
KENESEI  

Gyülekezet  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XX. évf. 1. szám – 2012. Húsvét 

Minden  

kedves Olvasónak 

áldott húsvéti 

ünnepeket kívánunk! 

Ünnepi alkalmaink: 
 

 Április 6. Nagypénteki    

istentisztelet fél 11 órakor 

 Április 8. Húsvét vasár-

nap istentisztelet úrvacso-

rával fél 11 órakor 

 Április 9. Húsvét hétfőn 

istentisztelet úrvacsorával 

és legátus szolgálatával fél 

11 órakor 

 Április 9. Húsvét hétfőn 

evangélikus úrvacsorás 

istentisztelet 16 órakor 

Balatonakarattyán: 

 Április 8. Húsvét vasár-

nap istentisztelet úrvacso-

rával a Könyvtárban 9-kor 

 

További rendszeres 

alkalmak: 
 

 Bibliaóra szerdán 18-kor 

 IFI havonta két pénteken 

18 órakor a 15-20 éves 

korosztálynak 

 Istentisztelet és gyermek-

istentisztelet vasárnap fél 

11-kor 

 Istentisztelet Akarattyán 

vasárnap 9-kor 

 

E M M A US I  TA NÍ TV Á N Y O K  

Sokszor nem ismerünk fel Téged... 
Ó, Jézus, nyisd meg szemeinket, 
mint ama két bús tanítványnak 

egykor ott Emmausban. 
 

Tudjuk, velünk jársz utainkon, 
Hozzánk szegődsz és elkísérsz, 
repítsen bár képzelet szárnya, 

szerelmeddel Te utolérsz. 
 

Ha néha magányba rejtőzünk, 
utánunk jössz és ránk találsz. 

Ha lankad, lassul már a léptünk, 
az út végén Te állsz, Te vársz. 

 
Jézus, ismered útjainkat! 

Oly kevés az öröm hegye... 
Látod a mai Golgotákat... 
figyelsz sötét völgyeinkre. 

 
Ha gyász vagy bánat könnye felhőz, 

nem látjuk, hogy itt vagy velünk. 
Oly nehéz felismerni Téged, 

míg próbáinkban szenvedünk. 
 

Napunk már túlhaladt a délen, 
napunk már lefelé halad. 

Rettegő szívvel hadd keressünk, 
s kérleljünk, hogy velünk maradj! 

 
Válaszául a sok miértnek: 

Úr Jézus, nyisd meg szemeinket! 
Mint ama két bús tanítványnak, 
alkonyatkor ott Emmausban... 

 
(Oláh Lajosné: Megnyílt szemmel) 

„Tanítványai közül ketten aznap egy faluba mentek, amelynek Emmaus 
a neve, és beszélgettek mindarról, ami történt. Miközben vitatkoztak 
egymással, maga Jézus is melléjük szegődött, és együtt ment velük. Látá-
sukat azonban valami akadályozta, és nem ismerték fel őt.  … Így értek el 
Emmausba. Ő azonban úgy tett, mintha tovább akarna menni. De azok 
kérték: Maradj velünk, mert esteledik, a nap is lehanyatlott már! Be-
ment hát, hogy velük maradjon. És amikor asztalhoz telepedett velük, 
vette a kenyeret, megáldotta, megtörte és nekik adta. Erre megnyílt a 
szemük, és felismerték…”                                (Lukács 24) 
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Istenem, szent neved hívjuk segítségül 

Mert Te teremtettél s tartottál meg végül. 

Mi csak Benned bízunk, erős hatalmadban, 

Kérünk, hadd élhessünk békés oltalmadban! 

 

Köszönjük, hogy biztatsz, menjünk Hozzád bátran, 

Hisz annyi bajunk van e sötét világban. 

Kihez fordulhatnánk biztos reménységgel, 

Hogy segítsen rajtunk, áldott segítséggel? 

 

Elfogadtuk Fiad—Megváltó Urunknak, 

Kérjük, hogy Ő legyen vezére utunknak! 

Egyetlen érdemünk az Úr Jézus vére, 

Kérve hivatkozunk mindig szent nevére. 

 

Csak Jézus nevében kérünk segítséget, 

Gyakran jövünk, s így ér az életünk véget. 

De véget nem érő kéréseink sora - 

Segítségül hívunk szent biztatásodra! 

Mindig nyomorúság, mindig szükség késztet, 

Áldunk, hogy nem vonod el a segítséget. 

Imádunk, Istenem, látjuk, hogy munkálkodsz, 

Hatalmad szavával segíteni is fogsz! 

 

Nélküled nem tudunk zöld ágra vergődni, 

Nap mint nap dolgozni, holnapot tervezni! 

Jövünk a kegyelem királyi székéhez, 

Hogy irgalmat nyerjünk csodás segítséghez! 

 

Légy áldott, Istenünk, Benned reménykedünk, 

Bizony Téged hívunk, Te vagy segítségünk! 

Köszönjük jóságod—hálás köszönettel, 

Híveid maradunk—örök szeretettel. 

 

 Gellértfiné Kazi Margit 

  

Nőszövetségünk 

1947. november 27-én 

alakult, amelyet rövid, 

de áldásos munkája után be-

szüntettek. 

A rendszer-

váltás után le-

hetőség nyílt az 

újraindulásra: 

1992. április 10

-én szerveződ-

tünk újjá, s az-

óta havonta rendszeresen tartjuk 

alkalmainkat minden hónap 2. 

péntekjén, melyre szeretettel vár-

juk nőtestvéreinket. 

Gyülekezetünkkel szorosan 

együttműködve végezzük mun-

kánkat. Ez gyakran nem látványos, 

hisz elsőrendű feladatunknak az 

idős, egyedülálló, beteg emberek 

látogatását, felkarolását tartjuk, és 

a gyülekezetépítést. 

Lelkészeink minden vasárnap-

ra elkészítik a „Mécses” c. kiadvá-

nyunkat, amely a hetenkénti ige-

magyarázaton túl tartalmazza a 

gyülekezeti élet aktuális híreit. A 

meglátogatott időseknek ezt a la-

pot is széthordjuk, így továbbra is 

egy közösség részeinek érezhetik 

magukat. 

Rendszeresen részt veszünk az 

Idősek Klubjának alkalmain, felol-

vasással, versmondással, aktuális 

témákból felkészült beszélgetés 

vezetéssel igyekszünk szebbé ten-

ni mindennapjaikat. 

Minden év márciusa első pén-

tekén katolikus testvéreinkkel kö-

zösen bekapcsolódunk az Ökume-

nikus Világimanap programjába. 

Évenként megrendezzük a 

Konfirmáltak Találkozóját, ahol a 

jubiláló társak, még a Keneséről 

messze került barátok is találkoz-

hatnak. Régi emlékeik-

ből tárgyas-fényképes 

kiállítást rendezünk sze-

retetvendégséggel összekötve. 

N y a r a n k é n t 

segítünk a hit-

tanos gyerme-

kek táborozta-

tásában. Támo-

g a t á s u n k k a l 

biztosítjuk né-

hány rászoruló 

gyermek nyaralását, akik egyéb-

ként nem tudnák állni a költsége-

ket. 

Évente kétszer-háromszor tar-

tunk ruhaosztást három napon ke-

resztül a város és környékének 

rászoruló családjai számára a kato-

likus Karitász helyi csoportjával 

összefogásban. 

Jó a kapcsolatunk a városunk-

ban működő többi szervezettel, az 

önkormányzat üléseit, munkáját 

figyelemmel kísérjük, s ahol tu-

dunk, segítünk. 

 

 Németh Gyuláné 

 elnök 

Hívj segítségül Engem! 

20 évesek vagyunk... 
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Orgonánk megépítésének 100. évfordulója al-
kalmából az elmúlt időszakban már sok szó esett a 
hangszer felújítási terveiről és lehetőségeiről. A 
segítőkész adakozóknak köszönhetően eddig 1,9 
millió forint adomány gyűlt össze, amely azonban 
csak egy részét fedezi annak a költségnek, amely-
be a legszükségesebb dolgok felújítása kerülni fog.  

A presbitérium a minőségi, szakmailag elis-
mert és nemzetközi hírű AerisOrgona Kft.-t bízta 
meg a feladattal. E döntésünkben megerősített 
minket az a váratlan és megtisztelő 
hír, hogy Fassang László nemzetközi 
hírű orgonaművész, aki szívén viseli 
hangszerünk sorsát, anyagi segítséget 
ígért ez ügyben gyülekezetünknek. 
Fassang Művész Úr tehetséges és hi-
teles ember a nemzetközi koncert-
életben, úgy gondolom, ígéretét Isten-
től kapott ajándékként fogadhatjuk.  

Hitelesség alatt itt azt értem – ki-
emelkedő szakmai tudásán kívül -, 
hogy jónéhány orgona építését kíséri 
figyelemmel itthon és külföldön egyaránt. Szakta-
nácsadóként a „Művészetek Palotája” nagyorgoná-
jának építési munkáiban is közreműködött. Reáli-
san látja gyülekezetünk anyagi helyzetét is. Véle-
ménye szerint a mai magyar viszonyok között 

szinte egyedülálló eset, hogy egy orgonaprojekt 
anyagi háttere a bekerülési költségekhez képest 
ilyen jól állna, mint a gyülekezetünké. Művész Úr 
ajánlotta figyelmünkbe a már említett Aeris Kft. 
ajánlatát is, kiknek segítségével az orgona felújítá-
sa 70-100 évre szóló tett lesz.  

Rövid említést tennék még arról a fejlemény-
ről, hogy támogatási kérelmet nyújtottunk be az 
egyházi célú beruházásokat támogató minisztéri-
umhoz. Bízunk benne, hogy a remélt segítség is 

egy lépéssel közelebb visz minket a cél-
hoz, akkor is, ha a lépés hosszúságát még 
nem tudjuk.   
Jómagam szeretném megköszönni a 
helyzetünket reálisan látó testvérek intő 
szavait, kételyeit. Azonban szeretném 
mindnyájunkat emlékeztetni Kálvin gon-
dolataira a reménységről, illetve arra, 
hogy Isten az elkezdett munkát nem 
hagyja félbe. Hiszem, hogy nemcsak egy 
ember életében, hanem egy orgona éle-
tében sem. 

Ezen gondolatok zárásaként kívánok Áldott 
Húsvéti Ünnepeket Mindnyájunknak. 

 
  Sipos Csaba 

  kántor 

Orgonafelújítási tervek és remények 

Ebben az esztendőben Húsvét szent ünnepe különleges 

helyzetben ér bennünket, dunántúli reformátusokat. Idén 

emlékezünk ugyanis arra, hogy Egyházkerületünk hivata-

losan 400 évvel ezelőtt, 1612. június 19-én alakult meg a 

Körmendi Zsinaton. 

Ugyanakkor hangsúlyozni kívánjuk, hogy Egyházkerü-

letünk a Feltámadott Krisztus egyházának a része, s mint 

ilyen, a 2000 éves Anyaszentegyház szolgálatának a ré-

szese. Ebben a hitben és bizonyságtételben szeretnénk 

hálát adni Egyházkerületünk múltjáért is. 

2012. június 20-án 12 órakor Körmenden, a Generális 

Konvent plenáris ülésének záró istentiszteletén az egész 

magyar reformátusság közösségében adunk hálát Istennek 

az elmúlt négy évszázadért. Erre az alkalomra szeretettel 

hívjuk és várjuk Kedves Testvéreinket, különösképpen is a 

dunántúli gyülekezetek elnökségeit. 

 

(Részlet Steinbach József püspöki körleveléből) 

JUBILEUMI ÉV  Református Egyházi Napok Dunántúl 

A REND Szervezőbizottsága június 29 - július 1 között 

színes programokkal várja Székesfehérvárra a dunántúli 

református testvéreket. 

Énekkari, Nőszövetségi és presbiteri találkozók, előadá-

sok és fórumbeszélgetések, valamint a lelki feltöltődés, 

közös imádság különféle alkalmai mellett zenei progra-

mok is várják az érdeklődőket. 

Az idei találkozó új alkalma a TRENDIFI Ifjúsági Talál-

kozó, melyre szeretettel 

hívjuk az érdeklődő fiata-

lokat. 

Keresztyén könnyűzenei 

koncertek, dicsőítés, ta-

lálkozási pontok, táncház, 

kézművesség, íjászat, és 

még sok más! 

További információk: 

www.rend.hu 
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A Balatonkenesei Református Egyházközség időszakos lapja. 8174 Balatonkenese, Táncsics 

M. u. 13. Tel/Fax: 88/481 348. E-mail: refkenese@gmail.com.  http://www.refkenese.hu.  

Lelkész: Németh Péter, Némethné Sz. Tóth Ildikó. Gondnok: Sipos Károlyné. 

KONFIRMÁCIÓ vasárnapja: május 20. 
 
KONFIRMÁLTAK TALÁLKOZÓJA: június 3. 

 
Szeretettel kérjük azon gyüle-
kezeti tagjaink jelentkezését, 
akik más gyülekezetben konfir-
máltak 10, 20, 30, 40, 50, 60 
évvel ezelőtt!  
 
Szükséges adatok: név, konfir-
máció helye és ideje, konfirmá-
ló lelkész neve. 

EGYHÁZFENNTARTÁS 

Az egyházfenntartói járulék befizethető az alábbi he-
lyeken és személyeknél: 
 

Forrás Takarékszövetkezet, Táncsics M u. 

Farkasné Galántai Krisztina, Nagykuti u. 31 

Gerner Jánosné és Vér Lászlóné, Nagykuti u. 

Hanák Istvánné, B.akarattya, Hársfa u. 15 

Keresztes Jánosné és Borda Ferencné, Nagykuti u. 
Oláh Jánosné, Fő u. 57/a 
Sipos Károlyné, Partalja u. 61 

Sipőcz Istvánné, Soós Lajos u. 1 

Szabóné Öcsi Mónika, Zrínyi M. u. 21 

Szecsődi Károlyné, Csokonai u. 10/2 
Lelkészi Hivatal, Táncsics M. u. 13 
 

Köszönjük a körzetes járulékgyűjtők önzetlen munká-
ját! Náluk, és a Lelkészi Hivatalban is igényelhető sár-
ga befizetési csekk az adományok és a járulék eljut-
tatásához! 
 

Fenntartó egyháztagjaink anyagi áldozat-
vállalását ezúton is hálásan köszönjük a 
Presbitérium nevében! 

Kérjük, adója 1%-val támo-

gassa a Magyarországi Refor-
mátus Egyház szolgálatát! 
 

Technikai szám: 0066 

Gazdálkodásunk 2011-ben 

Gyülekezeti újságunk húsvéti számában szoktunk 
tájékoztatást adni egyházközségünk gazdasági 
helyzetéről, eredményeinkről, terveinkről. Tekint-
sük át idén is az elmúlt évet: 

2011 januárjában elfogadott költségvetésünk 
nagyban hasonlított az előző években felépített kal-
kulációinkhoz. Tervezett bevételeink és kiadásaink 
kevés eltéréssel teljesültek is.  

Egyházunk fennmaradásáról gyülekezetünk tag-
jai továbbra is hűségesen gondoskodtak. Az általuk 
befizetett fenntartói járulékok, persely és egyéb 
adományok bevételeink harmadát tették ki, ami 
nélkül működésünk a jelenlegi formájában lehetet-
lenné vált volna. Támogatásukat ezúton is köszön-
jük szépen.  

Költségeinket fedezi továbbá önkormányzatunk 
évente nyújtott támogatása, temetőnk bevétele, 
toronybérleti díjunk és a rendszeresen érkező in-
gatlanjáradék. 

Jelentős összeget különítettünk el és gyűjtést is 
szerveztünk 100 éves orgonánk felújítására. A 2011
-es évben beérkező adományok meghaladták a 
másfél millió forintot, amit idén városunk alapítvá-
nya és vezetői tovább emeltek. Köszönjük szépen a 
hozzájárulásokat! Sajnos a munkálatok megkezdé-

séhez szükséges anyagi fedezethez még további for-
rások megmozgatására lesz szükség, aminek érde-
kében presbitériumunk intézkedik. 

Szokásos költségeinken kívül, mint illetmények, 
rezsi és járulék költségek minimális fejlesztést is 
sikerült végrehajtanunk. Számítástechnikai eszkö-
zeinket korunk elvárásaihoz igazodva javítottuk, a 
templompadok szőnyeges borítását lecseréltük, 
épületeink védelmére riasztó rendszert építtettünk 
ki, és fűtési költségeink csökkentése érdekében a 
parókia épület cserépkályháját újra rakatva köz-
ponti fűtésre is alkalmassá tettük.  

Az urnafal javítási és befejező munkálatainak 
díja is ez évi költségvetésünket terhelte. Miután kö-
telező egyházmegyei befizetéseinket is teljesítettük, 
elégedetten zárhattuk le költségvetési évünket.  

Reményeink szerint a 2012-es év legnagyobb be-
ruházásaként felújítjuk orgonánkat és továbbra is 
stabilan fenntartjuk gyülekezetünket. 

 
Kívánok áldott,  

békés húsvéti ünnepet! 
 

Farkasné G. Krisztina 
pénztáros 


