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Kedves Alumni Tagunk! 
 

A tanév utolsó hírlevelét adjuk közre mostani 

számunkkal. Nyolc hónappal ezelőtt kezdtük meg 

munkánkat. Az előkészületek adminisztrációs 

feladatai után megjelent négy hírlevelünk, 

megtartottunk két öregdiák találkozót, szerveztünk 

szakmai napot, építettük határon innen és túli kapcsolatrendszerünket. 

Honlapot, Facebook oldalt és Facebook közösséget hoztunk létre. A 

közelmúlt fontos feladata volt az 1, 3 és 5 évvel ezelőtt végzettek kérdőíves 

megkérdezése a Diplomás Pályakövetési Rendszer részeként. Erről, 

valamint a tízéves találkozóról is részletes tudósítás olvasható 

hírlevelünkben. Régi adósságunkat törlesztjük egyetemünk alumni 

szakreferense, Dr. Morvai Laura bemutatkozásának közreadásával. Már 

korábbi számainkban is terveztük, de olyan sok esemény részesei voltunk, 

hogy mindig későbbre halasztottuk. Laura a Debreceni Egyetemen végezte 

alap, mester és doktori tanulmányait, de nem idegen számára a református 

nevelés világa, hiszen Miskolcon, a Lévay József Református 

Gimnáziumban érettségizett. Nagy lelkesedéssel terveztük első alumni 

kirándulásunkat. Megkérdeztük a tagságot az ideálisnak gondolt 

időpontról, helyszínről, ráadásul jelentős anyagi támogatást tudtunk 

ajánlani a résztvevőknek. Csalódás számunkra, hogy a hónap végéig nem 

gyűlt össze a kellő számú jelentkező, így fájó szívvel a kirándulási 

tervekről egyelőre le kell mondanunk. Sajnáljuk, és nem adjuk fel. Volt 

olyan vélemény, hogy túl korai a jelentkezés határideje, de a szállás, 

valamint az autóbusz lefoglalása sem maradhat az utolsó pillanatokra. A 

nyári szünet alatt pedig sokkal lassabban haladnak előre az ügyek, az 

önrész összegyűjtéséről már nem is szólva. Célunk nem változott az év 

során. Pozitív és negatív tapasztalataink csak megerősítettek abban, hogy 

legfontosabb feladatunk volt hallgatóink egymással és egyetemünkkel 

való kapcsolattartásának segítése.  

A következő tanévben is ezért szeretnénk dolgozni! 

 
Dr. Hodossi Sándor, intézményi alumni felelős  

   2018/május 

  2. évf. 3. szám 
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Tíz éves alumni 

találkozó  

2018-05-05
 

Előző hírlevelünkben az öt éve 

abszolváltak találkozójáról 

számoltunk be, azóta azonban a tíz éve 

végzettek találkozójára is sor került. 2018. május 5-én nagy 

reményekkel vártuk a találkozóra érkező tömegeket, 

melyből végül csak néhányan tudtak eljönni. A 

találkozó nagyon kellemes hangulatban és családias 

légkörben telt, fényképek segítségével méginkább 

fokozódott az emlékek felidézése. A rendezvényt 

Csorba Péter, a Kölcsey Ferenc Református 

Tanítóképző Főiskola egykori rektora is megtisztelte. 

Bízunk benne, hogy a következő alkalommal mégtöbb 

volt hallgatónk tisztel meg minket jelenlétével!

 

 

Mert nem csak a 

20 éveseké a világ… 

 
Ahogy, 2018 

októberében megkezdte 

működését az Alumni 

Központ a feladatok köre 

rövid időn belül a jubileumi diplomaátadó 

szervezésével bővült. A Debreceni Református 

Hittudományi Egyetem minden évben ünnepélyes 

keretek között adja át az arra jogosultak és 

lehetőségükkel élőknek a jubileumi diplomájukat. 

Jogosultnak tekinthető minden 50, 60, 65, 70, 75 

éve az egyetemen vagy jogelőd intézményében 

végzett lelkész, tanító, illetve népművelő-

könyvtáros. A jogosultak az egyetem vagy az 

Alumni Központ honlapjáról tudták letölteni az 

adatlapot, illetve az Alumni Központban is érdeklődhettek 

személyesen vagy telefonon. Az adatlapok beküldési 

határideje április 30 volt. Az adatlapok összesítését 

követően 43 arany (50), 36 gyémánt (60), 6 vas (65), 23 

rubin (70) és egy gránit oklevélre történt igénylés. Ezek 

közül nyolcan volt intézményükben vagy a városi szinten 

szervezett pedagógusnapon kapják meg jubileumi 

diplomájukat. A 2018-as jubileumi diploma átadására előre 

láthatólag szeptember végén kerül majd sor a DRHE 

Oratóriumában. 

  

 Hírek 

 Hírek 
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Diplomás Pályakövetés 2018 
 

2018 áprilisában első alkalommal 

kerültek megkérdezésre intézményünk 1, 

3, 5 éve abszolvált hallgatói. A kutatás 

célja, hogy feltérképezze a volt hallgatók 

végzést követő lehetőségeit, terveit, a 

képzéssel való elégedettségüket, annak 

érdekében, hogy a tapasztalatokat beépíthessék a fejlesztési 

tervekbe. A kérdőívet online formában célzottan az egyetemen 

használt email címekre és az Alumni Központ Facebook felületein 

tettük elérhetővé. A célcsoport három külön alcsoportra bontva 

(hitéleti lelkész, hitéleti nem lelkész és nem hitéleti) került 

megkeresésre külön-külön kérdőívekkel. Az Alumni Központ 

sikerként könyveli el, hogy az országos átlaghoz (8%) képest 

kétszerese volt a válaszadók aránya (16%), ugyanakkor bízunk 

benne, hogy a jövőben még tovább növekszik majd a válaszadási 

hajlandóság. Jelen kutatásban 28 fő tanító, 9 fő lelkész és 11 fő 

hitéleti nem lelkész szakos volt hallgatónk tisztelt meg minket a 

válaszaival. A válaszadók többsége, ha újra választás előtt állna, 

akkor ugyanezt a szakot és ugyanezt az intézményt választaná. 

A DRHE hallgatói elégedettséggel kapcsolatos vizsgálatainak 

ez mindössze egyetlen részterületet jelent, hiszen az oktatói 

munka hallgatói értékelése, minden félévben minden tantárgyból 

megtörténik, a záróvizsgázóknak is lehetőségük van véleményüket 

egy kérdőíves vizsgálatban megfogalmazni, továbbá idén először 

került sor a minden hallgatóra kiterjesztett intézményértékelő 

kitöltésére, valamint kísérleti jelleggel elkezdődött, a jövő évtől 

minden első évesre kiterjedő belépési kérdőíves felmérés is 

megvalósul majd. Ez vizsgálatok eredményeit az Alumni Központ 

elemzi és az eredményeket a vezetőség elé tárja.  

A napokban kaptuk meg az Oktatási Hivatal diplomás 

pályakövetési adatait, amiből az derül ki, hogy átlagosan körülbelül 3 hónappal a végzés után el tudnak 

helyezkedni a végzőseink, a képzési területek között azonban jelentős szórás figyelhető meg. 

  

 Hírek 
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Ez egy rendhagyó 

visszatekintés, mivel egyrészt én 

nem koptattam sem DRHE, sem 

jogelőd intézményeinek padjait, 

másrészt pedig visszatekinteni 

sem tudok még az intézményben 

munkatársként eltöltött túl hosszú 

időre. Éppen ezért, noha a visszatekintés valóban 

rendhagyó, fontosnak találtuk, hogy néhány 

információt megtudhassanak rólam az Alumni 

Tagok. 

Morvai Laura vagyok, 2017. október 2-tól 

dolgozom a DRHE Alumni Központjában, ahol az 

alumni ügyekkel 

kapcsolatos feladatokat 

intézem. Ezek a feladatok 

az eltelt nyolc hónapban 

folyamatosan bővültek, 

honlap készítés és 

üzemeltetés, Facebook 

oldal, zárt csoport 

létrehozása és 

működtetése, jubileumi 

diplomák ügyeinek 

intézése, komplex 

intézményi diplomás 

pályakövetési rendszerhez 

kötődő kutatói feladatok, 

alumni-dpr szakmai nap 

szervezése, alumni 

találkozók szervezése és 

egyéb az alumnihoz 

kapcsololódó feladatok 

ellátása. 

Végzettségemet tekintve okleves andragógus 

vagyok, tehát a felnőttképzés szervezésével 

kapcsolatos ismeretekkel felvértezve kerültem ki a 

Debreceni Egyetemről. A végzést követően a 

Debreceni Egyetem Humántudományok Doktori 

Iskolájának Nevelés- és Művelődéstudományi 

Doktori Programjában töltöttem el három évet 

ösztöndíjasként. Mely során a tanulmányaimon túl 

kutatásokba is be tudtam kapcsolódni. Kutatási 

témáim: a pedagógusok továbbképzési igényeire, a 

nevelési értékekre, az egyházi működtetési oktatási 

intézményekre és a csonka családban felnövekvő 

tanulók eredményességére terjedt ki elsősorban, de 

több felsőoktatással kapcsolatos kutatásban is részt 

vettem. Több kutatásban koordinátori feladatot 

láttam el, valamint több magyar és angol nyelvű 

előadást tartottam, valamint több tanulmányt is 

publikáltam. A PhD –s évek után a Debreceni 

Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában 

dolgoztam, mint kutatástámogatási referens. Ennek 

során PhD hallgatókat és kutatókat segítettem 

abban, hogy eredményesebben tudják publikálni 

kutatási eredményeiket. 2017 októberétől végzem 

az alumni feladatokat az intézményben. 

Disszertációmat 2018 januárjában sikeresen 

megvédtem, melyben a 2010 előtt és 2010 után 

egyházivá váló középiskolák tanulóinak 

eredményességét vizsgáltam 

meg. Az egyházi fenntartású 

iskolák iránti érdeklődésem 

egyik fő mozgatórugóját az 

jelenti, hogy én magam is ilyen 

intézményben (a Lévay József 

Református Gimnáziumban, 

Miskolcon) végeztem. 2017-

ben lehetőségem volt 

bekapcsolódni az akkori 

témavezetőmmel Prof. Dr. 

Pusztai Gabriellával és az egyik 

kollégámmal Dr. Bacskai 

Katinkával közösen a Magyar 

Református Egyház oktatási 

intézményeinek helyzetét 

feltáró kutatásba, amely még 

egy plusz rálátást biztosít a 

református felekezet 

iskolarendszerével 

kapcsolatban. 

Bízom benne, hogy Hodossi Sándorral 

közösen még sok színvonalas alumni rendezvényt 

és kutatást tudunk majd lebonyolítani. Bízom 

benne, hogy az ősz folyamán egy sok embert 

csalogató, jó hangulatú, színvonalas alumni napot 

tudunk majd rendezni, ahol a végzett hallgatóink 

családjaikkal közösen tudnak majd visszaemlékezni 

a főiskolán vagy az egyetemen töltött éveikre! 

Munkánk legnagyobb kihívását a végzett hallgatók 

elérése jelenti, ezt tekintjük a leginkább 

fejlesztendő területnek! 

 

Dr. Morvai Laura

  

 Visszatekintés 
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Azok boldog szép napok 

 

Azt tartja mondás, hogy az idő 

mindent megszépít. 

Lehetséges, viszont a 

tanítóképzőn töltött éveken 

nem kellett túl sokat szépítenie, 

mert minden egészséges 

küzdelmével, alkalmanként kudarcával úgy volt kerek 

és egész, ahogy volt. A 

főiskolára, szívemben 

mindig meleg szeretettel 

gondolok vissza, bár már 

10 év telt el, hogy az utolsó 

vizsgajegy is belekerült a 

leckekönyvembe, de még 

mindig nagyon élénekek 

az ott szerzett emlékek.  

Kisiskolás korom óta a 

pedagógus pálya vonzott, 

már második 

osztályosként 

elhatároztam, hogy tanító 

néni leszek. Így a 

pályaválasztás nem volt 

nehéz a középiskolában. A gimnázium elvégzése után 

felvételt nyertem a Kölcsey Ferenc Református 

Tanítóképző Főiskola tanító-kommunikáció szakára. 

Azóta már az intézmény neve is megváltozott, sőt még 

a szakok is átalakultak, de a tudás és az emlékek 

megmaradtak.  

A képzésem utolsó félévében a 

nyolchetes összefüggő tanítási 

gyakorlatomat a földesi általános 

iskolában végeztem. A főiskola elvégzése 

után 2008 szeptemberében 

lehetőségem nyílt az akkor még 

Karácsony Sándor Általános Művelődési 

Központban napközis tanítóként 

megkezdeni a pedagógus pályámat. 

Három évig vezettem összevont 

napközis csoportot, majd 2011 

szeptemberétől osztályfőnökként 

folytattam a pedagógiai munkát. 

Osztályomban minden tantárgyat 

tanítottam, kivéve az idegennyelvet. 

2015 szeptemberében bekapcsolódtam 

az egésznapos (iskolaotthonos) 

oktatásba osztályfőnökként. Az idei tanévben 

hatalmas feladat elé állítottak, iskolámban kineveztek 

intézményvezető-helyettesnek. A tanítás most 

fájdalmamra kicsit háttérbe szorul, hiszen más jellegű 

feladatok elvégzése vár rám nap, mint nap. 

A pedagógiai munkán túl kamatoztatom a főiskolán 

szerzett más irányú tudásomat is. 2009 szeptembere 

óta szerkesztem iskolánk lapját, a MÁK Szemeket. A 

szerkesztőség tagjainak ettől a tanévtől tartok média 

és újságírás szakkört is. A szakköri csoportomnak is 

rendszeresen szervezek szabadidős programokat, 

kirándulásokat. A Méliusz Rádió stúdiójában is 

szívesen fogadták 

tanítványaimat.  

2016 óta vagyok a Földes 

Község Művészeti 

Oktatásért Alapítvány 

kuratóriumi tagja. 

A főiskolai éveim alatt 

nem csak a tanítással 

ismerkedtem meg a 

második szakomnak 

köszönhetően két nyáron 

is gyakorlatot tölthettem 

el a Hajdú-Bihari Napló 

szerkesztőségében, ahol 

egy kis szeletét 

megismerhettem a sajtó 

világának Pál Csaba és Petneházi Attila újságírók óvó 

szárnyai alatt. Ezen kívül évközi és nyári gyakorlaton 

is részt vettem a Méliusz Rádió stúdiójában, ahol a 

hajnali kelés bosszúságát tudták feledtetni a rádió 

dolgozói, akik mindig jó hangulatot teremtettek és 

oldották az iskolás pánikunkat, amikor pirosra váltott 

az élőadást jelző lámpa. És ha egy 

felvétel nem ment elsőre, sem 

tizedjére, nem bosszankodtak, 

csak mosolyogva újból 

rögzítették a hanganyagokat.  

Nagyon nagy szeretettel 

gondolok vissza minden 

tanárunkra. Kimondhatatlanul 

hálás vagyok szakdolgozati 

konzulensemnek, Kathyné 

Mogyoróssy Anita tanárnőnek, 

azért a sok bátorításért és 

odafigyelésért, amit kaptam tőle.  

Boldogan gondolok vissza még 

azokra a pillanatokra is, amikor a 

folyosókon izgultunk egymásért 

és magunkért egy-egy vizsga, 

vagy szigorlat alkalmával. 

Túlzás nélkül mondhatom, hogy imádtam erre a 

főiskolára járni. Voltak nehéz pillanatok, de az iskola  

 Visszatekintés 
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úgy burkolt be minket az élet igazi gyötrelmei elől, 

hogy megélhessük és élvezhessük a gondtalan 

hallgatók életét. Minden tanárunk, az intézmény 

minden dolgozója minden nap a mi életünket formálta, 

segítette. Munkájukért csak hálásak lehetünk. Nem 

csak elvégezték a rájuk váró feladatokat, nem csak egy 

szám, egy név voltunk a sorban, hanem odafigyeltek 

ránk. Tudták, hogy kik vagyunk, ismertek minket.  

Csuda egy évfolyam volt a miénk, összetartottunk, 

életre szóló barátságok köttettek. A főiskola után bár 

már nem jártunk egy iskolába és mindenki szétszéledt 

a szélrózsa minden irányába, de mégis próbáltuk- 

próbáljuk tartani a kapcsolatot. Évente igyekszünk  

 

 

 

 

 

találkozókat szervezni. Eleinte még többször is 

sikerült, mostanra már ritkulnak ezek az alkalmak, de 

ha találkozunk, onnan tudjuk folytatni, ahol legutóbb 

abbahagytuk. Elfogult vagyok az iskolával szemben, de 

úgy érzem, hogy a szakmát bármelyik főiskolán meg 

lehet tanulni, de itt az életre is kaptunk „útravalót”.  

A főiskola minden tanáráról, akinél valaha is 

szerencsém volt kurzust felvenni a következő 

Karácsony Sándor idézet jut eszembe: 

"Minden gondolatunk, minden tervünk azt célozza: 

hogy lehetne benneteket vidámabbá, életrevalóbbá, 

műveltebbé, derekabbá tenni." 

(Karácsony Sándor) 

 

Lukács Zsuzsanna

2004 és 2008 

között tanultunk a 

Kölcsey Ferenc 

Református Tanítóképző 

Főiskolán röviden csak 

Tk-n, ahol tanító- 

hitoktató, ember és 

társadalomismeret műveltség területen végeztünk. 

Csoportvezetőnk Pintér Béla tanár úr volt.  

Mi hitoktatók 

kevesen voltunk. Öten 

kezdtünk és hárman 

végeztünk. 

A kezdeti 

félelmek, nehézségek, 

mint pl Neptun, 

órarendkészítés  után 

hamar 

összebarátkoztunk, és a 

négy év alatt annyira 

összekovácsolódtunk 

hogy, gyakorlatilag 

mindenhová együtt  

mentünk, mindent 

együtt csináltunk, senki 

nem irigykedett a másikra, jóban, rosszban együtt 

voltunk.  

Nagy segítség volt számunkra Hodossi 

Sándor tanár úr, akihez bármikor bizalommal 

fordulhattunk bármilyen problémánkkal. 

Mindig nagy szeretettel gondolunk vissza a 

főiskolán eltöltött évekre, társainkra, tanárainkra, 

akiktől rengeteget tanulhattunk szakmailag és 

emberileg is. 

Nagyon szerettük a pszichológia 

előadásokat, a tantárgypedagógiákat, amikor is 

újra kisiskolás gyerekek bőrébe bújva régi 

tanítóinkra gondolva megtanultunk újra írni, 

olvasni, számolni magunkon és társainkon jókat 

nevetve. 

Szerettük Isten igéjével kezdeni a napokat. 

Hetente kétszer volt reggeli áhítat. Azt viszont 

sajnáltuk, hogy ezeken 

az alkalmakon igen 

alacsony létszámmal 

voltunk jelen. 

10 év elteltével –

bár kevesen - jó volt 

ismét találkozni 

diáktársakkal, 

oktatóinkkal, és 

feleleveníteni egy-két 

humorosra sikerült órát, 

és arról beszélgetni kit 

hová sodort az élet. 

Isten áldását 

kívánjuk továbbra is 

intézményünkre, és 

minden egyes benne dolgozójára. 

Szeretettel: 

 

Dr. Szikoráné Bagi Ibolya 

Pályiné Bukovenszki Anita

 Visszatekintés 
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 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

