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Kedves Dunántúli Reformátusok!
Kedves Kárpát-medencei
Reformátusok! Kedves más
felekezethez tartozó Keresztyén
Testvéreink! Kedves Érdeklődők!
Dunántúli Református Fesztiválunk
vezérigéjével köszöntünk, hívogatunk
mindenkit a dunántúli református
napokra: „Örüljetek az Úrban mindenkor!”
A valódi öröm az Úr ajándéka. Az igazi
öröm az Úrban megélt öröm, mert
az Úr megváltó kegyelméből fakad. Ez a megváltó kegyelem mindenkor hordoz. Miénk a valódi öröm. Nem véletlen,
hogy a görög nyelvben a kegyelem és az öröm ugyanabból
a szótőből ered. Isten, Jézus Krisztusban közölt, kegyelméből fakad ez a valódi öröm. „Örülj, kegyelembe fogadott, az Úr
veled van!” (Lukács 1,28)
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Mivel ez az öröm valódi öröm, ezért ez az öröm állandó
öröm. Örüljünk mindenkor! – hangsúlyozza az apostol.
Vagyis ez az öröm független a külső körülményektől.
Gyökössy Endre ezt az örömöt, „mégis örömnek” nevezte,
mert a keresztek hordozása közben is, mégis tudunk örülni, noha „külsőleg” erre semmi okunk nem lenne. Örömünk
ugyanis nem a körülményeinkből táplálkozik, hanem az Úr
soha el nem múló, megváltó kegyelméből. Éppen ettől valódi és állandó ez az öröm.
Ez az öröm „együttes”, közös öröm is. Figyeljünk a többes�számra: Örüljetek! Magányos öröm nincs. Egyrészt azért,
mert a valódi öröm Jézus Krisztushoz kötött, és ez már eleve
többesszám, az egyes ember és az élő Isten viszonylatában.
Így hitben élve valójában az elmagányosodott ember öröme
is „együttes” öröm: közösség a feltámadott Úrral. Másrészt
ez az evangéliumi öröm mindig túlcsordul rajtunk mások
felé. Ezt az örömöt nem tudjuk csak magunknak megtartani.
Ez az öröm örömre hangolja azokat, akik között élünk: házastársat, gyermeket, családot, munkatársat, gyülekezetet,
egyházat, a testvérek közösségét, és szolgálatunkon keresztül a világot is. Ezzel az örömmel szolgálunk, élünk; ezzel
az örömmel tesszük a dolgunkat.
Ez az öröm az öröklét boldog megérkezésének előíze.
A koronavírus-járvány miatt 2020-ban nem tudtuk megtartani a fesztivált, most imádkozunk, készülünk, és bizodalmunk van, hogy találkozhatunk. Jöjjünk, éljük át együtt ez
az örömöt, hitünk és összetartozásunk örömét, az Úrban;
sokakat örömre hangolva ezzel!
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Az Úr kegyelméből kilencedik alkalommal rendezhetjük
meg a REND-et, a Református Egyházi Napok – Dunántúl
elnevezésű református fesztivált, amely azóta nemcsak
a dunántúli reformátusság, hanem a Kárpát-medencei
reformátusság hitbeli és lelki összetartozásának megjelenítése, amely a fesztiválokhoz méltó nyitottsággal vár minden
keresztyént és minden érdeklődőt.
Isten nagy ajándéka számunkra ez a kétévente megrendezésre kerülő szent forgatag, amely 2004-ben, Győrben
valósulhatott meg először, és azóta Kaposváron (2006),
Komáromban (2008), Pápán (2010), Székesfehérváron (2012),
Őriszentpéteren (2014), Balatonfüreden (2016), Kaposváron
(2018); és most ismét Pápán, egyházkerületünk „fővárosában” kerülhet megrendezésre.
A belváros nagy része a miénk lesz ezen a háromnapos ünnepen, így felújított templomainkban, épületeinkben, külső
tereinkkel együtt minden igényt kielégítő infrastruktúra
áll rendelkezésünkre. Köszönjük a minket befogadó gyülekezetnek és a Pápai Református Egyházmegyének, hogy
immár másodszor adnak otthont dunántúli református fesztiválunknak.
Szeretettel bíztatjuk, hogy már jó előre tervezze be programjai közé a REND fesztivált, és ha teheti, akár mind a három
napon vegyen részt programjainkon; a pénteki és a vasárnapi napot is gazdagítottuk. Ezért, szinte egy mozgalmat indítva, 2022-re azt kérjük a gyülekezetektől, hogy legyen az idei
REND a gyülekezet „mindenféle rendes” évi konferenciáinak,
táboroztatásainak a helyszíne. Most ne máshova, hanem ide
szervezzék ezeket! Minden érdeklődőt is nyitott, krisztusi
szeretettel hívunk.
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Ez a brossúra, amibe az előzetes programokat soroljuk fel,
mindenben segítségükre lesz, hogy a közel száz programpont közül kiválaszthassák azokat, amelyek segítik Jézus
Krisztusba vetett hitünk, keresztyén identitásunk, református hitvallásosságunk erősödését; egyáltalán lelki épülésünket, feltöltődésünket, boldog pihenésünket. Bízunk abban,
hogy minden korosztály, minden érdeklődő felüdül, ha eljön.
A programfüzetben fontos technikai információkat is találnak a fesztivált illetően. Az összes program a vezérige, vagyis az Úrban való öröm, köré épül: istentiszteletek, áhítatok,
előadások, előadói estek, író-olvasó találkozók, fórumok,
beszélgetések, rétegtalálkozók, könyvbemutatók, kiállítások, komolyzenei és könnyűzenei koncertek, zenés beszélgetések, folyamatos gyerekprogramok, a „Miénk a színpad”,
a „Református utca”, és sorolhatnám…
Örüljünk együtt az Úrban, az evangéliumnak, egymásnak,
Urunk megtartó kegyelmének!
Pápa, 2022. február 23.

Steinbach József
a Dunántúli Református Egyházkerület
püspöke | a Magyarországi Egyházak
Ökumenikus Tanácsának elnöke
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Bemutatkozik a Pápai
Református Egyházmegye
Az egyházmegye múltja hősi és szép. Történetének kezdete
1530 tájékára nyúlik vissza, amikor Pápa és vidéke megismerkedett a reformációval. E terület természetes középpontja
ebben az időben Pápa, mely kezdettől fogva kiváltságos
város és erődített hely volt. A város 1527-ben királyi adományozás során a protestáns Thurzó Elek birtokába jutott.
Ő felkarolta a reformáció ügyét. 1535-ben a szintén hűséges
Enyingi Török Bálint kapta meg a területet. 1531-ben Pápán
már protestáns iskola áll. A híres kollégium lelkileg és szellemileg is hatott egész Dunántúlra.
A Pápai Egyházmegye az 1612. évi körmendi zsinaton alakult
meg. Első esperesévé Kanizsai Pálfi János pápai lelkészt
választották. Ő alakította meg Pápán az ország első presbitériumát. Tizenkét rendes tagja volt. Az ellenreformációt
nagyon megszenvedte az egyházmegye. Számos gyülekezete elpusztult. A lelkészeket és a rektorokat gályarabságra
hurcolták. Köztük volt Séllyei István pápai püspök és Kocsi
Csergő Bálint pápai professzor. Akik a végsőkig kitartottak
és megmaradtak – ha megfogyatkozott is számuk–, azokban a szenvedések kőszikla-hitet formáltak. A gályarabság,
a gyászévtized szenvedései között átélt megtapasztalások
igen nagy erőforrást jelentettek. Nemcsak a hitvallóknak
és kortársaknak, de az utódoknak is.
A Türelmi rendelet után az árva, halálra ítélt gyülekezetek
egy része feléledt és egymás után épültek a templomok
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– torony nélkül. A kőszikla-hit és hűség átöröklődött nemzedékről nemzedékre. Ez tartotta meg Isten kegyelme alatt az
ateista diktatúra lélekvesztő ideje során is gyülekezeteinket.
Egyházmegyénk jelenlegi területe magában foglalja Győr–
Moson–Sopron megyét és Veszprém megyéből egy jókora
darabot. Az előbbiben 17, az utóbbiban pedig 37 egyházközséget találunk.
2021-ben 54 gyülekezetben 17.593 reformátust tartottunk
nyilván, s abban az évben 8.079 testvérünk fizetett egyházfenntartói járulékot.
Megfogyatkozott lélekszámú gyülekezetek minden áldozat
vállalásuk ellenére nehezen tudják fenntartani önálló lelkészi állásaikat. Ezért szükségessé vált már korábban és azóta
is folyamatosan gyülekezeti társulások létrehozása. Vannak
nagy terheket hordozó gyülekezetek és vannak a hit bátorságával élni nem merők, visszahúzódok és olcsóbb megoldásokat keresők. Ahol az élniakarás a hit erejére támaszkodik,
ott mindig megtapasztalják, hogy Urunk tárháza kimeríthetetlenül gazdagabb, mint ahogy az ember azt elképzeli.
Példaértékű, ahogy a zirci missziói gyülekezet megerősödött, és anyagyülekezetté vált. Azért is magasztaljuk Urunkat, hogy Győrújbaráton befejeződött a gyülekezeti ház és
parókia kialakítása, s a missziói egyházközség kérte anyaegyházközséggé minősítését. Az igeszolgálatok mellett
folyik az iskolai és gyülekezeti hittanoktatás. Tavaly hittan
oktatásban 3.078 gyermek részesült.
2021-től új egyházmegyei vezetés – elnökség és tanács –
állíttatott szolgálatba. A megújult vezetés célkitűzései
között szerepel a COVID-járvány okozta közösségrombolás
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hatásainak csökkentése, új missziói lehetősége feltérképezése, akár új gyülekezetalapítások támogatásával. Tisztelet
ben tartva a korábbi hagyományokat, szeretnénk újabb
lehetőségeket keresni a lelkészek közötti közösségépítésre,
a gyülekezetek egymással való kapcsolatának szélesítésére,
a gyülekezetek megszólító erejének növelésére.
A szeretetszolgálat terén kiemelkedő szerepet játszik az
Ujvári János Református Szeretetotthon tagintézményeivel
együtt. Közel 600 idős emberről gondoskodnak szeretettel.
A Pápai Református Kollégium intézményei is a nívós szellemi
és lelki nevelést tartják szem előtt. A Tudományos Gyűjtemé
nyek, a Pannónia Reformata Múzeum, a Pápai Református
Teológiai Akadémia mind örömmel töltenek el minket, hogy
hűségesen végzik szolgálatukat. Pápán az Édenkert Református Óvoda, Nemesgörzsönyben a Vargha Gyula Református
Általános Iskola és Óvoda, Mezőörsön a Talentum Református
Óvoda az odaadó és hűséges szellemi és lelki nevelés szolgálatában állnak.
Az elmúlt évszázadokért, a testi- lelki áldásokért az örökkévaló Istennek adunk hálát, aki mindenre elégséges kegyelmét nem vonta meg tőlünk: megtartott, vigyázott, pásztorolt és vezetett.
Isten hűséges szolgáiként szeretnénk egyházmegyei közösségünket megerősítve az egyházmegye területén élők
számára áldássá lenni. Jelenleg Márkus Mihály pápai lelkipásztor tölti be az esperesi, Tóth József kéttornyúlak– nóráp–
dáka–borsosgyőri főgondnok az egyházmegyei főgondnoki
tisztet.
Készült Lentulai Attila és Tóth András korábbi espereseknek
az egyházmegyét bemutató írásainak felhasználásával.
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Pápai Református
Egyházközség bemutatkozása
„Nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő
Istené” (Róm 8,16)

A Pápai Református Gyülekezet méltán tekinthet vissza
büszkén múltjára, hiszen nem csupán a Dunántúl reformációjának bölcsőhelye volt, hanem története példázza
a magyar protestantizmus küzdelmes sorsát és a próbákban
is oltalmazó isteni gondviselő szeretetet.
A hiteles történelmi források szerint itt már 1522-ben reformált keresztyén közösség létezett, amelyet aztán az Enyingi
Török Bálint földbirtokos támogatásával működő Bálint pap
erősített meg. A magyarországi reformáció kiemelt alakjai
közül Huszár Gál és Sztáray Mihály is élete utolsó szakaszát
Pápán töltötte. Az 1531-ben alapított kollégium, amely
1797-ig a gyülekezet iskolája volt, új lendületet adott a hitújítás harcaiban.
Kezdetben a katolikus egyház középkorban épített templomát építették újjá, itt tartották istentiszteleteiket egészen
addig, amíg Esterházy Miklós nem lett a város földbirtokosa,
aki 1660-ban a német katonaság és saját hajdúinak segítségével kiűzte a reformátusokat. A következő évtizedekben
az átadás és visszavétel küzdelmeit élte meg a gyülekezet.
Ennek a korszaknak a legendás alakja az a névtelen diák,
akinek emlékére 1936-ban harangot szenteltek fel. A hitéhez, egyházához hűséges diák nem akarata átadni a kulcso-
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kat a templomot ostromló Vratarics vajdának, aki ezért ledobatta a toronyból.
Valószínűleg az 1690-es években kisebb templom, vagy
imaház építésébe fogtak a hívek a mai Ruszek közben,
a főiskola udvarán, amely mellé csak a 18. században készült
el az ún. „Scolabeli torony”. Ezt a templomot vették el 1752.
május 12-én, amikor megkezdődött az adászteveli száműzetés 31 esztendeje.
1753-ban Mária Terézia külön engedélyével hozzákezdtek
a falusi kis templom bővítésébe. Alig egy esztendő alatt
el is készült, hogy a Pápáról száműzött reformátusság, az
ugyancsak ide menekített főiskola és az adászteveli hívek
együtt tarthassák meg istentiszteleteiket. A Türelmi rendelet bevezetése után hazaszabaduló megtépázott gyülekezet
1783-ban az Eöry-Szabó családtól kapott területen építette
fel negyedik otthonát. Engedélyt csak torony nélküli, belső
udvarra néző épületre kaptak, amely már 1784 karácsonyára teljes egészében készen volt. Egy évszázad sem telt el,
máris újabb templom építését tervezték a pápaiak, Kis József
lelkipásztorkodása idejére ugyanis kinőtte a gyülekezet a mai
Fő u. 6. szám alatti Ótemplomot, ami 1971 óta a Dunántúli
Református Egyházkerület fenntartásában egyházművészeti és egyháztörténeti múzeumként működik. 2018-ban kel
újra életre a megújult templom és parókia épületegyüttesében a Pannonia Reformata Múzeum.
A Kollégium főépülétének szomszédságába, a Március 15.
térre megálmodott Újtemplom a történelmi viharok miatt,
a gazdasági válság és a két világháború szorításának következtében 1932 és 1941 között épülhetett meg Ólé Sándor
lelkipásztori szolgálata alatt.
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Dunántúl legnagyobb templomába 10 év működés után már
csak az arányaiban csekély számú református gyülekezet
néhány száz tagja járt vasárnaponként templomba, mert
1951-ben a református könyvtáron kívül minden református
intézményt bezárt a kommunista hatalom. Az 1960-as években a püspöki székhely is Veszprémbe költözött.
1990-től óriási megújulás indult. Újraindult a Gimnázium,
majd 9 évvel később a Teológiai Akadémia. Átvette az Egyházkerület a Tánc–Lánc AMI fenntartói feladatait, illetve 2008-ra
felépítette az új Egyházkerületi Központot. Az egyházközség
2005 és 2010 között elkészítette az Immánuel Közösségi
Házat, 2017-ben pedig óvodát alapított, és az önkormányzat
tulajdonában lévő, valamikori református óvoda épületében
elindult az Édenkert Pápai Református Óvoda.
2022-ben Isten kegyelmében és segítségében bízva reméljük, elkészül az óvoda új épülete a Veszprémi út 6–8 szám
alatt, s a hatodik nevelési évet egy új, a 21. századi óvodai
nevelésnek megfelelő körülmények között szervezhetjük.
Gyülekezetünk 2012 óta megfogalmazott bibliai cél és látás
mentén szervezi életét.
A Biblia alapján azért létezünk
•
•

•

hogy életünkkel – szavainkkal, tetteinkkel – Istent dicsőítsük.
hogy Jézus Krisztushoz, mint biztos alaphoz járulva,
lelkileg nagykorúvá váljunk; s felkészülten, az Isten által
rendelt helyen, jelenlétünkkel áldássá legyünk.
hogy az Istentől kapott örömhírt életpéldánkon keresztül felmutatva az emberek közé vigyük, tanúskodva
Istennek Jézus Krisztusban megmutatott kegyelméről,
hogy ezáltal az Ő tanítványaivá legyenek.
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Mindezek forrása, irányítója, mozgatója Isten szeretete.
Látásunk pedig:
Látok egy dinamikusan fejlődő, nyitott gyülekezetet, amelynek tagjai Isten dicsőségére élnek, és másokat is Jézus Krisztus követésére hívnak.
•
Tagjai, valódi (mély, bensőséges, elkötelezett) közösségben élnek. Kiscsoportjaiban minden generáció
otthonra talál. Azok egymással közösséget vállalva
a gyülekezetüket magukénak vallják. Ezeket a csoportokat alkalmas vezetők irányítják.
•
A közösségben erősödik a tanítványi elköteleződés;
a Bibliát ismerő, az imádság erejében bízó, azt gyakorló tagok száma növekszik, akik hitben nagykorúként
Isten ügyét – a korszellem ellenében is – elsődlegesnek
tartják.
•
A közösség tagjai lelki ajándékaikat felismerve szolgálatokat vállalnak a gyülekezetben.
•
A presbitérium tudatosan, rendszeresen Istenre figyelve a gyülekezetet a bibliai célmondatra összpontosítva
hosszútávú előretekintéssel vezeti és a mindennapokban irányítja.
Az egyházközségben lelkészi szolgálatot végez jelenleg Márkus Mihály esperes, Szakács Gergely lelkészi elnök,
Pásztor-Dudinszki Éva óvodalelkész. A 14 tagú presbitériumban Gyimóthy Lajos tölti be a főgodnoki tisztséget. Az Édenkert Pápai Református Óvoda vezetője Tunnerné Buzás Éva.
A szószék fölé választott ige – amely a bemutatkozás kezdetén olvasható– útmutatás, bíztatás a Pápai Református
Gyülekezet számára küldetését teljesítő útján.
Mayerné Pátkai Tünde és Márkus Mihály

14

időREND

15

2022. Július 1. péntek
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

14:30

A Miatyánk a kortárs magyar
művészetben – kiállításmegnyitó

Ótemplom

16:00

Nyitó istentisztelet
Igét hirdet: Máté László főjegyző

Újtemplom

17:00

Zene az kell: Cserháti – duóban
Fehér Adrienn és Neumann Balázs
műsora

Ótemplom udvara

17:30

Orgonakoncert
Teleki Miklós

Újtemplom

18:00

Hitünk vállalása a templomban
és a templomon kívül,
világi helyen
Böszörményi Gergely előadása

Ótemplom

19:00

7 húron pendülő 3 évtized
Berkesi Alex szólóbasszusgitárkoncertje

Ótemplom

19:30

Borkóstoló – a szekszárdi
Mészáros Borház boraiból
(online jegyvásárláshoz kötött)

Ótemplom udvara

21:00

Bagossy Brothers Company
koncert

Fő tér

22:30

Táncház

Fő tér

16

2022. július 2. szombat		
IDŐ

10:00

10:30

11:00

PROGRAM

HELYSZÍN

Ünnepi megnyitó

Március 15. tér

Kerekítő – gyerekfoglalkozás

Tánc-Lánc udvara

Merende – gyermekjátszató

Reformáció
emlékmű

Játék az eperfa alatt –
Szőlőszemezgető-küldetés
gyerekeknek

Ótemplom

Nyílt nap a levéltárban
csoportos vezetés

Levéltár

„Örüljetek az Úrban!” – művé-

szeti album bemutatója – Pápai Ref.
Gimnázium képzőművészeti tanszak

Gimnázium
díszterme

Programozz LEGO robotot
interaktív műhely

Gimnázium
120. terme

Miért az öröm a fő üzenete
a Bibliának? dr. Németh Tamás

Újtemplom

„Balsors, akit régen tép...” –
Öröm és nemzet
Földváryné dr. Kiss Réka

Gimnázium
díszterme

Öröm és lelkészi hivatás
Máté László

Teológia –
Áhítatos terem

Öröm és szeretethálózatok –
Urunk vonzásában
Csermely Péter

Teológia –
Lovagterem

Öröm és betegség
Kormosné Bloch Györgyi

Könyvtár olvasóterem

„Minek lehet örülni az élet
ben?” – Dr. Nemes Pál

Teológia udvara

17

IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

Tánc-Lánc udvara

11.00

Belefér egy pici szívbe –
énekeltető, táncoltató, kacagtató gyerekelőadás – Pici Szív
Tánczenekar – Grecsó Krisztián
és a Csík Zenekar tagjai
A Mécsvilág művészkör –
Láng-Miticzky Katalin és M.Kiss
Katalin – kiállításmegnyitója

Gimnázium
108. terme

Hiszem, ha látom – fizikai
kísérletek Mészáros Péterrel

Gimnázium
214. terme

Haláltánc ballada, avagy
Villon mester megváltása
zenés bábjáték

Gimnázium
Bábozda

Öröm a Bibliában
dr. Vladár Gábor

Újtemplom

A reformátusság maradéka
és a reformátori történelem
szemlélet változásai
(Trianon 102) dr. Márkus Mihály

Gimnázium
díszterme

Öröm és identitás
Köntös László

Teológia –
Áhítatos terem

Öröm és kultúra
Horváth Gergely

Teológia –
Lovagterem

Pozitív gondolkodás vagy
valami más? – dr. Földi Rita

Könyvtár olvasóterem

A Presbiteri Szövetség
bemutatkozása

Teológia udvara

Nyílt nap a levéltárban
csoportos vezetés

Levéltár

11.30

12:00

18

IDŐ

12:30

13:00

13:30

14:00

14:30

PROGRAM

HELYSZÍN

Digitális alkotóműhely

Gimnázium
125. terme

Derű az egyházban – dunántúli
református anekdoták –
dr. Huszár Pál és Lentulai Attila
beszélgetése

Teológia
udvara

A Dunántúli Nőszövetség prog
ramja

Gimnázium
díszterme

Mennyit bír ki a búzaszem? –
cselekvő-mesélő foglalkoztató
a kézi malomtól a vaslapon
sütésig – Merende

Reformáció
emlékmű

Az öröm körül – fórumbeszélgetés
– Grecsó Krisztián, Horváth Gergely,
dr. Nemes Pál, Rátóti Zoltán,
Steinbach József

Újtemplom

Árva Bethlen Kata
monodráma – Meister Éva

Gimnázium
díszterme

Digitális alkotóműhely

Gimnázium
125. terme

Az Alma zenekar koncertje

Tánc-Lánc
udvara

Oldies but goldies
popzenei melódiák kávé mellé Illés
Csabával

Ótemplom
udvara

Nyílt nap a levéltárban
csoportos vezetés

Levéltár

Hiszem, ha látom – fizikai
kísérletek Mészáros Péterrel

Gimnázium
214. terme

19

IDŐ

15:00

15:15

15:30

16:00
17:00
18:00

20

PROGRAM

HELYSZÍN

Kerekítő
gyerekfoglalkozás

Tánc-Lánc
udvara

Haláltánc ballada, avagy
Villon mester megváltása
zenés bábjáték

Gimnzáium
Bábozda

Nyáresti Tarantinós Blues Hangu
lat – a pápai Alapállás zenekartól

Teológia
udvara

Szikla és Patak
Medgyasszay Vince püspök
életrajzi kötetének bemutatója

Könyvtár olvasóterem

Kaláka koncert

Március 15.
tér

Programozz LEGO robotot
interaktív műhely

Gimnázium
120. terme

A kiskakas gyémánt félkrajcárja –
mesejáték, Pegazus Színház

Tánc-Lánc
udvara

Térzene –
Pápa Város Fúvószenekara

Fő tér

Nyílt nap a levéltárban
csoportos vezetés

Levéltár

Istentisztelet – igét hirdet: Steinbach József püspök

Március 15.
tér

Gyermek istentisztelet

Tánc-Lánc
udvara

Nyílt nap a levéltárban
csoportos vezetés

Levéltár

IDŐ

18:30

19:00

19:30

20:00
21:00

PROGRAM

HELYSZÍN

FAITH
A Neumann Trió koncertje

Ótemplom

Könnyed swing-jazz
Veszprémi Légierő Zenekara

Teológia udvara

Koncert Gárdonyi Zoltán és
Gárdonyi Zsolt műveiből
A REND kórus és Gárdonyi
Dániel közreműködésével

Újtemplom

Táncház

Tánc-Lánc udvara

Borkóstoló
a Kőfejtő pincészet boraiból
(online jegyvásárláshoz kötött)

Ótemplom udvara

Szívemből a szerelemről...
Fodor Bernadett (ének)
és Miklós Csongor (zongora)
közös estje

Teológia udvara

Haza, otthon, öröm
Rátóti Zoltán önálló estje

Ótemplom

30Y koncert

Fő tér

21

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK SZOMBATON

8:0019:00

Egy nevezetes nap emlékei
´48-as kiállítás
A nemzeti dal nyomtatása régi
nyomdagépen
A papír már bizonyított
– kiállítás régi könyveinkből

Könyvtár

10:0019:00

Nyílt nap a levéltárban

Levéltár

8:0020:00

A Miatyánk a kortárs magyar
művészetben kiállítás
Hajlék az Örökkévalóságban
kiállítás
Hori titkai kiállítás

Ótemplom

Szőlőszemezgető gyermekprogram

10:3013:00
10:0017:00
8:0019:00
8:0019:00

22

Miénk a Színpad
Miénk a Színpad

Tarczy Isk.
udvara

Kiállítás A. Tóth Sándor műveiből

Teológia,
Gimnázium

Kiállítás a Gimnázium diákjainak
műveiből

Gimnázium –
díszterem

A Mécsvilág művészkör kiállítása

Gimnázium
108. terme

Többféle foglalkozás a Református
Gimnáziumban (rendhagyó fizika óra,
robotika, bábkészítés)

Gimnázium
termei

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK SZOMBATON

10:0017:00

Gyermekkézműves foglalkozások

Tánc-Lánc
udvara

Református utca – kirakodó vásár

Fő utca

Kiállítás az ÖRÖM témakörében

Újtemplom

2022. július 3. vasárnap
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

10:00

Istentisztelet
Igét hirdet Márkus Mihály
esperes

Újtemplom

Gyermek istentisztelet

Tánc-Lánc udvara

11:30

A Tánc-Lánc Alapfokú
Művészeti Iskola előadása

Március 15. tér

13:00
17:30

Pécselyi Rézfúvós Zenekar

Újtemplom

Aranyakkord koncert

Újtemplom

23

24

helyszínREND

25

Újtemplom
július 1. péntek
IDŐ

PROGRAM

16:00

Nyitó istentisztelet
Igét hirdet: Máté László főjegyző

17:30

Orgonakoncert – Teleki Miklós

HELYSZÍN
Újtemplom

július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

11:00

Miért az öröm a fő üzenete
a Bibliának? – dr. Németh Tamás

12:00

Öröm a Bibliában – dr. Vladár Gábor

13:30

Az öröm körül – fórumbeszélgetés –
Grecsó Krisztián, Horváth Gergely,
dr. Nemes Pál, Rátóti Zoltán,
Steinbach József

19:00

Koncert Gárdonyi Zoltán és Gárdonyi
Zsolt műveiből – A REND kórus és
Gárdonyi Dániel közreműködésével

Kiállítás az ÖRÖM témakörében

26

HELYSZÍN

Újtemplom

Újtemplom
július 3. vasárnap
IDŐ

PROGRAM

10:00

Istentisztelet
Igét hirdet Márkus Mihály esperes

HELYSZÍN

13:00

Pécselyi Rézfúvós Zenekar

17:30

Aranyakkord koncert

Újtemplom

ótemplom
július 1. péntek
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

14:30

A Miatyánk a kortárs magyar
művészetben – kiállításmegnyitó

Ótemplom

17:00

Zene az kell: Cserháti – duóban Fehér
Adrienn és Neumann Balázs műsora

Ótemplom
udvara

18:00

Hitünk vállalása a templomban és a
templomon kívül, világi helyen
Böszörményi Gergely előadása

Ótemplom

19:00

7 húron pendülő 3 évtized
Berkesi Alex szólóbasszusgitárkoncertje

Ótemplom

19:30

Borkóstoló – a szekszárdi Mészáros
Borház boraiból (online jegyvásárláshoz
kötött)

Ótemplom
udvara

27

ótemplom
július 2. szombat
IDŐ

10:0013.00
10:0012:30

PROGRAM

HELYSZÍN

Játék az eperfa alatt –
Ótemplom
Szőlőszemezgető-küldetés gyerekeknek
Miénk a Színpad

Ótemplom
udvara

Oldies but goldies – popzenei melódiák
kávé mellé Illés Csabával

Ótemplom
udvara

Játék az eperfa alatt – Szőlő-
szemezgető-küldetés gyerekeknek

Ótemplom

FAITH – A Neumann Trió koncertje

Ótemplom

19:30

Borkóstoló a Kőfejtő pincészet boraiból (online jegyvásárláshoz kötött)

Ótemplom
udvara

20:00

Haza, otthon, öröm
Rátóti Zoltán önálló estje

Ótemplom
udvara

14:00
14:0016.30
18:30

ótemplom és udvar – Miénk a színpad
IDŐ

PROGRAM

ELŐADÓ

10:30

Istendicséret

PRIZ – Pápa

11:00

Élünk Krisztusban!

Él Ő zenekar – Győr

11:40

Dicsőítő dalok az Ászáf
zenekarral

Mezőföldi Református
Egyházmegye dicsőítő
zenekara

12:30

Komolyzenei összeállítás

Pálóczi H. Ádám Ref.
AMI. Nagybajom

28

ótemplom
péntek–szombat–vasárnap
IDŐ

P.:
10:0020.00
Sz.:
8:0020.00
V.:
12:0015.00

PROGRAM

HELYSZÍN

A Miatyánk a kortárs magyar
művészetben kiállítás
Hajlék az örökkévalóságban kiállítás

Ótemplom
Hori titkai kiállítás

Március 15. tér
július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

10:00

Ünnepi megnyitó

15:30

Kaláka koncert

17:00

Istentisztelet – igét hirdet: Steinbach
József püspök

HELYSZÍN

Március 15.
tér

július 3. vasárnap
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

11:30

A Tánc-Lánc Alapfokú
Művészeti Iskola előadása

Március 15.
tér

29

Könyvtár
július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

11:00

Öröm és betegség
Kormosné Bloch Györgyi

12:00

Pozitív gondolkodás vagy
valami más? – dr. Földi Rita

15:15

Szikla és Patak
Medgyasszay Vince püspök
életrajzi kötetének bemutatója

HELYSZÍN

Könyvtár –
olvasóterem

péntek–szombat–vasárnap
IDŐ

P.,Sz.:
8:0019.00
V.:
8:0015.00

30

PROGRAM

HELYSZÍN

Egy nevezetes nap emlékei
´48-as kiállítás
A nemzeti dal nyomtatása régi
nyomdagépen
A papír már bizonyított
– kiállítás régi könyveinkből

Könyvtár

Levéltár
július 2. szombat, Nyílt nap
IDŐ

PROGRAM

10:00

Csoportos levéltári vezetés

12:00

Csoportos levéltári vezetés

14:00

Csoportos levéltári vezetés

16:00

Csoportos levéltári vezetés

18:00

Csoportos levéltári vezetés

HELYSZÍN

Levéltár

Gimnázium

július 2. szombat
IDŐ

10:30

11:00
11:30

PROGRAM

HELYSZÍN

Programozz LEGO robotot
interaktív műhely

120. terem

„Örüljetek az Úrban!” – művészeti album bemutatója – Pápai Ref. Gimnázium
képzőművészeti tanszak

Díszterem

„Balsors, akit régen tép...” – Öröm és
nemzet Földváryné dr. Kiss Réka

Díszterem

„A Mécsvilág művészkör –
Láng-Miticzky Katalin és M.Kiss Katalin
– kiállításmegnyitója

108. terem

Hiszem, ha látom – fizikai
kísérletek Mészáros Péterrel

214. terem

31

IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

11:30

Haláltánc ballada, avagy Villon
mester megváltása zenés bábjáték

Bábozda

12:00

A reformátusság maradéka és a
reformátori történelemszemlélet változásai (Trianon 102) dr. Márkus Mihály

Díszterem

12:30

Digitális alkotóműhely

125. terem

13:00

A Dunántúli Nőszövetség programja

Díszterem

Árva Bethlen Kata
monodráma – Meister Éva

Díszterem

Digitális alkotóműhely

125. terem

14:30

Hiszem, ha látom – fizikai
kísérletek Mészáros Péterrel

214. terem

15:00

Haláltánc ballada, avagy Villon
mester megváltása zenés bábjáték

Bábozda

15:30

Programozz LEGO robotot
interaktív műhely

120. terem

13:30

péntek–szombat–vasárnap
IDŐ

P.,Sz.:
8:0019.00
V.:
8:0015.00

32

PROGRAM

HELYSZÍN

A Mécsvilág művészkör kiállítása

108. terem

Kiállítás a Gimnázium diákjainak
műveiből

Díszterem

Kiállítás A. Tóth Sándor műveiből

Bábozda

Teológia
július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

Áhítatos
Öröm és lelkészi hivatás – Máté László
terem

11:00

12:00

Öröm és szeretethálózatok –
Urunk vonzásában – Csermely Péter

Lovagterem

„Minek lehet örülni az életben?”
Dr. Nemes Pál

Udvar

Öröm és identitás – Köntös László

Áhítatos
terem

Öröm és kultúra – Horváth Gergely

Lovagterem

A Presbiteri Szövetség
bemutatkozása

13:00

Derű az egyházban –
dunántúli református anekdoták
dr. Huszár Pál és Lentulai Attila
beszélgetése

15:00

Nyáresti Tarantinós Blues Hangulat –
a pápai Alapállás zenekartól

18:30

Könnyed swing-jazz
Veszprémi Légierő Zenekara

20:00

Szívemből a szerelemről... Fodor
Bernadett (ének) és Miklós Csongor
(zongora) közös estje

Udvar

33

Teológia
péntek–szombat–vasárnap
PROGRAM

HELYSZÍN

Kiállítás A. Tóth Sándor műveiből

Teológia

Fő tér
július 1. péntek
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

21:00

Bagossy Brothers Company koncert

22:30

Táncház

Fő tér

július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

15:30

Térzene –
Pápa Város Fúvószenekara

Fő tér

21:00

30Y koncert

Fő utca

péntek–szombat–vasárnap
PROGRAM

HELYSZÍN

Református utca

Fő utca, Kossuth u.,
Mándi Márton István u.

34

Tánc-Lánc Udvara
július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

10:00

Kerekítő – gyerekfoglalkozás

11.00

Belefér egy pici szívbe – énekeltető,
táncoltató, kacagtató gyerekelőadás
Pici Szív Tánczenekar Grecsó Krisztián
és a Csík Zenekar tagjai

14:00

Az Alma zenekar koncertje

15:00

Kerekítő – gyerekfoglalkozás

15:30

A kiskakas gyémánt félkrajcárja
mesejáték, Pegazus Színház

17:00

Gyermek istentisztelet

19:00

Táncház

10:0017:00

Gyermekkézműves foglalkozások

HELYSZÍN

Tánc-Lánc
udvara

július 3. vasárnap
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

10:00

Gyermek istentisztelet

Tánc-Lánc
udvara

35

Tarczy Iskola
MiÉnk a Színpad
július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

ELŐADÓ

10:30

A pásztor meséje

Édenkert Pápai Ref. Óvoda

11:00

Vidám Tinódi

Enying

11:30

József, és a színes széles
vásznú álomkabát

Tatai Ref. Gimn.

12:00

Wave Of Emotion, Szatmári
táncok

Mikrokozmosz Ref. AMI

12:30

Néptánc és latintánc

Pálóczi Horváth Ádám
Ref. AMI

13:00

Oscar Wilde: Az önző óriás

Lorántffy Zs. Ref. Iskola

13:30

Mulattató komédia három
felvonásban

Kaposmérői Ref.
Színjátszókör

14:00

Színdarab

Vargha Gyula Ref. Óvoda
és Iskola

14:30

Kalocsai Táncok

Tatai Kenderke Református
AMI

15:00
15:05

Népdalok és vers

Csopaki Ref. Ált.Iskola

„Az Úr csodásan működik”

Gyermelyi Dalárda

15:35

Él az Úr!

Soponyai és Kislángi Ref.
Gyül.

16:05

Vásáron

Pálóczi H. Á. Ref AMI,
Igal

16:25

Pipacsok – Válogatás a ta
gozat vizsgaműsorából”

Pápai Ref.Gimn.
tánctagozat

36

Reformáció emlékmű
(Zimmermann u. 2. előtti tér)

július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

10:00

Merende gyermekjátszató

13:00

Mennyit bír ki a búzaszem? –
cselekvő-mesélő foglalkoztató
a kézi malomtól a vaslapon
sütésig – Merende

HELYSZÍN

Reformáció
emlékmű

37

38

MűfajREND

39

Istentiszteletek
július 1. péntek
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

16:00

Nyitó istentisztelet
Igét hirdet: Máté László főjegyző

Újtemplom

július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

16:00

Ünnepi megnyitó

Március 15.
tér

17:00

Istentisztelet – igét hirdet: Steinbach
József püspök

Március 15.
tér

július 3. vasárnap
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

10:00

Istentisztelet
Igét hirdet Márkus Mihály esperes

Újtemplom

Könyvbemutatók
július 2. szombat

IDŐ

PROGRAM

ELŐADÓ

10:30

„Örüljetek az Úrban!” –
művészeti album bemutatója
– Pápai Ref. Gimnázium képzőművészeti tanszak

Gimnázium
díszterme

15:15

Szikla és Patak
Medgyasszay Vince püspök
életrajzi kötetének bemutatója

Könyvtár –
olvasóterem

40

előadások
július 1. péntek
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

18:00

Hitünk vállalása a templomban és a
templomon kívül, világi helyen
Böszörményi Gergely előadása

Ótemplon

július 2. szombat
IDŐ

11:00

12:00

PROGRAM

HELYSZÍN

Miért az öröm a fő üzenete
a Bibliának? dr. Németh Tamás

Újtemplom

Öröm és szeretethálózatok – Urunk
vonzásában – Csermely Péter

Teológia –
Lovagterem

Öröm és lelkészi hivatás
Máté László

Teológia –
Áhítatos
terem

„Minek lehet örülni az életben?” –
Dr. Nemes Pál

Teológia
udvara

„Balsors, akit régen tép...” – Öröm
és nemzet – Földváryné dr. Kiss Réka

Gimnázium
díszterme

Öröm és betegség
Kormosné Bloch Györgyi

Könyvtár olvasóterem

Öröm a Bibliában – dr. Vladár Gábor

Újtemplom

Öröm és kultúra – Horváth Gergely

Teológia –
Lovagterem
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IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

Öröm és identitás
Köntös László

Teológia –
Áhítatos terem

A Presbiteri Szövetség
bemutatkozása

Teológia
udvara

A reformátusság maradéka és a
reformátori történelemszemlélet
változásai
(Trianon 102) dr. Márkus Mihály

Gimnázium
díszterme

Pozitív gondolkodás vagy valami
más? – dr. Földi Rita

Könyvtár olvasóterem

Derű az egyházban – dunántúli
református anekdoták –
dr. Huszár Pál és Lentulai Attila
beszélgetése

Teológia
udvara

A Dunántúli Nőszövetség prog
ramja

Gimnázium
díszterme

13:30

Az öröm körül – fórumbeszélgetés
– Grecsó Krisztián, Horváth Gergely,
dr. Nemes Pál, Rátóti Zoltán,
Steinbach József

Újtemplom

15:15

Szikla és Patak
Medgyasszay Vince püspök
életrajzi kötetének bemutatója

Könyvtár olvasóterem

12:00

13:00
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Gyermekprogramok
július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

Kerekítő – gyerekfoglalkozás

Tánc-Lánc udvara

Merende – gyermekjátszató

Reformáció
emlékmű

11.00

Belefér egy pici szívbe –
énekeltető, táncoltató, kacagtató gyerekelőadás – Pici Szív
Tánczenekar – Grecsó Krisztián
és a Csík Zenekar tagjai

Tánc-Lánc udvara

13:00

Mennyit bír ki a búzaszem? –
cselekvő-mesélő foglalkoztató
a kézi malomtól a vaslapon
sütésig – Merende

Reformáció
emlékmű

10:00

14:00
15:00

Az Alma zenekar koncertje

15:30

A kiskakas gyémánt félkrajcár
ja – mesejáték, Pegazus Színház

17:00

Gyermek istentisztelet

10:0013:00
14:0016:30
10:0017:00

Kerekítő – gyerekfoglalkozás

Tánc-Lánc udvara

Játék az eperfa alatt –
Szőlőszemezgető-küldetés
gyerekeknek

Ótemplom

Gyermekkézműves
foglalkozások

Tánc-Lánc udvara
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Gyermekprogramok
július 3. vasárnap
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

10:00

Gyermek istentisztelet

Tánc-Lánc udvara

Interaktív műhelyek
július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

10:30

Programozz LEGO robotot
interaktív műhely

Gimnázium
120. terme

11.30

Hiszem, ha látom – fizikai
kísérletek Mészáros Péterrel

Gimnázium
214. terme

12:30
13:30

Digitális alkotóműhely

Gimnázium
125. terme

14:30

Hiszem, ha látom – fizikai kísérletek Mészáros Péterrel

Gimnázium
214. terme

15:30

Programozz LEGO robotot
interaktív műhely

Gimnázium
120. terme
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Irodalmi előadások
július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

11.30

Haláltánc ballada, avagy
Villon mester megváltása
zenés bábjáték

Gimnázium
Bábozda

13:30

Árva Bethlen Kata
monodráma – Meister Éva

Gimnázium
díszterme

15:00

Haláltánc ballada, avagy
Villon mester megváltása
zenés bábjáték

Gimnázium
Bábozda

20:00

Haza, otthon, öröm
Rátóti Zoltán önálló estje

Ótemplom

Kiállításmegnyitók
július 1. péntek
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

14:30

A Miatyánk a kortárs magyar
művészetben – kiállítás
megnyitó

Ótemplom

július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

11.00

A Mécsvilág művészkör –
Láng-Miticzky Katalin és M.Kiss
Katalin – kiállításmegnyitója

Gimnázium
108. terme
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Kiállítások
péntek–szombat–vasárnap
PROGRAM

P.,Sz.:
8:0019.00
V.:
8:0015.00
P.,Sz.:
8:0019.00
V.:
8:0015.00
P.:
10:0020.00
Sz.:
8:0020.00
V.:
12:0015.00

Egy nevezetes nap emlékei
´48-as kiállítás
A nemzeti dal nyomtatása régi nyom
dagépen

Könyvtár

A papír már bizonyított
– kiállítás régi könyveinkből
A Mécsvilág művészkör kiállítása

Gimnázium
108. terem

Kiállítás a Gimnázium diákjainak
műveiből

Gimnázium
Díszterem

Kiállítás A. Tóth Sándor műveiből

Gimnázium
Bábozda

A Miatyánk a kortárs magyar
művészetben kiállítás
Hajlék az örökkévalóságban kiállítás

Ótemplom
Hori titkai kiállítás

Kiállítás az ÖRÖM témakörében
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HELYSZÍN

Újtemplom

zenei programok
július 1. péntek
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

17:00

Zene az kell: Cserháti –
duóban Fehér Adrienn és
Neumann Balázs műsora

Ótemplom udvara

17:30

Orgonakoncert – Teleki Miklós

Újtemplom

19:00

7 húron pendülő 3 évtized
Berkesi Alex szólóbasszusgitárkoncertje

Ótemplom

21:00

Bagossy Brothers Company
koncert

Fő tér

július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

14:00

Oldies but goldies
popzenei melódiák kávé mellé
Illés Csabával

Ótemplom udvara

15:00

Nyáresti Tarantinós Blues
Hangulat – a pápai Alapállás
zenekartól

Március 15. tér

Kaláka koncert

Ótemplom

Térzene –
Pápa Város Fúvószenekara

Fő tér

15:30
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IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

FAITH
A Neumann Trió koncertje

Ótemplom

Könnyed swing-jazz
Veszprémi Légierő Zenekara

Teológia udvara

19:00

Koncert Gárdonyi Zoltán és
Gárdonyi Zsolt műveiből
A REND kórus és Gárdonyi
Dániel közreműködésével

Újtemplom

20:00

Szívemből a szerelemről...
Fodor Bernadett (ének)
és Miklós Csongor (zongora)
közös estje

Teológia udvara

21:00

30Y koncert

Fő tér

18:30

július 3. vasárnap
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

11:30

A Tánc-Lánc Alapfokú
Művészeti Iskola előadása

Március 15. tér

13:00
17:30

Pécselyi Rézfúvós Zenekar

Újtemplom

Aranyakkord koncert

Újtemplom
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nyílt nap a levéltárban
július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

Csoportos levéltári vezetés

Levéltár

10:00
12:00
14:00
16:00
18:00

Egyéb programok
július 1. péntek
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

19:30

Borkóstoló – a szekszárdi
Mészáros Borház boraiból (online jegyvásárláshoz kötött)

Ótemplom udvara

22:30

Táncház

Fő tér

július 2. szombat
IDŐ

PROGRAM

HELYSZÍN

19:00

Táncház

Tánc-Lánc udvara

19:30

Borkóstoló a Kőfejtő pincészet
boraiból (online jegyvásárláshoz
kötött)

Ótemplom udvara
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MiÉnk a Színpad
Tarczy Iskola
IDŐ

PROGRAM

ELŐADÓ

10:30

A pásztor meséje

Édenkert Pápai Ref.
Óvoda

11:00

Vidám Tinódi

Enying

11:30

József, és a színes szélesvász
nú álomkabát

Tatai Ref. Gimn.

12:00

Wave Of Emotion, Szatmári
táncok

Mikrokozmosz Ref. AMI

12:30

Néptánc és latintánc

Pálóczi Horváth Ádám
Ref. AMI

13:00

Oscar Wilde: Az önző óriás

Lorántffy Zs. Ref.
Iskola

13:30

Mulattató komédia három
felvonásban

Kaposmérői Ref.
Színjátszókör

14:00

Színdarab

Vargha Gyula Ref.
Óvoda és Iskola

14:30

Kalocsai Táncok

Tatai Kenderke
Református AMI

15:00

Népdalok és vers

Csopaki Ref. Ált.
Iskola

15:05

„Az Úr csodásan működik”

Gyermelyi Dalárda

15:35

Él az Úr!

Soponyai és Kislángi
Ref. Gyül.

16:05

Vásáron

Pálóczi H. Á. Ref AMI,
Igal

16:25

Pipacsok – Válogatás a tago
zat vizsgaműsorából”

Pápai Ref.Gimn.
tánctagozat
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MiÉnk a Színpad
Ótemplom és udvar
IDŐ

PROGRAM

ELŐADÓ

10:30

Istendicséret

PRIZ – Pápa

11:00

Élünk Krisztusban!

Él Ő zenekar – Győr

11:40

Dicsőítő dalok az Ászáf
zenekarral

Mezőföldi Református
Egyházmegye dicsőítő
zenekara

12:30

Komolyzenei összeállítás

Pálóczi Horváth Ádám
Ref. AMI. Nagybajom

péntek–szombat–vasárnap
PROGRAM

HELYSZÍN

Református utca

Fő utca, Kossuth u.,
Mándi Márton István u.

51

52

ÉNEKREND

53

Énekeinket az új református énekeskönyvből válogattuk. A kották alatt
csak az adott istentiszteleten énekelt
versszakokat találják.
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9

P

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A.
dallam: G. Franc, Lyon, 1547

9. zsoltár, 1–2.

Kiemelt versek: 1., 6–8., 11–12.



 



 



1. Di - csér - lek té - ged,

 

És

 

És





áld - lak

  

a

   

  

  







  



Úr Is - ten,



tel - jes szí - vem - ben,



te csu - da - té - te - li - det,



Hir- de - tem

    



jó - té - te - mé - nyi - det.

2. Tebenned, Uram,
vigadok,Uram,
/ Nagy
örömömben tombolok,
2. Tebenned,
vigadok,
És a te felséges
nevednek
/ Széptombolok,
dicséreteket éneklek.
Nagy
örömömben
És a te felséges
nevednek
3. Mert az én ellenségimet
/ Veréd,
megtérítéd őket,
Szép
dicséreteket
éneklek.
Kik rettegvén, hátra esének, / Szent színed elől elveszének.
4. Én ügyemet megtekintéd, / És kegyelmesen felvevéd;
Ülvén a törvénytevő székben, / Megmentél igaz ítéletben.
5. A pogányokat megfeddéd, / A gonoszokat elvesztéd;
Semmivé tőd az ő nevüket, / Teljességgel eltörléd őket.
6. Törvényed te szent mértéked: / Előhívod a te néped,
És igazsággal mindeneket, / Megítélsz minden nemzeteket.
7. Te a szegénynek oltalma, / Őrzője vagy és jutalma,
55
Aki szükségnek idejében / Hozzád óhajt könyörgésében.

P
A

119

119. zsoltár 1, 2, 3.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A.
dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551



 

1. Az

 

Kik

 

  



    



oly em - be - rek nyil - ván bol - do - gok,

  



i - gaz - ság - gal



 

    





jár - nak é - le - tük - ben,

 

  

Is - ten tör - vé - nyé - re va-gyon gond-juk,

 

  

 

a - sze-rint

 

  

  

És

Szent

És





él - nek min-den i - dő - ben,



bi - zony - sá - git

az Is - tent

   




   







a - kik meg - őr - zik,

    



szí - vük sze-rint ke - re - sik.

Boldogok
azoknyilván,
is, mondom
nyilván, nem cse2. Boldogok2.
azok
is, mondom
/ Akik hamisságot
Akik
hamisságot
nem
cselekednek,
lekednek, / De mindenkor az Úr útjaiban
mindenkor
az Úr
útjaiban
Járnak, ésDe
szent
ártatlanságban
élnek.
/ Meghagytad, hogy a te
Járnak,
és
szent
ártatlanságban
élnek.
parancsodat / Jól megőrizzük, minden mondásodat.
Meghagytad,
hogy a/ teparancsodat
3. Vajha én oly
boldoggá lehetnék,
Hogy járhatnék a te szent utamegőrizzük,
minden
mondásodat.
idban, / ÉsJól
engedhetnék
szent
törvényednek!
Ha te parancsod nézhetném valóban, / És azt szívemben bizonynyal hinném, / Hogy soha semmi szégyenbe nem esném!
4. Hálát adok néked teljes szívből, / Hogy megtanítasz te ítéletidre,
/ Melyek tiszták minden hiba nélkül!
Megtartom, és gondom lesz törvényidre, / De kérlek téged, ó, én
56 / Hogy soha örökké ne hagyj el engem!
Istenem,
Z S O LTÁ R O K

238

3. Vajha én oly boldoggá lehetnék,
Hogy járhatnék a te szent utaidban,
És engedhetnék szent törvényednek!
Ha te parancsod nézhetném valóban,
És azt szívemben bizonnyal hinném,
Hogy soha semmi szégyenbe nem esném!

228

228. dicséret 1.

szöveg, dallam: M. Luther, 1523
fordítás: R. Berde M.

   



























1. Jer, Krisz - tus né - pe,
És
egy - be - forr - va,

 







nagy ví - gan
bol - do - gan


   

Mind
Csak

egy ö - röm - re
kel - jünk,
ar - ról é - ne - kel - jünk,

Hogy

kö - nyö - rü - lő

 

 

Mily

 

Mit

P







ál - dott cso - dát









drá - gán szer - zett

 



Is - te - nünk



tett



né





ve - lünk,



-





künk.

2. A Sátán tett rám rabigát / És már halálba vesztem,
57
A bűn gyötört éj- s napon át, / Mert benne gyökereztem.
Mind jobban elsüllyedtem én, / Nem volt számomra már remény,
Megült a bűnnek átka.

Sz
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47. zsoltár 1, 3.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A.
dallam: L. Bourgeois, Genf, 1551



 



 



   

   



   

 



 

   

   



   



  

1. No, min - den né - pek, Ör - ven - dez - ze - tek,



És



tap - sol - ja - tok, Is - tent áld - já - tok

Szép han - gos - ság - gal És nagy fel - szó - val,

Mert az



   

Úr Is - ten Nagy fel - sé - gé - ben,

   

   

Ő

ki - rály - sá - ga És nagy or - szá - ga





   

Ki - ter - jed mesz-sze, Ez

58

   

e - gész föld - re.

3. Íme, az Isten Szépen felmegyen
vigasságban,
Trombitaszókban;
2.Nagy
Hatalmunkba
vet Nagy
sok népeket,
Urunk
felmegyenSok
Nagy
dicsőségben.
És meghódoltat
pogányokat
Énekeljetek
ÚrŐIstennek
Minékünk Az
végre
nagy ereje.
Zengő
verseket,
énekeket,
Minket
ő felvett,Szép
Örökévé
tett,
ENékünk
nagy királynak
Mint
mi Urunknak!
engedte Ő
kegyessége
Jákóbnak tisztét, Kit igen szeret.
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Sz

138. zsoltár 1.

szöveg: C. Marot | fordítás: Szenci Molnár A.
dallam: L. Bourgeois, Lyon, 1547



 

  

 

  





1. Di - csér té - ged tel - jes
Di - csér - lek is - te - nek

Én
Én

 







szí - vem,
fe - lett

  



 

Is - te - nem, Hir - de - tem ne - ved.
té - ge - det, Mert azt ér - dem - led.



És

 





a







 







te szent Egy - há - zad - ban

        

I - mád - koz - ván, Ne-ved tisz - te - lem,



    

Ál - dá - sod - ra én kész

 



Há - lát









va - gyok,

    



a - dok Ne -ked, Is - te - nem.

2. Öregbül nagy dicsőséged,
Mert megtészed, Amit megmondasz.
Ha könyörgök ínségemben,
Engem menten Megszabadítasz.
Téged minden földön lakók,
Nagy királyok, Uram, dicsérnek,
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Sz

808 805. dicséret 1–3, 5, 7.
Zsolt 103
szöveg: Sumonyi Z. | dallam: Gryllus D.

     
g

1. Áld- jad az

   
g

Az Ő szent
Esz

   

Jó - sá - ga


 

U - rat,

  

ne - ve

  

D


 
D


 

B

nél-kül

Ke-gyel-mé-ről is

60

áld- jad én
D7

 

g

lel-kem,

 

g

á - rad szét ben-nem,

B

      
Esz

D7

D

  

ho - vá kell len-nem?




 

c

g

 


B

c

D

 

el ne fe - led- kez - zem!

2. Ő, ki feloldoz, Ő, aki gyógyít,
2. Ő, ki feloldoz, Ő, aki gyógyít,
Koporsómból is életre szólít,
Koporsómból
is életresast,
szólít,
Mint egy büszke
akként megújít:
MintNyújtván
egy büszke
sast,
akként
megújít:
a szépség minden
hordozóit.
Nyújtván a szépség minden hordozóit.
3. Igazságot
tesz nyomorultakkal,
3. Igazságot
tesz nyomorultakkal,
MertMert
késedelmes
Ő a haraggal,
késedelmes
Ő a haraggal,
NemNem
mindörökké
büntet
bajokkal,
mindörökké
büntet
bajokkal,
Irgalmassága
végül
megvigasztal.
Irgalmassága végül megvigasztal.
4. Az ég a földtől mily végtelenben,
Oly 5.
nagy
a jóság
benne
szünetlen.
Már
Ő tudja,
hogy
romló edények,
AtyaHogy
könyörül
gyermeki
tetten,
porból vagyunk
mind, mi, szegények.
Miként
az Úr mint
az Őtet
félő lelken.
Életünk,
a puszta
füvének
Ő tudja,minden
hogy romló
edények,
5. MárNapjai:
széltől
elenyésznek.
Hogy porból vagyunk mind, mi, szegények.
Életünk, mint a puszta füvének
Napjai: minden széltől elenyésznek.

7. Az Úr pediglen fönn a mennyekben,
Trónol, mert jussa vagyon mindenben.
Áldjad az Urat, áldjad én lelkem,
Kegyelméről is el ne feledkezzem!

545

545. dicséret 1.

szöveg: Batizi A., Debrecen, 1560
dallam: Debrecen, 1774

   


 



 

 

 

    



1. Jö - vel, Szent - lé - lek Úr Is - ten,



 



Lel - künk - nek vi - gas - sá - ga,



Szí - vünk-nek bá - tor - sá - ga,

 

   






Ad - jad min-den hí - ve - id - nek

 

 









Te szent a - ján - dé - ko - dat;

 





Jö - vel,

 

Szent

-







vi - gasz - ta



lé - lek



Is

-



-



ló



ten!

2. Jövel, elhagyatottaknak / Nemes vigasztalója,
61
Árváknak édes Atyja!
Töltsd bé siralmas szívünket / Mennyei nagy örömmel.

Sz

Sz

176. dicséret 1–2.

Zsolt 100
szöveg: Debrecen, 1723 | dallam: népi gyűjtés, Hadikfalva

Énekelhető a 406. dicséret (Az Istennek szent angyala) dallamára is.

        

176

     
 

1. Ö-rül-je-tek az Is-ten-nek, Szol-gál-já-tok őt ö-röm-ben,

        



    
  

Va-la-kik vagy-tok e föl-den, Jer-tek ví-gan e - le - i - be.
2.
Istenünk,
2. Mert
Mertcsak
csakő aő mi
a mi
Istenünk,
Őáltala
teremtettünk,
Őáltala teremtettünk,
Néki kedves népe vagyunk,
Néki
kedves népe vagyunk,
Legelője nyája vagyunk.
Legelője nyája vagyunk.
3. Templomába egybegyűljünk,
Dicséretet néki mondjunk,
Ott néki hálákat adjunk,
Csak az ő szent nevét áldjuk.
4. Mert kegyelmes az Úr Isten,
Nem hagy vesznünk bűneinkben,
Kegyelmének vége nincsen:
Jóvolta is véghetetlen.
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Z S O LTÁ R D I C S É R E T E K

  

802. dicséret 1–3.

szöveg: Pálhegyi F.
dallam: Pálhegyi D.

  

1. Ör - vend- je - tek,
Bé - két a - kar,

 

802




   




  

mert Is- ten úgy sze- ret,
nem zord í - té - le - tet,

  

Ör - vend - je - tek,

  

Sz

ör - vend - je - tek!

            

Jé - zus, az Is-ten Fi - a el - jött ér - te - tek,
Nem kell a sö- tét-ség-ben, bűn-ben él - ne - tek,

  





    


Hall - já - tok meg e



jó hírt, em - be - rek!

2.
feltámadott:
2. Örvendjetek,
Örvendjetek,Jézus
Jézus
feltámadott:
életetésésújújreményt
reményt hozott.
hozott.
ÚjÚjéletet
Örvendjetek,örvendjetek!
örvendjetek!
Örvendjetek,
Nálaazazörök
örökélet
életforrása
forrása ered,
Nála
ered,
Jöjjetek,igyatok
igyatokhát
hát éltető
éltető vizet!
Jöjjetek,
vizet!
hírt,
emberek!
||:Halljátok
Halljátokmeg
mege jó
e jó
hírt,
emberek! :||
Halljátok meg e jó hírt, emberek!
Jézus
újra
jön!jön!
3.
3. Örvendjetek,
Örvendjetek,mert
mert
Jézus
újra
Elszálla agond,
gond,felszárad
felszárad mind
Elszáll
mindaakönny!
könny!
Örvendjetek,örvendjetek!
örvendjetek!
Örvendjetek,
FölragyogazazIgazság,
Igazság, végre
végre győz
Fölragyog
győzaajó,
jó,
Országa,szent
szenturalma
uralma örökkévaló.
Országa,
örökkévaló.
hírt,
emberek!
||:Halljátok
Halljátokmeg
mege jó
e jó
hírt,
emberek! :||
Halljátok meg e jó hírt, emberek!
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V

9. zsoltár, 1–2.

(lásd péntek, 1. ének)


  

szöveg: J. Neander, 1680 | fordítás: Csomasz Tóth K.
249. dicséret
1–5.
dallam:
Stralsund, 1665 249





1. Áld - jad, én
Ő - né - ki

   


 



lel - kem, a
meny - nye - i





e - rős ki - rá - lyát!
e - gyütt zengj há - lát!

 



 



É - nek

Mind az





és

or





ő

-









di - cső - ség
ka - rok - kal

   





Zú - gó ha - rang,

 






go - na - hang,



szent ne - vét





áld - ják!

2.
intézett!
2. Áldjad
ÁldjadŐt,
Őt,mert
mertazazÚr
Úrmindent
mindentoly
olyszépen
szépen
intézett!
Sasszárnyon
hordozott,
vezérelt,
bajodban
védett.
Sasszárnyon hordozott, vezérelt, bajodban védett.
Nagy
irgalmát/ Naponként
/ Naponkénttölti
töltiki
kirád:
rád:
Nagy
irgalmát
Áldását
mindenben
érzed.
Áldását mindenben érzed.
3. Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged,
Elkísér utadon, tőle van testi épséged.
64Sok baj között / Erőd volt és örömöd:
Szárnyával takarva védett.
4. Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat,

3. Áldjad Őt, mert csodaképpen megalkotott téged,
Elkísér utadon, tőle van testi épséged.
Sok baj között / Erőd volt és örömöd:
Szárnyával takarva védett.
4. Áldjad Őt, mert az Úr megáldja minden munkádat,
Hűsége, mint az ég harmatja, bőven rád árad.
Lásd: mit tehet / Jóságos Lelke veled,
És hited tőle mit várhat.
5. Áldjad az Úr nevét, Őt áldja minden énbennem!
Őt áldjad, lelkem, és Róla tégy hitvallást, nyelvem!
El ne feledd: / Napfényed Ő teneked!
Őt áldjad örökké! Ámen.
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V

Fontos kezdőének a 95. és a 122. zsoltár, valamint ezek párhuzamai, a 174.,
illetve a 182. számú zsoltárdicséret.

V

   

szöveg, dallam: Görlitz, 1648
201. dicséret
1, 3.
fordítás: Új zengedező
mennyei kar, 1743



1. U - runk,

 

Jé-zus,

 



 



 

 



 

 



  





  



for - dulj hoz-zánk,

Szent Lel - ke - det

ma töltsd ki ránk,

Ke - gyel - med-del

min - ket se - gélj,

Az egy





  

201





  

I - gaz - ság - ra ve -zérlj.

2. Nyisd meg szánkat
hál’adásra,
/ Készítsd
szívünk buzgóságra,
3. Míglen
éneklünk
mennyégben:
Szent,
szent,
szent
az
erős
Isten,
Hitünk s értelmünk neveljed, / Neved velünk
ismertessed.
És
színről
színre
láthatunk,
3. Míglen éneklünk mennyégben: / Szent, szent, szent az erős Isten,
A fényességben
vigadunk.
És színről színre láthatunk,
/ A fényességben
vigadunk.
4. Dicsőség Atya Istennek, / Fiúnak és Szentléleknek:
A dicső Szentháromságnak / Mindenek áldást mondjanak!
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V

89. zsoltár 4.

szöveg: Th. de Bèze | fordítás: Szenci Molnár A.
dallam: P. Davantès, Genf, 1562



      



  

 

    



 

    

    






  

4.1.Bol
a nép,
a-mely
né-ked
ven--lem,
dez,
Az -dog
Úr - nak
ir - gal
- mát te
ö -- rök
- ké ör
é -- nek
Minden
U-ram,
ez -den
vi-szi
jó -vég
hez.
És hű -dol-gát,
sé - ges vol
- tát min
-kor hir
de --tem,



Fé-nyes
or-cád
- lőtt mind
e - zek
jár-nak
Mert
mondom,
hogye megáll
- ö -rök
- ké meré-szen,
ir - gal - ma,

    

 

Me
- é - pít, hogy
meg-áll -jonszünte
min-den
ha,
És - lyet
a úgy
te meg
neved-ben
ör -vendeznek
- -len,

 

    



    



Mert
nagymind
dicső-ség-re
lod,
És hogy
az é - gig őe --ket
rő -fel-magasz-ta
sí - ted, meg-tar-- tod

 

 



 



    







És szent
jó-téi -- gaz
te --ményed
Te
sá - god raj-tuk
és a megszapo-rí
te fo - ga - dá-- tod.
sod.
2. Az egek hirdetik sok csudadolgodat,
A szent gyülekezet te igazságodat.
Mert vajon kicsoda volna ott fenn az égben,
Ki nagy hatalommal hozzád hasonló légyen?
Az erős angyalok seregében vagyon-e,
Ki e dicső Úrhoz hasonlatos lehetne?
3. Igen rettenetes e fölséges Isten,
Őtet féli minden a szent gyűlésekben.
Ó, seregek Ura, minden enged tenéked,
Te, nagy, erős Isten, vajon ki érne véled?
Tenálad lakozik a te nagy igazságod,
Soha el nem múlik a te igaz mondásod!

Z S O LTÁ R O K
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V

157

157. dicséret 1, 2, 5.

Zsolt 34
szöveg: Sztárai M., Komjáti, 1574 | dallam: Debrecen, 1778

   
  
  





1. Min-den-ko-ron ál-dom az én U - ra - mat,

         





         









Ki - től vá-rom én min-den ol - tal - ma - mat.

Ben-ne ve-tem min-den bi - zo - dal - ma - mat;

         

Min-den-ko-ron di-csé-rem mint U - ra - mat.

Igen
vigad
és örvendez
én lelkem,
2. 2.
Igen
vigad
és örvendez
én lelkem,
Az
Istennek
segedelmét
hogy
kérem,
Az
segedelmét hogy kérem,
Nyomorultak
meghallják,
azt
örvendem,
Nyomorultak meghallják, azt örvendem,
Vigadjanak
Istenben,
arra
intem.
Vigadjanak
arra intem.
3. Én, mikoron Istenhez kiáltottam,
5.
Segítségül azért
Istent hívjátok,
Kegyelmesen
tőle meghallgattattam,
Ő
jóvoltát
kóstoljátok,
lássátok!
Őáltala hamar megszabadultam,
Igen
nagy,
jó,
azt
bizonnyal
tudjátok:
Háborúságimban is megtartattam.
Benne
bízó
emberek
mind
boldogok.
4. Lám, Istennek angyala mind tábort jár,
Az istenfélő emberek körül jár.
Az Istentől azért ki oltalmat vár,
Útjaiban mindenütt az nagy jól jár.
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étkezés
A 2022. évi REND-en nem lesz központi ebédbefizetési lehetőség. A város Főterén kerül kialakításra egy „étkező sziget”,
ahol többféle ételből lehet majd választani, fogyasztani.
Ehhez nem szükséges feltétlenül előre regisztrálni.
Lehetőség van csoportos étkezés előre történő megrendelésre is (akár kis létszámú csoport számára). 3 féle menüből
lehet választani. A leves és főétel ára 1850 Ft/fő.
A menük a következők:
1.

Bakonyi betyárleves; sertéspörkölt burgonyával, vagy
tésztával.

2.

Tanyasi tyúkhúsleves cérnametélttel; grillezett csirke
mell zöldséges rizzsel.

3.

Tavaszi zöldségleves; kemencés sertéssült burgonyával,
párolt káposztával.

A csoportos étkezések lehetőségéről, illetőleg annak
rendeléséről Zana Ferencnél kell érdeklődni. Elérhetősége:
skorpioparty@gmail.com; telefonszám: 30/9570-552.
Természetesen, a város éttermeiben is lehet előre rendelni ebédet, vagy leszervezni a csoport étkezését, de ezt is
érdemes már jó előre megtenni. Számos étterem található a
belvárosban és annak környékén.
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Pannonia Reformata

ajándékbolt nyitvatartása
péntek
10:00–20:00

szombat
8:00–20:00

vasárnap
12:00–15:00

Pannonia Reformata Kávézó
és Vinotéka nyitvatartása
(kávé, fagyi, pizza, melegszendvics,
bor, sör, üdítő, sütemény)

péntek
10:00–24:00

szombat
8:00–24:00

vasárnap
8:00–20:00

Kávézó a teológia udvarán
A Pannonia Reformata kávézó mellett,
a Teológia udvarán is egész nap működik egy kávézó.
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További információk
További információkat a REND honlapján, a www.rend.hu
oldalon találhatnak.
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címek,
Térképek
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Helyszínek címei
HELYSZÍN/CÍM

RÖVIDÍTÉS

SZÁM

Színpad a Fő téren

Színpad

1

Étkezősátor Fő téri templom mögött

Étk. sátor

2

Étkező standok a Fő téri templomnál

Étk.
standok

3

Református utca
Fő utca, Márton István u., Kossuth u.

Református
utca

4

DRE Tudományos Gyűteményei
Pannonia Reformata Múzeum
Fő utca 6.

Ótemplom

5

Pannonia Reformata Kávézó
és Vinotéka, és a Múzeumi Ajándékbolt
Fő utca 6.

Ótemplom

5

Pápai Református Kollégium „TáncLánc” Alapfokú Művészeti Iskolája
Március 15. tér 5.

Tánc-Lánc
udvara

6

Pápai Református Teológiai Akadémia
8500 Pápa, Március 15. tér 12–13.

Teológia

7

Színpad a Március 15. téren

Március 15.
tér

8

Pápai Református Újtemplom
Március 15. tér

Újtemplom

9

Immánuel Közösségi Ház
Zimmermann u. 2.

Immánuel

10

Reformáció emlékmű területe
Zimmermann u. 2.

Reformáció
emlékmű

11

74

HELYSZÍN/CÍM

RÖVIDÍTÉS

SZÁM

Regisztrációs sátor
Március 15. tér 9.

Regisztráció

12

Pápai Református Kollégium
Gimnáziuma, Művészeti
Szakgimnáziuma és Diákotthona,
Március 15. tér 9.

Gimnázium

13

DRE Tudományos Gyűjteményei
Könyvtár, Március 15. tér 9.

Könyvtár

14

DRE Tudományos Gyűjteményei
Levéltár, Március 15. tér 13–14.

Levéltár

15

Tarczy Lajos Általános Iskola
Jókai u. 18.

Tarczy

16
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Gróf út

WC

2

WC
3

1

5

4
Sz t. Lász

Pető fi ut

ló utca

4
4

ca
Márton István u.
Kos suth utc a

Eöt vös utc a

R ákóczi

utc a

Major ut

ca

Deák utca

15

6
7
8

WC

9
12

11
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10

13

14

16

100 m

Pápa belvárosa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Színpad a Fő téren
Étkezősátor
Étkező standok
Református utca
Ótemplom, Pannonia Reformata Múzeum,
Kávéház és Vinotéka, Ajándékbolt
Tánc-Lánc udvara
Pápai Református Teológiai Akadémia
Színpad
Újtemplom
Immánuel Közösségi Ház (REND-központ)
Reformáció emlékmű területe
Regisztrációs sátor
Pápai Református Kollégium
Könyvtár
Levéltár
Tarczy Lajos Általános Iskola
Elsősegélynyújtó hely

WC Nyilvános illemhelyek: Fő tér Korvin utca felőli
oldalán, a Gróf út elején a római katolikus iskola
udvarán, valamint a Március 15. téren a templom
mögött. További illemhelyek: az Ótemplom,
a Teológia, a Gimnázium és a Tánc-Lánc épületeiben. (Megközelítés az épületekben jelölve.)
© OpenStreetMap közreműködők
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Parkolási lehetőségek,
Útlezárások
P
P

Parkoló

Buszparkoló

Útlezárás

© OpenStreetMap közreműködők
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P

P

P

P

P

P

P

P
P
P
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A Programfüzetben szereplő műsorokkal
kapcsolatban a műsorváltozás jogát fenntartjuk.
Kiadja: a Dunántúli Református Egyházkerület
Felelős kiadó: Steinbach József
Felelős szerkesztő: ifj. Márkus Mihály
Címlap és tördelés: Kisantal Tibor
Készült 3.000 példányban
a székesfehérvári Extra Média Nyomdában.

