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Főtiszteletű Szenátus!

Tisztelettel  terjesztem  fel  jelentésemet  a  Pápai  Kollégiumi  Lapok  2020/2021-es  tanévi

munkájáról:

A Pápai Kollégiumi Lapok 2020 szeptemberétől kezdve, ebben a tanévben is igyekeztünk

tartalmas,  színvonalas  lapszámokat  megjelentetni.  A  tanévben  több  alkalommal  összevont

lapszámokat  készítettünk,  s  így  egy  terjedelmesebb  október-novemberi,  illetve  január-februári,

valamint  március-áprilisi  (böjti-húsvéti)  lapszám  jelenhetett  meg.  A  tanév  során  összesen  6

lapszáma jelent meg újságunknak, melyek digitális formában a PRTA facebook csoportjában, illetve

a PRTA honlapján is elérhetőek.

Ahogyan előzetesen elterveztük, szeptembertől kezdve minden lapszámnak volt egy-egy konkrét fő

témája – természetesen a nagy ünnepi lapszámoknál ez már eddig is így volt, de ezt a lépést annak

érdekében is különösen fontosnak találtuk, hogy az újság valamennyi lapszáma azonos színvonalú

legyen.

Az eddigiekhez képest annyi változás állt be, hogy 2020 decemberétől a lap A4-es méretben jelenik

meg,  illetve  2021-től  kezdve  nyári  lapszámokat  is  készítünk,  melyekben  alumnus  hallgatókat

igyekszünk még inkább megszólítani.

Valamennyi lapszám szélesebb olvasóközönség elé került:

2020. szeptember: Lapszám az iskolalelkészségről.

2020.  október-november: A lapszám témája  a  reformáció  mellett  a  művészetekben  megjelenő

önkifejeződési lehetőségek bemutatása volt.  Volt  és jelenlegi hallgatók,  intézményi munkatársak

művei kaptak helyet a lapszámban.

2020. december: Karácsonyi ünnepi lapszám, melyet hallgatóink a legáció alkalmával magukkal

vittek  a  fogadó  lelkipásztorokhoz.  A  lapszámba  Zimányi  Noémi  RPI  munkatárs  terjedelmes

katechetikai anyaga is helyet kapott.



2020. január-február: Az esztendőt az esketési szolgálatunk körüljárásával indítottuk.

2021.  március-április: Böjti-húsvéti  ünnepi  lapszám,  melynek  központi  témája  a  „Temetési

szolgálatunk a húsvéti evangélium fényében” volt. (erről a lapszámról rövid ismertető jelent meg a

refdunantul.hu-n, lásd: http://refdunantul.hu/hir/mutat/22713/)

2021.  május: Pünkösdi  ünnepi  lapszám,  melynek  központi  témája  a  pünkösd  mellett  a

„szolgálatunk a járványhelyzet idején” volt.

–  Lapunk  valamennyi  számából  küldtünk  az  Országos  Széchenyi  Könyvtárnak  (vagy  küldeni

fogunk),

– ugyanakkor lapunk elérhető a Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárában,

– illetve a DRETGY Könyvtárában is.

Állandó tiszteletpéldányt kapnak ezen felül:

– Steinbach József püspök

– Dr. Huszár Pál főgondnok – januártól: Dr. Nemes Pál főgondnok

– a DREK Püspöki Hivatala

– valamint vendégszerzőink.

Ebben a tanévben a szokások szerint hatodéves hallgatóink bemutatkoztak, írásaikban képet

kaphattunk sokirányú szolgálataikról. Egész évben, valamennyi lapszámban egy-egy öregdiákunk

által írt hónapkezdő igehirdetést jelentettünk meg: 

Papp  László  (szeptember),  Kovács  Imola  Kinga  (október-november),  Papp-Szabó  Szimonetta

(december),  Erlitz  Anita  (január-február),  Fazekas  Krisztián  Árpád  (március-április),  Dominiák

Zsolt Ádám (május).

A tanári karból, illetve a munkatársak közül közül sokan írtak a lapba:

Dr.  Steinbach  József  (március-április,  május);  Baráth  Julianna  (szeptember),  Dr.  Vladár  Gábor

(március-április: a keresztségről); Dr. Németh Tamás (október-november, december, január-február,

március-április, május); Dr. Márkus Mihály (január-február), Dr. Balla Ibolya (december, január-

február, május: interjú, május); Dr. Jaap Doedens (március-április); Dr. Szabó Előd (szeptember;

október-november, december, március-április, május: interjú); Hamar Zoltán (március-április); Dr.

Barta  Zsolt  (december,  január-február,  május);  Balla  Attila  (október-november);  Dr.  Németh

Tamásné Schédl  Tímea (október-november,  május,  + havonta „hivatali  hírek”);  Mayerné Pátkai

Tünde (október-november), Marton Lívia (október-november), Lucski Márta (október-november:

interjú, december, május: interjú, május), Borsiné Tóth Cseperke (március-április), Dr. Hudi József

http://refdunantul.hu/hir/mutat/22713/


(december,  március-április),  Sárközi  Gergely  Antal  (szeptember,  október-november:  szerkesztői

köszöntés, kérdések lelkészekhez; január-február, május: kérdések tanárokhoz, hallgatókhoz, volt

hallgatókhoz, május + a „Lelkipásztor könyvespolcára” rovat megszerkesztése, lapszerkesztés).

Vendégszerzőink: Vadász Márta (szeptember), Apostol Pál (szeptember), Füstösné Ábrahám Judit

(szeptember),  Dr.  Petró  László  (szeptember),  Dr.  Szabó  Elődné  Gyulai  Melinda  (szeptember),

Kerpel  Péter  József  (október-november),  Kondics  Gergely  (október-november),  Zimányi  Noémi

(december), ifj. Márkus Mihály (május), Tikász Ábel (KRE-HTK – recenzió a májusi lapszámban).

- Gregosits Réka és Kulifay Boldizsár (volt Refis diákok) egy-egy grafikája bekerült az október-

novemberi lapszámba).

Az alábbi hallgatók, illetve volt diákok, végzett hallgatók írtak cikkeket a lapba:

-  Hatodéves  beszámolót  készítettek: Kisantal  Zsuzsa (december),  Dr.  Dobos Zsuzsa (március-

április)

-  Jelenlegi hallgatóink közül  cikkeket írtak: Eizler Arabella (október-november),  Kohi Habib

(október-november),  Tóth  Orsolya  (október-november,  május:  interjú);  Tamási  Szabolcs  István

(október-november:  interjú,  május:  interjú),  Szűcs  Mátyás  (május:  interjú),  Lipcsei  Gergely

(október-november: interjú), Horváth Szabina (október-november: interjú) Németh Ábel (május).

- Tóth Orsolya grafikája díszíti a január-februári címlapot (képszerkesztés: Borsiné Tóth Cseperke)

- Végzett vagy volt hallgatóink közül cikkeket írtak: Sántha Péter Botond (szeptember), Szabó

Gergely (szeptember), Fazekas Krisztián Árpád (január-február), Dominiák Zsolt Ádám (május);

Bertók Dániel (május: interjú), Szabó Beatrix Márta (május: interjú), Makra Zsolt István (május:

interjú), Borsi Péter (május).

Ugyan terveztük, de sajnálatos módon nem tudtuk megvalósítani, hogy minden lapszámban

helyet kapjon egy-egy recenzió, illetve nem sikerült a „lelkipásztor könyvespolcára” rovatban sem

megvalósítani  azon  elképzelésünket,  hogy  több  friss  kötetet  is  részletesebben  bemutassunk.

Reményeink szerint ezeket a következő tanévben már megvalósíthatjuk. Idén is elmaradt a végzős

katechéták bemutatkozása is, melyet szeretnénk  – akár egy nagyobb, közös interjúval – pótolni.

Az  előttünk  álló  tervekről: A  jelenleg  is  készülő  június-júliusi  összevont  lapszámban

elkezdjük a 200 éve született Kiss János pápai teológiai tanár életművét feldolgozni, ugyanakkor a

nyári lapszámokban igyekszünk minél több öregdiákot megszólaltatni. Jó volna egy tanévértékelő



anyagot is megjelentetni az augusztusi lapszámban. Szeptemberben a lelkészképzés témáját járjuk

körül, az októberi lapszámban a reformációt, míg a novemberiben a börtönlelkészséget szeretnénk

bemutatni  interjúk,  beszámolók,  stb.  segítségével,  míg  a  decemberi  lapszám  a  szokott  módon

karácsonyi ünnepi kiadvány lesz.

A Pápai Kollégiumi Lapokról megjelent cikk:

-  Sárközi  Gergely  Antal  (2020):  Néhány  szó  a  Pápai  Kollégiumi  Lapokról In:  Dunántúli

Református Lap, 24. évf. 3. szám (2020. december), 55. oldal (ismeretterjesztő).

A  szerkesztőség  jelenlegi  állománya:  Sárközi  Gergely  Antal  főszerkesztő;  Dörömbözi  Alex

társszerkesztő.

Szeretnénk megköszönni tanáraink munkáját, mellyel lapunkat a mögöttünk lévő tanévben is

segítették.

Tisztelettel kérem jelentésem elfogadását.

Pápa, 2021. július 2.

Sárközi Gergely Antal

főszerkesztő


