
KENESEI  

Gyülekezet  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XXII. évfolyam 2. szám – 2014. Karácsony 

Minden  

kedves Olvasónak 

áldott karácsonyt és 

békés új esztendöt 

kívánunk! 

 

Ünnepi alkalmaink: 
 

 Dec. 24. Szenteste a gyermekek 

szolgálatával 16 órakor 

 Dec. 25. Karácsonyi istentiszte-

let úrvacsorával fél 11 órakor 

 Dec. 26. Karácsonyi istentiszte-

let úrvacsorával fél 11 órakor 

 Dec. 26. Evangélikus istentiszte-

let úrvacsorával 16.30 órakor 

 Dec. 31. Óévi hálaadó istentisz-

telet 17 órakor 

 Jan. 1. Újévi istentisztelet fél 11 

órakor 
 

Balatonakarattyán: 

 Dec. 25. Istentisztelet úrvacsorá-

val a Könyvtárban 9 órakor 

 Dec. 28. Óévi vasárnapi isten-

tisztelet a Könyvtárban 9 órakor 

 Jan. 4. Újévi vasárnapi isten-

tisztelet a Könyvtárban 9 órakor 

 

Rendszeres alkalmak: 
 

 Imaóra hétfőn 16 órakor a Gyü-

lekezeti teremben 

 Bibliaóra szerdán 16 órakor a 

Gyülekezeti teremben 

 Istentisztelet vasárnap fél 11 

órakor 

 Istentisztelet Akarattyán vasár-

nap 9 órakor a Könyvtárban 
 

Mindenkit szeretettel várunk 

alkalmainkra! 

Éjszaka van, és a házban alszik 
az egész család. Egy valakit kivéve: 
a gyerekszobából halk sírás, nyö-
szörgés hallatszik. Az ötéves kis-
lány félelmében összekuporodva 
sír az ágyában. Szomszéd szobában 
édesanyja felkel, bemegy hozzá. 
Felkapcsolja a kislámpát, megfogja 
a kezét, megsimogatja. „Mi a baj, 
kislányom?” – „Rosszat álmodtam, 
és féltem, hogy valaki bántani 
fog.” – „Itt vagyok melletted, ne 
félj, senki nem bánthat.” 

Valami ilyesmi történt az első 
karácsonyon. Eljött hozzánk valaki, 
aki szeret, és mindenkinél jobban 
ismer. Bejön a félelmeinkbe, sötét 
éjszakáinkba, és világosságot gyújt. 
Megfogja kezünket, hogy ne kelljen 
félnünk. Mellettünk van, hogy az ő 
ereje biztonságában élhessünk. 

„Immánuel, velünk van az Isten.” 
Jézus Krisztusban hozzánk hasonló 
emberként született közénk. 

Már az első karácsony előtt is 
sokszor szólította meg Isten így a 
kiválasztottjait: „Ne félj, mert én 
veled vagyok”. És ahol ez a biztatás 
elhangzott, ott Ő valóban győzel-
met, sikert adott övéinek! A válasz-
tott népet története során végigkí-
sérte a tapasztalat: nem kell félniük, 
mert a hatalmas Isten van velük. 

És a mi életünkben? Megértjük 
Isten szavát egy kilátástalan hely-
zetben. Jókor jön egy baráti bizta-
tás, egy bátorító szó, egy mosoly. 
Érezzük, hogy erő és remény árad 
belénk, és az nem tőlünk van. – Is-

ten közelsége válik ilyenkor érezhe-
tővé. 

A karácsonyi történetben Mária 
és József példáján látjuk, hogy Isten 
jelenléte mennyire aktív: átformáló, 
élet-alakító erő. 

Mindkettőhöz angyalt küld Isten, 
hogy elmondja terveit. Mária nem 
érti, miért pont ő, ilyen fiatalon, 
jegyesként házasságkötés előtt – 
mégis így tud válaszolni: „történjék 
velem a te beszéded szerint”. József 
pedig sértődötten kivonulhatott 
volna, hisz nem az övé a gyermek, 
sértett önérzettel botrányt csinál-
hatott volna, miért mellőznek en-
gem – mégis tette csöndesen, amit  
kellett, elfogadva Isten tervét. 

Milyen egyszerűnek tűnik! Nincs 
ebben a történetben semmi akció, 
semmi hősiesség – csak engedel-
messég. És Isten szeretete ezen az 
úton érkezett. Mária és József enge-
delmességén át. 

Vajon mi, hozzájuk hasonlóan fel 
tudjuk-e ajánlani magunkat? Történ-
jen velünk, ahogy Te akarod! Tu-
dunk-e az Ünnepeltnek ajándékkal 
kedveskedni, adni időnkből, tehet-
ségünkből? Formálhat-e minket, s 
mi engedjük-e, hogy alakítson  
szemléletünkön, szokásainkon? 

„Velünk van az Isten.” Soha nem 
hagy minket magunkra. Nem hagy a 
sötétségben. Tartsuk hát nyitva 
magunkat Őelőtte! Közelsége hoz-
zon erőt és áldást ünnepünkbe! 

 
 Németh Péter 

I t t  v agy ok mel le tted  
„Fiút szül, akit Immánuelnek neveznek” - ami azt jelen-
ti: Velünk az Isten. (Máté ev. 1,23) Olvasandó: Máté ev. 1,18-25 
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„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet 
út. De mi (…) azt akarjuk, hogy az ember ne úgy 
járja végig élete útját, mintha sivatagon menne 
át, hanem virágos réteken.” (Kodá ly Zoltá n) 

 
A Báláton ko rnyé ké n á nyárák mindig émlé kézété-

sék, s mi, ákik itt is é lü nk, kü lo no sén kivá ltsá gosnák 
é rézhétjü k mágünkát. Az élmü lt nyá r zénéi szém-
pontbo l is kü lo nlégésré sikérédétt, hiszén á réformá -
tüs témplombán ü jrá zéné s á hí tát kérété bé foglált 
koncértékkél vá rtük á zénékédvélo , élcséndésédni 
vá gyo  émbérékét. Idé n nyolc szombát ésti koncértén 
véhéttü nk ré szt, s áhogy háládtünk élo ré ido bén, ü gy 
no tt áz é rdéklo do  lá togáto k szá má is. Ú gy gondolom, 
némcsák zéné vél fü szérézétt ésti á hí tátok volták 
émé álkálmák, háném fontos tálá lkozá sok is. Úgyánis 
szé p cséndbén mégfordülták ná lünk Kossüth-
dí jások, Artisjüs-dí jások é s É rdémés Mü vé szék is. 
Ko zvétlénsé gü k mindánnyiünk szá má rá pé ldáé rté kü  
volt.  

Váláménnyi álkálom éléjé n Né méthné  Sz. To th 
Ildiko , illétvé Né méth Pé tér réformá tüs lélké szék 
ko szo nto tté k á mégjéléntékét, ézt ko véto én ko zo s 
gyü lékézéti é nékbén, zsoltá rbán é s imá dsá gbán ád-
tünk há lá t Isténü nknék áz élké szí tétt szé p ésté é rt. 

Jü niüs 14-é n Géréncsé r Zoltá n é s Né méth Sá ndor 
hégédü -orgoná kámáráéstjé t hállháttük. Zoli kárák-
térés, kifinomült précizitá ssál hégédü lt, Sányi pédig 
mé lto  tá rsá volt mindébbén: kimünká lt ágogiká kkál, 
biztonsá gos ártikülá cio vál orgoná lt. 

Jü liüs 12-é n á frissén álákült vészpré mi Opüs 
É nékégyü ttést lá ttük véndé gü l. Égyhá zi é s vilá gi ko -
rüsmü vék égyárá nt félcséndü lték. Lüká cs Élék fiátál 
kárnágy élszá ntán é s á dárábok lé nyégé t á té rézvé 
vézé nyélt: á ko rüs á légápro bb mozdülátáit is figyé-
lémmél ko vétté. Az égyü ttmü ko dé s nü ánszáibán á 
ko rüs fiátálsá gá é rézhéto  volt ügyán, dé o sszéssé gé -
bén réndkí vü l félémélo  pillánátokát ájá ndé kozták á 
hállgáto sá gnák. 

Jü liüs 18-á n á Corridor Qüártét fágottosái rémé-
kélték: Lákátos Gyo rgy vilá ghí rü  fágottmü vé sz vézé-
té sé vél á fágottot, némcsák mint szimfoniküs zéné-
kári hángszért, háném mint á kámárázéné bén hász-

ná látos instrüméntümot is bémütáttá k nágyszérü  
á tirátokát já tszvá, párá dé s élo ádá sbán. Az égyü ttés 
á llándo  tágjá To th Sá rá Rébéká, ákit sokán ismérü nk, 
hiszén á kénéséi á ltálá nos iskolá bán kézdté zénéi 
tánülmá nyáit. 

Jü liüs 27-é n, vásá rnáp ésté á Mágyár Zongorá s 
Né gyés é rkézétt hozzá nk: ké t há záspá r, ké t zongorá, 
nyolc ké z: Vá rnágy Andréá, Fárkás Zsolt, Hégédü s 
Kátálin, Hégédü s Éndré. Kü lo n o ro m volt szá momrá, 
hogy Fárkás Zsolt zongorámü vé sz táná rom is volt á 
fo iskolá n. Hégédü s Éndré Kossüth-dí jás zongorámü -
vé sszél pédig o ro kré émlé kézétés márád á koncért 
ütá ni bészé lgété sém: zongorá ro l, á tirátokro l, hitbéli 
á llhátátossá gro l, pá lyátá rsáiro l. Ko szo nét á bá torí tá -
sé rt. 

Aügüsztüs 9-é n á Kécské s Égyü ttéssél to lto ttü nk 
égy rémék hé tvé gé t: L. Kécské s Andrá s É rdémés Mü -
vé sz vézété sé vél bépillántá st nyérhéttü nk á ré gi má-
gyár hángszérék, élo ádá smo dok é s zéné k vilá gá bá. 
Kü lo n o ro m itt is é rt: áz égyü ttés égyik tágjá vál, Sé rá 
Anná vál má snáp égyü tt szolgá ltünk áz isténtisztélé-
tén. 

Aügüsztüs 16-á n isméro s né v, kénéséi téhétsé g 
já té ká t hállháttük: Fü rédi Véroniká hégédü éstjé vá rt 
rá nk. Vérá hátá rozott müzsiküské nt é s émbérilég 
égyárá nt, ébbén máximá lisán hozzá illo  pártnéré volt 
Horvá th Andréá zongoristá. Káráktérés, észprésszí v 
égyü ttjá té kük rémékü l mü ko do tt. 

Aügüsztüs 23-á n ismé t á sorozátot indí to  düo  é r-
kézétt hozzá nk immá r trio vá  bo vü lvé: Láki Gábriéllá 
é nékélt, Géréncsé r Zoltá n hégédü lt, Né méth Sá ndor 
orgoná lt. Ú jrá mégcsodá lháttük, hogy á kárzátro l 
szo lo  é lo  müzsiká milyén gyo nyo rü én béto lti á témp-
lomot. 

A béféjézo  rá ádá s-álkálom áügüsztüs 30-á rá, á 
nyá r ütolso  szombátjá rá ésétt. Téléki Miklo s Artisjüs
-dí jás orgonámü vé sz á bárokk orgonáirodálom ré-
mékéibo l vá logátott, légto bbét á légnágyobb méstér-
to l, Johánn Sébástián Báchto l. Ko zvétlénsé gé, pé ldá s 
félké szü ltsé gé é s já té ká nák jéllémzo  ritmikái précizi-
tá sá énnék mégfélélo  müzikálitá ssál pá rosült.   

Ko szo nétü nkét féjézzü k ki Bálátonkénésé Vá ros 
(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Nyári zenés estek – visszatekintés 



O nkormá nyzátá nák á réndézvé nysorozát tá mogátá -
sá é rt. Tová bbá  ko szo nétét mondünk Gyéngé Kátálin-
nák, hogy féllé po ink mindén álkálommál némcsák 
kottá ikkál, háném csodá s ho kiflikkél é s illátozo  pogá -
csá kkál is ko rü lvéhétté k mágükát. A koncértékét é vék 
o tá hü sé gésén lá togáto  é s ázokro l tüdo sí to  mé diátá -
mogáto nknák, áz O bo l Tv-nék is há lá sák vágyünk áz 
álkálmákát bémütáto  ké psoroké rt. 

O ro mmél nyügtá ztük, hogy á jü liüsi ido szákbán 
á tlág 40-80 fo  ko rü l mozgott áz é rdéklo do k szá má. 
Bí zom bénné, hogy ákik itt volták, gázdágodták á mü -
vék á ltál zénéilég é s hitbén égyárá nt. Tová bbá  bí zom 
ábbán is, hogy há igé nyés zéné t hozzá é rto  kézék é s 
féjék szo láltátnák még, ánnák mindig méglész á ko -
zo nsé gé. Éz üto bbi á llí tá somrá bizonyí té kot káptám á 
hángvérsényék váláménnyi álkálmá n. 

Vé gézétü l pédig szérététtél hí vünk Mindénkit á 
jo vo  nyá ri zéné s á hí tátokrá is, mélyékro l hiszém, 
hogy némcsák zénéi, háném ko zo ssé gi é lmé nyékké , 
fontos tálá lkozá sokká  is vá lhátnák Isténnél, nyárálo  
véndé gékkél, itt láko kkál, mü vé székkél. 

 
„Dicsérjétek Istent szentélyében, dicsérjétek a 

hatalmas égboltozaton! Dicsérjétek hatalmas tet-
teiért, dicsérjétek nagyságához méltóan! Dicsérjé-
tek kürtzengéssel, dicsérjétek lanttal és hárfá-
val!” (Zsoltárok könyve 150,1-3) 

 
 Soli Déo Gloriá! 
 Sipos Csábá 
 zénétáná r, ká ntor 

(Folytatás a(z) 2. oldalról) 
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Karácsony  

Házasságukra áldást kértek: 

Név        Esküvő napja 

Soós Ferenc és Szilágyi Brigitta      2014.08.15. 

Gonda Csaba és Matil Anikó      2014.10.18. 

Anyakönyvi  bejegyzések  

Név              Született    Keresztelő napja 

László Szabina  2000.03.15. 2014.06.01. 

Kanyó Zsófia   2013.12.02. 2014.07.20. 

Horváth Villő   2014.03.20. 2014.08.03. 

Melha Kálmán Tamás 2013.12.12. 2014.08.10. 

Kalinics Hanna  2014.01.29. 2014.08.24. 

Takács Kata   1987.05.30. 2014.10.05. 

Károlyi Raul Gergely 2009.06.06. 2014.10.05. 

Tóth Gellért   2014.03.21. 2014.10.19. 

Nagy Fanni Viktória  2014.02.20. 2014.11.02. 

A keresztség szentségében részesültek: 

Konfirmációi fogadalmat tettek: 

Június 1-én: 
Kuti Sára 

László Szabina 

Monostory Míra 

Nánássy Emőke 

Csősziné Molnár Katalin 

Ollé Hajnalka 
 

Október 5-én: 
Takács Kata 

Név         Életkor   Temetés napja 

Öcsi Zoltán    74    2014.01.10. 

Horváth János    83    2014.01.18. 

Zongor Albin    89    2014.01.23. 

Kósa László    79    2014.02.01. 

Csuka Pál    83    2014.01.31. 

Czupor Imréné (Dávid Ilona) 77    2014.02.24. 

Sipőcz Istvánné (Kiss Anna)  85    2014.02.28. 

Halász Zoltán    70    2014.03.18. 

Hári Antal    80    2014.04.03. 

Boros Gábor    78    2014.05.21. 

Cseh Károlyné (Rónás Mária) 73    2014.06.19. 

Ferenchalmy Albertné (Bauer Ilona)     2014.08.12. 

Tóvári Gyuláné (Vajda Júlia) 79    2014.09.05. 

Erdey Lászlóné (Orosz Irma) 83    2014.09.10. 

Jónásné Kiss Mária   82    2014.09.15. 

Bokor József    53    2014.09.24. 

Csek Károly    59    2014.10.17. 

Pap Gábor    56    2014.10.23. 

Hajda Dezsőné (Pőcz Irén)  94    2014.10.24. 

Zsednai Józsefné (Czéh Julianna) 95    2014.12.19. 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

Szeretet ünnepe a karácsony nekünk, 
Várjuk a nagy csodát, Isten ajándékát. 

Szeretet ünnepén KIRE emlékezünk? 
Aki kegyelmesen nekünk adta Fiát. 

 

Mint kisgyermek, ott ül—Mária karjában 
Látjuk, szelíd arccal mosolyogva néz ránk. 

Művészi festményen százával, sorjában 
Megörökítették, amint eljött hozzánk. 

 

Szűz Máriához szállt Gábriel arkangyal, 
Tündöklő fény ragyog—de ő nem fél tőle. 

Kegyelmet találtál Istennél, áldással, 
Légy boldog és örülj, ne térj ki előle. 

 

Az Úr van teveled, áldott vagy örökre, 
Üdvözlégy—te hozod világra szent Fiát. 

Kegyelemmel teljes méhednek gyümölcse: 
A testté lett Igét, az ígért Messiást. 

 

Íme, az Úristen hű szolgálólánya, 
Ahogy parancsolod, megfogadom Neked. 

Boldogságom elhat az egész világra, 
Karácsony hirdeti örök dicsőséged. 

 

Megszületett, itt van, a puha jászolban. 
A gyermekhez jönnek napkeleti bölcsek, 
Imádják Őt szóban, gazdag ajándékban, 

Hódolva térdelnek, aztán hazatérnek. 
 

Urunk Jézus, jöjj el, szeretet ünnepén 
Hazánkba-házunkba! - Béke, világosság, 

Ölelj a szívedre szomorúság földjén, 
Legyél mindenkinek ajándék, boldogság! 

 

 Gellértfiné Kazi Margit 
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A Balatonkenesei Református Egyházközség időszakos lapja. 8174 Balatonkenese, Táncsics 
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Lelkész: Németh Péter, Némethné Sz. Tóth Ildikó. Gondnok: Sipos Károlyné. 

Gyülekezetünk rendszeres al-
kalmai voltak: Istentisztele-

tek vasárnaponként, imaórák 

hétfőnként, bibliaórák szer-

dánként, a Nőszövetség al-

kalmai és a Presbitérium 
gyűlései havonként. 

Február 22. Gyülekezeti far-
sang Igével és játékosan, 

szeretetvendégséggel, idősek 

és hittanosok közösségében. 

Április 7-11. Egy hetes böjti 

evangélizáció vendég lel-

készekkel, „Úton Krisztus 
keresztje felé” címmel. 

Május 17. Egyházmegyei hit-

tanos találkozón lel-

kes csapattal képviseltet-

tük magunkat Veszprém-

ben. 

Május 24. Egynapos, jó han-

gulatú gyülekezeti ki-

rándulás Kecskemétre. 

Június 1. A konfirmáció 
alkalmán négy gyermek 
és két felnőtt testvérünk 

tett hitvallást és fogadalmat. 

Június 15. Konfirmáltak 
találkozója a Nőszövetség 

szervezésében. 

Július 7-12. Az idei hittantá-

bort Kerkafalván, az Őrség-

ben tartottuk. 

Augusztus 30. A nyári hóna-

pokban nyolc Zenés áhí-
tatnak adott helyt templo-

munk. 

Október 18. Gyülekezeti 

nap igehallgatással, szere-

tetvendégséggel és képnéze-

getéssel, idősebb testvéreink-

kel közösségben. 

December 1-5. Idén is az el-
csendesedést és lelki készü-

lést szolgálták az Adventi 

esték meghitt alkalmai. 

December 13. Az Adventi 
játszóházba idén is öröm-

mel jöttek a gyerekek: volt 

ajándékkészítés, énektanu-

lás, orgonálás, süteménye-

zés. 

Minden gyülekezeti alkalo-

mért hála a mi Urunknak! 

ESEMÉNYNAPTÁR  —  2014  
Hírek és képek a gyülekezet életéből  

KÖSZÖNJÜK!  
 

Ezúton is hálásan mondunk 
köszönetet a gyülekezet és 
presbitérium nevében az ado-
mányokért, és kérjük Isten gaz-
dag áldását a jószívű adakozók 
életére! 


