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Kedves Alumni Tagunk! 
 

A 2019-es év első hírlevelével kívánunk Boldog Új 

Évet valamennyi alumni tagunknak. Működésünk 

első évének tapasztalataival gazdagodva 

szeretnénk idén tovább erősíteni az alumni 

közösséget. Folytatjuk a kvízestek sorozatát, készülünk 

az áprilisi bécsi alumni kirándulásra. Kirándulást minden évben 

szeretnénk majd szervezni, így az idei elsőt hagyományteremtő 

szándékkal készítjük elő. Továbbra is várjuk az 5-10-15-20 és további 

kerek évfordulókat ünneplő végzett évfolyamok képviselőinek 

megkeresését, mert szívesen segítjük őket az évfolyam találkozóik 

megszervezésében. Segítünk az egyetemi helyszín lefoglalásában, a volt 

tanárokkal való találkozás megszervezésében, szívesen bemutatjuk a 

felújított épületegyüttesünket.   

Új kezdeményezésünk a „100 nap a diplomáig” program, amelyet össze 

szeretnénk kapcsolni az egyetemi alumni nappal. A nap időpontjáról, 

programjáról hírlevelünk bővebben is tájékoztat. A Házasság hetéhez is 

kapcsolódva fotógaléria indítását tervezzük honlapunkon „Társ egy 

életre” címmel, amelyen azon házaspárok fényképei kapnak helyet, akik 

nemcsak hivatásukat, de életük párját is egyetemünkön találták meg. Két 

fényképet várunk azoktól, akik szívesen vállalják, hogy ezzel is példát, 

mintát adnak a jelenlegi hallgatóknak.  Részletesebben erről is 

olvashatnak hírlevelünkben. Reméljük, minél többen kapcsolódnak 

kezdeményezésünkhöz. Az első házaspár, akik elküldték fényképeiket, és 

akiknek a főiskolai évekről szóló visszaemlékezése olvasható mostani 

hírlevelünkben Vancsai Rúben és Vancsainé Pongor Eszter. Reméljük, 

hamarosan jónéhány páros fénykép gazdagítja majd galériánkat. 

Idén újra lesz lehetősége az 50, 60, 65, 70, 75 éve végzett lelkészeknek, 

tanítóknak és népművelőknek, hogy éljenek a jubileumi diploma 

igénylésükkel.  

 

Dr. Hodossi Sándor, intézményi alumni felelős  

   2019/március 

  3. évf. 1. szám 
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Évindító kvízparty 

2019-02-22
 

Az év első kvízpartyjára februárban került 

sor. Öt különböző témában négy csapat 

versenyzett egymással. Oktatóink, dolgozóink, 

jelenlegi és volt hallgatóink egyaránt 

képviseltették magukat. A kvíz két blokkban, egy papír alapú és egy 

online blokkban zajlott, a korábbi gyakorlatnak megfelelően. 

Egy témakör, mely a 2018 fantázia nevet viselte mindkét 

részben helyet kapott, két különböző megközelítésben. 

Ezenkívül a február és az Alumni Kirándulás helyszineit érintő 

tíz-tíz kérdés került még a papír alapú blokkba. Rövid technikai 

szünetet követően a 2018, a Természetesen tudományosan és 

a Játékosan kérdésblokkok kérdései tűntek fel a kivetítőn, ahol 

négy-négy válaszlehetőség közül az okostelefonjaikon 

keresztül szavazhattak a helyes válaszokra a résztvevők. A 

résztvevőknek pogácsával és ásványvízzel kedveskedtünk. A 

helyezett csapatok pedig bonbonokat és csokoládét kaptak. Az 

első helyezett a Dámák csapata lett, akiknek ezúton is külön 

gratulálunk!

 

Jubileumi diploma igénylésével kapcsolatos teendők 2019 
 

A Debreceni Református Hittudományi 

Egyetem jubileumi diplomát ajánl fel azoknak a 

teológián végzett református lelkészeknek, akik 

a Debreczeni Magyar Királyi Tisza István 

Tudományegyetem Teológiai Karán, illetve a 

Debreceni Theologiai Akadémián végezve 50, 60, 65, 70 

vagy 75 éve tették le az első lelkészképesítő vizsgát. A visszajelzésnek 

tartalmaznia kell: a kitöltött adatlapot, az első lelkészképesítő vizsga és az 

adatlapon feltüntetett iratok fénymásolatát és egy rövid szakmai 

önéletrajzot. 

A Debreceni Református Hittudományi Egyetem jubileumi 

diplomát ajánl fel azoknak a tanítóknak, népművelő-könyvtár szakon 

végzetteknek, akik 50, 60, 65, 70 vagy 75 éve szerezték diplomájukat és 

arra jogosultak. A visszajelzésnek tartalmaznia kell: a kitöltött adatlapot, a 

diploma és az adatlapon feltüntetett iratok fénymásolatát. 

Kérjük, aki elfogadja az Egyetem felajánlását, és a honlapról 

letölthető adatlapban kért hivatalos dokumentumokkal rendelkezik írásban jelezze 2019. április 30-ig az 

alábbi címen: Debreceni Református Hittudományi Egyetem, Dr. Morvai Laura, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. 

 

A jubileumi diplomák átadására 2019. szeptember hónapban ünnepélyes keretek között kerül sor. 

 

Az adatlapok a DRHE és az Alumni Központ honlapján is elérhetőek. 

 

További információk: (52) 518-536; morvai.laura@drhe.hu   

 Hírek 

 Hírek 

https://www.drhe.hu/hu/jubileumi-diplomak
https://alumni.drhe.hu/jubileumi-diploma/
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Alumni kirándulás 2019 

 
A 2018-as kirándulás 

tapasztalataiból okulva 

kezdtünk neki a 2019-es 

kirándulás szervezésének. 

Ezúttal a Fertőd-Kőszeg-Bécs 

útvonalat választottuk. 

A kirándulással kapcsolatos első felhívást 

2018. december 20-án küldtük ki emailben az 

alumni tagok számára, valamint a Facebook 

oldalunkon és a zártcsoportban is közzé tettük. 

Három szakaszban tudtak jelentkezni a résztvevők, 

előbb az alumni tagok, majd az intézmény oktatói-

dolgozói, majd pedig a hozzátartozók is lehetőséget 

kaptak. Ennek eredményeként nem csak a busz telt 

meg, hanem az esetleges visszamondásokra felkészülve várólistát is indítottunk, azok számára, akik 

kicsúsztak a határidőből. 

A jelentkezőknek egy 8500 Ft-os hozzájárulást kellett befizetniük, a kirándulás további 

költségeihez a DRHE jelentős mértékben hozzájárult. A jelentkezők között egyaránt megtalálhatóak 

végzett lelkészek, vallástanárok, hitoktatók és tanítók, egyetemi oktatók és dolgozók, és 

családtagjaik. 

A jelentkezési és a befizetési határidő után a program és a szállás egyes kérdéseinek 

megvitatása érdekében megbeszélést tartottunk 2019.02.22-én, melyen szép számmal 

képviseltették magukat a kirándulás résztvevői. A találkozó alkalmával egyeztettük a felmerülő 

kérdéseket.  

A kirándulás programja: 

1. nap Indulás Debrecenből a DRHE mellől 6:00. 

Érkezés Fertődre kb. 13:00 Fertődön séta az 

Eszterházy kastély parkjában, a kastély megtekintése 

vezetéssel. 15:00-kor indulás Kőszegre. A szállás 

elfoglalása után városnézés, szabad program. Este 

ismerkedő beszélgetés. 

2. nap: Indulás Kőszegről 7:00, érkezés Bécsbe 9:00 

körül. Bécsben autóbuszos városnézés, majd közös 

séta a központban (Hofburg, Stephansdom, 

Múzeumnegyed, Graben) kb. 11:00-15:00 szabad 

program (pl. Hofburg múzeumainak megtekintése, 

schönnbrunni kastély, Prater). A felsorolt lehetőségek 

metróval könnyen megközelíthetők. 15:00 felszállás a 

buszra, indulás Debrecenbe. Tervezett megérkezés: 

22.00 DRHE mellé. 

A kirándulás hírének hatására 20%-kal növekedett az alumni tagok száma. 

Az se legyen elkeseredve, aki lemaradt az idei kirándulásról, hiszen minden évben igyekszünk 

majd alumni kirándulást szervezni! 

 Hírek 
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Erdélyi Enikő 

vagyok. Pedagógus. Ez a 

szó számomra több egy 

szónál. Egy szép hivatás, 

amely egy életen át elkísér, 

s meghatározza a mindennapjaimat. Biztosan 

nem vagyok egyedül azzal, hogy ki volt az a 

személy, aki miatt ezt a hivatást választottam. 

Igen, A tanító nénim. Alakja ma is jóságos, 

kedves, törékeny előttem, 

aki végtelen türelemmel és 

szeretettel fogadott 

minden áldott reggel, 

pedig tudta, hogy sírni 

fogok, hisz nem akartam az 

anyukám nélkül az 

iskolapadban maradni. 

Ennek ellenére, ő mégis 

bátorított és elfeledtette 

velem, hogy féljek vagy 

szomorú legyek. Második 

anyámként vigyázott rám, 

s megformálta előttem azt 

az embert, aki később 

majd én is szerettem volna 

lenni. Kedves, jóságos, igazságos tanító.   

A gimnáziumi évek után nem volt kérdés, 

hogy milyen irányban folytatom 

tanulmányaimat. Az akkori Tanítóképző 

Főiskola volt a cél, melyre sikeres felvételt 

nyertem. Már a kezdetektől igen határozott 

hivatástudattal jártam az előadásokra, 

szemináriumokra, de mondanom sem kell, 

hogy a legjobban a tanítási gyakorlatokat 

szerettem. Maga a főiskola olyan intézmény 

volt, ahol jól éreztük magunkat. Szerettünk itt 

tanulni, személyes kapcsolatunk volt az 

oktatókkal, ami nagyon emberivé és meghitté 

tette a négy évet. Örültünk annak, hogy az 

oktatók szemében nem neptun kódok vagyunk, 

hanem személyek, akik a jövő nemzedékét 

kívánják tanítani. Számomra az is fontos volt, 

hogy a hitem vállalható 

értéknek bizonyult 

akár egy-egy 

szemináriumon. Az 

első tanítási 

gyakorlaton a 

tanteremben a tábla 

fölött a következő igét 

olvastam: „Minden jó fa 

jó gyümölcsöt terem.” 

Éreztem és tudtam, 

hogy ezt kell 

választanom a 

hivatásom 

jelmondataként.  

Őszintén 

állíthatom, hogy a négy év során olyan 

emberektől tanulhattam –legyen szó egyetemi 

oktatóról vagy mentortanítóról-, akikre ma is 

felnézek s hálával gondolok rájuk. Maguk is 

példát állítottak nekünk, ahogyan mi is tesszük 

azt a mindennapokban a gyermekek között. 

 

Erdélyi Enikő 

  

 Visszatekintés 
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Mindig is nagy 

örömmel tekintek vissza 

főiskolás éveimre. 

Legszebb időszakomat 

éltem át ezeken a falakon 

belül, igaz akkor még 

Kölcsey Ferenc Református 

Tanítóképző Főiskola névre hallgatott az 

intézmény, de a szellemisége és értékei mindig is 

ugyanazok voltak. 

Fiatal lányként 

kerültem be ebbe a 

nyüzsgő légkörbe, aki 

ide járt tudja miről 

beszélek. E falakon 

belül megelevenedett 

létünk. A középiskola 

padjaiból éppen 

kilépve, belekerült az 

ember a nagybetűs 

életbe. Új hely, új 

környezet, számos 

lehetőség rengetek új 

kapcsolat, mind- mind része volt a főiskolának. 

Nemes impozáns épület, melynek falain belül 

színvonalas oktatás folyt és folyik a mai napig. 

Számomra mindig is meghatározó lesz az 

életemben az itt eltöltött idő. Rengetek barátság 

köttetett akkor, aminek a java része mai napig 

megmaradt. 

Csoporttársaim 

közül sokkal együtt 

tanítok, vagy 

folytatunk hosszas 

beszélgetéseket a 

tanításról és 

bennünket érintett 

dolgokról. 

Tanáraimmal, ha 

találkozom, mindig 

örömmel 

emlékezünk vissza 

a régmúltra és 

beszélgetünk a 

máról.  Az itt eltöltött évek alatt a számos tudás 

megszerzése mellett a lelki fejlődésemnek is 

maghatározó részei voltak ezek az évek. Kedves 

tanáromnak köszönhetően tanító szakom mellé 

felvettem a katekéta szakot is. Bár így 

nehezedtek a rám váró feladatok, de ennek 

ellenére úgy éreztem, hogy sokkal erősebb és 

bátrabb lettem. Lehet, hogy nagyobb terhet 

vettem magamra, de nem egyedül cipeltem. A 

mai napig 

hitoktatóként 

dolgozom, de ez 

nem is munka 

számomra inkább, 

hanem hivatás, 

szolgálat. 

Megtaláltam az 

életcélom, mely nem 

csak a saját 

életemben segít 

engem. Igyekszem 

mindenkinek átadni 

és 

megtapasztaltatni a jó Isten csodás voltát. 

Nagyon boldog vagyok, hogy ezt a küldetést 

kaptam. Nagyon sok szeretetet kaptam az Úrtól, 

melyet sanyarú sorsú gyermekeknek tudok 

átadni és még mindazoknak, akik szeretnének 

kapni belőle. Nagy áldásként érzem ezt.  

Így hozott 

össze a sors a 

számomra 

legkülönösebb 

emberrel, akinek mai 

napig nem tudom, 

hogy előbb 

megláttam, aztán 

megszerettem, vagy 

már akkor 

szerettem, mikor 

csak a szemébe 

nézhettem. Ő lett a 

férjem. Abban az  

 

 Visszatekintés 
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időben, ő is ide járt, ebbe az iskolába, csak ő már 

felsőbb éves volt, mikor én még fiatal kis gólya. 

Mindig is ámulattal néztem a „nagyokat”, uh ezek 

a végzősök, de jó már nekik, ők már elsajátították 

mindazt, ami még reám várt. Akkor még nem 

tudtam, hogy a néhai találkozások, mélyen 

nyomott hagynak a belém néző tekintettel 

együtt. És majd egyszer ő lesz az, akinek az Isten 

Szent házában megfogadom, hogy mindig 

szeretni fogom jóban, rosszban, míg a halál el 

nem választ. 

Mindig azt szoktam mondani, hogy a jó 

Istennek jó a humor érzéke, ezt mi is 

megtapasztalhattuk. A vicces találkozás és 

megismerkedés után, mintha mindig is ismertük 

volna egymást és csak arra vártunk volna, hogy 

végre megtörténjen a csoda, hogy lehulljon a 

hályog a szemünkről. Én hiszek abban, hogy 

minden embernek megvan a lelkitársa, a jobbik 

fele. Ezt a saját bőrömön is megtapasztalhattam.  

A legjobbkor találkoztunk, mikor 

mindkettőnknek   szüksége   volt   rá.   Az  iskola  

 

 

 

 

 

mindig ott volt közös pontként számunkra. Az 

ismerősök, tanárjaink, tantárgyaink, 

életideáljaink nagyon hasonlítottak. 

És ott és akkor és azután Istennek terve volt 

velünk. Azóta már két gyönyörű egészséges 

kislány szerető szülei vagyunk. Mindketten 

református hitoktatóként dolgozunk több 

gyülekezetben. A Jó Istennek hála egymás mellé 

rendelt minket, melynek köszönhetően a mai 

napig szeretetben, egyetértésben élhetjük 

mindennapjainkat. Nekünk a főiskola a tudás 

mellet egy életre szóló élményt is adott, melynek 

gyümölcsét lányainkban láthatjuk és 

mindennapjainkban csodaként élhetjük meg. Az 

Úr fogta a kezünket és fogja mai napig is, melyért 

nem győzünk hálát adni. Sok harcon vagyunk 

már túl és még biztos lesznek további harcaink, 

csatáink, de nem félünk, mert velünk van a mi 

Mennyei Atyánk, Kinek jelenléte a legnagyobb 

bizonyság. 

 

Vancsainé Pongor Eszter

 

 

Társ egy életre 
Egyetem, ahol nemcsak hivatásra, de társra is találhat az ember 

 

Sokan vannak szűkebb és tágabb környezetünkben, akik nemcsak 

hivatásukat, hanem életük párját is az egyetem falai között találták meg. 

Keressük azokat a házaspárokat, akik a teológián (illetve tanítóképzőn) találták 

meg az igazit! Az alumni központ egy fotógaléria elindítását tervezi honlapján, ahová azon 

házaspárok fényképeit töltjük fel, akik mindkét tagja egyetemünkön, illetve annak jogelőd 

intézményében végzett. Két fényképet várunk azoktól, akik vállalják, hogy személyes példájukkal 

is bátorítják a mai egyetemistákat, és szívesen részt vesznek kezdeményezésünkben. Az egyik a 

megismerkedéstől az esküvőig tartó időszakból való páros kép (akár esküvői fénykép), a másik 

fénykép pedig napjainkból (akár gyerekekkel). Kérjük, hogy a neveket és a végzés dátumát is adják 

meg a párok!  

  

 Felhívás 
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100 nap a diplomáig és I. Alumni nap 

2019.03.23. 

Végzős hallgatóink lassan célegyenesbe fordulnak tanulmányaikkal. Biztosan 

gyakran gondolnak hátralévő feladataik sokaságára, de arra is, milyen lesz majd 

életük, mikor az egyetem falain túl, a gyakorlatban kell felhasználniuk egyetemünkön 

megszerzett tudásukat. Talán azon is elgondolkodnak néha, hogy a diplomaosztóra kit 

hívjanak meg, milyen ruhát vegyenek fel, és milyen lesz utoljára találkozni a 

csoporttársakkal. De az igazi nagy kérdés a folytatás, a hogyan tovább. 

Hagyományteremtő szándékkal szervezzük meg végzős hallgatóink számára a 100 nap a diplomáig 

programot, amelyet összekapcsolunk a végzettek számára meghirdetett Alumni Nappal. Március 23-án 

szombaton délelőtt a végzősök felé fordul a figyelem, amikor a képzési időszakra visszaemlékezve, emlékeket 

idézve készülhetnek életük egy szép és meghatározó szakaszának lezárására. Mentoraink segítségével 

bepillanthatnak a munkába állás utáni időszak jellegzetes helyzeteibe, A közös büféebéden már a korábban 

végzett alumni tagokkal is lehetőség nyílik a találkozásra, majd délután közösen vehetnek részt az egyre 

népszerűbbé váló Alumni kvízpartyn, majd a Balázs Anita által vezetett csoportos tánctanításon. 

Szeretettel várjuk végzőseinket és alumni közösségünk tagjait! 

 

Az érzelmi intelligencia fejlesztése – Kádár Annamária Debrecenben 

2019. március 23. szombat 10.00 

 

A DRHE Felnőttképzési Központ szervezésében 

Szülőként, pedagógusként sokat tehetünk azért, hogy gyermekünknek magas legyen az 

érzelmi intelligenciája, és ezáltal könnyebben meg tudjon küzdeni a külső és belső 

nehézségekkel. Érdemes megtanulni, hogyan! 

Aki gyermekkorában nem tanulta meg érzelmi állapotai kifejezését, érzelmei kezelését, később 

nehezebben enged közel magához másokat, kerüli az érzelmileg szoros kapcsolatokat, hajlamos felszínes 

viszonyokat létesíteni, vagy elszigetelődik másoktól, nehezére esik az empátia, és a konfliktusos helyzetekben 

leblokkol. 

Az előadásban számos gyakorlati útmutatót fogalmaz meg Kádár Annamária és hétköznapi praktikákat 

is bemutat, melyet a szülők és pedagógusok könnyen beépíthetnek a mindennapi élethelyzeteikbe. Szó lesz az 

érzelmi és kommunikációs típusokról, amelyek a felnőttkori EQ fejlesztéshez adnak biztos kapaszkodót. 

Részvételi díj: 5000 Ft.  

Jelentkezési határidő: március 18.  

Jelentkezni: felnottkepzes@drhe.hu; felnottkepzes.drhe.hu 

A pedagógusok a tréning elvégzése után 5 órás tanúsítványt kapnak. 

 

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 
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