
KENESEI 
Gyülekeze t  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XXV. évfolyam 2. szám – 2017. Karácsony 

Minden kedves Olvasónak 

áldott karácsonyt és  

békés új esztendöt 

kívánunk! 

 

Ünnepi alkalmaink: 
 

 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 hálaadó istentisz-
telet fél 11 órakor 

 Jan. 1. Újévi istentisztelet fél 11 
órakor 

 

Balatonakarattyán: 
 Dec. 25. Istentisztelet úrvacsorá-

val az Imaházban 9 órakor 
 Dec. 31. Óévi hálaadó istentisz-

telet az Imaházban 9 órakor 
 Jan. 7. Újévi vasárnapi isten-

tisztelet az Imaházban 9 órakor 

A betlehemi csillag Isten Fiának 
földre születését hirdeti. 

Eljött hozzánk, hogy a mi 
„elfordult és elfajult” világunkat fagy-
halálból életre melegítse, a halál és 
bűn sötétségét túlragyogja. 

Fénye ott ragyog fölöttünk és ben-
nünk, minden hívő szívben és életben. 
És ezért lehetséges - bármily hatalmas 
dolognak tűnik - nekünk is csillagok-
nak lennünk. 

Csillagoknak lennünk a szeretteink 
között, barátaink közt, a gyüleke-
zetben, a munkahelyen, bárhol, 
ahol élünk, ahová Isten helyezett 
minket.  

Fényleni mindig, de főleg akkor, 
mikor leginkább besötétül, megnő-
nek az árnyak, megfogyatkozik a 
remény, az erő. Akkor is, amikor mi 
magunk is besötétednénk, mert a 
pusztán emberi fény gyenge, kevés. 

A mi Világosságunk azonban felül-
ről kapott ajándék: „fölöttünk ra-
gyog”. Ez nem a mi pislákoló bölcses-
ségünk, szeretni akarásunk, hanem az 
Egyszülött Fiú általi engedelmessé-
günk, az Élet Igéjére figyelésünk. 

A betlehemi Csillag, Jézus Krisztus 
Világossága ragyogjon át rajtunk — 
karácsonykor és azután is! 

 
 Németh Péter 

C s i l l ag  és  c s i l l ag ok  
„Bár még sötétség borítja a földet, sűrű homály a nemzeteket, de fölötted ott 
ragyog az Úr, dicsősége meglátszik rajtad.” (Ézsaiás 60,2)          (Filippi 2,14-15) 
„Legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedékben, akik 
között ragyogtok, mint csillagok a világban, ha az élet igéjére figyeltek.”  

Szerete t  
 

Dícsérjük URunkat minden karácsonykor, 
Szentlélek, ragyogj be házaink ablakán. 
Illatos fenyőfán gyertya, szaloncukor, 

Ünnepi teríték a család asztalán! 
 

Hit, remény, szeretet tölti be szívünket, 
Örülünk, hogy együtt ünnepel a család. 

Előre készülve várjuk az ünnepet, 
Középre tesszük a csillagos fenyőfát. 

 

Keresztfa jelképe — szívünkből ünneplünk, 
Szeretetből jöttél, embernek születtél! 
Felséges Királyunk, tenéked éneklünk, 

Hálából, mert nekünk mindig segítettél. 
 

Szentlelked velünk volt bizony egész évben, 
Megsegített, pártolt, ha bajba kerültünk. 

Velünk volt az úton, s az otthon csendjében, 
Szeretettel védett, és együtt örültünk. 

 

ÚR Jézus az Atya testté lett Igéje,- 
Mennyből leszállt kenyér, Veled táplálkozunk! 

Karácsony ünnepén — az Élet vizére 
Szomjazunk, s ilyenkor Veled találkozunk. 

 

Írva van: örökké tart a szereteted, 
Te vagy a jó Pásztor, sokat fáradsz értünk. 

A világ végéig, ezért bízunk Benned, 
Szárnyad rejtekébe engedj bújni, kérünk. 

 

Békesség, szeretet a legszebb ajándék, 
Fent a mennyből kapjuk, örömmel fogadjuk. 
Meggyógyulunk tőle, és várjuk, jöjjön még, 

Istenem, köszönjük, a szívünkbe zárjuk. 
 

A mi Atyánk legyen az ÚR — családunkban! 
Apa, Anya, gyermek mindig szót fogadjon. 
Jézus Krisztus szeret, Lelke otthonunkban 

Foglaljon magának szent helyet, s ott lakjon! 
 

 Gellértfiné Kazi Margit 
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Egy	 balatonakarattyai	 református	 templom	 fel-
épülésének	reménye	első	ı́zben	1943-ban	csillant	fel.	
Ezidőtájt	 ugyanis	 nemcsak	 a	 katolikus,	 hanem	a	 re-
formátus	templomnak	is	ki	lett	jelölve	a	helye.	
Az	 egyházközség	az	 akarattyai	 Fürdőegyesülettől	

kapott	 illetve	 vásárolt	 telket	 templom	 és	 parókia	
céljára.	 A	 templomtelek	 a	 Rákóczi	 tér	 Brassói	 utca	
felőli	részén	volt,	a	parókiatelek	pedig	az	Esze	Tamás	
utca	és	az	A* rpád	utca	sarkán.	A	tervek	elkészültek,	a	
hı́vek	 az	 épı́tkezéshez	 szükséges	 nagy	 mennyiségű	
vöröskövet	 is	 odaszállı́tották.	 Sajnálatos	 módon	
azonban	 az	 akkori	 lelkész,	 Fáber	 Kovács	 Gyula	 sú-
lyos	 betegsége,	majd	 halála	miatt	 az	 épı́tkezés	 nem	
indult	meg.	 Az	 államhatalom	 elvette	 az	 egyháztól	 a	
telkeket.	
Néhai	 Kuti	 József	 tiszteletes	 úr	 az	 1960-70-es	

években	 megpróbálta	 visszaszerezni.	 Több	 bead-
ványt	 is	 ı́rt	 az	 ügyészségnek,	 és	 az	 állampárt	
(MSZMP)	 veszprémi	 irodájába,	 azonban	 nem	 járt	
sikerrel.	
Másodszor	2015-ben	csillant	fel	a	remény,	amikor	

egy	 alapı́tványon	 keresztül	 támogatást	 kaptunk,	 ám	
lassan	kiderült,	hogy	kizárólag	a	támogatók	elképze-
lései	szerint	épülhetett	volna	fel	a	református	temp-
lom,	ez	pedig	az	egyház	számára	teljesen	elfogadha-
tatlan	volt.	I*gy	a	támogatást	szomorú	szı́vvel,	de	tisz-
tán	megőrzött	lelkiismerettel	visszautaltuk.	
Végül	 a	 harmadik	 esetben	 állami	 támogatással,	

kiemelt	 projekt	 keretében	 nyı́lt	 újra	 egy	 lehetőség,	
amivel	sikerült	 élni.	Ezt	a	folyamatot	nyugodtan	ne-
vezhetjük	történelmi	igazságtételnek:	A	kommunista	
állam	elvette	az	akarattyai	református	templom	épı́-

tésének	 lehe-
tőségét,	 a	
mostani	pedig	
visszaadja.	
Mindenek	
előtt	 helyet	
kellett	 keres-
ni	a	 templom-
nak,	 mivel	 az	
egyháznak	
már	 nem	 volt	
ingatlanja	
Balatonaka-
rattyán.	 Saj-
nos	 a	 törté-
nelmi	 hely-
szı́n,	 a	 Rákóc-
zi	 park	 nem	

jöhetett	 szóba	 a	 szigorú	 szabályozás	 miatt.	 Az	 O> n-
kormányzat	 több	 helyszı́nt	 is	 felajánlott,	 de	minde-
gyikkel	volt	valami	gond,	vagy	a	mérete,	vagy	az	el-
helyezkedése	 nem	 volt	megfelelő,	 vagy	 a	 kölcsönös	
elképzelések	nem	találkoztak.	

Végül	a	 támogatás	 terhére	az	egyház	megvásárol-
ta	a	Szépkilátás	Bisztróval	szembeni,	a	volt	Kertmo-
zitól	 jobbra	 eső	 ingatlant	 a	 templomépı́téshez,	 az	
önkormányzat	 pedig	 felajánlotta	 a	 volt	 Kertmozit	

parkoló	céljára.	A	két	telek	utcafrontjának	megnyitá-
sával	 szép	 kis	 park	 tárul	majd	 fel	 a	 főút,	 a	központ	
felől.	
Az	 önkormányzattal	 tervezett	 megállapodás	 sze-

rint	a	parkoló	nyilvános	lesz.	Az	egyház	vállalja,	hogy	
a	 templomtelek	 is	 nyitva	 marad	 az	 emberek	 előtt,	
egy	 dı́szpark	 és	 a	 későbbiekben	 játszótér	 is	 létesül-
ne,	ugyanakkor	azt	kéri	az	önkormányzattól,	hogy	a	
volt	 Kertmozi	 épı́tési	 törmelékeivel	 együtt	 a	 temp-
lomtelken	levő	kis	épület	romjait	is	szállı́tsa	el,	nagy-
ban	elősegı́tve	ezzel	a	templomépı́tést.	
Jelenleg	a	templom	tervezési	szakaszának	a	legvé-

gén	 tartunk.	 Reményeink	 szerint	 2018	 januárjában	
engedélyes	tervekkel	rendelkezünk,	és	a	munkálatok	
legnagyobb	része	el	is	készülhet	2018	végére.	
A	református	templom	befogadóképessége	kb.	70	

fős	lesz,	és	az	istentiszteleti	és	más	egyházi	alkalmak	
mellett	otthont	ad	majd	igényes	koncerteknek,	zenés	
áhı́tatoknak	is.	
	
Részlet	 a	 tervező,	 Szabó	 György	műszaki	 leı́rásá-

ból:	
„A	templomtér,	mint	minden	 református	 liturgikus	

tér	 középpontjában	 az	 Isten	 jelenlétét	 és	 áldozatát	

jelképező	úrasztala	van.	E	köré	szerveződik	a	gyüleke-
zet	 laikus,	 és	 az	 istentiszteleten	 szolgáló	 tagjainak	

helye:	 a	 szék	 (pad-)	 sorok,	 velük	 szemben	 pedig	 a	

szószék,	 oldalt	 az	 orgona.	 A	 tér	 fő	 problematikája,	
hogy	a	 funkcionálisan	megfelelő	(frontális)	és	a	szim-

bolikus	 (centrális)	 modell	 között	 egyensúlyt	 találjon.	

Ezt	az	akarattyai	templom	központi	terének	koncepci-
ója	két	egymás	felé	forduló	ívben	találja	meg.	A	beltér	

északkeleti	íve	mentén	húzódnak	az	ülőhelyek,	gyújtó-

(Folytatás a(z) 3. oldalon) 

Templomépítés	Akarattyán	



pontjukban	 a	 szószékkel.	 Erre	 válaszol	 a	 délnyugati,	

az	 Isteni	 kegyelmet	 megjelenítő	 hasonló,	 íves	 fal	 a	

szószékkel.	
A	tér	alaprajza	így	egy	levelet	(vagy	hajót)	formáz,	

mely	 gazdag	 szimbolikus	 jelentéstartalommal	 bír.	

Tovább	 erősíti	 a	 tér	 szimbolikus	 üzenetét	 a	 falívek	
fölött	 „lebegő”	 (üvegezett	 sávokkal	 „kikönnyített”)	

levél	 alakú	 tető.	 A	 templomtér	 intimitását	 a	 tömör,	
magukhoz	ölelő	falívek,	felfelé	való	nyitottságát	pedig	

az	e	fölött	megjelenő	nagyvonalú	üvegezett	sávok	ad-

ják.	
Az	épület	tömegformálása	a	funkciót	követi.	A	köz-

ponti	hajó	 levél	 formájú	tetejével	a	nap	felé	 fordul.	A	

szomszédos	karcsú	torony	az	ég	 felé	mutat,	míg	a	ki-
szolgáló	helyiségek	karéja	az	érkezők	irányából	szinte	

észrevétlen	marad,	csak	a	bejárat	jelzi.		

A	 templom	 bejárata	 az	 épület	 helyiségeit	 feltáró	
(ívesen	 forduló)	 közlekedési	 gerinc	 indulópontja.	 A	

templomhajó	és	a	torony	 ívesen	 forduló	tömege	közt,	

a	főhomlokzat	kompozicionális	súlypontjában	nyílik.	
Az	 épület	 homlokzati	 anyaghasználatában	 a	 puri-

tán	református	hagyományokat	követi.	A	vakolt	 fehér	
falak,	 látszó	 faszerkezetek,	 cserép	 héjalás	 révén,	 kü-

lönleges	formája	ellenére,	a	templom	a	településképbe	

illeszkedik.”	
	

Hordozzuk	 imádságainkban	 a	 templomépı́tés	
szent	ügyét!	Legyen	a	mi	Urunk	áldása	a	munkálato-
kon,	és	a	templomot	majdan	használó	embereken!	

	
Németh	Péter	

	
A	 képek	 a	 látványtervek	 alapján	 készültek,	 csupán	

nagy	vonalakban	mutatják	a	tervezett	célt.	

(Folytatás a(z) 2. oldalról) 
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Házasságukra áldást kértek: 

Név        Esküvő napja 
Károlyi Gergely és Takács Orsolya      2017.05.27. 
Németh József és Dr. Dóczi Eszter      2017.06.30. 
Szabó András és Szalai Ágnes        2017.08.26. 
Apanisile Ifeoluwa és Kocsis Réka      2017.09.14. 

Anyakönyvi  bejegyzések 

Név              Született    Keresztelő napja 
Üveges Emilie  2016.05.15. 2017.01.01. 
Kanyó-Csizmadia Kolos 2016.11.19. 2017.04.09. 
Szili Zénó   2013.10.08. 2017.06.05. 
Jászberényi Laura  2014.02.06. 2017.07.16. 
Jászberényi Júlia  2015.09.25. 2017.07.16. 
Pálinkás Ingrid Júlia  2012.11.11. 2017.07.16. 
Melha Dorottya  2016.02.29. 2017.08.06. 
Varga Vajk Hont  2017.05.07. 2017.10.15. 
Lendvai Dorka Linett 2017.01.28. 2017.11.04. 

A keresztség szentségében részesültek: 

Konfirmációi fogadalmat tettek: 

Május 28-án: 
 

Bödör Veronika Vivien 
Mikó Nikoletta 
Sarkadi Anna 
Varga Verita 

Név         Életkor   Temetés napja 
Tóth Istvánné (Vasvári Ilona) 81    2016.12.22. 
Dévényi Kálmánné (Kerese Irma) 78    2017.01.17. 
Öcsi Károly    70    2017.01.19. 
Harangozó József   92    2017.01.30. 
Bognár István    81    2017.02.09. 
Bognár Istvánné (Vajda Anna) 76    2017.02.09. 
Tarsoly László   81    2017.02.16. 
Takács Béláné (Jindra Rózsa) 79    2017.04.21. 
Simon Csabáné (Bögi Krisztina) 39    2017.04.03. 
Hajda Gyuláné (Turzó Margit) 86    2017.05.17. 
Bollók Lajos    84    2017.07.18. 
Taba Benő    77     2017.06.22. 
Csiker Zoltánné (Baksa Julianna) 91    2017.08.11. 
Fodor Pálné (Jónás Irén)  86    2017.08.25. 
Maszlag Jánosné (Sipos Ilona) 60    2017.08.28. 
Szecsődi Károlyné (Vass Lenke) 74    2017.09.09. 
Albert János    88    2017.10.17. 
Kocsis Antalné (Somogyi Julianna) 77    2017.11.06. 
Bognár István    53    2017.11.10. 
Simon Lajos    55    2017.11.10. 
Juhász Tibor    67    2017.11.17. 
Somogyi Gyula   64    2017.11.24. 
Szomjas Lajosné (Szabó Piroska) 91    2017.12.08. 
Bánfi Pál László   67    2017.11.20. 
Pintér Mihályné (Csurgai Erzsébet) 75    2017.11.24. 
Varga Sándor    70    2017.12.21. 

Végső búcsút vettünk tőlük: 
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A Balatonkenesei Református Egyházközség időszakos lapja. 8174 Balatonkenese, Kálvin 
J. tér 1. Tel/Fax: 88/481 348. E-mail: refkenese@gmail.com. http://www.refkenese.hu 
Lelkész: Németh Péter, Némethné Sz. Tóth Ildikó. Gondnok: Sipos Károlyné. 

Gyülekezetünk rendszeres al-

kalmai voltak: Istentisztele-
tek vasárnaponként, biblia-

órák szerdánként, a Nőszö-
vetség alkalmai és a Presbité-

rium gyűlései havonként. 

Február 25. Gyülekezeti far-
sang Igével és játékosan, 

szeretetvendégséggel, idősek 
és hittanosok közösségében. 

Május 21. A Kálvin tér ün-

nepélyes avatása, táblalelep-
lezés és szeretetvendégség. 

Május 28. A konfirmáció 
alkalmán négy fiatal tett hit-

vallást és fogadalmat. 

Július 10. A Gyülekezeti Ház 

adott otthont Gárdonyi Zsolt 

professzor úr háromnapos 

egyházzenei kurzusá-

nak. 

Július 24-29. A 

felsős gyerekek 

hittantábo-
rát Táp erdei 

i s k o l á j á b a n 
tartottuk. 

Augusztus 13. A 

nyári hónapok-

ban öt Zenés 
áhítatnak és koncertnek 

adott helyet templomunk. 

Október 20. Szoborcsoport 

avatás: Luther Márton, Kál-
vin János és Dévai Bíró Má-

tyás szobrának ünnepélyes 

leleplezésén jelen voltak váro-
sunk és egyházunk elöljárói. 

Október 21. A Reformáció 500 

jegyében Gyülekezeti ki-
rándulás Budapestre:  

Megnéztük a Ráday Biblia-

múzeumot és a Parlamentet. 

November 5. Választói Köz-
gyűlés szavazta meg az új 

presbitériumot. Isten iránti 
hálával köszönjük meg azok 

munkáját, akik tovább már 
nem szolgálnak, és Urunk 

áldását kérjük az új testület 
munkálkodására! 

November 11. Felsős hitta-
nos találkozón vettünk 

részt Balatonfüreden egy öt-
fős, lelkes csapattal. 

December 4-8. Az 
elcsendesedést és 

lelki készülést 

szolgálták az Ad-
venti esték 

meghitt alkalmai. 

December 16. Az 

Adventi ját-
szóházba idén is 

örömmel jöttek a gyerekek: 
volt ajándékkészítés, énekta-

nulás, süteményezés. 

Minden gyülekezeti alkalo-
mért hála a mi Urunknak! 

ESEMÉNYNAPTÁR  —  2017 
Hírek  és  képek a gyülekezet életéből  

Ezúton is hálásan köszönjük 

egyházfenntartó tagjainknak a 

gyülekezet anyagi támogatá-

sát, Isten gazdag áldását kérjük 

a jószívű adakozók életére! 


