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Kedves Alumni Tagunk! 
 

A központ 
megalakulása óta 
folyamatosan nőtt 

regisztrált tagjaink 
száma. A téli szünetben is 

kaptunk belépési szándékot 
hírül adó levelet, és januárban is van már 
jelentkezőnk. Ennek örülünk. Ugyanakkor 
abban is biztosak vagyunk, hogy még sok 
jövendőbeli tagunkhoz nem jutott el a hírünk. Az 
elmúlt időszakban igyekeztünk kialakítani 
azokat a kommunikációs felületeket, amelyek 
biztosíthatják a folyamatos kapcsolattartást. 
Elindult a facebook csoport és oldal, elkészült és 
hamarosan nyilvánossá válik honlapunk, és 
immár a második hírlevelünket olvashatják tagjaink. Ebben a számban Rábai 
Dávid és Kiss Csilla visszaemlékezéseit adjuk közre. Csilla a felnőttképzési 
központ által szervezett négy féléves drámapedagógia szakot végezte el, Dávid 
tanító diplomát szerzett egyetemünkön. Valószínűleg kevésbé érdeklik 
tagjainkat a regionális alumni szakmai nap szervezésével kapcsolatos 
feladataink, a Diplomás Pályakövetési Rendszer továbbfejlesztését célzó 
tevékenységünk, viszont két olyan programot is tervezünk a következő 
hónapokban, amelyekre reményeink szerint nagy érdeklődés várható. Egyik az 
alumni kirándulást, amelyet szeretnénk hagyománnyá tenni, és minden évben 
együtt tölteni egy hétvégét minél több volt diákunkkal. Az időpont és az útvonal 
legyen a résztvevők döntése, mi alternatívákat szeretnénk felkínálni. A 
közösségépítő kirándulást egyetemünk anyagi támogatásával valósíthatjuk meg. 
Erről a programunkról részletesen is beszámolunk egy külön írásban. Másik 
programunk, amely elé nagy várakozással tekintünk, a júniusra tervezett alumni 
találkozó, amelyre házastársakat és gyerekeket is szeretettel várunk. Ezen a 
napon évfolyam és szakos találkozókra, sportolásra, a régi emlékek 
felelevenítésére, közös ebédelésre egyaránt lesz lehetőség. Tavasszal tervezzük 
az öt és tíz évvel ezelőtt végzettek évfolyam találkozójának megszervezését. 
Reméljük, hogy minden olvasónk talál érdekes és hasznos információkat a 
programajánlóban is, és minél többeket köszönthetünk egyetemi 
rendezvényeinken.  

 
Dr. Hodossi Sándor, intézményi alumni felelős  

   2018/január 

  2. évf. 1. szám 
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Alumni kirándulás! 
 

De hová?  

 

Felvidékre vagy a Partiumba?  

 

Májusban vagy szeptemberben?  

 

Egyedül tagjaink döntésén múlik. A véleményeket/szavazatokat 

a facebook közösség felületén várjuk 

(https://www.facebook.com/drhe.alumni.kozosseg/).  

Három alternatív útvonal közül lehet választani. Mindhárom 

gazdag programkínálatot ajánl. Az, hogy melyik cél valósul meg 2018-

ban az kizárólag az alumni tagokon áll. Kérjük, elsősorban azok 

nyilvánítsanak véleményt, akik szívesen részt vennének az utazáson. 

Mindhárom lehetőség szombat reggeli indulást, és vasárnap esti 

visszaérkezést jelent Debrecenbe. Az utazással kapcsolatos költségeket 

teljes egészében az egyetem állja, a jelentkezőktől az önellátó étkezés 

mellett mindössze 6.000 ft/fő hozzájárulást kérünk.  

 

A lehetséges útvonalak: 

1. Kassa, Eperjes, Szepesváralja, (kb. 280 km) 

2. Nagyvárad, Királyhágó, Csucsa (kb. 170 km)  

3. Nagykároly, Szatmárnémeti, Nagybánya, Koltó (kb. 200 km) 

 

A választható időpontok:  

2018. május 26-27. 

2018. szeptember 8-9. 

2018. szeptember 15-16. 

 

Várjuk a véleményeket. A kirándulást regisztrált tagjaink 

számára szervezzük. Reméljük, ez egy újabb érv a tagság mellett! 

 

  

 Hírek 
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Tíz éve 
gyógypedagógusként 

dolgozom Debrecenben, 
egy autista óvodában, 
emellett református 
vallástanár is vagyok.  Az 

elmúlt években 
vasárnaponként gyermek 

istentiszteleteket tartottam a 
Debrecen-Füredi úti református templomban, 
később pedig a Nagytemplomban.  Mindig nagy 
örömmel töltött el, amikor 
Isten Igéjét hirdethettem a 
gyermekeknek.   

A drámapedagógiával 
már az 1990-es évek elején 
kapcsolatba kerültem, és 
több rövid képzésen is részt 
vettem – így természetessé 
vált, hogy hittanos 
foglalkozásaimba mindig 
becsempésztem kicsit belőle. 
A komoly áttörést a 2015. 
esztendő hozta meg, mivel 
ekkor érkezett el a kötelező 
pedagógus továbbképzésem 
ideje.  Kissé tanácstalan 
voltam, hogy mit is válasszak, 
mert egyszerre két lehetőség 
is fókuszba került. Az egyik a 
Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem 
drámapedagógiai képzése, a 
másik pedig a Debreceni 
Egyetem gyakorlatvezető-
mentortanár szaka volt.  
Autista óvodásokkal 
foglalkozván, a 
drámapedagógiának nem sok 
értelme lett volna, ugyanis az 
autista gyermekeknél pont 
azok a területek sérülnek, 
amelyek a drámapedagógia alkalmazásához 
szükségesek, mint például: az absztrakt 
gondolkodás, fantázia, kreativitás.  

Az eszem ezért a mentor szakirány felé 
húzott, miközben a szívem a drámapedagógiai 
képzés felé. Végül szerencsére a szívemre 
hallgattam. Életem nagyon szép és meghatározó 
része lett a drámapedagógiai szakképzés. 
Felejthetetlen élményekben volt részem ez alatt a 
két év alatt. Nagyon értékes emberekkel 
kerülhettem kapcsolatba mind tanáraim, mind 
évfolyamtársaim személyében.  

 
 

 
 

A tanulmányi osztály dolgozói nemcsak, hogy 
mindig időben és pontosan tájékoztattak 
bennünket mindenről, de kicsit még anyáskodtak is 
felettünk, szívükön viselvén dolgainkat. Oktatóink 
amellett, hogy hatalmas szakmai tudással 
rendelkeztek, bátran állíthatom, hogy 
Emberségből is kitűnőre vizsgáztak! Sokat 
tanultam tőlük szakmailag és magánemberként 
egyaránt.  

A képzés ideje alatt sokat fejlődött a 
személyiségem, amit az életem pozitív változásai is 

tükröznek. Sokkal 
magabiztosabb vagyok, és 
könnyebben belevágok új 
dolgokba. A tanulmányaim 
befejezése óta valahogy 
megváltozott a világ 
körülöttem, talán 
színesebb lett egy kicsit 
minden, én magam is. Ezt 
környeztem is észrevette, 
és napról-napra vissza is 
tükrözte. Mindig 
szeretettel és hálával 
fogok gondolni 
tanáraimra, és nagyon 
büszke vagyok, hogy a 
Debreceni Református 
Hittudományi Egyetem 
hallgatója lehettem.  

Be kell vallanom, 
nekem nagyon hiányoznak 
a tanulással és aktív 
gyakorlatokkal töltött 
hétvégék, az önfeledt 
nevetések, az együtt 
megélt katarzisok, és azok 
a lányok, akikkel sikerült 
egy közösségé 
kovácsolódnunk. Amikor 
munkánk és időnk engedi, 
találkozunk egymással, 

mert életre szóló barátságok is alakultak köztünk.  
 A képzés befejezése után ráadásként egy 

csodálatos fordulat köszöntött be az életemben: 
lehetőséget kaptam, hogy hitoktatást végezzek a 
Debrecen-Nagyerdei Egyházközséghez tartozó 
iskolákban. Ezzel nemcsak egy nagy álmom vált 
valóra, hanem az is újra bebizonyosodott 
számomra, hogy érdemes volt a szívemre hallgatni, 
mert Isten táplálta bele vágyaimat, beteljesítvén 
azt! Legyen dicsőség Neki ezért! 
 

Kiss Csilla Enikő  

 Visszatekintés 
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Jómagam 2010 és 

2014 között tanultam a 

Kölcsey Ferenc 

Református Tanítóképző 

Főiskolán, később pedig a 

Debreceni Református 

Hittudományi Egyetemen, 

ahol tanító szakon a testnevelés, illetve az ember és 

társadalom műveltségterületeken végeztem. A 

képzés elvégzése után ugyanabban az évben 

felvételt nyertem a Debreceni Egyetem 

Neveléstudományi MA képzésére, ahol 2016-ban 

szereztem 

mesterszakos diplomát 

nevelési és oktatási 

kutatások szakirányon. 

Jelenleg a Debreceni 

Egyetem Humán 

Tudományok Doktori 

Iskola Nevelési-és 

Művelődéstudományi 

Doktori Programjának 

vagyok a másodéves 

doktorandusz 

hallgatója, 

mindemellett a 

Debreceni Egyetem 

hajdúböszörményi 

Gyermeknevelési és 

Felnőttképzési Karának 

főállású tanársegéde.  

Azt gondolom, 

hogy az eddigi 

pályafutásom 

szempontjából is 

elengedhetetlen volt a 

tanítói alapszakon 

megszerzett tudás. A képzés alatt rendkívül széles 

és mély pedagógiai ismereteket szereztünk az 

akkori oktatóinknak köszönhetően, akik 

igyekeztek a négy év alatt minden olyan elméleti és 

gyakorlati tudást átadni nekünk, amellyel 

felkészülten tudhattunk elindulni a tanítói 

pályánkon. Én egy másik utat választottam, hiszen 

egyből mesterszakra jelentkeztem és abban az 

évben el is kezdtem azt, ezáltal nem a szakmában 

helyezkedtem el. Viszont azt gondolom, hogy a 

mesterszakra való bejutás, boldogulás és a későbbi 

végzés feltétele volt, hogy az alapszakos 

tanulmányaim alatt sikerült stabil és releváns 

tudásra szert tennem. A mesterszakon 

gyakorlatilag tovább mélyítettük leginkább a 

pedagógiai irányultságú ismereteinket, amely 

pedig a doktori iskolára volt hivatott felkészíteni 

bennünket.  

Véleményem szerint a Debreceni 

Református Hittudományi Egyetem Tanítóképzési 

Karán minden feltétel adott ahhoz, hogy mély és 

releváns tudást szerezzenek az ottani hallgatók 

akár a tanítói 

pályafutásukhoz, 

akár a további 

mesterszakos 

tanulmányaikhoz. 

Mindkettő út jó 

választás lehet az 

egyén számára, 

hiszen tanítóként 

felkészülten, 

szakmailag jól 

megalapozottan 

tudják elkezdeni a 

pedagógusi 

pályafutásukat, akik 

viszont a 

továbbtanulást, a 

további képzést 

választják, azok 

pedig nagyon erős 

és széleskörű 

alapismeretekkel 

rendelkezhetnek a 

végzésük után, 

amelyet a 

mesterképzésen is hatékonyan tudnak majd 

alkalmazni. Mindezen ismeretek figyelembe 

vételével melegen ajánlom a Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem tanítói alapszakos 

képzését, amely nem véletlenül emelkedik ki a mai 

napig az ország tanítóképzői közül és méltán van 

élmezőnyben továbbra is a pedagógusképzésben. 

 

Rábai Dávid 

 
  

 Visszatekintés 
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2017-12-02 

  

2018-02-09 16 óra 

Viola Judit: Sasok a viharban II. kötet 

– Sűrűsödnek a fellegek - 

könyvbemutató 

Tisztelettel hívunk minden érdeklődőt a 

Tiszántúli Református Egyházkerület és a 

Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

által szervezett könyvbemutatóra. 

Időpont: 2018-02-09 16 óra 

Helyszín: DRK Kistanácsterem (4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 

I. emelet) 

Program: A megjelenteket dr. Fekete Károly, a Tiszántúli 

Református Egyházkerület püspöke köszönti. A kötetet 

bemutatja, és az írónővel beszélget Dr. Hodossi Sándor, a 

DRHE docense. 

Közreműködnek: Béke Csaba és Iván Emese Vivien. 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

2018-02-15 

Mesterképzési lehetőség tanító szakosoknak 

A Debreceni Egyetem Neveléstudományi 

mesterképzésében két év alatt MA diplomát kínál. 

Államilag finanszírozott képzés keretében 

folytathatja tanulmányait!  Az Ön számára ez azzal a 

további előnnyel jár, hogy a mesterképzésre építve 

60 kredittel középiskolai tanári végzettséget is 

szerezhet. Diplomaszerzés után oktatási 

intézmények vezetői munkakörei és a doktori képzés 

felé nyitnak utat ezzel az Ön számára! Segítő-fejlesztő 

vagy oktatáskutató szakirányon egyaránt végezhető! 

További információk és jelentkezés: felvi.hu 

Jelentkezési határidő: 2018-02-15  

 Programok 

Kedves Alumnusok! 

 

Szeretnénk egy nagy közös vállalkozást indítani! Célunk egy olyan fotógaléria kialakítása az új honlapunkon, 

amely a volt hallgatóink egyetemünkkel kapcsolatos fényképen megörökített emlékeit tartalmazza majd. 

Bízunk benne, hogy aki rendelkezik olyan fotóval, amelyet szívesen megosztana velünk, az elküldi számunka 

az alumni@drhe.hu email címre! Reméljük, hogy egyre többen kedvet kapnak majd a galéria bővítéséhez, és 

így közösen egy különleges emléktárat alakíthatunk ki. 

 

Előre is köszönjük a segítséget: 

Az Alumni Központ munkatársai 

 

 

mailto:alumni@drhe.hu

