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Tisztelt Ferencvárosiak, kedves Vendégeink!

„A jót könnyű megszokni” – tartja a mondás. Igaz ez a Református Zenei Fesz-
tiválra is, amely idén 10. alkalommal kerül megrendezésre Ferencvárosban. 
Nemcsak megszoktuk, hanem megszerettük a fesztivált, amely az évek során 
Ferencváros kulturális életének egyik legfontosabb eseményévé vált. Évről évre 
örömmel tapasztalom, hogy nemcsak reformátusok és nemcsak ferencvárosiak 
látogatják a fesztivál programjait, hanem egyre több vendéget köszönthetünk  
a Bakáts téren, a Ráday utcában, a Kálvin téren és a Belső-ferencvárosi helyszí-
neken. Ez is jól mutatja, hogy van igény a minőségi zenére, az egyházi zenére is. 
A fesztivál programjai észrevétlenül arra késztetnek, hogy elszakadjunk  
a mindennapi ügyes-bajos dolgoktól, elgondolkodjunk a valóban lényeges kér-
déseken, megsejtve, mi igazán fontos az életben és mi kevésbé az, akár arra is, 
hogy együtt énekeljünk a művészekkel, látogatókkal.
Ferencváros szeretettel és hálával tekint mindazokra, akik tehetségük, elhivatott-
ságuk és lelkesedésük révén városrészünk jelenkori kultúráját gazdagítják. Ezt  
a megbecsülést hivatott kifejezni „Ferencváros József Attila-díja”, amelyet min-
den évben a kultúra terén kiemelkedő teljesítményt nyújtó embernek ítélünk oda. 
Képviselő-testületünk döntése értelmében idén a Református Zenei Fesztivál fő 
szervezője, Böszörményi Gergely kapta Ferencváros kulturális kitüntetését.
Bizonyos vagyok benne, hogy aki járt már a Református Zenei Fesztivál prog-
ramjain, idén sem szeretné kihagyni, másokat is szívesen elhív azokra. Így va-
gyok ezzel én is. 
Kívánom, hogy sok zeneszerető, nyitott lelkű ember szellemét és lelkét gazda-
gítsa a fesztivál színes programsorozata, amelyet a Ferencvárosi Önkormányzat 
idén is örömmel támogat. 

Polgármesteri beköszöntő

A BudApEst-FEREncváRos sZÍvÉBEn 
ReNdeZeTT ReFORMÁTUS ZeNeI FeSZ-
TIVÁL 2013. MÁjUS 24–26-ÁN OTThONT 
Ad A dunAmEllÉKi REFoRmátus EGy-
háZKERülEt iFJúsáGi osZtályA áltAl 
SZeRVeZeTT ZeFIR (ReFORMÁTUS ZeNeI 
FEsZtivál iFJúsáGi REndEZvÉnyE),  
A hARKányi sZABAdEGyEtEm, A pRúsZ 
(pRotEstáns úJsáGÍRóK sZÖvEtsÉGE) 
pRoGRAmoKnAK.

Ma is alapgondolata a fesztiválnak, hogy 
megőrizzük, megmutassuk református 
zenei kincsünket, kultúránkat a jelen és 
az utókor számára. A programok között 
kórusművek, egyházi énekek, népzene, 
világzene, szimfonikus rock, sőt tánc 
is megtalálható, és az előadók a Kár-
pát-medence egész területéről, de még 
Svédországból, Ausztriából és Prágából is 
érkeznek. A Református Zenei Fesztivál 
küldetésének tartja, hogy a Magyarorszá-
gi Református egyház nélkülözhetetlen 
kulturális, társadalmi, szociális és hitéleti 
munkáját egyháztagjai és a világ elé tárja. 
A hagyományos kerekasztal-beszélge-
tések során közéleti személyiségekkel 
válthatunk szót a Református egyházban, 
a Kárpát-medencében, illetve európában 
elfoglalt helyünkről.

REFORMÁTUS EGYSÉG ÜNNEP
X. Református Zenei Fesztivál

RZF

dr. Bácskai jános
Ferencváros polgármestere

POLGÁRMESTERI BEKöSZöNTő
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Az egyházzenei programok között válto-
zatlanul fontos szerepet kap a kárpát-me-
dencei református intézmények kórusainak 
bemutatkozása, a péntek esti fáklyás me-
net és az azt követő késő esti zenés áhítat. 
A legnagyobb figyelemre mégis az 500 fős 
fesztiválkórus hangversenye számíthat, 
hiszen az előadásnak a nemzeti múzeum 
lépcsője ad otthont! 
hagyományosan folytatjuk a református 
kórusok találkozóját, idén új helyen, 
a Ferencvárosi ádám Jenő Zeneiskola  
koncerttermében. 
A fesztivált színesíti a Református Könyv- 
és Kézművesvásár, a szombati családi és 
gyermekprogram, a missziók kreatív be-
mutatkozása, az Agora és a játékos evan-
géliumi programok.
A Református Énekek XII. hangverseny 
2013. július 6-án kerül megrendezésre a 
művészetek palotájában. A 350 fős Egyesí-
tett Kárpát-medencei Református Kórus – 
és több alkalommal a közönség a kórussal 
együtt – zengő énekkel dicséri az urat.  
A zenei blokkok elején Gulyás Gergely egy-
kori lónyay-s diák, parlamenti képviselő 
olvassa fel a bibliai Igéket. A koncert végén 
– a himnusz után – Kató Béla erdélyi püs-
pök mond áldást.
Évről évre közelebb kerülünk ahhoz, hogy 
a Református Zenei Fesztivál keretei között 
megvalósuljon az a sokunk által óhajtott, 
évente megrendezésre kerülő kárpát-me-
dencei református találkozó, amelyen akár 
10-15 ezren lehetünk együtt: erősítve 
hitünket, közösségünket.
Örömmel tölt el, hogy a Református Zenei 
Fesztivál, valamint a Református énekek 
évtizedes szervezéséért és a hit megtartá-
sáért 2012. december 22-én magyar Örök-
ség-díjat vehettem át.

Budapest, 2013. május

                      Böszörményi Gergely
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KEREKAsZtAl-BEsZÉlGEtÉs – BeMUTATKOZIK  
A pRotEstáns úJsáGÍRóK sZÖvEtsÉGE  
(Novotny Zoltán elnök, jónás István – Magyar Rádió,  
nagy Katalin – hír tv, lánchíd Rádió, csoma áron – 
confessio) (Ráday u. 28. díszterme)
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PROGRaM PROGRaMX. REFORMÁTUS 
ZENEI FESZTIVÁL
REFORMÁTUS EGYSÉG 
ÜNNEP

B
B

R

16.00

16.30

16.30

ZEnÉs mEGnyitó áhÍtAt (Steinbach józsef ref. püspök, 
mh légierő Zenekar veszprém, kórus) (Bakáts tér)

BERKA EGyüttEs (Bakáts tér)

KEREKAsZtAl-BEsZÉlGEtÉs – BeMUTATKOZIK  
A hARKányi sZABAdEGyEtEm – Bíró Zoltánnal és  
czakó Gáborral. Író-olvasó találkozó petrőczi Évával 
(Ráday u. 28. )

18.00

18.30

18.30

19.00

19.30

20.00

21.00

21.40

dEvich GERGEly (gordonka), dOLFIN BALÁZS (gordonka) 
(km. Kovalszki mária – zongora) (Ráday u. 28.)

KEREKAsZtAl-BEsZÉlGEtÉs FolytAtásA

LOVÁSZ IRÉN ÉS BARÁTAI (Bakáts tér)

MÁRK KÍsÉRlEt – máRK EvAnGÉliumánAK előadása 
(lónyay u. Ref. Gimnázium)

BeReCZ ANdRÁS MeSÉL (Ráday u. 28. díszterme)

PÁL ISTVÁN SZALONNA ÉS BANdÁjA (Bakáts tér)

ZsoltáRos FáKlyás mEnEt A RádAy utcáBAn
FIGYELEM! Indulás a KálvIn térről, érKezés  
a Bakáts térrE.

Késő estI zenés áhítat (Steinbach józsef és Fazekas 
László püspökök, a TABULATÚRA régizene-együttes és  
a 200 fős KóRus szolgálatával – karnagy: süll Kinga) 
(Bakáts téri katolikus templom)

2013. május 24. (péntek)

B14.00–22.00 
KÖnyv- És KÉZmŰvEsvásáR (Bakáts tér–Ráday utca)
csAládi pRoGRAmoK, KREAtÍv GyERmEKFoGlAl-
KOZÁSOK, missZióK, iGEhoRGásZAt (Bakáts tér)R

R
R
B
L
R
B

R

B

B10.00–22.00

10.00–14.00

10.00–18.00

KÖnyv- És KÉZmŰvEsvásáR (Bakáts tér–Ráday utca)
csAládi pRoGRAmoK, KREAtÍv GyERmEKFoGlAl-
KOZÁSOK, missZióK, iGEhoRGásZAt (Bakáts tér)

KóRustAlálKoZó az ádám Jenő Zeneiskola  
Koncerttermében (10–15 perces programokkal –  
előzetes jelentkezés szerint; vezeti: Kiss veronika)

KEREsZtyÉn ZEnEKARoK KoncERtJEi A Kálvin tÉR 
9. KeRTjÉBeN (bejárat a Ráday utca elején)

R

A FESZTIVÁl VÉDNÖKEI: Dr. BÖlCSKEI Gusztáv püspök,
Dr. SZABó ISTVÁN püspök, Dr. BÁCSKAI János polgármester

2013. május 25. (szombat)

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

2013. majus 24-26.

10.

23.30 ÉJsZAKAi csánGó táncháZ – BERKA EGyüttEs 
(lónyay u. Ref. Gimnázium udvarán)L

K
B

B
B
R
B

10.00

11.00

14.00

14.30

15.00

mAGyAR tEKERŐsÖK (Bakáts tér–Ráday utca)

BoyZlEss voicE – női kamaraegyüttes (Bakáts tér)

JERiKó FúvósnÉGyEs (Ráday u. 28.)

invocAtio musicAlis (Kollár Attila – solaris) 
(Bakáts tér)

L

R

R16.00

B16.30

18.00

KEEp FloydinG együttes (Bakáts tér)

„RZF 500 FEsZtiválKóRus” hAnGvERsEnyE A nEmZEti  
múZEum lÉpcsŐJÉn – mh légierő Zenekar veszprém –  
karnagy Katona jános és Bódiss Tamás

B
R
B

19.00

19.30

20.45

vARGA jÁNOS PROjeCT (Bakáts tér)

SZVORÁK KATALIN–ANdRejSZKI jUdIT–PejTSIK PÉTeR 
(Ráday u. 28.) 

misZtRál együttes (Bakáts tér)

B Bakáts tér R Ráday utca L lónyay utcai Ref. Gimn.K Kálvin tér

templom zeneiskolamúzeum

NÉPZeNe ÉS NÉptánc (Bakáts tér és lónyay)

B10.00 EGREssy BÉni REFoRmátus mŰvÉsZEti KÖZÉpisKolA 
KONCeRT FúvósZEnEKARA (Bakáts tér)
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REFORMÁTUSOK A PARlAMENTBEN

X. Református Zenei Fesztivál

2013. május 26. (vasárnap)

10.00

16.00

16.30

17.30

17.30

18.00

18.30

19.00

20.30

ÜNNePI ZeNÉS ISTeNTISZTeLeTeK 
budapesti gyülekezetekben 
hAtáRon túli KóRusoK szolgálatával

sZABó KAtA oRGonAKoncERt 
(óbudai református templom)

tompoX együttes (pócs tamás – ex-solaris) (Bakáts tér)

VOCeM LAUdIS (Berkesi Boglárka, Sepsy Katalin,  
szotyori nagy Gábor) (Ráday u. 28.)

mAGyAR KEREsZtÉny motoRosoK KÖZÖssÉGE –  
BiZonysáGtÉtEl (Bakáts tér)

BudAFoKi moZARt iFJúsáGi ZEnEKAR + BudAFoKi  
REFoRmátus KóRus (Ráday u. 28.)

AFtER cRyinG (Bakáts tér)

KEREKAsZtAl-BEsZÉlGEtÉs  
(Reformátusok a parlamentben) (Ráday u. 28.)

ismERŐs ARcoK (Bakáts tér)

PROGRaM

Kerekasztal-beszélgetések 
a teológián

Vendégek: Bíró Zoltán és Czakó Gábor
A rendezvénysorozatot 2005 óta minden 
évben megrendezik harkányban, egyre 
nagyobb hazai és határon túli érdeklődés 
mellett. A szabadegyetem a konzervatív 
keresztyén értékek mentén hiánypótló, is-
meretterjesztő, gondolkodtatni szándéko-
zó, nemzeti öntudatra ébresztő, az embe-
reket a maguk környezetében cselekvésre 
indító, közösségépítő mozgalom kíván 
lenni. Az elmúlt évek témáiból tallózva  
a következő főcímeket találjuk: család és 
nemzet, hit és humor, magyarnak lenni 
világnézet, a minőség forradalma. 
A szabadegyetem fővédnöke Balog Zoltán 
miniszter, aki a kezdetektől fogva állandó 
előadója is a szabadegyetemnek, többek 
között olyan jeles személyiségek mellett, 
mint Andrásfalvy Bertalan, Bíró Zoltán, 
duray miklós,  Böjte csaba, czakó Gábor, 
Bogárdi szabó istván, tőkéczki lászló, 
Steinbach józsef, Kopp Mária, Korzenszky 
Richárd, varga domokos, szigethy Gábor, 
Bárdy László, Soltész Miklós, Szabó Sza-
bolcs, petrőczi Éva, szabó András.

Vendégek: Novotny Zoltán elnök, Jónás 
István a Magyar Rádió vezérigazgatója, 
Nagy Katalin, a Lánchíd Rádió és a HÍR  
TV szerkesztő-riportere, Csoma Áron,  
a Confessio folyóirat főszerkesztője 
A PRÚSZ 2004-ben alakult azzal a cél-
lal, hogy képviselje a médiumokban és a 
közéletben a keresztény/keresztyén érték-
rendet, támogassa a protestáns értékeket 
magukénak valló médiamunkások szakmai 
törekvéseit, egyúttal szervezze és támo-
gassa a tömegtájékoztatás protestáns 
szellemű megnyilvánulásait. Elősegíti, 
hogy az egyház tevékenységével kapcso-
latos híreket – az egyház szellemiségét, 
üzenetét, állásfoglalásait, tanításait –  
reálisan, hatékonyan kommunikálják  
a médiumokban. hathatós segítséget 
nyújt a protestáns egyházaknak, gyüleke-
zeteiknek, intézményeiknek a médiumok-
kal való kapcsolattartásban.

Vendégek: Hoppál Péter, a Fidesz országos szóvivője, Demeter Zoltán parlamenti képvi-
selő, Bánhorváti polgármestere, Kocsis Máté, Józsefváros polgármestere, Bácskai János 
házigazda, Ferencváros polgármestere és Balog Zoltán, az Emberi Erőforrások minisztere.
A Református Zenei Fesztivál és a Református énekek rendezvény is elkötelezetten mun-
kálkodik azon, hogy református közéleti személyiségeket vonjon be a programjaiba, ese-
ményeibe. A templomba járó testvéreinket, mindannyiunkat érdekli, hogy egy színész, 
zenész, költő vagy éppen parlamenti képviselő honnan jön és hová tart, a politikai és 
hivatásbeli munkálkodása mellett milyen erkölcsi, családi és hitbeli elhívása van. olyan 
vendégeket köszönthetünk ezen a kerekasztal-beszélgetésen, akik természetesen és 
örömmel vállalják református hitüket a nyilvánosság előtt.

 16.30 R

BEMUTATKOZIK A HARKÁNYI SZABADEGYETEM  
FőSZERVEZő: BERECZKY IlDIKó

május 24., péntek  16.00 R

BEMUTATKOZIK A PRÚSZ 
(PROTESTÁNS ÚJSÁGíRóK SZÖVETSÉGE)

május 25., szombat 

 19.00 Rmájus 26., vasárnap 

X. Református Zenei Fesztivál

KíSÉRő PROGRaMOK

B
R
B
R
B
R
B

B Bakáts tér R Ráday utca L lónyay utcai Ref. Gimn.K Kálvin tér

templom zeneiskolamúzeum

Ráday u. 28.
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KARNAGYOK: BóDISS TAMÁS ÉS KATONA JÁNOS
KÖZREMŰKÖDIK A MH lÉGIERő ZENEKAR (VESZPRÉM) 
MŰVÉSZETI VEZETő KATONA JÁNOS

EGYhÁZZENEI PROGRaMEGYhÁZZENEI PROGRaM

X. Református Zenei Fesztivál88

Éneklés és 
közösség

immáR hAGyományos FoRmáJA En-
nEK A pÉntEK Esti, tÖBB sZáZ FŐs 
utcAi FáKlyás mEnEt, vAlAmint AZ 
EZt KÖvEtŐ KÉsŐ Esti ZEnÉs áhÍ-
tAt. E nAGysZABású EsEmÉnyEKKEl 
NeMCSAK ÜNNePI ALKALMAKAT Te-
REmtünK ÉvRŐl ÉvRE, dE AZ ÉnEK-
KAROK MUNKÁjÁT ÉS A ReFORMÁTUS 
GyülEKEZEtEK ÉnEKBEli mEGúJu-
lását is sZEREtnÉnK Jó iRányBA 
tERElni. úJ oldAláRól ismERhEt-
JüK mEG ilyEnKoR RÉGi, Jól ismERt 
ÉnEKEinKEt, tAlán úJ FEldolGo-
ZásBAn, ÉlmÉnyt Adó módon, dE 
Új ÉNeKeKeT, Új dALLAMOKAT IS 
tAnulunK EKKoR, mElyEK lEGAláBB 
olyAn FontosAK, mint mEGlÉvŐ 
ÉNeKKINCSÜNK ÁPOLÁSA. 

idén újra kivisszük az egyesített 500 
fős fesztiválkórus énekét az utcára:  
a Nemzeti Múzeum kertjébe. A szom-
bat délután 6 órakor kezdődő koncert 
műsorának gerince jól ismert refor-
mátus énekekre épül, melyet néhány 
egyszerű kórusmű, kánon és történel-
mi ének egészít ki. 

A nemzeti múzeum lépcsőjén, ezen 
a történelmi helyen állva különleges 
hangsúlyt és színezetet kap az istendi-
csőítés és hitvallás, melybe a koncert 
második részében a nemzeti felelős-
ségérzet hangjai is beleszövődnek. 
Országunk elesettségét siratja a 16. 
századi Jeremiád-ének. meglepően 
aktuális a két 48-as katonanóta szö-
vege is, e történelmi helyhez azonban 
legszorosabban mégis az egressy 
Béni dallamán megszólaló Nemzeti dal 
kötődik. Az alábbi program azokat a 
versszakokat is tartalmazza, melyeket 
a kórus és a közönség együttesen szó-
laltat meg. Kérjük, énekeljenek velünk!

                                Bódiss Tamás

500  fős fesztiválkórus 
  a Nemzeti Múzeum lépcsőjén 

 1. dicsérje szent nevét  
– Mendelssohn-kánon

 2. Örvendj egész föld az istennek  
– 66. genfi zsoltár (J. petzold)

 3. Orando et laborando 
  (Berkesi sándor)
 4. Mi Atyánk, ó kegyes Isten 
  (m. praetorius)
 5. mindenek meghallják 

KÖzÖsen éneKelJÜK a reFrént: 
  Nincsen Isten nélkül segítség és 

idvesség.

 6. Feltámadt Krisztusunk – kánon 
 7. dicsőség néked, istenünk 
  (m. vulpius)
 8. Krisztus feltámadott 

KÖzÖsen éneKelJÜK:
 1. Krisztus feltámadott, 
  Kit halál elragadott; 
  Örvendezzünk, vigadjunk, 
  Krisztus lett a vigaszunk, Alleluja! 

Ha ő fel nem támad, 
  Nincs többé bűnbocsánat,  

De él, ezért szent nevét,  
Zengjük ő dicséretét, Alleluja! 
Alleluja, Alleluja! Alleluja! 
Örvendezzünk, vigadjunk,  

      Krisztus lett a vigaszunk.  
Alleluja!

 9. Nemzeti dal – egressy B.  
(Berkesi sándor)

 10. Keserves szívvel magyarországban 
(varjas J.)

 11. Katonaének Bocskai fejedelemhez 
(Berkesi sándor)

 12-13. Két Kossuth-nóta 
 14. Semmit ne bánkódjál 
 15. hatalmas isten… – magyar ének, 

(Gárdonyi Zsolt)
 16. Szózat  

(a közönség is énekel)

énekrend

A Református 
Zenei Fesztiválok 
elengedhetetlen 

eseményei 
a közös éneklések. 

2013. május 25., 18 óra

X. Református Zenei Fesztivál

KÖSZÖNTőT MOND KOCSIS MÁTÉ, JóZSEFVÁROS POlGÁRMESTERE, PARlAMENTI KÉPVISElő 

MH lÉGIERő 
ZENEKAR VESZPRÉM 
ÖNÁlló DARABJA

az összes kotta és az instrukciók letölthetők:  
http://rzf.reformatus.hu/?page_id=926
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Mh légIerő zeneKar veszpréM
Jazz, magyar katonazene és egyházzene: ez a három fő pillére 
a ma 20 fős mh légierő Zenekar – veszprém tevékenységének, 
amely negyven sorkatonával alakult meg a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem jazz tanszakának hallgatóiból. A tradicio-
nális fúvószenekar munkájának fontos része az egyházi kultúra 
népszerűsítése és régi hagyományainak felelevenítése is.

2013. május 24. (péntek)
1. nap

BErka
A moldvai csángó népzene jellegzetes hangszerei a furulya, 
kaval és a hegedű, valamint a koboz és a dob, melyeken magyar, 
román és balkáni dallamok csendülnek fel. A szólóhangszerek-
ben való gazdag megszólalás (2 furulya, hegedű) nemcsak erőt 
ad a Berka együttes muzsikájának, hanem a változatosságot 
is lehetővé teszi. A népzenei repertoár mellett csángó költők 
verseinek megzenésítésével is foglalkoznak.

devIch gergely (cselló), dolFIn Balázs (cselló) 
KM. KovalszKI MárIa (zongora)
devich Gergely jelenleg 8. osztályos a Julianna Református ál-
talános Iskolában. Nyolcévesen kezdett gordonkázni. A zuglói 
Szent István Király Zeneiskola után felvételt nyert a Liszt Ferenc 
Zeneművészeti Egyetem előkészítő tagozatára, a „különleges 
tehetségek osztályába”, mező lászlóhoz. versenyek díjazottja, 
játszott már Fischer Iván és Záborszky Kálmán vezényletével, 
valamint Nicolas Altstaedt gordonka- és Kocsis Zoltán zongora-
művésszel. dolfin Balázs (15) is a Zeneakadémia előkészítős nö-
vendéke, szintén mező lászló tanítványa a különleges tehetsé-
gek osztályában, számos hazai és nemzetközi verseny győztese.

Fotó: mti – Bruzák noémi

lovász Irén és BarátaI
„Lovász Irén mindig tudatosan törekedett arra, hogy az álta-
la énekelt, jórészt népi eredetű dallamokat olyan zeneiségbe 
szője bele, amelynek szálai lelkünk legmélyéig lefutnak” – írja 
egyik kritikusa. Mostani koncertjén ismét különleges zenei él-
ményt remélhet a hallgatóság. Az eddigi lemezei, koncertjei 
anyagából hallhatunk egy válogatást, amit kiváló zenésztár-
sak társaságában szólaltat meg: ágoston Béla (duda, furulyák, 
fujara, kaval, szaxofon), Balázs Gergely (hegedű), horváth 
Kornél (ütőhangszerek), mizsei Zoltán (billentyű, ének).

Fotó: Jung Zseni

18.30 Bakáts térB

Berecz andrás
„Életem különféle vargabetűi, hajtűkanyarszerű fordulatai után, 
melyek során rakodó segédmunkás, erdőművelő, útkarbantar-
tó is voltam, hajszolt embertársaim örömét keresgélő énekes, 
mesemondó lettem. óvodásoktól nyugdíjasokig, nevelőintézet-
től parókiáig mindenféle rendű és rangú ember használ.”

19.30 Teológia –
Ráday utca 28.R

2013. május 25. (szombat)
2. nap

BálInt Károly és teKerős BarátaI
céljuk a több évszázados múltra visszatekintő, hagyományos 
magyar tekerőmuzsika felkutatása, megőrzése, továbbadása 
és népszerűsítése, ehhez felhasználják a hangszer példaértékű, 
ezeréves európai tradícióit. Koncertjeiken a hagyományos dél-
alföldi parasztzene mellett megszólalnak a zenekar tagjai által 
készített feldolgozások, történeti énekek, egyházi népénekek  
és Európa népeinek tekerős dallamai.

Bakáts térB11.00–14.00

szalonna és BandáJa 
A zenekar tagjai jelenleg a Magyar Állami Népi együttes mu-
zsikusai. Koncertjeiken a Kárpát-medence leggyönyörűbb zenéi 
mellett népzenei feldolgozásokat is hallhatunk tőlük. Fontos-
nak tartják a hagyomány megőrzését, ezért népzeneoktatás-
sal is foglalkoznak. Legújabb büszkeségük a 2007-es Prima 
primissima közönségdíj, amelyet a magyar állami népi Együt-
tessel nyertek el.

16.00 Bakáts térB

23.30 lónyay u. 
Ref. Gimn.L16.30 Bakáts tér B

Bakáts tér20.00 B
taBulatúra régIzene-egyÜttes 
A zenekar a középkori, a reneszánsz, és a kora-barokk, vala-
mint a történelmi Magyarország területén valaha elterjedt ma-
gyar vonatkozású zene széles körben történő megismertetését 
tűzte maga elé célul. műsoraikban kiemelt fontosságot tulajdo-
nítanak nemzeti hagyományaink és történelmi múltunk zenei 
emlékeinek, ezért historikus hangszereken, lehetőség szerint 
korhű hangszerelésben játsszák azokat; különösen érdekes ez 
a régi magyar zene esetében, itt ugyanis a ma élő magyar nép-
zene archaikusabb elemei is megjelennek az előadás során.

18.00 Ráday utca 28.R
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21.40 Bakáts téri katolikus templomB
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JerIKó reForMátus FúvósegyÜttes
Az együttes 7 éve azzal a céllal alakult, hogy a zenén keresztül 
minél többekhez elvigye az örömhírt. Az önálló koncertek mel-
lett leginkább zenés istentiszteleteket tartanak. A négy rezes 
hangszer minden templomban csodálatosan szólaltatja meg 
az ismert és talán kevésbé ismert énekeket, egyházi és nem 
egyházi műveket. Az együttes fontosnak tartja a határon túli 
gyülekezeti szolgálatokat, így jutottak el már több alaklommal 
is felvidéki, erdélyi és délvidéki gyülekezetekbe.

2013. május 25. (szombat)
2. nap

InvocatIo MusIcalIs
A zenekar egyik fő célkitűzése a gyönyörű református egyhá-
zi népénekek és zsoltárok zenei modernizálása, s a hívő ifjú-
sággal való megkedveltetése. sokszínű a repertoár annyiban, 
hogy többféle zenei stílusból (egyházzene, reneszánsz, magyar 
népzene, jazz, rock stb.) táplálkozik. Kihívás volt, hogy lehet-e 
a református énekekre olyan harmóniákat illeszteni, hogy a fia-
talok ne szaladjanak ki a templomból, és az idősebbek számára 
se legyen megbotránkoztató.

Keep FloydIng
A Keep Floyding 1999-ben alakult echoes of Pink Floyd né-
ven mint Magyarország egyetlen, kizárólag Pink Floydot ját-
szó zenekara. Zenei célként a brit zenekar életművének hite-
les megszólaltatását tűzték ki maguk elé, így koncertjeiken a 
kezdetektől fogva eredeti hangszerelésben szólalnak meg a 
közismert dalok és a ritkán hallott különlegességek is. A mű-
vészetek Palotájában már többször adtak teltházas koncertet, 
de játszottak már az épülő metró alagútjában is. Az évek során 
előadtak 75 szerzeményt és a zenekar szemtelenül tökéletesen 
játssza a pink Floyd-kompozíciókat. 

2013. május 26. (vasárnap)
3. nap

MIsztrál
A tizenhat éves zenekar hazai és nemzetközi költők verseit ze-
nésíti meg sajátos és egyéni hangon. dalaikban a történelem, 
a hagyomány különleges, gyökereiben magyar, mégis mo-
dern dallamvilággal ötvöződik. Rendhagyó irodalmi óráikon és 
fesztiválukon (Regejáró misztrál Fesztivál) az értékteremtő iro-
dalmi-zenei kultúrát mutatják be. 2006-ban Bartók Béla-díjat, 
2008-ban Balassi Bálint-emlékérmet, 2010-ben a Fiatalok a pol-
gári magyarországért-díjat kaptak.

FELLÉPőK

15.00 Bakáts térB

14.30 Ráday u. 28.R

16.30 Bakáts térB

varga János proJect
Varga jános – az eAST együttes meghatározó gitáros egyéni-
sége – a hazai és nemzetközi zenei élet emblematikus figurája, 
akinek korai gitárjátékában már jellemző volt az indiai és arab 
népzene dallamvilága – a jazz és a rock lüktetésével, nagy ívű 
improvizációkkal. A VjP koncertjén az art rock, a jazz, a world 
music és a dögös rock ötvözetét hallhatjuk, feszes ritmusokkal, 
magával ragadó dallamokkal, harmóniákkal, virtuóz hangsze-
res játékkal.

szvoráK KatalIn
A teremtés dicsérete – szvorák Katalin (ének), Andrejszki Ju-
dit (ének, csembaló, orgona), pejtsik péter (cselló, hegedű) hét 
egyház teremtést dicsérő énekei csendülnek fel a koncerten, 
érzékeltetve, milyen parányi az ember az őt körülvevő termé-
szethez képest. A görög katolikus, római katolikus, református, 
evangélikus, unitárius, baptista és zsidó énekek egymás mel-
lett, egymást erősítve és kiegészítve szólalnak meg jellegzetes 
dallamvilágukkal.

Fotó: 
Erőss Elemér

Boyzless voIce – nőI KaMaraegyÜttes 
változatosság – több műfajban, korszak- és stílushatárokon 
átívelő repertoár a vokális zene legjavából. nyitottság – fellé-
péseik jellegének változatossága megkívánja a folyamatos újí-
tást, a flexibilitást. Fiatalos lendület – a 2009-es indulás után 
a mostani csapat a fiatal énekesgeneráció klasszikus és jazz 
képzettségű művészeinek és zenével komolyan foglalkozó fia-
taloknak közös alkotópontjává érett. együtt zenélnek, közös 
hangon, közös ritmusban.

14.00 Bakáts térB
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19.00 Bakáts térB

19.30 Teológia –
Ráday utca 28.R

20.45 Bakáts térB

FIresz cantate doMIno Kórusa (FelvIdéK) 
A Fiatal Reformátusok Szövetségének országos kórusa 1997- 
ben alakult. Célja, hogy minél több gyülekezetbe elvigye ének-
szóban az evangéliumot. A fiatal kórustagok szlovákia számos 
magyarlakta helységéből érkeznek. Karnagyuk süll Kinga, a né-
metországi halléban végzett egyházzenész. A kórus 1999-ben a 
Xi. Kodály napokon (Galánta, szlovákia) az országos versenyen 
aranykoszorús minösítést nyert. Felléptek Ausztriában, német-
országban, Magyarországon, hollandiában, Csehországban és 
erdélyben.

10.00 Pozsonyi úti ref. templom
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szaBó Kata
szabó Kata 1986-ban született, 7 évesen kezdte zenei tanul-
mányait. Elekes Zsuzsa liszt-díjas orgonaművésznőnél tanult 
a Bartók Béla Zeneművészeti szakközépiskolában, majd a liszt 
Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatója lett pálúr János, 
Ruppert István, majd Fassang László professzoroknál. egye-
temi évei alatt dr. Karasszon dezső és spányi miklós segítet-
ték szakmai fejlődésében. Részt vett Király csaba magyaror-
szági, jacques van Oortmerssen, hans-Ola ericsson, Martin 
Schmeding lipcsei és Karosi Bálint, james david Christie bos-
toni mesterkurzusán. Prof. dr. h.c. Christoph Bossert orgona 
osztályának egy évig Erasmus-ösztöndíjas hallgatója volt a 
würzburgi hochschule für Musikban, ahol jelenleg is folytatja 
tanulmányait egyházzene szakon.

toMpoX egyÜttes (pócs taMás – eX-solarIs)
A zenekart a legendás hírű solaris együttes egykori basszus-
gitárosa, pócs tamás hívta életre, mert folytatni akarta a ze-
nélést nemcsak a stúdióban, hanem a színpadon is. A tompox 
zenéje és hangszerelése is a solaris által kialakított egyedi 
hangzás folytatása. A zenekar öt tagból áll, és az ismert hang-
szerek szólaltatják meg az instrumentális kompozíciókat: fuvo-
la, billentyűk, gitár, basszusgitár és dob. hosszú, koncepcioná-
lis tételek és rövid gyöngyszemek váltják egymást a hungarian 
eclectic lemezen és a koncerteken.

voceM laudIs (BerKesI B., sepsy K., szotyorI nagy g.)
Sepsy Katalin a Budapest Pozsonyi úti Református gyüleke-
zet hálaadás kórusának állandó szólistája, Kárpátiné Berkesi 
Boglárka pedig annak karnagya. Mindketten zenetanárok, deb-
recen szülöttei és zenei tanulmányukat is ott kezdték, szüleik 
nyomdokaiba lépve (Sepsy Károly református lelkész, orgona-
művész, Berkesi sándor a debreceni Kántus karnagya), majd a 
budapesti Liszt Ferenc Zeneakadémián végezték. Számukra el-
engedhetetlenül fontos Isten igéjét hirdetni a muzsikán keresz-
tül, és üzenni az evangéliumot. Állandó orgonistájuk Szotyori 
nagy Gábor, aki orgonaművészi diplomáját 2011-ben szerezte 
a debreceni Egyetem Zeneművészeti Karán. több nemzetkö-
zi versenyen ért el kiemelkedő helyezést, illetve számos díjat 
tudhat magáénak.

16.30 Bakáts térB

17.30 Teológia – 
Ráday u. 28.R
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2013. május 26. (vasárnap)
3. nap

FELLÉPőK

16.00  óbudai Református templom

BudaFoKI Mozart IFJúságI zeneKar és 
BudaFoKI reForMátus Kórus 
Budafoki Mozart Ifjúsági zenekar: a zenekar 1995-ben 
alakult a XXii. kerületi nádasdy Kálmán művészeti iskola nö-
vendékeiből nemes lászló vezetésével. Az idők során kibővült 
több,  zenét szerető hangszeres fiatallal: vonósokkal, fúvósok-
kal, ütőssel. 2000 óta a zenekart  horti Gábor vezeti. A reperto-
árban főképp klasszikus vonós- és szimfonikus zenekari művek 
szerepelnek a reneszánsz zenétől a XX. századi zenéig.
Budafoki református Kórus: a Budafoki Református Gyüle-
kezet énekkara 2003 őszén indult újra Bódiss tamás vezetésé-
vel. A 15 fős együttest 2009 szeptembere óta ábrahám Edit ve-
zeti. Fő működési területük a vasárnap délelőtti istentiszteleten 
az énekek vezetése és színesítése. Az évek során a fő egyházi 
ünnepekhez kapcsolódó liturgikus eseményeken az énekkar 
egyre nagyobb szerepet vállal.

18.00 Teológia –
Ráday utca 28.R

aFtEr CrYInG
Az idén 27. évében lévő After crying zenekar és alkotóműhely 
klasszikusan képzett alkotóinak művészi célkitűzése, hogy 
olyan alkotásokat hozzanak létre, amelyek a mai zenei köznyelv 
elemeit használják, tehát sokak számára érthetőek, és képe-
sek komoly témákról mély tartalmat magas művészi igénnyel 
megfogalmazni. Egyfajta „korszerű komolyzene” ez, amely 
egyszerre kíván saját kora közönségének és az örökkévalóság-
nak szólni. Az együttes munkássága elismeréséül 2004-ben 
emeRton-díjat kapott.

18.30 Bakáts térB
IsMerős arcoK
Az ismerős Arcok zenekar a magyar könnyűzenei életben már 
több mint tíz esztendeje tevékenykedik. A hazai 120 koncert 
mellett évente 3–4 alkalommal koncerteznek erdélyben, Fel-
vidéken, délvidéken és Kárpátalján. Rendszeres meghívottai 
rangos hazai fesztiváloknak, de koncerteztek már Kanadában 
és az Egyesült államokban is. Alapvetően rockzenekar, de sa-
ját szerzeményeik mellett népzenei és irodalmi hagyományokat 
is feldolgoznak műveikben. Akusztikus műsorukat – amely a  
határon túlról, szívektől innen címet kapta – többször előadták 
már református istentisztelet keretében. 

20.30 Bakáts térB
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„Ne csak szóval szeressünk, hanem 
cselekedettel és valóságosan.” 1Jn 3,18

2013. május 24–25.
Kárpát-medencei református önkéntes napok

szeretethid.jobbadni.hu
Jelentkezési határidő: 2013. május 10.

Szeretethíd

MÁJUS 22.

X. Református Zenei Fesztivál16

Református Egységünnep
2013. május 19–26.

2009. máJus 22-Én A mAGyARoRsZáGi, KáRpátAlJAi, dÉlvidÉKi, ERdÉlyi És  
pARtiumi RÉsZEGyháZAK AláÍRtáK A mAGyAR REFoRmátus EGyháZ AlKotmányát.  
„EZZEl A lÉpÉssEl, KÖZEl húsZÉvi FáRAdoZás után mi, mAGyAR REFoRmátusoK,  
ÉvsZáZAdos KÖZÖssÉGünKEt EBBEn A FoRmáBAn JuttAtJuK KiFEJEZÉsRE” – sZól  
AZ AlKotmányoZó ZsinAt üZEnEtE. A REFoRmátus EGysÉG máJus 22-Én ünnEpElt  
ÉvFoRdulóJáhoZ KApcsolódó nÉhány nAp AZ ÖRÖmtEli EmlÉKEZÉs idŐsZAKA. 

A döntéssel a Kárpát-meden-
cei magyar református rész-
egyházak egységét mondták 
ki, és a korábban már létre-
hozott, de történelmi okok 
folytán megszűnt egységet 
állították helyre. ugyanakkor 
nem csupán jogi értelemben 
vett egységesítésről van szó, 
hanem a hitvallásainkra ala-
puló testvéri közösség meg-
jelenítéséről is.

A Magyar Református egyház 
Alkotmányozó Zsinatához 
kapcsolódó hálaadó ünnep-
re 2009-ben közel 15 ezer 
résztvevő érkezett debre-
cenbe, köztük ezrek a hatá-
ron túlról. A következő évtől 
a magyar református egység 
létrejöttének május 22-én 
ünnepelt évfordulójához 
kapcsolódó eseménysorozat 
ad lehetőséget a megemlé-
kezésre és a hálaadásra.

A vasárnaptól vasárnapig 
tartó Református egység-
ünnep számos lehetőséget 
nyújt a bekapcsolódásra.

Magyar református 
egység napja
A 2010. évtől kezdődően  
a május 22-i dátumhoz  
legközelebb eső vasárnapon, 
idén május 19-én, Pünkösd-
vasárnap Kárpát-medence-
szerte a Magyar Református 
egység Napját ünnepeljük. 

Lelkipásztori 
vendégszolgálatok
A Kárpát-medencei lelkipász-
tori vendégszolgálatok és  
a testvérgyülekezeti találko-
zók időzítése szintén a május 
22. napjához közel eső  
vasárnapokhoz kötődik.

szeretethíd
A Magyar Református  
Szeretetszolgálat május  
24-én és 25-én rendezi  
meg szeretethíd elnevezésű 
programját. 

A református önkéntes  
rendezvény tavaly már  
mintegy 11 ezer főt mozga-
tott meg. Érdeklődni  
a szeretethid@jobbadni.hu 
címen lehet.

hálaadó istentisztelet 
A református egységért 
adnak hálát a Református 
Kollégium és a dóczy Intézet 
jubileuma alkalmából  
a debreceni Nagytemplom-
ban május 25-én 10 órától 
megtartott ünnepi istentisz-
teleten, amelyet felvételről  
a televízió is közvetít majd.

X. református 
zenei Fesztivál
A május 24–26. között  
idén 10. alkalommal  
megszervezett fesztivál  
a magyar református egység 
létrejöttének május 22-én 
ünnepelt évfordulójához 
kapcsolódó eseménysorozat 
kiemelt kulturális  
rendezvénye.

www.reformatus.hu • www.majus22.org
szeretethid.jobbadni.hu • rzf.reformatus.hu



kre.hukároli Gáspár 
református egyetem
A Károli Gáspár Református Egyetem egyszerre nagy múltú, ugyanak-
kor fiatal egyetem, így ötvözi a református oktatás hagyományait és 
a szakmai megújulás iránti nyitottságot. Az egyetem életében hang-
súlyos szerepet kap a keresztyén mentalitás, az értéktudatosság, a 
kisközösségek támogatása.

német nyelv, irodalom és kultúra (mA) – szo-
ciológia (BA) – történelemtudományi doktori 
iskola – magyar színháztörténet szakirány-
nyal (BA) – terminológia (mA) – nemzetközi 
tanulmányok (BA) – pedagógus szakvizsga 
mentortanár szakiránnyal – színháztudomány 
(mA) – anglisztika angol nyelven (mA) – em-
beri erőforrások (BA) – emberi erőforrások 
felsőoktatási szakképzés – kereskedelem és 
marketing felsőoktatási szakképzés – jogi 
felsőoktatási szakképzés – kommunikáció 
és média felsőoktatási szakképzés – televí-
ziós műsorkészítő felsőoktatási szakképzés 
– csecsemő- és kisgyermeknevelő felsőokta-
tási szakképzés – szociális és ifjúsági munka 
felsőoktatási szakképzés. A szociális munka 
(BA), az óvodapedagógus (BA), a tanító (BA) 
valamint az ifjúságsegítő felsőfokú szakkép-
zésünk nagykőrös mellett már Budapesten is!

előkelő helyezéseink a 2013. évi 
felsőoktatási rangsorokban, amelyekre 
büszkék vagyunk:
az abszolút intézményi rangsorban egyete-
münk bronzérmes. Az oktatók kiválósága 
tekintetében a KRe–ÁjK a legjobb az ország-
ban, a KRE–BtK az 5. legjobb a 162 felsőok-
tatási kar közül, valamint a bölcsészképzést 
nyújtó intézmények között ezüstérmes (hvG 
diploma Különszám 2013).

levelezési cím: 1091 Budapest, Kálvin tér 9. | tel.: +36 1 455 9060 
| Fax: +36 1 455 9062 | E-mail: rektori.hivatal@kre.hu | Web: 
www.kre.hu | Az intézmény vezetője: prof. dr. Balla péter, rektor |  
Alapítás éve: 1855 | egyházi fenntartású, nem állami intézmény.

Károli-ösztöndíj:
a Károli Gáspár Református Egyetemet első 
helyen megjelölő költségtérítéses hallgatók 
részére a KRE külön ösztöndíjprogramot hir-
det. A Károli-ösztöndíj összege akár az ön-
költség összegének fele is lehet.

Az eddigi támogatásért köszönetünket ki-
fejezve kérjük, hogy felajánlásával segítse 
Egyetemünk értékteremtő munkáját, ren-
delkezzen adójának második, civil 1%-áról 
a Károli Gáspár Református Egyetem javára.  
A felajánlásokból befolyó összegből így to-
vábbi többlettámogatást tudunk biztosítani 
hallgatóink számára a Károli Ösztöndíj kiegé-
szítéseképpen. tudatosítjuk a sikert!

úJ!

Képzés típusaI
AlApKÉpZÉs | mEstERKÉpZÉs | doKtoRi KÉpZÉs | phd-KÉpZÉs | sZAKiRányú továBB-
KÉpZÉs | FElsŐoKtAtási sZAKKÉpZÉs | FElnŐttKÉpZÉs 

Ne feledje.

KRE       1%

Támogassa Ön is adója 1%-ával
a Károli Gáspár Református Egyetemet!  

Adószámunk: 

18060676-2-43

hELYSZíNEK
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B Bakáts tér R Teológia 
(Ráday utca 28.)

L Lónyay utcai 
Református Gimnázium 
(Kinizsi utca 1–7.)

K Pódium 
(Kálvin tér 9. – udvar)

Kálvin téri 
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ádám Jenő Zeneiskola 
(Köztelek utca 8.)

Magyar Nemzeti 
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Vezénylő karnagyok

BERKESI SÁNDOR
Berkesi Sándor a debreceni Reformá-
tus Kollégiumi Kántus Liszt Ferenc-
díjas karnagya, zeneszerző, egyetemi 
docens. A mai magyar református 
egyházzene egyik legnagyobb képvi-
selője, formálója, debrecen díszpolgá-
ra, a Magyar Kultúra Lovagja. „Negy-
venharmadik éve vagyok a pályán, de 
egyre meghatóbb élmény számomra, 
ha a Kárpát-medence egyesített kóru-
sát vezethetem. Úgy gondolom, hogy 
ezek az éneklések a közös egyházze-
nei anyanyelv munkálásában nagyon 
fontos szerepet töltenek be…”

2013. július 6., szombat 19.30, Művészetek Palotája

SÜll KINGA
Süll Kinga a szlovákiai Érsekújvár-
ban született. elvégezte a hallei 
egyházzenei főiskolát (Evangelische 
hochschule für Kirchenmusik), vég-
zettsége diplom-Kirchenmusik A, majd 
folytatva a tanulmányokat 2005-ben 
Künstlerische Ausbildung für Chor und 
Orchester művészi képzést szerzett 
ugyanezen intézményben. Teológiai 
tanulmányait magiszteri fokozattal fe-
jezte be a komáromi Selye jános egye-
tem református teológiai karán. 2009-
től a szlovákiai Református Keresztyén 
egyház egyházzenei Osztályának igaz-
gatója. A Fiatal Reformátusok Szövet-
sége Cantate domino kórusának, a Lux 
Aeterna Kamarakórusnak és a komá-
romi református gyülekezet Collegium 
musicum kórusának vezetője. A selye 
jános egyetem református teológiai 
karának egyházzenei oktatója, jelenleg 
doktorandusz hallgatója.

Orgona

RZF

a részt vevő kórusok
 ■ debreceni Református Kollégiumi Kántus  

(Berkesi sándor) 
 ■ psalterium hungaricum Kórus (Arany János)
 ■ hálaadás Kórus (Budapest – Pozsonyi út, 
  Kárpátiné Berkesi Boglárka)
 ■ Firesz cantate domino Kórus (Felvidék, süll Kinga)
 ■ Nagyerdei Református Kamarakórus (debrecen,  

nagy csaba)
 ■ Kálvin Kórus (Budapest – Kálvin tér, Bódiss tamás)
 ■ pécs Belvárosi Református Kórus (Komlósi Klára)
 ■ sárospatak KisREFi Gyermekkórusa (takács Zoltánné)
 ■ Kaposvári Református Kórus (dr. Kerekesné pytel Anna)
 ■ séllyei istván Református Kórus (pápa, szabó tamás)
 ■ Pápai Református Teológiai Akadémia Kórusa  

(veresné petrőcz mária)
 ■ Bácskossuthfalvai Református Kórus (Vajdaság,
  Borsos Judit)
 ■ Nagyváradi Rogerius Református Kórus (Partium, 

Kozma Gyula)
 ■ Szilágysomlyói Bánffy László Énekkar (erdély,  

papp ilona)
 ■ Burgenlandi Református Kórus (Gúthy lászló)
 ■ Tordaszentlászlói Református Énekkar (erdély,  

Balázs ágnes)
 ■ Te deum Laudamus Kamarakórus (Alistál – Felvidék, 

oros márta)

KÁRPÁTINÉ BERKESI BOGlÁRKA
Berkesi Boglárka zenetanár, a Pozso-
nyi úti református gyülekezet hűséges 
tagja, és tizennégy éve a hálaadás 
kórus karnagya. debrecenben nevel-
kedett és zenei tanulmányait is  
a „Kálvinista Rómában” kezdte, édes-
apja – Berkesi Sándor – nyomdokaiba 
lépve, majd a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneakadémián szerzett diplomát. 
Református énekkincsünkhöz való 
ragaszkodása mellett szívesen merít  
a keresztény egyházzene míves kom-
pozícióiból, felölelve számos zenei 
korstílust. Őszinte szívvel vallja:  
„aki énekel, kétszeresen imádkozik.”

ARANY JÁNOS
Arany jános a Psalterium hungaricum Kórus és a Fidelissima Vegyeskar  
karnagya, a debreceni Egyetem zeneművészeti karának zenetörténet-tanára.  
„A szép ének – miként minden műalkotás – a teremtő Isten és a teremtő ember 
találkozásának dokumentuma, a közösség ajkán évszázadokon át fönnmaradó 
ének pedig az ilyen találkozásokat kovácsolja tartós és boldog szövetséggé…  
A gyülekezetté vált közönség részesül az istentiszteletek áldásainak leg-
javából. A hangverseny egyes szakaszait megnyitó csöndes igeolvasásban talál-
kozik a Biblia szavaival; befogadóként hallgatja, miként szólal meg a zengő Ige  
a kórus hangján, s egy-egy énekvers megszólaltatásában maga is részt vállalhat."

SZIlÁGYI GYUlA 
szilágyi Gyula magyar–holland mu-
zsikus, 1988 és 1999 között Amsz-
terdamban az akkori Sweelinck (mai 
nevén Amszterdami) Zeneakadémián 
tanult orgona, zongora és egyházzene 
főtanszakokon. mesterei voltak töb-
bek között jacques van Oortmersen 
és hans van nieuwkoop (orgona), Jan 
marisse huizing (zongora), paul van 
nevel (régizene). művészi és tanári 
diplomái mellett felsőfokú gyakorlati 
egyházzenei képesítést is szerzett. 
Amszterdami évei alatt, 1999-ig az 
akkori Vondelpark-i református park-
templom (ma Orgelpark néven hang-
versenyterem) kinevezett orgonistája 
volt. 1999-től 2011 nyaráig a portugá-
liai Algarvén, majd a Spanyolországi 
Andalúziában, illetve extremadurában 
élt és tanított. orgona-, zongora- és 
kamarazene-tanárként működött töb-
bek között a Faro-i, Tavira-i, Lagos-i, 
Portimão-i és a Cáceres-i Konzervató-
riumokban. Orgonarestaurátori mun-
kában is részt vett Gerhard Grenzing  
(El papiol, Barcelona) és manuel 
Luengo Flores (jerez de la Frontera, 
cádiz) orgonaépítőknél. Kortárs hol-
land orgonaművek magyarországi  
bemutatói fűződnek nevéhez. 



   

II. IMa és hIt
Igeolvasás: Márk evangéliuma 11,22–25
„Jézus így válaszolt nekik: „Higgyetek Istenben! Bizony, mondom néktek, hogy 
aki azt mondja ennek a hegynek: Emelkedjél fel, és vesd magadat tengerbe! – 
és nem kételkedik szívében, hanem hiszi, hogy amit mond, az megtörténik –, 
annak meg is adatik az. Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amiért 
imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik nektek. És amikor 
megálltok imádkozni, bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panaszotok van, 
hogy mennyei Atyátok is megbocsássa nektek vétkeiteket.”
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KARNAGY: ARANY JÁNOS

 19.  1.  Les cieux en chaque lieu / de la gloire de dieu... 
  1.  Az egek beszélik / És nyilván hirdetik...
  2.  Nincs szó, sem tartomány, / holott e tudomány...
  4.  Az isten törvénye / tiszta, Ő beszéde...
  6.  Aki szolgál néked, / tanul, uram tőled...
  7.  szolgádat őrizd meg, / Kevélységtől tartsd meg...

 6. 1.  Uram, te nagy haragodban / Mely miatt vagyok búban... 
  2.  Nékem, Uram, légy irgalmas, / Mert vagyok nagy fájdalmas...
  4.  Térj, Uram, kegyesen hozzám, / Mert, jaj, elfogyatkozám... 
  6.  Elfáradtam bánatimban, / Egész éjjel sírtomban... 
  9.  Könyörgésem meghallgatja / Az Úr és elfogadja... 

 217.  1.  Bűnösök, hozzád kiáltunk: / úr isten, könyörülj rajtunk! 
  2.  nagy a te irgalmasságod, / A bűnt te megbocsáthatod; 
  3.  Bízzunk azért az istenben, / És nem a mi érdemünkben, 
  4.  FelIX Mendelssohn: Aus tiefer Not – v. 
   Erősek legyünk... 

 367. 1.  Emeljük Jézushoz szemünk, / Jön már királyi győztesünk... 
  2.  Azt mondta Jézus: idelenn / új próba és új küzdelem... 
  3.  Éneklünk és a perc szalad, / A nap, mely nesztelen halad... 
   GyülEKEZEt A KóRusoKKAl EGyütt: 
  4.  Ó, kérünk, Jézus, jó Urunk, 
   Te szabd meg életünk, utunk: 
   Hány éjszakánk lesz s hány napunk 
   Bölcs szívedből töltsd meg szívünket 
   Te ismered jól kis hitünket 
   Küldj, küldj szent sóvárgást nekünk
   Hogy majd ha jössz, készen legyünk.

KARNAGY: KÁRPÁTINÉ BERKESI BOGlÁRKA

 474.  1.  Istennel járni, lakozni / Szent élettel illatozni... 

 478.  1.  ó irgalmas isten, / Én könyörgésemben... 
  2.  ó hatalmas isten, / Keserűségemben... 
  3.  ó örök úr isten, / A veszedelmekben... 
  4.  ó áldott úr isten / Rossz testiségemben... 
  5.  ó teremtő isten, / A kísértetekben... 
  6.  ó szentelő isten, / Erőtlenségimben... 

 252.  1.  Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek... 
  2.  Angyalok az Úrnak követi kik vagytok... 
  3.  Fényes nap világa, ez világ fáklyája... 
  4.  mert csak ő egyedül minden teremtője... 
  5.  Azért hát, ti hívek, úrnak szent serege... 
 32.  1.  ó, mely boldog az oly ember éltébe’... 
  4.  CLaudE GoudIMel: 32. zsoltár – 
   te vagy oltalmam, őrizz meg engemet 
   GyülEKEZEt A KóRusoKKAl EGyütt: 
  6.  ||: Örvendezzetek a nagy Úr Istenben, 
   És igaz hívek, legyetek örömben, 
   Vígadjatok és énekeljetek, 
   Akiknek vagyon tiszta szívetek. :||

SZÜNET

REFORMÁTUS ÉNEKEK XII., énekrend
a zenei blokkok elején a bibliai Igéket 
GuLYás GErGELY parlamenti képviselő mondja el.

I. IstEn dICsérEtE
Igeolvasás: Zsoltárok könyve 19,1–5
„A karmesternek: Dávid zsoltára. Az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének 
munkájáról beszél a menny. Nappal a nappalnak adja át e szót, éjjel az éjjelnek 
adja tudtul. Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut 
hangjuk az egész földre, szavuk a világ végéig...” 

ORGONA: SZIlÁGYI GYUlA
SZólóT ÉNEKEl: GAÁl ESZTER ÉS DR. MÉSZÁROSNÉ HEGEDŰS ZSUZSANNA

MEGEMlÉKEZÉS CSOMASZ TóTH KÁlMÁNRól (ARANY JÁNOS)
nagy csaba: 98. genfi zsoltár, vezényel: nagy csaba
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III. hitvallás
Igeolvasás: Zsoltárok könyve 9, 2–3.12
 „Hálát adok az ÚRnak teljes szívemből, elbeszélem minden csodatettedet. Örülök 
és vigadok neked, zengem nevedet, ó Felséges! Zengjetek az ÚRnak, aki a Sionon 
lakik, mondjátok el a népeknek felséges tetteit!”

Iv. hálaadás
Igeolvasás: Zsoltárok könyve 122,7–9
„Legyen békesség falaidon belül, legyen boldogság palotáidban! Testvéreimért és 
barátaimért mondom: Békesség neked! Istenünknek, az ÚRnak a házáért is jót 
kívánok neked!”

KARNAGY: SÜll KINGA

 9.  1.  dicsérlek téged úr isten, / És áldlak teljes szívemben... 
  2.  Tebenned, Uram, vigadok, / Nagy örömömben tombolok... 
  4.  Én ügyemet megtekintéd, / És kegyelmesen felvevéd... 
  9.  te a szegények oltalma, / Őrzője vagy és jutalma... 
  10.  claude goudIMel: 9. zsoltár – Azért bíznak csak tebenned 
  11.  Énekeljetek az Úrnak, / A Sion hegyén lakónak... 

 510.  1.  ó lelkem szent napsugara!... 
  2.  ha csendes est szememre száll... 
  3.  Reggeltől estig légy velem... 
  6.  jöjj és áldj meg, ha ébredünk... 

232.  1.  hiszek a mennybéli egy Istenben... 
  2.  És az ő egyszülött szent Fiában... 
  3.  Szenvede Pilátusnak alatta... 
   közjáték (orgonamű) 
  4.  Felméne mennybe, üle jobbjára... 
  5.  hiszek a szentelő szentlélekben... 
  6.  hiszem a testnek feltámadását...  

 351.  1.  emlékezzünk ez napon... 
  2.  A Krisztus feltámada... 
  3.  ezen mi mind örüljünk...  
   („Irgalmazz nékünk” – közönség) 
    5.  Krisztus nagy kínt szenvede...
   („Irgalmazz nékünk” – közönség) 
   GyülEKEZEt A KóRusoKKAl EGyütt: 
  7.  Adjad te szent lelkedet / Hogy ezeket hihessük 
   És vallhassuk örökké / Mindeneknek előtte: 
   Irgalmazz nékünk!

25

KARNAGY: BERKESI SÁNDOR

 133.  1.  Ímé, mily jó és mily nagy gyönyörűség 

   laJtha lászló: Új szívet adj 
  1.  új szívet adj uram énnekem... 
  2.  nyájas, vidám, szelíd, jó szívet... 
  3.  Jézus, a te gyógyító kezed... 

 195.  1.  Áldjuk Istent, végével / Isteni tiszteletünknek... 
  2.  Immár Isten áldása / Kimondatott mindnyájunkra... 
  3.  Áldja meg kimentünket, / Áldja bemenetelünket... 

 130.  1.  isten, áldd meg a magyart (Kölcsey szövege a zsoltár dallamára) 
  2.  Őseinket felhozád... 
  3.  Értünk Kunság mezein... 
  4.  hajh, de bűneink miatt... 
  5.  hányszor zengett ajkain... 
  6.  Bújt az üldözött, s felé... 
  7.  vár állott, most kőhalom... 
   GyülEKEZEt A KóRusoKKAl EGyütt: 
  8.  Szánd meg Isten a magyart / Kit vészek hányának,
   Nyújts feléje védő kart / Tengerén kínjának, 
   Balsors akit régen tép, / Hozz rá víg esztendőt, 
   Megbűnhődte már e nép / A múltat s jövendőt! 

HIMNUSZ – közönség is énekel 

áldás: Kató Béla, az erdélyi Református egyházkerület püspöke 

KIVONUlÁS



Reformátusok Lapja szerkesztősége: 1113 Budapest, 
Tas vezér u. 13.

(A borítékra kérjük ráírni: „Előfizetés”)

A megreformált honlap

Hírek, interjúk, vélemények

A Reformátusok Lapja segítséget nyújt a Biblia napi ol-
vasásához, valamint olyan, a hitünkhöz és egyházunkhoz 
kapcsolódó írásokat közöl, amelyekből megismerhetőek 
a Kárpát-medence és a világ magyar reformátusságának 
mindennapjai. Legyen Ön is előfizetője a Reformátusok 
Lapjának, vagy keresse hétről hétre a gyülekezetében!

a megújultOlvasta már 

szeRk@RefLap.hu, www.RefLap.hu, www.facebOOk.cOm/RefLap

melléklettel

Ingyenes
műsorújság-

megrendelhető: Reformátusok Lapja, 
1113 budapest, Tas vezér u. 13., telefon: 06-1-217-6259, 

fax: 217-8386, email: kiado@reflap.hu.

RefLapOT?
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TÁMOGaTóK

Május 22. 
A mAGyAR REFoRmátus
EGysÉG nApJA
majus22.org

Minőségi játékok • Barátságos légkör • Magas szakMai 
szín vona l • gy er Mekcentr ik usság • szolíd á r a k
Töretlen lelkiséggel és több mint harmincféle megújult programmal vállaljuk 
óvodai és iskolai rendezvények, ifjúsági fesztiválok, táborzárók, falu és  
hittanos gyermeknapok teljes körű megszervezését és lebonyolítását.

tapasztalat • rugalMasság • MegBízhatóság • kreativitás

Mobil: +36 30 725 4234 
E-mail: info@napraforgokjatszohaz.hu

www.facebook.com/napraforgokjatszohaz
www.napraforgokjatszohaz.hu

Napraforgók Keresztyén Játszóház 
„Házhoz megy a vidámság.”

Arcfestés
Lufihajtogatás

Professzionális ugrálóvárak
Evangéliumi bűvészműsor

Gyermekkoncert
Íjászat
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megjelenik 2013. április 30-án 25 000 példányban.

Az esetleges műsorváltozásokért, valamint az újság-
ban megjelenő adatok valóságtartalmáért és a képek 
jogtisztaságáért a kiadó nem vállal felelősséget.

Napraforgók Játszóház, 
amelyNek lelke vaN!

„ahol a játék nem cél, csupán eszköz.”
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REFORMÁTUS ÉNEKEK
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Online CD-bolt
www.PerifericRecords.com

Református 
Énekek XII. CD

megjelenés:
2013. szeptember

Református 
énekek 2013 

DVD
megjelenés:

2013. szeptember

STEREO KFT. / PERIFERIC RECORDS
1114 H-Budapest, Bartók Béla 59.
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online CD-bolt: www.PerifericRecords.com

Rock, progresszív és szimfonikus rock, jazz fusion, blues, 
régizene, egyházzene és folk-world zenei választékunk több mint 
1500 magyar és 4500 külföldi CD-t és DVD-t tartalmaz. Bakelit le-
mez (LP) választékunk mintegy 3000 darabból áll. Az áruházunk-
ban nem található termékeket egyéni megrendelésre is szállítjuk. 

In our store we have 1500 Hungarian and 4500 international titles 
(CD, DVD) on stock in rock, progressive rock, symphonic rock, 
jazz fusion, blues, folk, world, church music and early music 
genre. Our vinyl (LP) selection is also huge. Special orders and 
collectors are welcome!

StereO Kft.
PerIferIC reCOrDS

Nyitva: H–P: 13–18 óráig 
Open: Monday–friday 1 p.m.–6 p.m.



REFORMÁTUS ÉNEKEK XII.
Psalms & Hymns of the Reformed Church

KÁRPÁT-MEDENCEI EGYESÍTETT REFORMÁTUS KÓRUS (350 fô)

Orgona: SZILÁGYI GYULA
Karnagyok:

ARANY JÁNOS, BERKESI BOGLÁRKA,
BERKESI SÁNDOR, SÜLL KINGA

www.rzf.reformatus.hu • www.PerifericRecords.com

Jegyek kaphatók 1990, 2850, 3200, 3990 Ft áron 
a STEREO KFT. üzletében (1114 Budapest, Bartók Béla út 59.) és a MÜPA pénztáraiban

MÛVÉSZETEK PALOTÁJA
Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem
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