítségével az Efézusi levél 6. fejezete alapján 
feladatokat kaptak a csoportok arról, mit jelent hatalmas erővel megerősödni az Úrban, 
és tettre készen elűzni, ellene mondani a gonosznak.   
A legkisebbektől a legidősebbekig mindenki szívesen kézműveskedett, hol kavicsokat 
festett, hol gyöngyöt fűzött. Szombat délután a rév segítségével eljutottunk Vácra, ahol 

kellemes séta várta a csoportot, sok-sok 
kulturális élmény között. 
 

Az élményekről nehéz csak 
tőmondatokban beszámolni: mindenki 
választhatott tábortűz, színdarab, 
számháború, kiscsoportos éneklés, 
focibajnokság, csendes imádság között. 
Vagy tehette mindezt együtt.  
 

Közben mindenki átélhette, hogy bárány 
és angyal is egyszerre, mert egy táblázat 
segítségével mindenki ajándékokat 
készített a “bárányának”. S valóban mind 
bárányok vagyunk, bennünk és általunk is 

készíti az Úr az ő útját, hogy neki minden körülmények között helyet készítsünk. A tábor 
arra is tanulságul szolgált, hogy együtt, közösen, gyülekezetként mennyivel könnyebb 
megmaradni az Isten útján.  
“Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha...” János 10. 28. 
 

                    Závodi Zsuzsa, lelkész 
 

Papp-Szabó Szimonetta a segédlelkészünk 

 

Gyülekezetünk segédlelkésze, Papp-Szabó Szimonetta szeptember óta munkálkodik 

gyülekezetünkben. Az alábbiakban vall magáról és munkájáról: "A Veszprémi gyülekezetben 

végzem 10 hónapos hatod éves gyakornoki szolgálatomat a Pápai Református Teológia 

kiküldésében. Gyakorlat vezetőm Závodi Zsuzsanna sok hasznos tanáccsal lát el és alkalmat ad 

arra, hogy a veszprémi gyülekezetben töltött idő alatt minél több területen tapasztalatot 

szerezhessek. Mind az Újtemplomban, mind a Dózsa György úti templomban vannak feladataim. 

Tevékenységi köröm sokszínű, hiszen lehetőségem van mind általános iskolai, mind középiskolai 

http://kalvinpark.blogspot.hu/2013/10/papp-szabo-szimonetta-segedlelkesz.html


hittanórák megtartására, hivatali teendőket is ellátok az Újtemplomban, valamint igei szolgálatokat 

is végzek. Így például bibliaórákat, vasárnap délelőtti és délutáni Istentiszteleteket is tartok.”  

Szimonetta gyülekezeti szolgálatára Isten áldását kérjük. Reméljük az itt töltött idő a hasznára 

válik, tovább gyarapítja tudását és egyben testvéri közösségre talál nálunk. 

                                                                                                             Závodi Zsuzsa, lelkész 

 

 
 
                                                                                        

 
N Ő S Z Ö V E T S É G  

 
Látványos dolgokról nem tudunk beszámolni nőszövetségünk munkájával kapcsolatban. 
Igyekszünk mi is kivenni a részünket a gyülekezetben adódó különböző tennivalókból. 
Idén említésre méltó a frissen festett, mázolt gyülekezeti terem rendbetétele. 
A székek, bútorok visszaszállításában és megtisztításában mi is sokat segítettünk pár 
férfitestvérünkkel és néhány cserkésszel együtt. Az ablakokra a nőszövetség tagjai új függönyöket, 
az úrasztala alá új szőnyeget, és a szószék mögé új sötétítő függönyt vásároltak. 
Örömmel vesszük birtokba a megszépült termet, kistermet, irodákat. 
Több alkalommal vettünk részt a Balatonfüreden megrendezett dunántúli nőszövetségi 
összejöveteleken. Ezeken alkalmunk volt tájékozódásra, ismereteink gyarapítására, és hitünk 
erősítésére is. Sok értékes előadást hallhattunk. Pár hete két tagunk Budapesten országos 
nőszövetségi konferencián vett részt. Itt alkalmunk volt megtapasztalni milyen értéke szolgálatot 
végeztek a Felvidéken, Vajdaságban és hazánkban. A veszprémi nőszövetség bár tevékeny, de 
szerény lélekszámú. Szeretettel hívjuk azokat, akik csütörtökön 3 óra után ráérnek és részt tudnak 
venni alkalmainkon, melyek 5 órakor bibliaórával zárulnak. 
Végül gyülekezetünk minden tagjának áldott, békés ünnepeket kívánunk! 
 
                                                             A Veszprémi Nőszövetség nevében: Vajna Erzsébet 
 

ÁDVENTI EVANGELIZÁCIÓ 

 
NOVEMBER 28. 39. ÉS 30-ÁN ESTE 5 ÓRAKOR EVANGELIZÁCIÓS ESTÉK LESZNEK 
A NAGYTEMPLOMI GYÜLEKEZETI TEREMBEN, AMELYRE SZERETETTEL HÍVJUK A 
GYÜLEKEZET MINDEN TAGJÁT. EZEN SZOLGÁLNAK: VASSNÉ BAKI ILONA ÉRD-
PARKVÁROSI LELKÉSZ /ELSŐ KÉT ESTE/ ÉS PÉNTEK LÁSZLÓ NYUGALMAZOTT 
POLGÁRDI ESPERES-LELKÉSZ /HARMADIK ESTE/. 

 



HITOKTATÁS 

 
Kedves Testvérek! A hitoktatásban a jelen tanévtől komoly változások történtek. Magyarországon 

is elindult a kötelezően választható hit és erkölcstan oktatás. Felmenő rendszerben lett bevezetve. az 

első és az ötödik osztályban. A szülőknek választani kellett, hogy a gyermekük hittanra jár-e, vagy 

erkölcstanra. Arra buzdítottuk a szülőket, hogy a hittant válasszák. Városunk minden iskolájában 

elindult a hitoktatás ebben az új formában. A következő tanévben már négy évfolyamon lesz hit és 

erkölcstan oktatás: 1. 2. 5. és 6. osztályokban. Nagyon jó lehetőség ez a gyerekek részére, hogy 

helyben az iskolában, órarendi órában részesedhetnek a hitoktatásban. Buzdítjuk a szülőket 

továbbra is, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, gondolva a kereszteléskor tett fogadalmukra. 

Természetesen azokat a gyerekeket is szeretettel várjuk akik még nincsenek megkeresztelve. A 

Szilágyi Erzsébet keresztény általános iskolában is történt változás. A református hitoktató ettól a 

tanévtől hivatalos pedagógusi állásban dolgozik a tanári kar tagjaként. Új hitoktatónk itt Szabó 

Gergelyné Berecz Zsófia, aki elsőtől hetedikig oktatja a gyerekeket. /A nyolcadikas, konfirmációi 

csoport továbbra is férjemhez tartozik./ Szeretettel köszöntjük új hitoktatónkat, aki egyébként 

lelkészi végzettséggel is rendelkezik és négy gyermek édesanyja. Isten áldását kérjük munkájára és 

életére. 

 

                                                                             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. 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.  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! 



 

Hírek a Bátorkesziből 

 NNT 2013 

A címben szereplő betűszó a magyar cserkészet idei legfontosabb eseményéhez köthető. Idén 

nyáron került megrendezésre ugyanis a Nemzeti Nagytábor, egy korosztályos cserkésztábor, 

amelyen magyar cserkészek vettek részt a világ minden tájáról. A közel 3500 cserkész Ócsa mellett, 

egy katonai gyakorlótéren töltött együtt 9 napot augusztusban. A tábor apropója a magyar 

cserkészet 100 éves fennállása és ennek a megünneplése volt.  

Erről a fontos eseményről nem maradtunk le mi „bátorkeszis” cserkészek sem, 11 fővel képviseltük 

csapatunkat. Maga a tábor altáborokból állt össze, minden altábort rajtáborok alkottak. A rajtáborok 

több őrsből tevődtek össze úgy, hogy egy-egy rajtáborban 30-40 cserkész legyen. A cserkész 

közösségek alapegysége az őrs, ezért a tábor szervezői ezt szem előtt tartva alkották meg a 

struktúrát, hiszen az év során együtt dolgozó őrsök itt is közös élményekkel gazdagodhattak, 

erősíthették összetartásukat, barátságukat. A programok többségén egyszerre egy-egy raj vett részt, 

de voltak teljes altábort megmozgató események is. Az altáborok korosztály szerinti bontásúak 

voltak. A mi két őrsünk a kósza (14-18 éves kor) és a vándor (18-23 éves kor) korosztályú altáborba 

került. Minden korosztály más-más jellegű programokon vett részt.  

A kószáknak szakági programok, közösségi szolgálat, önismeret, személyiségfejlesztés tették 

színesebbé tábori napjaikat. Megismerkedhettek a vízi cserkész szakággal a Ráckevei Duna-ág 

partjánál, elsajátítottak néhány alap társastánci és néptánc lépést, kalmárjátékon tették próbára 

ügyességüket, tudásukat. Egy délelőtt során Ócsát ismerhették meg egy kérdőív válaszait kutatva a 

városban bolyongva, egy másik nap az ócsai óvoda régi kopott kerítését festették újra. Részt vettek 

lelki napon, találkoztak korábbi szenvedélybetegekkel, akik megosztották tapasztalataikat, 

tanácsaikat. Afganisztáni, iraki küldetést megjárt katonák tartottak beszámolót az ott élő emberek 

kultúrájáról, mindennapjairól, lehetőség volt néhány honvédségi felszerelést megnézni, kipróbálni. 

Sőt, egy rövid katonai bemutatót is megtekinthettek a cserkészek.  

A vándor korosztályú cserkészek a tábor idejére egy küldetést választhattak maguknak, egy témát, 

amelyben több nap alatt elmélyültek, gyakorlati ismeretekre tehettek szert. Népi mesterségek 

(bőrőzés, fafaragás, kovácsolás, kosárfonás), lovaglás, néptánc, falmászás, alapvető hegymászó 

ismeretek, vízi cserkész ismeretek és még sok más érdekes lehetőség közül választhattak a 

résztvevők. 

A nagy létszám és a sok, egyéb cserkésztáborban nem szokványos program ellenére sikerült a 

„cserkészies” jelleget megtartani a táborban. Az első napok építkezéssel teltek, minden őrs 

kialakította a saját őrsi körletét, illetve a rajtábor közös építményeit. A reggeli, esti szertartás 

(zászlófelvonás, ima…), az esti tábortüzek is emlékeztettek arra, hogy nem egy fesztiválon van az 

ember, hanem egy igazi magyar cserkésztáborban. Mindenkinek lehetősége volt a saját felekezete 

szerinti Istentiszteleten részt venni.  

A színes programoknál talán még többet jelentett olyan gyerekekkel, ifjakkal találkozni, akik 

hasonló gondolkodással, értékrenddel élik életüket. A közösségbe való tartozás felejthetetlen 

élményeket nyújtott a résztvevőknek. Sok barátság köttetett. 

A 2013-as Nemzeti Nagytábor fontos állomása a magyar cserkésztörténelemnek. Solymosi Balázs 

Országos Vezetőtiszt, a tábor parancsnoka a táborzáráskor azt mondta, hogy ez a tábor nemcsak az 

elmúlt 100 év lezárása, hanem a következő 100 év elkezdése is. Ez az esemény nemcsak a múltról 

való megemlékezésről szólt, hanem egy meghatározó irány és lépés a jövő felé. A rengeteg élmény 

ellenére a veszprémi vasútállomásra érve boldogan nyugtáztuk, hogy jó érzés hazaérkezni, az ócsai 

mély homokos talaj után újra itthoni szilárd földet érezni a lábunk alatt. 

 

 

                                                                                                                      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 ifjúsági 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 idősek és egyedülállók számára december 15-én, vasárnap délután 3 
órától a gyülekezeti terember /Dózsa Gy. u. 22/. 
Advent 4. vasárnapján, december 22-én, délelőtt 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 


