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Ami épít
„...ne folytassanak haszontalan szóharcot
a hallgatók romlására” (2Tim 2,14).
Mi a reformáció? Forradalmi, újító
mozgalom? Protestálás, tiltakozás valamivel szemben? „Csak azért sem”-féle
kuruckodás? Aki a reformáció korabeli történetét ismeri – például a Kálvin Kiadónál megjelent könyvekből
–, könnyen rájöhet, hogy egyik sem
igazán. A lázítás, rombolás vádját a
reformátorok mindig visszautasították, hitvallásaikban, írásaikban és
tevékenységükben egyaránt ezt igyekeztek cáfolni egy távolról sem békés
és nyugodt világban. Ők az egyház és
a társadalom javát, épülését, békéjét
keresték és remélték az evangéliumi
(újra)felismerések alapján. A reformáció ünnepéhez közeledve nekünk, akik
ma keressük az evangéliumi keresztyénség megélésének és küldetésének
lehetőségeit, szintén nem merülhet ki
ez a törekvésünk a puszta dacban, felekezeti küzdelmekben, tiltakozásban,
önmagáért való változtatásokban és
átalakításokban.
Jellemző a reformáció egészére, de
Kálvinra különösen is, amit az idézett
újszövetségi szakasz magyarázatához
fűz a reformátor: „Félre hát mindenféle
spekulációval, sutba mindennel, ami nem
jár semmiféle építéssel!” Kálvin egész
írásmagyarázatára és teológiájára
jellemző, hogy összhangban van Pál
egyik gyülekezetépítési kulcsszavával:
mindig arra törekedett, ami épít. Ahe2

lyett, ami rombol, és ahelyett, ami hiábavaló, üres, puszta szócséplés.
Mi jellemzi ma egyházi életünket?
Mi jellemzi tudományos életünket? Mi
jellemzi a közéletet? Mi jellemzi a gyülekezeteinket, istentiszteletünket, családi és magánéletünket? Nem könnyű
kérdések ezek a reformáció fényében
sem, hát még a Szentírás világosságában.
A hiábavalóság, üresség, önmagáért
valóság éppolyan romboló tud lenni,
mint az, amikor valaki szándékosan
valaminek vagy valakinek a pusztítására, rombolására törekszik. A reformáció öt évszázaddal ezelőtt segített újra
megérteni az evangéliumból, hogy
mindig azt kell keresnünk, ami épít.
Kétségtelen: ha romos a ház, bontani
és takarítani kell ahhoz, hogy azután
építhessünk. De az is kétségtelen, hogy
rombolni sokkal könnyebb, mint építeni. Egy szavunkkal, át nem gondolt
gesztusunkkal megbántani valakit
könnyebb, mint ezer szóval és tettel
helyrehozni a sérelmet. Hiábavaló vitákkal, ellenséges és gyanakvó szemlélettel könnyebb megmérgezni egy
közösséget, mint azután helyrehozni,
újjáépíteni, gyógyítani.
Az építés közös feladatunk, közös
küldetésünk. És ami több: hisszük,
hogy Isten az, aki épít. Kívánjuk, hogy
könyveink is ebben lehessenek segítségül.
Galsi Árpád
igazgató
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Újdonságaink a reformáció ünnepére
Martin H. Jung
Melanchthon és kora
Fordította: Koczó Pál
B/5; 172 oldal; keménytáblás; 2200 Ft
Philipp Melanchthon (1497–1560) a reformáció megkerülhetetlen alakja. Élete és életműve átfogja a reformáció történetét. Személye összekötő kapocs Luther és Kálvin között.
Nemcsak Németországra volt hatással, hanem Európa sok
más országára, többek között Magyarországra és Erdélyre is.
Személye és életműve, hatása egyaránt fontos az evangélikus
és református reformáció szempontjából.
A Kálvin Kiadó reformátorokat bemutató sorozatának újabb
bb kötetéből Kálvin,
Zwingli és Bucer után most végre a magyar olvasóközönség is jobban megismerheti Melanchthont Martin H. Jung segítségével, aki a téma szakértőjeként naprakész
tudományos megalapozottsággal, de közérthetően és tömören írja le a reformátor
életét és művét, személyén keresztül a reformáció folyamatát, fontosabb eseményeit.

R EFORMÁTOROK

ÉLETÉT BEMUTATÓ KÖNYVEINK:

Ulrich Gäbler
Huldrych Zwingli
Bevezetés életébe és munkásságába
B/5; 190 oldal; keménytáblás; 1900 Ft

Martin Greschat
Martin Bucer
Egy reformátor és a kor, amelyben élt
Fordította: Koczó Pál
B/5; 336 oldal; keménytáblás; 2900 Ft

Huszár Pál
Kálvin János
Élete, teológusi, reformátori
és egyházszervezői munkássága
B/5; 224 oldal; keménytáblás; 1800 Ft
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Újdonságaink a reformáció ünnepére
S
Szabó
András
A rejtőzködő bibliafordító – Károlyi Gáspár
F
Fr/5; 164 oldal; keménytáblás; 1400 Ft
K
Ki volt Károlyi Gáspár?
Nagyon keveset tudunk róla: úgy tűnik azért, mert szánd
dékosan a háttérbe vonult. Még neve írásmódja sem biztos:
n
nem tudjuk, hogy a bibliakiadások címlapjának higgyünk-e,
aamelyek a 17. század vége óta „Károli”-ként nevezik meg,
vvagy gönci szobrának feliratát vegyük alapul, ahol „Károlyi”
o
olvasható?
A nehézségek ellenére mégis van mire támaszkodni, mivel a 19. század végének kutatása összegyűjtötte a legalapvetőbb adatokat; a vizsolyi
Biblia megjelenésének háromszázadik, háromszázötvenedik és négyszázadik évfordulója pedig ébren tartotta a tudomány, illetve a szélesebb közvélemény érdeklődését. A 20. század végén és a 21. század elején új források is előkerültek, s ez
lehetővé teszi, hogy minden eddiginél alaposabb képet kaphassunk a „rejtőzködő
bibliafordítóról”.
A SZERZŐ MÁSIK, NÁLUNK MEGJELENT KÖNYVE:
„
„Téged
Isten dicsérünk”
Bocskai
István, Erdély és Magyarország fejedelme
B
Fr/5;
192 oldal; keménytáblás; 1350 Ft
F
Péter Miklós
Genﬁ Gyülekezeti Rendtartás
Fordítás és magyarázat
A/5; 84 oldal; kartonált; 1100 Ft
Miután Kálvint 1541-be
1541-ben visszahívták Genfbe, visszatérését
követően igen rövid idő alatt született meg és fogadták el ezt
a gyülekezeti „rendtartást”. A reformátor által összeállított
egyházjogi mű szabályozza a négy egyházi hivatal viselőinek
– lelkészek, doktorok, presbiterek és diakónusok – kiválasztását, beiktatását és szolgálatát, kitér az esketés, keresztelés,
ázfegyelem témájára
temetés kérdéseire, illetve a gyakran idézett úrvacsora és egyházfegyelem
is. Péter Miklós lelkész-egyháztörténész elemzése áttekintést ad a szöveg megszületéséről, és árnyalja a Genfről és Kálvinról kialakult ismereteinket. A Rendtartás
nem igényli magának az „örök időkre” szóló érvényességet, de a felvetett kérdéseknek a Szentírás megvilágításába helyezése és az adott körülmények közötti felelős
kezelése nagyszerű példa a késő utókornak is.
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Új könyvünk a jegyespárokat segítőknek
Szarka Miklós
Házasságra felkészítő beszélgetések
Útmutató lelkipásztoroknak és segítőknek
A/5; 180 oldal; kartonált; 2500 Ft
Az esküvőre vagy a házasságra kell többet készülni? Az ünneplés megszervezése sok időt, pénzt és energiát igényel, de
vajon fordítanak ma a párok legalább ennyi ﬁgyelmet arra,
hogy a házasságukra készüljenek? Sok házasság már az első
éveiben válságba jut, ezért az előre gondolkozás megelőzés,
és a párkapcsolatról való beszélgetés a harmonikus együttélés
záloga lehet.
Szarka Miklós arra hívja a lelkészeket és az egyházi segítőket, hogy ne csak az
esküvőre, hanem a házasságra készítsék fel az őket felkereső párokat. Hozzáállásukkal, magatartásukkal és szakmai felkészültségükkel ajánljanak a hozzájuk érkezőknek egy pásztori, lelkigondozói jellegű, segítő kapcsolatot, amely akár az esküvő
után is folytatódhat. A könyvben olvashatunk többek között a párkapcsolat „anatómiájáról”, a leválási folyamatról, a párválasztási motívumokról, a lehetséges válsághelyzetekről, az intim viselkedéskultúráról, a pár spirituális életéről és az előkészítő
beszélgetések teológiai hátteréről.
A SZERZŐ KORÁBBI, KIADÓNKNÁL KAPHATÓ KÖNYVE:

Fotó: Kalocsai Richárd

Szarka Miklós
Hatszemközt
Égető kérdések – éltető válaszok
A/5; 156 oldal; kartonált; 990 Ft
A kötetben a szerző pasztorális tapasztalatainak egy részét
osztja meg az olvasókkal. A gyermekvárás, az egyszülős család, az életfontosságú döntések meghozatala mellett még
sszámos nehéz helyzetről olvashatunk.
Minden eset összefonódik egy bibliai
M
igével és annak magyarázatával, amely
ig
megoldást mutat a nehéz élethelyzetekm
ben. A könyvet ajánljuk segítő szakembereknek,
b
k k éés azoknak
k k
iis, akik maguk küszködnek lelki, életvezetési kérdésekkel.
Szarka Miklós református lelkész, pár- és családterapeuta, a
S
Református Házasság- és Családsegítő Szolgálat elindítója,
R
munkatársa és vezetője 1990–2010 között.
m
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Bibliai ismeretterjesztés, nagy betűs Biblia
S
Szombathy
Gyula
Állatok a Bibliában
Á
AK/40; 112 oldal; kartonált; 900 Ft
A
Szombathy Gyula könyve azoknak kíván rövid és könnyen értS
hető áttekintést nyújtani, akik mindennapi bibliaolvasásuk soh
rrán gyakran találkoznak állatokkal a Szentírás lapjain. Ezek
aaz állatok nem mindig csak önmagukat „képviselik”, gyakran
nyernek szimbolikus vagy költői értelmet; megszemélyesítenek
n
eegy-egy gondolkodásmódot, egy-egy jellemvonást. A szerző a
ttapasztalt gyülekezeti lelkipásztor gyakorlatiasságával válasszolja meg régóta magunkban hordozott vagy eddig soha fel
nem tett kérdéseinket a Biblia egy-egy olyan titokzatos szereplőjével kapcsolatosan,
mint a farkas, a bárány, a kígyó vagy az oroszlán.
Az egyes állatokat jellemző leírások először a Reformátusok Lapjában jelentek meg
folytatásban, majd a szerző magánkiadásában. Ez a könyv a korábbi anyag átdolgozott, jelentősen kibővített kiadása.
Takács Béla
Mesterségek és foglalkozások a Bibliában
A/5; 168 oldal; kartonált; 480 Ft
A Szentírásban található sokféle foglalkozás és mesterség,
s maga a Biblia is „arra tanít, hogy az embernek dolgoznia
kell, de arra is ﬁgyelmeztet, hogy a munka eredményéért
hálát kell adni...” A számos képpel és graﬁkával illusztrált
ismeretterjesztő könyv nemcsak informál azokról a mesterségekről, amelyekről a bibliát forgatók nap mint nap
találkoznak, hanem felvillantja azok
kor-, kultúr- és egyháztörténeti jelentőségét
is.
k
ségét is
Nagy betűs Biblia
N
Revideált Károli-fordítás (1908)
R
A/4; 1200 oldal; keménytáblás; 6000 Ft
A
Újra kapható a revideált Károli-fordítás nagy betűs forÚ
mában, amely egyrészt a csökkentlátóknak megkönnyíti a
m
bibliaolvasást, másrészt egy esztétikus, az úrasztalára illő
b
bibliakiadás.
b
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Wolfgang Huber
Az egyház korszakváltás idején
Társadalmi átalakulás és az egyház
megújulása
A/5; 300 oldal; kartonált;
1800 Ft 900 Ft
A szekularizáció, az értékváltás és pluralizálódás társadalmi tényezőit a német
teológus professzor reformeri perspektívában vizsgálja, hogy így rajzolja meg a
jövendő egyháza képének alapvonásait.
Szilágyi-Bartus Ferenc
Saul király
Fr/5; 144 oldal, kartonált; 590 Ft 295 Ft
Ebben a bibliai regényben egy történelmi korrajz bontakozik ki előttünk, miközben az ismert bibliai történeteket a
hiányos híradásoknak köszönhetően az
írói képzelet izgalmas cselekménnyé szőve újszerűen, mégis szépen tárja elénk.
Dizseri Eszter
Fülep Lajos élete
B/5; 312 oldal; keménytáblás;
1900 Ft 950 Ft
Az író-ﬁlozófus-művészettörténész-kritikus-református lelkész életrajza.
A kötetből megismerhetjük, hogyan
gondolkodtak róla a kortársak, kutatói

Kálvin Téka

20 év – 20 könyv: újabb öt könyv féláron
A Kálvin Kiadó húszéves évfordulójának alkalmából újabb öt kiadványnyal bővült féláras kínálatunk. Az alábbi, 2002–2007 között megjelent
könyveinkből is 2012. december 31-ig vásárolhatnak kedvezményesen.
(Az akcióban érintett többi kiadványt keresse honlapunkon, vagy a Kálvin Téka korábbi számaiban.)

és tanítványai, és hogyan gondolkodott
önmagáról, életéről, feladatáról.
George A. F. Knight
VAGYOK – ez a nevem
A Biblia Istene és az emberi vallások
A/5; 112 oldal; kartonált; 1200 Ft 600 Ft
Egy keresztyénnek addig nem szabad a
„világvallások keresztyén megközelítésével” foglalkoznia, amíg a saját teológiáját át nem gondolta. Teológiáját pedig
a más vallásúakkal való szoros barátság
egyedi helyzetében kell kialakítania –
írja a szerző.
Németh Balázs
„...Isten nem aloszik, rejánk pislong...”
Református életforma kialakítása a folyamatosság és a változások közepette –
a 16. századi Magyarország mint példa
A/5; 348 oldal; kartonált; 1900 Ft 950 Ft
Az Ausztriában élő református lelkipásztor-szerző a magyar reformáció
történetét felvázolva érzékelteti, hogy a
kálvinista életvezetés, a gyakorlati magatartásformák milyen módon hatottak
és hatnak ma is közösségi életünkre.
Részletes és tanulságos képet ad arról is,
hogy mivel gazdagította a magyar reformáció az összeurópai kultúrát.
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Pályázatok
K IADÓNK

PÁLYÁZATOT HIRDET SZERZŐK SZÁMÁR A KÉT K ATEGÓRIÁBAN

1. Prózai művek
A pályázat célja: Olyan magyar nyelven írt elbeszélő művek (novella, mese,
kisregény, regény stb.) megalkotása, amelyek igényes irodalmi formában reflektálnak a (református) keresztyén hit és élet egyes elemeire.
Pályadíjak: A nagyobb terjedelmű műfajok esetében az első helyezett 300 000
Ft, a második helyezett 200 000 Ft, a harmadik 100 000 Ft díjazásban részesül. A kisebb terjedelmű műfajok esetében az első helyezett 150 000 Ft,
a második 100 000 Ft, a harmadik 50 000 Ft díjazásban részesül. (A pályadíjak bruttó összegek.)
Elbírálás: A Kálvin Kiadó Könyvkiadói Bizottsága a beküldött pályaműveket
szakértő lektorok bevonásával bírálja el.
Határidők: A pályaművek beadási határideje 2012. december 21. A Bizottság a
pályaműveket 2013. május 31-ig elbírálja, és kihirdeti a pályázat eredményét.
2. Rövid, közérthető, hitébresztő és hitépítő írások
A pályázat célja: Olyan magyar nyelvű, rövid terjedelmű írások (szóközökkel
kb. 40 000–80 000 karakter) megalkotása, amelyek közérthetően, tömören,
de igényesen fogalmazzák meg a mai ember számára a református keresztyén hit és élet fontos témáit, hitébresztő-evangelizáló, missziói, illetve hitépítő céllal.
Pályadíjak: Az első helyezett 150 000 Ft, a második 100 000 Ft, a harmadik
50 000 Ft díjazásban részesül. (A pályadíjak bruttó összegek.)
Elbírálás: A Kálvin Kiadó Könyvkiadói Bizottsága a beküldött pályaműveket
szakértő lektorok bevonásával bírálja el.
Határidők: A pályaművek beadási határideje 2012. december 21. A Bizottság a
pályaműveket 2013. május 31-ig elbírálja, és kihirdeti a pályázat eredményét.
A pályázás módja mindkét pályázatnál: A benyújtani kívánt kéziratot papíralapon és elektronikus adathordozón kell beküldeni a Kálvin Kiadó címére:
1113 Budapest, Bocskai út 35. Az elbírálás anonimitása érdekében a kéziraton és az adathordozón nem szerepelhet a szerző neve.
Ha pályázni kíván, feltétlenül olvassa el a pályázatok teljes szövegét a honlapunkon: www.kalvinkiado.hu!
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GYŰJTÖK AZOKHOZ , AKIKET ÖSSZEGYŰJTÖTTEM!”

Ézsaiás (56,8b) így foglalja össze az Úr „missziói munkatervét”. Hálásak vagyunk,
hogy ebbe a munkába kaptunk meghívást mi is: a magyar nyelvű Biblia és annak
teljesebb megértését segítő könyvek kiadóiként és terjesztőiként erre szegődhettünk!
Hálával adunk hírt arról, hogy ezen az aszályos nyáron sem hagyott bennünket
Urunk munka nélkül, számos konferencián, találkozón megteríthettük könyves
asztalunkat – ahogy tapasztaltuk – a résztvevők örömére, megelégedésére. Csak
röviden felsorolva, merre is járt a Kálvin Kiadó karöltve a Magyar Bibliatársulattal: REND – Református Egyházi Napok Dunántúl (Székesfehérvár); Konﬁ+ Konferencia (Balatonszárszó); Református Doktorok Kollégiuma Közgyűlése (Révkomárom,
Felvidék); Királyhágómelléki Református Presbiteri Szövetség VIII. Konferenciája (Hadad, Partium). Ott voltak bibliáink a budapesti Deák téren harmadszor megtartott Pünkösdi bibliaolvasáson és a IX. Szélrózsa – Országos Evangélikus Ifjúsági
Találkozón (Fonyódliget). A fenti missziói tervhez híven eljutottunk egyházunkon
kívüli alkalmakra is, mint az ökumenikus szervezésű I. Keresztény Filmszemle (Budapest), a Keresztény Orvosok Magyarországi Társasága XVI. Országos Konferenciája
(Kecskemét), valamint az Ünnepi Könyvhét hagyományosan nagyszabású fővárosi
rendezvénye.
Reménységünk az marad a ránk elkövetkező hónapokra nézve is, hogy nem
volt hasztalan elmennünk a fölsorolt alkalmakra, és sikerült s majd eztán is még
többeket sikerül összegyűjteni, hogy Isten igéjének olvasói, országának „művelt”
polgárai legyenek a nálunk vásárolt könyvek által.
Fodor Csaba

K EDVEZMÉNYES

Kálvin Téka

Hírek, események
„M ÉG

KÖNYVVÁSÁROK AZ ŐSZ FOLYAMÁN

• Október 5. péntek – Könyvvásár a KRE Református Tanítóképző
Főiskolai Karán (Nagykőrös, Hősök tere 5.)
• Október 18. csütörtök – Könyvvásár az Evangélikus Hittudományi
Egyetemen (Budapest, Rózsavölgyi köz 3.)
• November 9–11. péntek–vasárnap – XII. Győri Könyvszalon
a Győri Nemzeti Színházban (Győr, Czuzor Gergely utca 7.)
• November 18. vasárnap – Gyülekezeti könyves vasárnap a DebrecenKossuth utcai református gyülekezetben (Debrecen, Kossuth utca 65.)
• December 7–8. – Keresztyén Könyvvásár a Lónyay Utcai Református
Gimnáziumban (Budapest, Kinizsi u. 1–7.)
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SZÉLRÓZSA
A Magyar Bibliatársulat a kilencedik Országos Evangélikus Ifjúsági Találkozón sokszínű
go
programmal fogadta a Lehetőségek Piacára
pr
látogató résztvevőket. A Bibliatársulat önkénlá
tesek bevonásával a jelenleg is folyó bibliarevíte
ziós munkára hívta fel a ﬁgyelmet. A résztvezi
vők megismerhették és meg is vásárolhatták a
vő
Bibliatársulat és a Kálvin Kiadó kiadványait,
Bi
részt, bibliaolvasási szokásokat felmérő kérdőívet
kreatív foglalkozásokon vehettek részt
és a Bibliatársulat munkájával kapcsolatos kérdéseket válaszolhattak meg, ezzel is
segítve a munkánkat. A kisebbek rajzolhattak és bibliai játékokban vehettek részt.
Egyik munkatársunk így foglalta össze a hét tapasztalatát: „A legnagyobb élmény
a számomra az volt, hogy voltak olyan érdeklődők, akik többször is megfordultak a
Bibliatársulat asztalánál, hogy többet megtudhassanak a készülő új Bibliáról.” Fényképes beszámolónk a honlapunkon is megtekinthető: www.bibliatarsulat.hu.

BIBLIÁK AT

A KILENCEDIK OSZTÁLYOS DIÁKOKNAK !

Ebben az évben a Bibliatársulat is csatlakozott a Magyar Református Egyház Generális Konventjének Bibliaprogram nevű kezdeményezéshez, amelynek fő célkitűzése
volt, hogy új fordítású bibliákat juttassanak el a Kárpát-medencei református oktatási intézmények kilencedikes diákjaihoz.
A református iskolák országos évnyitóján, Kunhegyesen néhány kilencedikes
diáknak szimbolikusan is átnyújtottak egy-egy Bibliát a Bibliatársulat és a Kálvin
Kiadó képviselői. Azóta már minden református kilencedikes kézhez kapta a Kárpát-medencei Református Közoktatási Alap és a
Magyar Bibliatársulat ajándékát, egy új fordítású
Szentírást.
Tagegyházaink közül az evangélikus, a metodista és az unitárius egyházak is éltek a támogatóink nyújtotta lehetőséggel: az Evangélikus Egyház
által idén átvett intézményekben például Nyíregyházán, Kiskőrösön, Mezőberényben és Szarvason
is kaptak egy-egy Bibliát a kilencedikesek. Az
akció keretében összesen a Bibliatársulat részéről
2 088 748 Ft értékben 1246 Biblia talált gazdára.
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Fotó: Barcza János
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A Magyar Bibliatársulat hírei

Kálvin
Kál
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Bemutatkozik a Két Egér Könyvesbolt
A Két Egér Könyvesboltot
2009-ben nyitottuk meg. Csak
gyerek- és ifjúsági könyvekkel
foglalkozunk. Az elmúlt évtizedben minden korábbinál nagyobb számban jelentek meg
gyerekkönyvek Magyarországon. Ez lett a könyvkiadás sikerágazata. Mi megpróbáltuk
ebből az óriási felhozatalból az
igényesebb kiadványokat kiválogatni.
Az eredmény meggyőző: ha
a kapható gyerekkönyvek minőségét nézzük, mindenképpen jó ma gyereknek
lenni! A könyvek mellett árusítunk – főként gyerekkönyv-illusztrátorok által készített – nyomatokat, képeslapokat, designtárgyakat. Korlátozott számban játékokat is tartunk: itt előnyben részesítjük a Magyarországon kézimunkával készült
darabokat.
Mivel a bolt a Ráday utcában félúton található a Kálvin tér és a KRE Hittudományi Kar között, ezért egyértelmű volt, hogy itt a helye nálunk a Kálvin Kiadó
minden gyerekkönyvének, de a kínálatot igyekszünk bővíteni más protestáns és
katolikus kiadók gyerekeknek szóló kiadványaival is.
A boltban a hasonló helyeken megszokott könyvbemutatók és felolvasások mellett rendszeresen nyílnak kiállítások illusztrátorok munkáiból. Szombat délelőttönként művészeti foglalkozásaink vannak óvodásoknak és kisiskolásoknak. Hétköznap délutánonként a kisebbek (persze szüleikkel) Ringatóra, a nagyobbaknak
kreatív foglalkozásokra jöhetnek.
Nézzenek be hozzánk!
Vörös Júlia
boltvezető
Két Egér Könyvesbolt
1092 Budapest, Ráday u. 20. • Telefon: 06-1-210-4486
E-mail: keteger@keteger.hu • Honlap: keteger.hu
Kiadványaink teljes választékával,
kedvező vásárlási és szállítási feltételekkel éjjel-nappal várjuk olvasóinkat
az interneten!

www.kalvinkiado.hu
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Egyházi partnereink a Tiszántúlon • Őszi vásár •
Könyvesboltjaink
Forrás Könyvesház
4700 Mátészalka, Szalkai László u. 17.
Telefon: 06-20-411-6026
E-mail: forraskonyveshaz@gmail.com
Református Könyvterjesztés
4761 Porcsalma, Szabadság tér 26.
Telefon: 06-44-576-002
E-mail: korcsa@gmail.com
Titus Hitéleti Alapítvány
4516 Demecser, Kálvin tér 1.
Telefon: 06-42-233-103
E-mail: titus@titus.hu
Pro Credo Keresztyén Könyvesbolt
4400 Nyíregyháza, Színház u. 12.
Telefon: 06-42-411-557
E-mail: procredo@axelero.hu
Nagytemplomi Református Könyvesbolt
4026 Debrecen, Piac u. 4–6.
Telefon: 06-52-418-886

Református Könyvesbolt
5200 Törökszentmiklós, Kutas Bálint u. 3.
Telefon: 06-56-392-495
Kálvin Antikvárium
6800 Hódmezővásárhely, Kálvin tér 7.
Telefon: 06-62-239-957
E-mail: kalvinantikvarium@invitel.hu
Korda Könyvkereskedés
6720 Szeged, Aradi vértanúk tere 2.
Telefon: 06-62-426-617
E-mail: kordaszeged@gmail.com
Szegedi Clarisseum Alapítvány
6721 Szeged, Kálvin tér 2.
Telefon: 06-62-425-336
E-mail: kalvinter@reformatus.szeged.hu
Szent Gellért Egyházi Kiadó
Telefon:06-62-441-160
Webáruház: www.egyhazikonyvek.hu
E-mail: rendeles@egyhazikonyvek.hu

Őszi vásár a Kálvin Kiadónál
2012. november 5-től december 7-ig 40–60%-os árengedmény!
A részletekről érdeklődjön boltjainkban,
vagy nézze meg megújult honlapunkat: www.kalvinkiado.hu

KÖNYVESBOLTJAINK BUDAPESTEN
KÖZPONTI RAKTÁR ÉS PROTESTÁNS
KÖNYVESBOLT
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Nyitva tartás: H–P: 9–15.30 óráig
Mobil: 30/2767343
Tel.: 06-1-386-8267/105 mellék
Fax: 06-1-386-8267/106 mellék

R EFORMÁTUS (ZSINATI)
KÖNYVESBOLT
1146 Budapest, Abonyi utca 21.
Nyitva tartás:
H–Cs: 9–16.00, P: 9–15.30 óráig
Tel.: 06-1-220-6626

Kiadja a Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója • 1113 Budapest, Bocskai út 35.
www.kalvinkiado.hu • kalvin.kiado@kalvinkiado.hu • facebook.com/kalvin.kiado
Felelős kiadó: Galsi Árpád igazgató
Nyomtatta és fűzte a Kaposvári Nyomda Kft. 2012-ben – 120858
Felelős vezető: Pogány László igazgató

