
KENESEI  

Gyülekezet  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XX. évfolyam 2. szám – 2012. Karácsony 

Minden  

kedves Olvasónak 

áldott karácsonyt és 

békés új esztendöt 

kívánunk! 

 

Ünnepi alkalmaink: 
 

 Dec. 24. Szenteste a gyermekek 

szolgálatával 16 órakor 

 Dec. 25. Istentisztelet úrvacsorá-

val fél 11 órakor 

 Dec. 26. Istentisztelet úrvacsorá-

val és legátus szolgálatával fél 

11 órakor 

 Dec. 26. Evangélikus istentiszte-

let úrvacsorával 16 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. 30. Óévi vasárnapi isten-

tisztelet a Könyvtárban 9 órakor 

 Jan. 6. Újévi vasárnapi isten-

tisztelet a Könyvtárban 9 órakor 

 

Rendszeres alkalmak: 
 

 Bibliaóra szerdán 17 órakor a 

Gyülekezeti teremben 

 Istentisztelet vasárnap fél 11-kor 

 Istentisztelet Akarattyán vasár-

nap 9 órakor a Könyvtárban 
 

Mindenkit szeretettel várunk 

alkalmainkra! 

Az iménti szavakat az Úr kül-
dötte mondta Józsefnek, de üze-
nete bennünket is hozzásegít ka-
rácsony megértéséhez, ünneplé-
séhez. 

Aki megszületik, „nevezd el 
Jézusnak, mert ő szabadítja 
meg népét bűneiből.” 

Józsefet meglehetősen készü-
letlenül érte az angyali üzenet. 
Éppen jegyesi kapcsolatát készült 
megszakítani Máriával, ugyanis ő 
gyermeket várt, és a gyermek 
nem tőle volt. Nem foroghatott 
azonban ekörül. Most rá kellett 
döbbennie: ez a Gyermek nem 
csak az ő családját érinti, hanem 
egy sokkal nagyobb kört! Népét, 
népeket, az emberiséget, akiket 
meg fog szabadítani. Így 
kellett megbarátkoznia 
a feladattal: Nevezd el 
Jézusnak, mert népeket 
szabadít meg! 

Minket sem a kará-
csony, sem ezek a sza-
vak nem érnek váratla-
nul. Az igét nyilván sok-
szor hallottuk, olvastuk 
már, az ünnepre pedig 
régóta készültünk. Azt is 
tudjuk, hogy ezzel Jézus születés-
napjára készültünk. 

Fontos viszont, hogy Józsefhez 
hasonlóan minket is kissé megál-
lítson, elgondolkodtasson ez az 
üzenet. 

Nevezd el Jézusnak, mert 
ő szabadít meg! 

Nekünk most Józseffel ellen-
tétben nem népekről, nem az em-
beriségről úgy általában kell el-

mélkednünk, de nem is mások-
ról, nem a szomszédról, hanem 
önmagunkról. 

Az Úr üzenete engem, Téged, 
mindenkit, aki ezt éppen olvassa, 
személyesen szólít meg. Aki meg-
született, nevezd el Jézusnak, 
mert ő szabadít meg! Nevezd a 
nevén! Fontos, hogy néven tudd 
nevezni, aki a segítségedre van. 

A karácsonyban az a legfonto-
sabb, hogy Őt, aki Szabadítóként 
született nekünk, néven lehet 
nevezni! Meg lehet szólítani, se-
gítséget kérni Tőle. 

Ő nem elvont fogalom, és nem 
személytelen erő, hisz ezek nem 
születnek emberré. Ő megnevez-
hető, hívható, elérhető Személy, 

aki ismeri vívódásain-
kat. Ő szeret bennünket,  
és Lelke által velünk van 
hétköznapi harcaink-
ban. Ha hívjuk, Ő ma is 
segíteni akar és tud. 
Nevezd Jézusnak! Ne 
csak azt mondd: ő a sze-
retet, hanem nevezd 
nevén. Mert Ő éppen 
azért jött, hogy szerete-
tét annak teljes mélysé-

géig átadja. Mert odaadta életét, 
hogy nekünk életünk legyen. 

Aki megszületett, nevezd Jé-
zusnak, mert Ő szabadít meg! 
Lássuk meg Benne a Szabadítót, 
és hívjuk magunkhoz, hogy való-
di ünnepünk legyen! 

 
 
 Németh Péter 

Karácsonyi feladat  
„József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet, Máriát, mert ami 

benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezz el Jézus-

nak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből.” (Máté ev. 1,20-21) 
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Ezt az ünnepi alkalmat Nőszö-

vetségünk tagjai szervezik, ők 

nyomozzák ki a régebben konfir-

máltak mai postacímét, írják a 

meghívókat, az emléklapokat és 

sütik a süteményeket. 

Ezen a napon helybeliek és el-

származottak örülnek egymásnak, 

emlegetik a régi időket. Huszon- 

és hetvenévesek beszélgetnek, 

meghatottan és nevetve.  

Saját sok évtizedes történetünk 

jelenik meg, míg éneklünk hango-

san Isten gondviselő kegyelméről, 

és belül a szívek keresztelői és 

temetési énekek dallamaira is em-

lékeznek.  

Az istentisztelet utáni szeretet-

vendégségen egy 50 évvel ezelőtt 

konfirmált hűséges egyháztagunk 

saját szerzeményű versével vallott 

hitéről, egyházához, gyülekezeté-

hez fűződő szeretetéről: 
 

Szülőfalum  

templomához 
 

A Soós-hegyről ha letekintek 

A kenesei kedves tájra, 

A templom Isten tenyerében 

Egy ékszerdoboz briliánsa. 

 

Hol négyszázötven áldott éve 

Reformált hittel zeng az ének 

Szülőfalumnak temploma 

Hozzád, míg élek visszatérek. 

 

Szőlőművelő nemzedékek, 

Halászok, egyszerű cselédek 

Éltük terhétől roskadozva 

Jöttek a Forrás friss vízéhez. 

 

Keresztelők, boldog remények, 

Megváltót váró szenvedések, 

Hálaadások, temetések; 

Így telt el hitben sok-sok élet. 

 

Tőled, s népedtől idegen volt 

A tömjén, szentkép és a pompa - 

Hű Krisztusától nyert kegyelmet 

Ki töredelmes szívét hozta. 

 

Padjaid durva gyalulása 

Ősök kezének kulcsolása, 

Falaid fehér ragyogása 

Megtisztult lelkek gyolcs-ruhája. 

 

Jézus kis nyáját most is őrzöd, 

Megsiratod, ki elfeled; 

Bronz-hangod elér minden házat, 

S ünnepre hív a Szeretet. 

 

Nem vagyok vendég falaid közt;  

- A tékozlót is visszavártad - 

Egykor, ha végleg hazatérek 

Zengd el értem, harang-imádat! 

 

 

Kurucz Tamás 

Visszatekintő gondolatok...  

Konfirmáltak Találkozója 2012 

Isten iránti hálával szeretném 
kezdeni a 2012. évben gyülekeze-
tünk életét átható események so-
rát. Az emlékezést nem a teljes-
ség igényével, hanem az esemé-
nyek fontossága  szerint írom. 

A sort az újonnan megválasztott 
presbitérium munkába állásával 
kezdtük. Egy éves munkánkat 
reményeim szerint megelégedés-
sel végeztük, és a további mun-
kánkra is Isten segítő kegyelmét 
és gyülekezetünk imádkozó szere-
tetét kérjük. 

„A múltban kapott minden áldás 
az eljövendő áldások záloga! Isten 
mind a két kezével áld. Az egyik-
kel kegyelmet oszt, a másikkal 
megszentelődést nyújt!” 

Gyülekezetünk életének követ-
kező eseménye talán lelki érte-
lemben a legfontosabb volt, a má-
jusi konfirmáció ünnepe, ahol fia-
taljaink ünnepélyesen tettek hitet 
Isten iránti szeretetükről. Remény-

ségünk van róla, hogy lelki életük 
alapjait rakták le és így indultak az 
életbe! 

„Csodálatos hatalom az, amely 
soha nem kényszeríti, de mégis 
irányítja az akaratunkat. Isten nem 
töri fel a zárat, hanem mesteri mó-
don kinyitja azt.” 

Isten áldása kísérje életüket! 
Majd következett a régebben 

konfirmáltak találkozója. Nagy 
örömmel találkoztunk és emlékez-
tünk egy meghitt szeretetvendég-
ség közösségében. 

Majd a 100 éves orgonánk fel-
újításának első szakasza a végére 
ért, és így sikerült egy ünnepélyes 
alkalommal felavatni, melynek 
fénypontja volt Fassang László 
művész úr csodálatos orgona játé-
ka. Isten áldja meg a sok-sok ada-
kozó szívű testvért, akik ezt lehe-
tővé tették. 

Nagy élménnyel tértek haza 
fiataljaink a nyári táborozásról. 

Voltak a templomunkban a gyü-
lekezet és a város életét is színe-
sebbé tévő zenei rendezvények. 
Kedves színfoltja volt még a Bor-
lovag rend ünnepélyes eskü téte-
le. 

Majd zárásként a meghitt han-
gulatú adventi esték, amelyek 
évek óta az elcsendesedés áldott 
alkalmai. 

A mögöttünk álló esztendő vé-
gén minden kedves testvéremnek 
és minden kedves olvasónak Ál-
dott Ünnepeket és egészségben, 
boldogságban gazdag Új Évet 
kívánok az egész Presbitérium 
nevében egy Füle Lajos vers pár 
sorával: 

 
„A holnap félelmes titok, 
de hittel bátran rányitok, 
s az ajtón túl, ím Jézus áll, 
így többé nem kell félni már!” 
 

Sipos Károlyné, gondnok 
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KÖSZÖNJÜK! 
 

November elején körlevélben köszöntünk meg 
minden egyházközségünket támogató fenntartói 
járulékot, adományt és segítséget. A befizetéseket 
megkönnyítendő csekkeket is mellékeltünk, ha 
valaki ezentúl ezt a módját szeretné választani az 
anyagi segítségnyújtásnak. Ha nincs rá szükség, 
kérjük szépen, ha tehetik, juttassák vissza a Lelké-
szi Hivatalba.  

E tájékoztató sorok után, most itt az ünnepi 
kiadványunkban is, hálásan mondunk köszönetet 
egyházközségünk és presbitériumunk nevében az 
adományokért, és kérjük Isten gazdag áldását a 
jószívű adakozók életére! 

Juhok lehelete volt a meleg kályha, 
Édes bölcsődaltól szenderült el szépen. 

Mikor felébredt, sok látogató várta 
Ajándékkal,- s ültek körülötte fényben! 

 

Fény áradt belőle, hogy lejött a földre. 
Ragyogott a jászol,- aranyszínű széna 
Bélelt puha ágya,- nem tellett bölcsőre! 

Édes kar ölelte, világszép Mária. 
 

Múltak ezredévek—Te, örök Szeretet 
Ma is úgy jössz közénk, s ünneplünk boldogan. 

Békességet hozol—most is a szíveket 
Gyógyítod,- hadd éljünk mindig oltalmadban. 

 

Megszületett,- s itt van, ahogy a próféták 
Évezredeken át—Isten parancsára - 

Gyakran jövendölték, előre megmondták: 
Szabadító Király jön megváltásunkra! 

 

Isten szava jött le—az Ige testté lett! 
Benne bízva egy sem veszik el közülünk. 
Jézus Lelke itt van—a világ felfénylett, 

Karácsony ünnepén mindnyájan örülünk. 
 

Szívünk felemeljük—dicsőség Istennek! 
Áldott szép karácsonyt kívánunk egymásnak. 

Szeretet ünnepén—békesség embernek - 
Örömmel fogunk az ajándékozásnak. 

 

Megszületett, hála Istennek, hogy végre 
Az ígért Megváltó—szelíd szeretettel 

Jött karácsonykor, s így ünnep jött a földre. 
Fogadjuk szívünkbe, boldog reménységgel! 

 

 Gellértfiné Kazi Margit 

Megszületett  

Házasságukra áldást kértek: 

Név        Esküvő napja 

Rádler Károly és Krajcár Andrea      2012.04.21. 

Eleven Attila és Krizsó Mónika      2012.07.07. 

Kanyó Zoltán és Bakti Andrea      2012.08.18. 

Vozár Róbert és Göllner Emese      2012.09.15. 

Anyakönyvi  bejegyzések  

Név              Született    Keresztelő napja 

Vatics Vanda   1997.09.09. 2012.05.20. 

Takács Máté   2011.03.07. 2012.07.01. 

Varga Izabella  2012.03.15. 2012.07.08. 

Pengő Dóra Dalma  2012.03.10. 2012.07.22. 

Turi Bálint   2005.06.06. 2012.08.26. 

Csetényi Máté  2012.02.28. 2012.08.26. 

Németh Barnabás István 2012.06.14. 2012.09.02. 

Rozs Balázs   2011.08.10. 2012.09.02. 

Komáromi Dezdemóna 2003.02.07. 2012.09.02. 

Szalai Ágnes   1994.09.29. 2012.09.02. 

Tóth Levente   2011.06.14. 2012.09.16. 

Szabó Luca   2012.04.05. 2012.10.28. 

Varga Nimród  2012.07.21. 2012.11.11. 

Varga Vince Csete  2012.08.18. 2012.11.25. 

A keresztség szentségében részesültek: 

Konfirmációi fogadalmat tettek: 

Május 20-án: 
Bollók Ferenc Márton 

Gáspár Zoltán 

Imre Zsolt 

Németh Anna Tímea 

Németh Zsófia Petra 

Szűcs Péter 

Vatics Vanda 

 

Szeptember 2-án: 
Szalai Ágnes 

Szabó András 

Név         Életkor   Temetés napja 

Tömör István    75    2011.12.30. 

Pillók Károly    90    2012.01.16. 

Laczkó Sándorné (Takács Mária) 89    2012.02.10. 

Sörös Gézáné (Körmendi Ilona) 89    2012.02.11. 

Köntös Gyula    87    2012.05.10. 

Makai Zoltán    75    2012.05.11. 

Torda Istvánné (Berényi Mária) 60    2012.08.31. 

Mérey István    86    2012.09.13. 

Páyer Gyuláné (Szilágyi Etelka) 88    2012.09.21. 

Körmendi Károlyné (Arany Borbála)92    2012.10.12. 

Németh István    53    2012.11.07. 

Karácsony Imréné (Ferenczi Juliánna)79    2012.11.16. 

Végső búcsút vettünk tőlük: 



KENESEI 

Gyülekezet 

Kenesei Gyülekezet 4 

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, biblia-

órák szerdánként, a Nőszö-

vetség alkalmai és a Presbité-
rium gyűlései havonként. 

Január 28. A Kenesei Or-

szággyűlés 480. évfordu-

lóján a történelmi eseményről 

megemlékezve kopjafát állí-

tottunk a templomkertben. 

Május 20. Az idei konfirmá-
ció ünnepi alkalmán 7 fiatal 

tett  fogadalmat, majd vett 

első ízben úrvacsorát a hoz-

zátartozók és a gyülekezet 

közösségében. 

Június 3. A Konfirmáltak 
Találkozóját idén is meg-

szerveztük. A kerek évfordu-

lós ünnepeltek emléklapot 

vehettek át az istentisztele-

ten, azután pedig a Gyüleke-

zeti házban folytatódott az 

alkalom süteményekkel, 
fényképekkel, baráti beszél-

getésekkel.  

Június 9. A kenesei hittanoso-

kat egy lelkes kis 3. osztályos 

csapat képviselte a Veszpré-

mi Egyházmegye Hittanos 

Találkozó és Vetélkedő  
napján Felsőőrsön. A József 

történetéből alaposan felké-
szült kislányok vidáman és 

sikeresen teljesítették a játé-

kos feladatokból és fejtörők-

ből összeállított akadályver-

senyt. 

Június 20. Gyülekezetünk kül-

döttsége is részt vett a Du-

nántúli Egyházkerület létre-

jöttének 400 éves jubileumát 

ünneplő Körmendi Zsi-
nat rendezvényén, meghí-

vott vendégekkel és sok száz 

dunántúli reformátussal 

együtt adva hálát Istenünk 

megtartó kegyelméért. 

Június 30. Az idén Székesfe-

hérváron került megrende-
zésre a REND - egyházkerü-

letünk gyülekezeteinek feszti-

vál jellegű találkozója. Érde-

kes előadások, kiállítások, 

könyvvásárok, fórumbeszél-

getések gazdag programjából 
válogathatott az odalátogató 

kenesei csapat. 

Július 2-7. Az idei hittantá-

bor helyszíne Nagycsepely 

volt. Az egész héten át tartó 

rekkenő hőségben délelőttön-

ként a hűvös templom falai 
közt ismerkedtünk Pál apos-

tol életével, áhítatok és játé-

kos feladatok keretében, dél-

utánonként pedig, a csendes-

pihenők után kirándultunk, 
s a szárszói József Attila Mú-

zeumot is meglátogattuk. 

Augusztus 26. Hálaadó Is-
tentiszteleten Fassang 

László orgonaművész közre-

működésével avattuk fel a 

gyülekezet megújult 100 éves 

orgonáját. Isten iránti hálával 

ünnepeltük, hogy a templomi 
hangszer felújítási munkála-

tainak első lépcsője befejező-

dött. Szívből köszönjük az 

adományokat, a folytatásban 

pedig reménykedünk.  

Szeptember 29. Budapesten 

ünnepélyes  alkalmon adta át 

a Zsindelyné Tüdős 
Klára-díjat az Országos 

Református Nőszövetség.  

Dunántúli kitüntetettként - 

gyülekezetünk nem kis büsz-

keségére - a díjat idén Né-
meth Gyuláné vehette át 

a Zsinat székházában. 

Szeptember 30. A Kelet-

Balatoni Borrend újabb 

tagokat fogadott soraiba. Ün-
nepélyes alkalmukat - immár 

hagyományosan - a reformá-

tus templomban, kezdő áhí-

tattal és lelkipásztorunktól 

igei áldást kérve tartották. 

December 10-14. Adventi 
esték a Gyülekezeti Ház-

ban. Idén is gyertyák fényé-

ben, közös éneklés, imádság, 

igei gondolatok, versek és 

zenehallgatás segítségével 

készülhettünk belül, hogy 
igazán meg is érkezhes-

sünk—nemcsak karácsony-

hoz, hanem az Urunkkal való 

gyógyító közelséghez is. 

ESEMÉNYNAPTÁR  —   2012 
Hírek és képek a gyülekezet életéből  


