
KENESEI 
Gyülekezet  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XXVII. évfolyam 2. szám – 2019. Karácsony 

Áldott karácsonyt  

és békés új esztendöt 

minden  

kedves Olvasónak! 

 

Ünnepi alkalmaink: 
 

 Dec. 24. Szenteste a gyermekek 
szolgálatával 16 órakor 

 Dec. 25. Karácsonyi istentiszte-
let úrvacsorával fél 11 órakor 

 Dec. 25. Evangélikus istentiszte-
let úrvacsorával 16.30 órakor 

 Dec. 26. Karácsonyi istentiszte-
let úrvacsorával fél 11 órakor 

 Dec. 31. Óévi hálaadás 17 óra-
kor 

 Jan. 1. Újévi istentisztelet fél 11 
órakor 

 

Balatonakarattyán az Imaházban: 
 
 Dec. 25. Istentisztelet úrvacsorá-

val 9 órakor 
 Dec. 29. Óévi vasárnapi isten-

tisztelet 9 órakor 
 Jan. 5. Újévi vasárnapi isten-

tisztelet 9 órakor 
 

Rendszeres alkalmak: 
 

 Imaóra hétfőn 17 órakor a Gyü-
lekezeti teremben 

 Bibliaóra szerdán 17 órakor a 
Gyülekezeti teremben 

 Gyülekezeti énekóra szombaton 
17 órakor 

 Istentisztelet vasárnap fél 11 
órakor a Templomban 

 Istentisztelet Akarattyán vasár-
nap 9 órakor az Imaházban 

 

Mindenkit szeretettel várunk 
alkalmainkra! 

A l eg kiváló bb  út  

„Két pont között legrövidebb 
az egyenes” - mondják, s ez 
igaz az emberi kapcsolatokra 

is. Van azonban egy ennél kivá-
lóbb út, azaz a legkiválóbb: a 
SZERETET. Az az út, amelyen 
Isten közelít hozzánk. Ami le-
het, hogy nem olyan direkt, 
mint az egyenes út, de a szív-
hez szól, s megragadva abba az 
irányba vezet, ahol járni érde-
mes. 

Az ember sok más utat előny-
ben részesít, mert saját kivá-
lóságát az kiemeli: ilyen a 
lelki ajándékok közül a nyelve-
ken szólás és a prófétálás, a 
bölcsesség igéje, az ismeret 
nagysága, a hit ereje, az ada-
kozás bősége, a mártírság. 

S az apostol azt állítja, 
hogy ez mind SEMMI! Ez csak 
olyan, mint a hangszerek közt a 
cintányér s a triangulum. Egy-
hangú, unalmas, harsány. Kiegé-
szítésnek jó, vagy a hangsúly 
kiemelésére, de semmi másra. Ha 

nincs mellette zenekar vagy 
énekkar, fárasztó és kellemet-
len hallgatni. Semmit sem ér, 

semmit sem használ. 
Oly sok lehetőség van a sze-
retet megmutatására! Ne sza-
lasszunk el egyetlen alkalmat 
sem a mosolyra, jó szóra, 
ölelésre, a szeretet kifeje-
zésére mindenki iránt! Ezzel 
ajándékozzuk meg az „igazi 
ünnepeltet”, mert Ő annak 
örül, ha mi egymást még job-
ban szeretjük! 
 

(„Maradjanak szívedben...” 
c. kötet alapján) 

„De törekedjetek a fontosabb kegyelmi ajándékokra. Ezen felül megmuta-
tom nektek a legkiválóbb utat. 

Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, 
olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom.  

És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcses-
ségnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket moz-
díthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok.  

És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, sze-
retet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.” (1 Kor 12,31-13,3) 

A szeretetet szét kell osztani, mert 
természete szerint oszthatatlan; 

mikor már másnak nem jut, 
magadnak sem marad belőle. 

 

(Garai Gábor: Példázat a szeretetről) 
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Kedves Testvérek! 
 
Rendkívüli évet mondhatunk 

magunk mögött 2019-ben. Épít-
keztünk és felújítottunk. 

 Gyülekezetünk akarattyai 
lakosainak 75 éves álma megva-
lósulása kezdődött el a márciusi 
alapkőletétellel. Júliusra már a 
csillag is felkerült a templom tor-
nyára. Istennek hálát adva re-
ménykedünk, hogy kormányzati 
támogatásból, a hívők és támo-
gatók segítségével minél hama-
rabb befejezhetjük Isten méltó 
hajlékát. 

A kenesei templomtorony és 
toronyóra is megújításra került. 
Karácsonyra lebontják az állvá-
nyokat. A toronyóra szinte teljes 
mértékben az adakozók támoga-
tásából készült el. 

Hálás szívvel tekintek vissza 
gyülekezetünk kiemelkedő ese-
ményeire. Isten kegyelméből jó 
volt megtapasztalni gyülekeze-
tünk tagjainak szorgos segítő 
kezeit ünnepi alkalmainkon. 

Buzdítani szeretnék minden 

olvasót, hogy a jövőben minél 
nagyobb számban vegyenek 
részt ünnepeinken, és gyüleke-
zetünk minden kedves, családias 
együttlétén. 

 
Áldott, békés ünnepeket kí-

vánva: 
 Bollók Gyula  
 gondnok 

Gon dn o k i 	 k ö s z ö n t ő 	

„A	jó	cselekvésében	pedig	ne	fáradjunk	el,	mert	a	maga	idejében	aratunk	majd,	ha	

meg	 nem	 lankadunk.	 Ezért	 tehát,	míg	 időnk	 van,	 tegyünk	 jót	mindenkivel,	 legin-

kább	pedig	azokkal,	akik	testvéreink	a	hitben.”						(Pál	levele	a	galatákhoz	6,	9-10)	

Élénken él bennem az emlék, 
amikor gyerekkoromban először 
kaptam hangszert szüleimtől kará-
csonyra. Egy játékgitár volt. Em-
lékszem arra is, hogy egyből ját-
szani kezdtem rajta: mindenféle 
„fogást” próbálgatni, ötletelni, ter-
mészetesen hallás után.  

Bár zeneszerző nem lett belő-
lem, kántorként egyik legfontosabb 
feladatom vasárnaponként a litur-
gikus orgonajáték. Így, karácsony 
táján különösen is „kitör rajtam” a 
rögtönzési vágy: természetesen 
készülök a nagy zeneszerzőink 
karácsonyhoz köthető műveivel, 
azonban az orgonista egyik leg-
szebb feladata, amikor ismert éne-
keink dallamára improvizálhat.  

Ez nemcsak a gyülekezeti ének 
bevezetését jelenti, hanem a kísére-
tet is: amikor a gyülekezet ugyana-

zon dallamra több versszakot is 
énekel, alkalom nyílik arra, hogy a 
kíséret viszont ne mindig ugyanaz 
legyen.  

Ennek felépítése, megformálá-
sa az orgonáláson belül is egy kü-
lön szakma, megtanulásához egy 
emberöltő biztosan kevés. Célja 
pedig nem az öntetszelgés, hanem 
az éneklés gazdagítása, az éneklő-
zenélő ember hála-válasza Isten 
teremtő-alkotó, emberi alkotóked-
vet, tehetséget ajándékozó munká-
jára. 

Isten a maga hasonlatosságára 
alkotott minket, melyben benne 
foglaltatik az ember alkotóvágya, 
kedve is: gyönyörű épületeket épí-
tünk, konstrukciókat, rendszereket, 
szoftvereket hozunk létre és fej-
lesztünk, autókat tervezünk, vala-
mint gyakran látom, hogy a közös-

ségi oldalakon sokan a frissen sült 
süteményükről is fotót posztolnak: 
mi ez, ha nem az emberi alkotó-
vágy, s a jól sikerült alkotás feletti 
öröm? 

A megkomponált, papíron rög-
zített zeneművek, valamint az adott 
pillanatban megszülető darabok 
(improvizációk) pedig a zeneszer-
zők és zenészek válasza erre a sajá-
tos ajándékra. S külön „bónusz”, 
hogy a dolog másik oldala, az 
előadóművészet révén ezt mások 
számára is hallhatóvá tehetjük az 
orgonaépítők alkotása, a gyönyörű 
hangszer segítségével. 

Ragadjuk meg tehát saját aján-
dékunkat, s éljünk vele felelősség-
gel és hálával az Ajándékozó, s 
felebarátaink felé! 

 

Áldott Karácsonyi Ünnepeket 
kívánok! 

 Sipos Csaba 
 kántor  

A j á n d é k o k  
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Anyakönyvi  bejegyzések - 2019 

Név              Született    Keresztelő napja 
Bollók Fülöp Balázs  2018.09.09. 2019.05.12. 
Bódogh Vince Dávid 2018.05.19. 2019.05.19. 
Boeuf Noémie  2002.06.18. 2019.06.16. 
Boeuf Oscar   2004.11.07. 2019.06.16. 
Boeuf Lottie   2007.06.06. 2019.06.16. 
Kaltenbacher Anna  2018.04.06. 2019.06.16. 
Melha Kornél   2017.10.27. 2019.07.14. 
Nyúl Benedek  2019.04.27. 2019.09.22. 
Nagy Szófia Viktória 2018.09.24. 2019.09.29. 
Szöllősi Ádám  2019.02.04. 2019.09.29. 
Gál Viktor Zsigmond 2017.09.13. 2019.09.29. 
Csöngető Jázmin  2018.12.17. 2019.10.20. 
Simonyi Zoé   2019.07.03. 2019.11.17. 
Kakas Lara Elvira  2018.06.02. 2019.12.08. 

A keresztség szentségében részesültek: 

Konfirmáció: 

Június 16-án: 
 

Kampós Blanka 
Boeuf Noémie 
Boeuf Oscar 

Név         Életkor   Temetés napja 
Hermann Sándorné (Virágh Erzsébet) 70    2019.01.11. 
Szalkai Ernőné (Fazekas Éva) 65    2019.01.21. 
Csiker Gyuláné (Filó Ilona)  90    2019.02.01. 
Sümegi Istvánné (Borsi Katalin) 70    2019.03.16. 
Sipos Károlyné (Pergel Margit) 70    2019.03.30. 
Dr. Molnár Istvánné (Kállai Ilona) 88    2019.04.05. 
Vági Kálmánné (Meilinger Erzsébet) 70    2019.05.17. 
Di Gregoria Erzsébet (Molnár Erzsébet) 96  2019.06.07. 
Dull Ferencné (Csekő Mária) 100    2019.06.14. 
Sarkadi Anna    17    2019.07.06. 
Szabó Józsefné (Tölgyesi Klára) 90    2019.07.17. 
Takács Sándor   73    2019.08.26. 
Hajda Sándor    74    2019.08.27. 
Mocher Istvánné (Szőke Erzsébet) 66    2019.09.16. 
Gyenge Béláné (Frák Katalin) 89    2019.10.09. 
Debrecenyi István   76    2019.10.17. 
Orbán Zoltán    53    2019.10.25. 
Jákói Lászlóné (Bakos Judit) 82    2019.11.08. 
Öcsi Gézáné (Pavelka Irma) 79    2019.11.20. 
Horváth Károlyné (Almási Ilona) 82    2019.12.19. 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Karácsonyi Ve ndég 

Felnézett Mária: - Uram, ez egy Angyal! 
Az Atya küldött el, hogy mondjam meg neked: 

Fiút szülsz—IGÉMET—a Szentlélek által, 
Neve: Immánuel—te Jézusnak nevezd! 

 
Szabadító—akit rég megígért Isten, 
A teljes időben, bizony megérkezett. 

Egy bájos kisgyermek alszik—Betlehemben 
Jászolba fektetve—ahol megszületett. 

 
Puha szénán alszik—fény sugárzik róla. 

Szállást már nem kaptak, hiába kerestek, 
Megnyugodtak végre—József és Mária, 
Istennek köszönték,- ennek is örültek. 

 
Hála volt szívükben—milyen jó Atyánk van, 

Jöttek a pásztorok, csodákról beszéltek! 
Fent az égen zengett az angyali karban 
Gyönyörű énekszó—dicsőség Istennek! 

 
Békesség a földön lent, az embereknek. 

Örömmel fogadunk, Karácsonyi Vendég, 
Jöjj az asztalunkra: mennyei Kenyérnek, 

Az örökéletre—tested, nekünk elég! 
 

Tested-véred adtak ételnek-italnak, 
Te vendégelsz minket! - az Úrvacsorában! 

Köszönjük—jöjj hozzánk—gyermekeink várnak, 
Ragyogjon ránk fényed—szép karácsonyfában. 

 
Úr Jézus, Vendégünk—kérünk, nálunk szállj meg, 

Hadd legyen ünnepünk—mindennap ez évben. 
Szolgálni szeretnénk a Te dicsőséged, 

Szívünkben békesség, s hálaadás legyen! 
 

 Gellértfiné Kazi Margit 

Egyházunk fenntartása 
 

Hálásan köszönjük mindazon Testvéreink se-
gítségét, akik az elmúlt években anyagilag is hozzájá-
rultak egyházunk fenntartásához. 
Kérjük, ha teheti, támogassa továbbra is évenkénti 
fenntartói járulékával gyülekezetünket! 
Támogatásával a gyülekezet igehirdető, hitoktatói, 
segítő és kulturális szolgálatát segíti, továbbá az ehhez 
szükséges épületek fenntartását támogatja. 
Az ajánlott fenntartói tagsági összeg évente 7.000.- Ft 
fejenként, de bármekkora támogatást köszönettel fo-
gadunk, és az adományozót névjegyzékünkbe felvesz-
szük. 
Nem csak kérni, adni is szeretnénk, hiszen ez gyüleke-
zetünk létének lényege. Szeretettel hívunk mindenkit 
a Templomban és a Gyülekezeti Házban tartott alkal-
mainkra, lelki erősödésre, gyógyulásra, vigasztalásra, 
elcsendesedésre, beszélgetésre! 
Így szól az Úr: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne 
csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg 
is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogat-
lak.” (Ézsaiás 41,10) 
 

Adományát eljuttathatja hozzánk: 
 

Banki átutalással az alábbi számlaszámra: 
 

Takarékbank, bankszámlaszám: 72900013-10001741 
Kedvezményezett: Balatonkenesei Ref. Egyházközség 
A közleménybe kérjük, írja be nevét és címét! 
 

Készpénzes befizetéssel: 
 

Református Lelkészi Hivatal (B.kenese, Kálvin tér 1) 
Takarékbank (B.kenese, Fő u. 23) 

Házasságkötés: 

Név: Boltusits Péter és  
         Szabó Mária 
 
Esküvő napja: 2019.04.27. 
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A Balatonkenesei Református Egyházközség időszakos lapja. 8174 Balatonkenese, Kálvin 
J. tér 1. Telefon: 88/481 348. E-mail: refkenese@gmail.com. Honlap: refkenese.hu 
Lelkész: Németh Péter, Némethné Sz. Tóth Ildikó. Gondnok: Bollók Gyula. 

Gyülekezetünk rendszeres al-
kalmai voltak: Istentisztele-
tek ünnepeken és vasárna-
ponként, imaórák hétfőn-
ként, bibliaórák szerdánként, 
énekórák szombatonként, a 
Nőszövetség alkalmai és a 
Presbitérium gyűlései. 

Március 9. Az akarattyai 
templom alapkőletéte-

lén meghívott vendégeinkkel 
együtt adtunk hálát Istennek 
a már emelkedő falak között. 
Augusztus elejére emelt szer-
kezetkész állapotban elké-
szült a templom. 

Á p r i l i s  3 - 5 .  B ö j t i 

evangélizációs esték a 
Gyülekezeti Házban Sipos 
Csörsz Csanád szolgálatával. 

Május 18. Az Orgonaalap 

nyitókoncertjén idén is Pálúr 
János orgonaművész szolgált 
templomunkban. 

Július 8. Balatonfüredre men-

tünk biciklitúrára lelkes 
hittanos gyerekekkel és két 
felnőtt kísérővel. 

Augusztus 10. Júliusban és 

augusztusban három Zenés 
Áhítaton élhettünk Igével 
és gyönyörködhettünk az igé-
nyes zenében, ezenkívül to-
vábbi koncerteknek is helyet 
adott templomunk. 

Augusztus 18. Gyülekezeti 
Nap keretében láttuk vendé-
gül az iszkaszentgyörgyi gyü-
lekezet tagjait, együtt úrva-
csoráztunk az istentisztele-
ten, a finom bográcsos ebéd 
után megmutattuk nekik a 
Tájház kincseit, valamint az 
épülő templomot és a gyö-
nyörű kilátást Akarattyán. 

November 30 (December 18). 
Az augusztusban elkezdődött 

toronyfelújítási munkák 
elkészültek, a megerősített, 
felújított tetőszerkezetre új 
lemezfedés került, az új to-
ronyóra a helyére került és 
immár a pontos időt mutatja, 
és megújult a torony homlok-
zata is. 

December 2-6. Idén is az el-
csendesedést és lelki készü-

lést szolgálták az Adventi 
esték meghitt, gyertyafé-
nyes alkalmai. 

December 14. Adventi ját-
szóház ajándékkészítéssel, 
énekléssel és szeretetvendég-
séggel: a barkácsolásban 
Szabóné Öcsi Mónika segített 
idén is a gyerekeknek. 

Minden belső és külső épülé-
sért, gyülekezeti alkalo-
mért hála legyen az ÚRnak! 

ESEMÉNYNAPTÁR  —  2019 
Hírek és képek a gyülekezet életéből 


