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Kedves Alumni Tagunk! 
 

Második hírlevelünk megjelenése óta több 

programnak is szervezője, házigazdája volt 

egyetemünk alumni központja. Március elején 

szerveztük meg az öt éve végzettek találkozóját. Ezen 

az alkalmon a volt tanítóképzős hallgatók gyűltek össze, 

a hitéleti képzésben végzettek áprilisban tartják évfolyamtalálkozójukat. 

A találkozóról két résztvevő beszámolóját közöljük ebben a 

hírlevelünkben. Március 20-án lezárolt a szavazás az alumni kirándulás 

helyszínéről és időpontjáról. Tagjaink döntése értelmében szeptember 

15-16 között a Felvidéket fogjuk meglátogatni, a Kassa, Eperjes, 

Szepesváralja, Lőcse útvonalat járjuk be. Ezúton ünnepélyesen megnyitjuk 

a kirándulásra való jelentkezés lehetőségét. A jelentkezések alakulása 

nyomon követhető lesz a Facebook segítségével. Március 22-én Alumni-

DPR szakmai napot tartottunk, amelyre határon belülről és kívülről is 

hívtunk olyan vendégeket, akik valamely felsőoktatási intézményben 

foglalkoznak diplomás pályakövetéssel, illetve alumni közösség 

szervezésével. Derényi András felsőoktatási szakértő tartott előadást, 

amelyet a nyolc intézményt képviselő vendégek konzultációja követett. 

Erről is közlünk részletes tudósítást. Mostani számunkban két mentorunk, 

Üsth Jutta és Szabó Pál mutatkoznak be. Ebben a tanévben még két 

nagyobb szabású rendezvényt tervezünk. Május 5-én várjuk a 10 évvel 

ezelőtt végzett hallgatókat évfolyamtalálkozóra, valamint júniusban egy 

közös alumni napot szervezünk egyetemünk területén. Ezen minden volt 

diákunk részvételére számítunk családjukkal együtt. A közös ebéd köré 

szerveződő programban sokféle meglepetéssel készülünk alumni tagjaink 

számára. Örömteli fejlemény, hogy a facebook csoportunk látogatottsága 

folyamatosan növekszik, regisztrált tagjaink száma március végén elérte a 

230 főt. 
 

Dr. Hodossi Sándor, intézményi alumni felelős  

   2018/március 

  2. évf. 2. szám 
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Öt éves alumni találkozó  

2018-03-03
 

Családias és 

oldott hangulatban 

telt a Debreceni 

Egyetem 2013-ban 

abszolváltak találkozója. Ez alkalom azért is 

volt különleges, mert az egyetem 

szervezésében ez volt az első alumni 

találkozó. Egykori oktatóinkkal, tanárainkkal 

vidám történeteket idézhettünk fel. 

Megtudhattuk ők, hogyan élték meg az 

estékbe nyúló téli előadásokat. Beszámoltunk 

életünk alakulásáról, a főiskolai emlékeinkről 

és arról is, hogy mit jelentett nekünk az itt 

töltött évek a szakmai ismereteken túl. 

Később nosztalgikus kirándulást 

tettünk az egykori főiskola falai közt. Szívet 

melengető élmény volt számunkra, mert egy 

pár pillanatra újraélettük a kedves múltat. A 

találkozó végére úgy éreztük, hogy egykori 

tanáraink már kollégaként tekintenek ránk, 

hisz a beszélgetés is ez irányba terelődött el. 

Szakmai tapasztalatokkal is 

gazdagodtunk. A kiváló szervezés 

részeként,hasznos információkat kaptunk 

arra vonatkozólag is, hogy milyen 

lehetőségeket rejt még számunkra az 

Egyetem Felnőttképzési Központja. 

Megismerhettük a későbbi kapcsolattartásra 

szolgáló honlapot, a hallgatók és az egyetem 

között, illetve a volt hallgatók számára 

szervezett programokról is hallhattunk. 

Izgalommal várjuk a következő 

alkalmat, amire szívesen ismételten 

elmennénk.  

Köszönjük az kiváló szervezést 

Dr.Hodossi Sándor intézményi alumni 

felelősnek, és a találkozó helyszínéül szolgáló 

Debreceni Hittudományi Egyetemnek.  

 

Kovácsné Keserű Eszter és  

Vargáné Falucskai Ágnes

 Hírek 
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Alumni kirándulás! 
 

A Facebook Alumni Közösség zárt csoportjában lezárult az első alumni 

kirándulással kapcsolatos szavazás. Ennek eredményeként szeptember 15-16 

között Kassa, Eperjes, Szepesváralja, Lőcse útvonalat járjuk majd be.  

A szervezés megkönnyítése érdekében, az igények átláthatóságának reményeben 

létrehoztunk a Facebookon egy eseményt 

(https://www.facebook.com/events/179170296209297/). 

A kirándulás költségeinek nagyobb hányadát az egyetem állja, kisebb részét (6000 Ft/fő) a 

résztvevőknek kell befizetni. 

A jelentkezéshez egy regisztrációra van szükség, amely az alábbi linken érhető el:  

https://goo.gl/forms/RH9z0LyzqEh0giCN2 

Várjuk a jelentkezéseket és reméljük, hogy hagyományt teremtő, közösséghez tartozás érzését erősítő 

alkalomnak lehetünk majd a részesei! 

További részletekkel a májusi hírlevélben jelentkezünk!

  

 Hírek 

https://www.facebook.com/events/179170296209297/
https://goo.gl/forms/RH9z0LyzqEh0giCN2
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Alumni és DPR szakmai nap 
 

2018. március 22-én került 
megrendezésre az Alumni Központ 
szervezésében az Alumni és DPR 
szakmai nap. A rendezvény alapötlete az 

volt, hogy a jelenleg több-kevesebb 
tapasztalattal rendelkező öregdiákokkal 

kapcsolatos feladatokat végző személyek egymással 
megismerkedjenek, tapasztalatokat cseréljenek, a többiek 
tapasztalatiból ötleteket merítsenek. Továbbá, hogy egyrészt 
régiós intézmények, másrészt egyházi felsőoktatási intézmények 
kerüljek megszólításra.  

Nyolc felsőoktatási intézmény és két felsőoktatási 
szakkollégium kapott végül meghívást a szakmai napra, melyből 
végül hat felsőoktatási intézmény és egy szakkollégium 
képviselői vettek részt ezen az alkalmon. Az intézményi 
sokszínűséget mutatja, hogy három ország magyar nyelvű 
képzést folytató intézményi gyakorlatát ismerhettük meg, 
egyházi és állami fenntartású intézmények egyaránt 
bekapcsolódhattak. A résztvevők között voltak a Debreceni 
Egyetem, az Evangélikus Hittudományi Egyetem, a Károli 
Gáspár Református Egyetem, a Partiumi Keresztény Egyetem, a 
Sárospataki Református Teológiai Akadémia és a Selye János 
Egyetem munkatársai.  

A menedzser és marketing szemlélettől, a személyes 
kötődésre építő inkább csak megérzésekre hagyatkozó 
gyakorlatig széles palettán mozog az intézmények alumni 
munkája. Melyre mindenki érzi, hogy szükség van ugyan, de a 
rendelkezésre álló tapasztalatok és eszközök között jelentős 
különbségek vannak. Épp ez az egyediség az, amely valóban egy 
előre vivő párbeszédet eredményezett. 

Meghívott előadónk, Derényi András az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet munkatársa azokat a 
nemzetközi felsőoktatási trendeket mutatta be, melyek a XXI. század felsőoktatását egyre inkább áthatják, 
melyben erősödik az élethosszig tartó tanulás szemlélete, a felsőoktasi intézmények részéről a menedzser 
szemléletű működtetés, a munkaerőpiaci igényekre válaszul a flexibilis tudást nyújtó képzések 
felértékelődése figyelhető meg. A felsőoktatás erősödő társadalmi felelősségvállalásában mind az alumni 
kezdeményezeseknek, mind a Diplomás Pályakövetés rendszerének jelentős szerepe van, melyen keresztül a 
sok lehetőség közül egy módon, de az intézmények visszajelzést kaphatnak munkájukról. 

Jelen alkalom a résztvevők szerint hiánypótló és folytatásra érdemes volt. Az elhangzott ígéreteknek 
megfelelően a tervek szerint fél év múlva újabb szakmai napon vehetünk majd részt. 

A DRHE fontosnak tartja, hogy megismerje az abszolvált hallgatóinak munkaerőpiaci boldogulásának 
körülményeit, kíváncsi arra, hogy képzései milyen haszonnal jártak hallgatók számára, hogy a képzések 
minőségét a jövőben még 
magasabb szintre tudják 
emelni. Ennek érdekében 
az Alumni Központ 2018 
áprilisában online 
kérdőíves vizsgálat 
formájában keresi meg 
2013-ban, 2015-ben és a 
2017-ben végzett 
hallgatókat.  

 

 Hírek 
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Üsth Jutta vagyok, 

2016-ban végeztem a 

Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem 

tanító szakán, ének-zene 

műveltségterületen. 

Jelenleg a Svetits Katolikus 

Általános Iskola tanítója 

vagyok. 

Tanulmányaim legszebb és legaktívabb éveit 

tölthettem el ebben a 4 évben. Számomra nagyon 

izgalmas volt, hogy minden évet más-más 

épületben kezdtünk meg. Ekkor költözött új 

helyszínre az iskola, majd felújítások történtek. Így 

minden esztendő szeptemberében ismét meg 

kellett tanulnunk, 

mi, hol helyezkedik 

el. Oktatóinkkal 

együtt újra és újra 

átélhettük a „gólyák” 

első napjait és heteit. 

Ebből fakadóan több 

vicces helyzet is 

létrejött, melyre 

szívesen emlékszem 

vissza. 

Nagyon sok 

szép emlék jut 

eszembe, mikor 

visszagondolok 

tanulmányaimra; a 

gazdag órák, a színes 

koncertek, a sokrétű 

szabad programok, 

az izgalmas 

vizsgaidőszakok, a 

beadandó 

dolgozatok, a 

kicentizett 

határidők, a kórussal 

megtett turnék és 

még sorolhatnám. E 

sok szép élményemből mégis egyet emelnék ki, 

olyat, amely mára igazzá vált. 

Másodéves hallgató voltam, amikor 

megkezdtük a tanítási gyakorlatokat. Oktatóink 

becsületesen megtanították nekünk az 

algoritmusokat, sikeresen levizsgáztunk belőle, sőt 

egymást is tanítottuk a szemináriumokon. Több 

osztályban hospitáltunk, melyeket feldolgoztunk, 

átbeszéltünk, így volt előttünk kellő minta. Ám ez 

volt az a pont az életemben, amikor az 

osztályterem padjaiból kikerülve én álltam a 

katedrán. Nagyon meg voltam ijedve, hiszen én 

magam sem hittem el, hogy ezt meg tudom csinálni. 

Kiállok 30 gyerek elé, miközben mindenki rám néz, 

engem méreget, ezen felül még az osztályfőnök és 

a csoporttársaim is minden mozdulatomat figyelik? 

És még tanítanom is kell? És jusson eszembe 

minden algoritmus és tananyag? … 

Egy nagyon kedves tanárom látta rajtunk ezt 

az ijedtséget. Egy dolgot tanácsolt, amire a mai 

napig emlékszem. Amíg az iskoláig elmegyek, amíg 

a tantermet meg nem találom, csak egy mondatot 

ismételgessek szüntelenül magamban: „Én vagyok 

a tanár, én vagyok a 

tanár… !” 

Gondoltam, 

kipróbálom. 

Folyamatosan 

ismételgettem magamban 

ezt a mondatot, miközben 

próbáltam leplezni 

izgalmamat. 

Végigmentem a folyosón 

(„Én vagyok a tanár!”), 

felmentem az emeletre 

(„Én vagyok a tanár!”), 

jött az első, a második ajtó 

(„Én vagyok a tanár!”), 

majd becsengettek. És mi 

történt? Én voltam a 

tanár.  

Ebben az egy 

mondatban minden 

benne volt; bátorság, 

önbizalom, felelősség, 

erő, figyelmesség, 

szeretet, de legfőképpen 

hit. Ez a hit a 

legfontosabb, ami a 

hivatáshoz kell, az 

önmagunkba, és az Istenbe vetett hit. Ezzel 

válhatunk igazán jó pedagógusokká, emberekké, 

mert e nélkül mit sem ér a megszerzett tudás. 

Köszönöm a volt iskolámnak és tanáraimnak, hogy 

ezt megtanultam tőlük. Most már bátran ki merem 

mondani: „Én vagyok a tanár!”   

 

Üsth Jutta  

 Visszatekintés 
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Arra kaptam 

felkérést, hogy az 

egyetemmel kapcsolatos 

emlékeimet osszam meg. 

Visszatekintve nagyon 

hálás vagyok az ott töltött 

időért.  

Első emlékem egyetemistaként a félévkezdő 

csendesnapok. 2006 szeptemberében a 

főelőadáson egy kicsi, leépülőben lévő település 

lelkipásztora beszélt nekünk az ottani 

gyülekezetről. Hihetetlenül lelkesített, ahogyan 

mesélte a történeteket. 

Amikor megérkeztek, a 

parókia közepén nőtt a 

fű, annyira le volt 

épülve a közösség. 

Aztán micsoda 

változáson mentek 

keresztül! Nagy 

csalódás volt akkor, 

hogy a rá következő 

félév során még csak 

hasonlóról sem esett 

szó. Most már tudom, 

hogy az ismeret 

nagyon sokrétű és 

rétegei egymást 

erősítik. Az egyetemen 

szerzett minden 

ismeret - jól 

felhasználva - értékké 

válhat.  

Emlékeim egy 

része az 

évfolyamunkkal 

kapcsolatos. Évfolyamfelelősünk sokat tett azért, 

hogy közösségé formálódjunk. Szervezett 

évfolyam-reggeliket, majd vacsorákat. Jártunk 

kiszállásokra, és évente legalább egy hosszú 

hétvégés kirándulásra elmentünk, hogy lássunk 

különböző gyülekezeteket és kapcsolataink 

erősödjenek. Az egyetemen szövődött kapcsolatok 

igazi erejét most érzem igazán. Ha bajban vagyok, 

akkor tudom, hogy vannak olyanok, akiket bátran 

felhívhatok.  

Nagyon szép emlékeim közé tartoznak azok, 

amikor azt éreztem, hogy számon tartanak. Nagyra 

értékelem azokat a lehetőségeket, amikor tanórán 

kívül foglalkozott velem egy-egy oktató. Azt 

érezhettem, hogy az intellektuális növekedés 

mellett nekik fontos az, hogy a hitem erősödjön, 

személyiségem jó irányba változzon.  

Emlékeim között van egy-egy olyan 

akadémiai istentisztelet, reggeli áhítat, amikből 

nem sok konkrétumot tudnék felidézni, de úgy 

érzem, hogy ott és akkor mindnyájan együtt 

lélegeztünk a Szentlélekkel.  

Természetesen vannak olyan emlékeim, 

amik fájdalmasak. Sok csalódást, törést is 

megéltem. 

Önmagammal 

szemben és másokkal 

szemben is. Ezekre ma 

már tudok úgy 

tekinteni, mint amik 

szintén a szolgálatra 

készítettek.  

Az egyetemi 

éveimmel 

kapcsolatban fontos 

megjegyeznem, hogy 

végig gyülekezetben 

lehettem. Debreceni 

vagyok, így nem 

szakadtam el 

anyagyülekezetemtől. 

Az ott töltött idő 

meghatározó 

számomra. Csak az 

egyetem vége felé 

jöttem rá, hogy 

mennyire nagy 

lehetőség az, hogy 

láthatok egy lelkipásztort szolgálat közben. A 

szolgálatnak vannak olyan területei, amikre a négy 

fal között nem lehet felkészülni. Ezeket inkább 

működés közben kell látni és a jó példákból tanulni. 

Néhány téma, amik így számomra fontosak lettek: 

a vezetés, kultúránk megértése, pénzkezelés. Az 

egyetem arra ösztönzött, hogy folyamatosan 

képezzem magam, ezért most is keresem a 

lehetőséget a fejlődésre. 

 

Szabó Pál 

 

 Visszatekintés 
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2017-12-02 

  

10 éves találkozó 

 

Tisztelettel hívunk minden érdeklődő 2008-ban a Debreceni Református Hittudományi 

Egyetemen vagy a Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskolán végzett hallgatót 

egy évfolyamtalálkozóra, mely lehetőséget nyújt a csoporttársakkal való találkozásra és 

a tapasztalatok megosztására. 

Időpont: 2018-05-05 14:30-16:30 

Helyszín: Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey terem 

Program: 2018. május 5-én 14:30-kor rendezzük a 2008-ban végzettek találkozóját. Az alkalom egy közös 

megnyitóval kezdődik a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Kölcsey termében, majd képzési 

területenként külön csoportokban folytatódhat az emlékek felidézése. A Kölcsey Ferenc Református 

Tanítóképző Főiskolán végzettek a tervek szerint a Péterfia utcai épületben tudnak majd beszélgetni egy rövid 

épületbejárást követően. 

Jelentkezés: https://www.facebook.com/events/1804204713217584/ vagy emailben (alumni@drhe.hu). 

 

Intézményi Alumni Találkozó - 2018. június 

Júniusban minden Debreceni Református Hittudományi Egyetemen vagy a Kölcsey Ferenc Református 

Tanítóképző Főiskolán végzett hallgatókat és családjukat szeretettel várunk egy Intézményi Alumni 

Találkozóra, ahol kötetlenebb formában eleveníthetik fel az emlékeket, melyhez sportprogramok és közös 

főzés is társul. További részletekkel a májusi hírlevélben jelentkezünk! 

 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 

 

 

https://www.facebook.com/events/1804204713217584/
mailto:alumni@drhe.hu

