
KENESEI 
Gyü lekezet  

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉRTESÍTŐJE 

XXVI. évfolyam 2. szám – 2018. 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 ó rakor 

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

 Dec. 31. Óévi hálaadás 17 óra-
kor 

 Jan. 1. Újév i istentisztelet fél 11 
órakor 

 

Balatonakarattyán az Imaházban: 
 
 Dec. 25. Istentisztelet úrvacsorá-

val 9 órakor 
 Dec. 30. Óévi vasárnapi isten-

tisztelet 9 órakor 
 Jan. 6. Újévi vasárnapi isten-

tisztelet 9 órakor 
 
 

Rendszeres alkalmak: 
 

 Imaóra hétfőn 18 órakor a Gyü-
lekezeti teremben 

 Bibliaóra s zerdán 16 órakor a 
Gyülekezeti teremben 

 Istentisztelet vasárnap fél 11 
órakor 

 Istentisztelet Akarattyán vasár-
nap 9 órakor az Imaházban 

 

Mindenkit szeretettel várunk 
alkalmainkra! 

Ho l  ke l l  me gs z ü le tn i e  
a  Mes siá sna k? 

A fenti kérdést Heródes tette 
fel az írástudóknak azután, 
hogy a király-kereső bölcsek 
betoppantak hozzá. A kérdést 
azonban minden karácsony elénk 
hozza, nekünk pedig fontos tud-
nunk rá a választ: Hol kell 
megszületnie? 

A karácsonyi történetben min-

dent és mindenkit ez a kérdés 
mozgat. Heródest és írástudóit, 
valamint a nagyon messziről 
elinduló bölcseket is. 

Ők koruk csillagászai voltak. 
Megértették a jelet, amit Is-
tentől kaptak, és elindultak a 
Király keresésére, akinek meg 
kellett születnie. A kapott 
csillag-jelet mindaddig kitar-

tóan követték, míg útjuk céljá-
hoz el nem értek. 

A mai ember is lázas keresés-
ben él, akárcsak ők. Boldogsá-
gunkat, békességünket keressük, 
ahogy tudjuk. Talán állandó 
időzavarban, agyonhajszolt hét-
köznapokban, talán fiatalos 
nyüzsgésben, talán keserű ma-

gányban, vagy épp 
betegségtől megál-
lítva. 
Ott, ahol a böl-
csek megérkeztek: 
Jézusnál érhet vé-
get a mi keresé-
sünk is. Nekünk 
nem fizikailag 
kell hosszú utat 
megtennünk, hanem 
belső módon, lel-
kileg. Ennek igazi 
nehézsége, hogy 
saját önhittségün-
ket vagy éppen ki-
csinyhitűségünket 
kell leküzdenünk. 

Szívből kívánom mindenkinek, 
aki e sorokat olvassa, hogy a 
kérdésre: „Hol kell megszület-
nie?”, a hitéből fakadhasson a 
válasz: „bennem, az én életem-
ben”. Ahol Ő megszületik, ott 
van Boldogság, Békesség, Élet. 

 
 Németh Péter 
 lelkész 

„Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben Heródes király 
idején, íme, bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kér-
dezték: Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő 
csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt.  Amikor ezt He-
ródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el.  Összehívott minden 
főpapot és a nép írástudóit, és megkérdezte tőlük, hol kell megszü-
letnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki: A júdeai Betlehemben, 
mert így írta meg a próféta…” (Máté evangéliuma 2,1-6) 
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Szülővárosom adventi „forgatagában” sétálva 
már szinte tudatosan becsukom a fülem: dől a kis-
méretű, felfüggesztett hangszórókból az amerikai 
karácsonyi feldolgozásoknak nevezett, sokszor in-
kább csak tákolmányok és zenei zacskóslevesek 
sora. Persze, így a hangulatos, oda ez illik, mert 
csak aláfestés, hogy nézne ki enélkül? – értem én. 

Ám egyik nap kellemes meglepetésben volt ré-
szem. A hangszórók némák vol-
tak, ellenben két angolajkú gim-
nazista lány énekelt az egyik 
üzlet mellett – két szólamban. 
Még szimpatikusabbá tette a je-
lenetet, hogy bár akcentussal, de 
az ismertebb karácsonyi éneke-
ket magyarul énekelték. 

Bár nagyon jó volt ilyet halla-
ni-látni, azért legalább két dolog 
miatt mégis szomorú lettem. 
Először: a magyar sétálóutca a 
magyar embereknek amerikai „zenét” kínál, s két 
angol gimnazista lánynak kell jönnie, hogy újra 
magyarul zengjen az ének a saját utcánkon. Másod-
szor: 15 perc alatt egy kezemen megszámoltam, 
hányan méltatták őket egy pillantásnyi, pontosab-
ban egy versszaknyi figyelemre.  Persze ezt is meg-

értem: munkaidő van, sietni kell, ilyesmire nincs 
idő (érdekes, a forraltboros bódéknál nem ezt érzé-
keltem). 

Mindezek alapján meggyőződésem, hogy a min-
denhol zajkulisszaként szóló „áruházi zene” nem 
zenehallgatásra nevel, hanem pont az ellenkezőjé-
re: arra, hogy az ilyesmire nem kell odafigyelni. 

Növendékeimhez igyekezve nekem is tovább 
kellett indulnom: a már hagyo-
mányos zeneiskolai karácsonyi 
koncertre próbáltunk, hogy 
majd a színpadra lépve magabiz-
tosan muzsikáljunk a plázahang-
szórókhoz szokott, amúgy jobb 
zenei sorsra érdemes közönség-
nek. 
Kívánom Mindannyiunknak, 
hogy az istentiszteleten is be-
csüljük meg az éneklés, a zene 
ajándékát: vegyük kézbe újra 

énekeskönyvünket, s hallgassuk az igazán nagy al-
kotók műveit.  

Áldott Karácsonyt kívánok! 
 
 Sipos Csaba 
 kántor, zenetanár 

Énekszó 	a 	 sé tálóutcán 	 	 	

Egyházunk fenntartása 
 
Hálásan köszönjük mindazon Testvéreink se-
gítségét, akik az elmúlt időszakban anyagilag is hoz-
zájárultak egyházunk fenntartásához. 
Kérjük, ha teheti, támogassa továbbra is évenkénti 
fenntartói járulákával gyülekezetünket! 
Támogatásával a gyülekezet értékteremtő, igehirdető, 
segítő, hitoktatói és kulturális szolgálatát segíti.  
Az ajánlott fenntartói tagsági összeg évente 7.000.- Ft 
fejenként, de mi bármekkora támogatást örömmel 
fogadunk, és az adományozót névjegyzékünkbe fel-
vesszük. 
Nem csak kérni, adni is szeretnénk, hiszen ez gyüle-
kezetünk létének lényege. Szeretettel hívunk min-
denkit a Templomban és a Gyülekezeti Házban tartott 
alkalmainkra, lelki erősödésre, gyógyulásra, vigaszta-
lásra, 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 így juttathatja el  
hozzánk: 

 
Banki átutalással az alábbi számlaszámra: 
 
B3 Takarékszövetkezet 
72900013-10001741 
Kedvezményezett: Balatonkenesei Református Egy-
házközség 
A közleménybe kérjük, írja be nevét és címét! 
 
Készpénzes befizetéssel az alábbi helyeken és sze-
mélyeknél: 
 
Református Lelkészi Hivatal (B.kenese, Kálvin tér 1) 
B3 Takarékszövetkezet (B.kenese, Fő u. 23) 
Szabóné Szegedi Szilvia  (B.akarattya, Eötvös K. u 11) 
Szecsődi Judit (B.kenese, Patkó u. 2/a) 
Keresztes Jánosné (B.kenese, Nagykuti u. 36) 
Gerner Jánosné (B.kenese, Nagykuti u. 7) 
Sipőcz Istvánné (Bkenese, Soós L. u. 1) 
Oláh Jánosné (B.kenese, Fő u. 57/a) 
Szabóné Öcsi Mónika (B.kenese, Zrínyi M. u. 21) 
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Anyakönyvi   bejegyzések - 2018 

Név              Született    Keresztelő napja 
Hódos Henriette  2017.07.24. 2017.12.31. 
Benedek Levente  2017.08.18. 2018.04.29. 
Nagy Natasa Éva  2017.08.03. 2018.05.06. 
Nagy Dávid György  2017.08.28. 2018.05.27. 
Juhász Márk   2006.06.29. 2018.06.03. 
Juhász Hunor   2008.05.09. 2018.06.03. 
Balogh Zóra   2004.04.04. 2018.05.13. 
Sipos Petra   2003.02.04. 2018.05.13. 
Klér Bernát    2017.05.11. 2018.07.01. 
Pártos Csaba   2017.07.11. 2018.07.15. 
Zimonyi Blanka  2017.02.28. 2018.07.29. 
Kelemen Kristóf  2018.04.17. 2018.10.14. 
Apanisile Mirabella  Tiaraoluwa 2018.07.15. 2018.12.16. 

A keresztség szentségében részesültek: 

Konfirmációi fogadalmat tettek: 

Május 13-án: 
 

Balogh Zóra 
Bodó Máté 
Csőszi Marcell 
Diószegi Mátyás 
Gorza Kata Karo lin 

 
 

Komáromi Dezdemóna 
Krizsó Katinka 
Sipos Petra 
Várady Lilla  
Vollár Eliza 

Név         Életkor   Temetés napja 
 

Tímár Károlyné (Horváth Julianna) 92    2018.02.02. 

Preis z István    60    2018.02.23. 

Pethő Éva Hedvig    60    2018.03.05. 

Kéri Gyuláné (Pásztor Zsuzsanna) 85    2018.03.09. 

Dévényi Kálmán    50    2018.03.23. 

Dénes György   76    2018.04.07. 

Vági Káro ly László   62    2018.08.10. 

Bátai László     97    2018.09.27. 

Nagy Lajos    57    2018.11.05. 

Sipos Jánosné (Németh Katalin) 89    2018.11.16. 

Szendrei Imréné (Kátai Ilona) 90    2018.11.29. 

Hódos Jánosné (Csák Zsófia) 81     2018.12.14. 

Renczes Ferenc   70    2018.12.14. 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

A teljes időben 

Fényes csillag jött fel Betlehem egére! 
Megállt egy ház felett—a bölcsek bementek 
Látni az új Királyt—néztek a Gyermekre, 

Akit a próféták rég megjövendöltek! 
 

Édesanyja óvta—mert egy csapat pásztor 
Volt már itt—különös dolgokról beszéltek! 

Angyali énekről—mely így zengett százszor: 
Dicsőség Istennek! - Ti pedig menjetek! 

 
Mindent úgy találtak, ahogyan hallották; 

Pásztorok és bölcsek ajándékot vittek - 
Isten ajándékát—jászolban találták! 
Eljött végre, Akit régen megígértek. 

 
Mária és József hallgatták csendesen 

Amit gyermekükről a próféták mondtak. 
Fény ragyogta körül, amint aludt szépen 

Az Isteni Gyermek, akit sokan vártak. 
 

Szeretet ünnepén mi is emlékezünk, 
Jézus megszületett—ilyen nagy csodára! 

A mennyei Király azóta van velünk, 
S a Benne hívőket nem hagyja magára. 

 
Szeretjük és áldjuk, teljes szívvel várjuk! 
Minden karácsonykor szívünket emeljük 

Hatalmas Urunkhoz, mert mindennap látjuk, 
Mit végez a földön—imánkkal dicsérjük! 

 
Köszönjük, hogy mindig gondoskodik rólunk, 

Apa, Anya, gyermek vidáman énekel. 
Mennyországból jött a legszebb ajándékunk, 

Fogadjuk Atyánktól boldog szeretettel. 
 

 Gellértfiné Kazi Margit 

 

Megüresítem magam 
 
 

Ha földereng az égi csillag, 
Hirdetni: itt az Újszülött, 
a napkeleti királyokkal 

majd én is útra készülök. 
 

Az ajándékuk drága mirha, 
illatos tömjén, dús arany 

és én, a koldus, így megyek csak 
szegényen, ajándéktalan. 

 
Nincs kincsem, rangom, csak a bűnök 

nagy halma rakva lelkemen, 
kiszórom ezt is, hogy szívemben 

minél több tiszta hely legyen, 
 

mert így, tudom, hogy Betlehembe 
nem megyek ajándéktalan: 

az lesz a legszentebb ajándék, 
hogy megüresítem magam. 

 
Bódás János 
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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. http://www.refkenese.hu 
Lelkész: Németh Péter, Némethné Sz. Tóth Ildikó. Gondnok: Bollók Gyula. 

Gyülekezetünk rendszeres al-
kalmai voltak: Istentisztele-
tek vasárnaponként, imaórák 
hétfőnként, bibliaórák szer-
dánként, a Nőszövetség al-
kalmai és a Presbitérium 
gyűlései havonként. 

Január 21. A hat évenként ese-
dékes tisztújítás során meg-
választott új tisztségviselők 

esküt tettek a templomban. 

Április 28. Iszkaszentgyörgyre 

kirándultunk a helyi és 
kenesei Nőszövetségek szer-
vezésében, megnéztük a kas-
télyt, és élveztük a helyiek 
vendégszeretetét. 

Május 13. A konfirmáció 
alkalmán tíz fiatal tett hitval-
lást és fogadalmat Isten és a 
gyülekezet előtt. 

Június 10. Az Orgonaalap 
nyitókoncertjén Pálúr János 
orgonaművész szolgált temp-
lomunkban. 

Július 10. Júliusban három 

Zenés Áhítaton élhettünk 
Igével és gyönyörködhettünk 
igényes zenében, ezenkívül 
további két koncert is várta 
az érdeklődőket. 

Július 23-28. Az idei hittan-
tábort az őrségi Kerkafalván 
tartottuk, és a foglalkozása-
inkat is az „őrség” témája kö-
ré rendeztük. 

Október 20. Gyülekezeti 
kirándulásra mentünk 
Pápára, rendkívül gazdag és 
tartalmas programot jártunk 
és néztünk végig. 

November 4. Rendkívüli gond-
nokválasztó közgyűlés-
re került sor előző gondno-
kunk, Sipos Károlyné beteg-
sége és lemondása miatt, és 
a gyülekezet egyhangúlag 
megválasztotta új gondno-
kunkat, Bollók Gyulát. 

December 3-7. Idén is az el-
csendesedést és lelki készü-

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

December 15. Adventi ját-
szóház ajándékkészítéssel, 
adventi történettel, éneklés-
sel és szeretetvendégséggel: a 
barkácsolásban Szabóné 
Öcsi Mónika segített idén is a 
gyerekeknek. 

Minden gyülekezeti alkalo-
mért hála az ÚRnak! 

ESEMÉNY NAP TÁR  —   2018 
Hírek és  képek  a  gy ülek eze t  é le tébő l  


