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Kedves Kollegák!

A lelkipásztor gyakran találja magát az elvárások kettős kereszttüzé-
ben, amikor egyszerre elvárt a gyakorlati rátermettség, a jó és célra-
vezető problémamegoldó-készség, a másik oldalon pedig a teológiai 
ismeretek, az igehirdetői, tanítói, pásztori tisztség megléte. S ebben az 
egyensúlyozásban hajlamos akár maga a lelkipásztor, akár a közegy-
házi gondolkodás kijátszani egymással szemben a két kompetenciát, 
olyan lelkész-sztereotípiákat vízionálva, amelyek alternatívái egymás-
nak, s egyben megteremtve ezzel a tudós és a gyakorlati lelkipásztor 
egymástól eltérő ideáját/ideálját. 
Azonban a helyes – bibliailag és teológiailag megalapozott – lelki-
pásztorkép és tisztségértelmezés nem ismeri a két kompetencia éles 
és sztereotipikus szétválasztását. A lelkészi szolgálat elsőrenden 
igehirdetői tisztség, tehát minden gyakorlati cselekvés (a templom-
renoválás koordinálásától kezdve, a pályázatírásokon át egészen az 
intézményalapításig) ennek a teológiai tisztségnek a komolyan vétele 
függvényében nyerhetnek relevanciát. A lelkésztovábbképző inté-
zet felé több ízben is kerültek már megfogalmazásra olyan igények, 
amelyek az utóbbi, gyakorlati kompetenciák erősítésének elősegítését 
várnák a képzésektől. Azonban a teológiai elmélyülésnek, a szakmai 
ismeretek bővítésének, a spirituális megújulásnak a mellőzése a gya-
korlati ismeretek megszerzésének javára nem könnyíti meg a lelki-
pásztori szolgálatot. 
A lelkésztovábbképző intézet célja, hogy segítsen a gyülekezetekben, 
intézményekben szolgáló lelkész kollégáknak, hogy a teológiai isme-
reteket alkalmazni tudják a mindennapi munkában, s hogy a gyakorla-
ti munkavégzés ne csupán külső (jogi, gazdasági, társadalmi, politikai 
stb.) elvárásoknak való megfelelés, hanem teológiailag meghatározott 
és megalapozott következmény legyen.  
Ebben a reményben adjuk közre 2014-es programfüzetünket, s a fent 
említett cél megvalósulása érdekében várunk mindenkit szeretettel 
idei képzéseinkre.

Debrecen, 2014. február 

Dr. Fazakas Sándor 
/Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet 

vezetője/
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Lelkipásztori családi hét

időpont: 2014. június 16-20

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

tanóra: 0

szállás, étkezés: A helyszínen fizetendő.
 

a jelentkezési lapokat  közvetlenül   
a Megbékélés Házába kérjük küldeni!

Gyakorlati tudnivalók

akárcsak az elmúlt évben, kérjük az érdeklődőket, hogy élje-
nek az elektronikus ügyintézés adta lehetőség előnyével és a 
honlapon (www.lelkesztovabbkepzo.hu) regisztrálva, illetve be-
jelentkezve válasszanak tanfolyamot.

A jelentkezés után a regisztrációs díj befizetésére csekket kül-
dünk azoknak, akik nem a közvetlen banki átutalást választják.  
Az átutalást a jelentkezéstől számítva 21 napon belül kell megejteni 
névvel, címmel, választott képzés kódjával a következő számlaszám-
ra: Tiszántúli Református Egyházkerület és Debreceni Református 
Kollégium (TREK és DRK) 11738008-20011428. A kurzusok le-
írását, illetve aktuális információkat (ajánlott irodalom, esetleges 
változások, kreditbeszámítási űrlapok stb.) közzétesszük honlapun-
kon. Kreditbeszámítási lehetőség: a honlapon található űrlapot és a 
hozzátartozó esetleges mellékleteket be kell küldeni a kerület szerint 
illetékes lelkésztovábbképzéssel foglalkozó intézményhez, mely to-
vábbítja az Országos Továbbképzési Akkreditációs Tanács felé.  
Az OTKT döntéséről értesítést kapnak az illetékesek. Képzésről szó-
ló beszámításhoz feltétlenül szükséges a képzésen való részvételről 
hivatalos igazolást mellékelni (mintát lásd a honlapon). Mint a koráb-
bi években, idén is lehetőség van a testvér-egyházkerületek tovább-
képzési programjában való részvételre, a kreditpontok kölcsönösen 
beszámításra kerülnek. Anyagi hozzájárulás ebben az esetben a saját 
egyházkerület szervezésében meghirdetett kurzusok önrész feletti tá-
mogatásának mértékéig igényelhető. Más egyházkerület lelkészének 
részvétele esetén az önrész (regisztrációs díj) feletti költségek támo-
gatását saját egyházkerületnél kell igényelni.

További információ a Lelkésztovábbképző Intézet munkatársainál 
(tovabbk@drk.hu).

a kurzusokra való jelentkezés határideje: 2014. április 15.
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Kód: 
lt’14.1.

Sorsok találkozása
Biográfiai tájékozódás a Biblia nő alakjai sorsának 

tanulmányozásával
IV. Svájci - magyar lelkésznő konferencia 

előadók: Dr. Kustár Zoltán (egyetemi tanár/DRHE), 
Karin Baumgartner (lelkipásztor/Svájc),  
Elke Rüegger (lelkipásztor/Svájc),  
Dr. Csoma Judit (lelkipásztor/Berekfürdő)

időpont: 2014. május 12-15.  
(Kezdés: május 12. 16:30)

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

csoportlétszám: 15 fő

tanóra: 20 

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

Sokszor tapasztaljuk, hogy egy bibliai történet vagy egy szereplő 
jobban megérint bennünket. Esetleg egy ideig nem is tudunk 
elszakadni tőle és gondolatban elkísér bennünket életünk egy 
szakaszán. Majd helyet ad egy másiknak. Ha visszatekintünk, látjuk, 
hogy életünknek abban a szakaszában milyen fontos volt, hogy éppen 
az ő sorsával kerüljünk kapcsolatba.

A továbbképzésen 4 előre elkészített téma, bibliatanulmány segít-
ségével és egyéni reflektálásokkal vizsgáljuk meg a Bibliában szereplő 
nő sorsának a mi életünkkel való kapcsolatát.

A továbbképzés résztvevői elhozhatják a saját életükhöz, érdeklő-
désükhöz, vagy pillanatnyi élethelyzetünkhöz  leginkább kapcsolódó 
bibliai nőalak történetét, hogy végül megláthassuk, hogy a találkozás 
közben hogyan válhatunk egymás sorsának részeseivé.

 
Jelentkezés a tiszántúli református lelkésztovábbképző 
intézetnél!

A részletekről érdeklődni: csomajuditmargit@gmail.com 
Tel.:+36-30-68-11-960

egyházunk krízise – mint lehetőség (5.)
Hogyan válhatnak fogyasztóból szolgálóvá?

előadó: Püski Lajos  
(lelkipásztor – Debrecen-Nagyerdő)

időpont: 2014. szeptember 22-24. (hétfő-szerda)

Kód:  
lt’14.2.
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Hit és közélet − egyház és civil társadalom

előadó: Dr. Fazakas Sándor 
(egyetemi tanár/DRHE)

időpont: 2014. november 3-5.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

csoportlétszám: 15–20 fő

Kód: 
 lt’14.3.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza

csoportlétszám: 20 fő

tanóra: 15 

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

Egyházunk krízisét, mint missziói lehetőséget vizsgáljuk ebben az 
önálló egységekből álló sorozatban, melybe most is be lehet kapcso-
lódni.  Az érdeklődéstől a hitben és szolgálatban való elköteleződésig veze-
tő folyamat harmadik és negyedik részét, a szolgálatra való felkészítést és 
a szolgálatra való kiküldést segítő lépéseket fogjuk most elemezni. Ebben a 
folyamatban jelen van a Szentlélek munkája, a másik ember felelőssé-
ge, mi most is a magunk lehetőségeit és feladatait fogjuk átgondolni. 

Mit tegyünk amikor...
- fokozatosan kihal a régi vallási szocializáltságú, egyházias réteg?
- még nagyon vékony az újabban néhány évig hittanra jártak csapata?
- a most gyülekezetekbe érkezőknek pedig nagyon gyenge a keresztyén szolgálat-
tal kapcsolatos ismerete és motivációja?

Gyengeségeink egyik oka a fogyasztói társadalomban 
nevelkedő tagjaink ismeretben, hitben, szolgálatkészségben és 
engedelmességben való sok hiányossága. Az ilyen megalapozódás 
tudatos segítése, a hiányok pótlása, a bibliai motiváció erősítése a falusi 
és városi gyülekezetek szolgálatát, növekedését, jövőjét alapvetően 
meghatározza, vagyis kiemelt fontosságú része küldetésünknek. 

Szeretettel hívlak közös gondolkozásra, tapasztalat cserére, példák 
elemzésére, hogy bátrabb és áldásosabb lehessen szolgálatunk és a 
gyülekezeti tagok szolgálata

tematika:
Miért van kevés munkatársunk? 
Milyen legyen a vezetés szolgálata?
Milyen szolgálati területek lehetnek még?
Milyen a közösségi felkészítés a szolgálatokra?
Hogyan készítsük fel egyénileg a tagokat?
Szolgálat és/vagy szereplés?
Hogyan küldjünk ki a szolgálatra?
Hogyan működhetnek folyamatosan a szolgálatok?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



�

Programfüzet 20�4

tanóra: 15

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

tematika: 
Az egyház és a közélet kapcsolata nem konfliktusmentes zóna.  
A környezet gyakran tekint úgy a lelkészre vagy a fokozatos egyházi 
testületek tisztségviselőire, mint közéleti szereplőkre. Ennek meg-
felelően fogalmazódnak meg vele szemben a morális igények. De a 
hívő ember, ill. egyháztag is naponta érezheti e feszültséget, amennyi-
ben tudatosan igyekszik megélni hitét a mindennapokban, s a hitélet 
számára nemcsak privát ügy. Miben áll tehát a hívő egyháztag vagy 
tisztségviselő közéleti felelőssége, s hogyan viszonyul egymáshoz a 
szabadság és az erkölcsi kötelességek teljesítésének igénye? Köztu-
dott, hogy a protestantizmus aktív szerepet játszott a modern tár-
sadalom formálódásában – de vajon korunk morális válsága láttán 
van mondanivalója az egyháznak? Mennyiben lehet modell-értékű 
a reformátori egyházak belső rendje a civil társadalom kialakulására 
nézve – vagy fordítva, mennyiben van az egyházon belül is szükség 
a civil társadalmi normák, demokratizmus és a dialógus-kultúrájának 
megélésére? Mi lehet ennek a folyamatnak és kölcsönhatásnak a teo-
lógiai korrekciója, s hogy kerüljenek érvényesítésre a biblikus-refor-
mátori normák? 

Kérdéskörök: 
Egyház a magyar társadalom átmeneti állapotában; Bibliai-

reformátori impulzusok a közösségi élet etikája számára; A lelkész, 
mint közéleti személyiség; Lelkész etikus életvitelének alapja – és 
határai; Moralizálás vagy etikai tartalmak közlése az igehirdetésben, 
tanácsadásban, lelkigondozásban stb.? A közéletben való részvétel 
kritériumai – társadalometikai vélemény kialakítása, állásfoglalások 
aktualitása.   

előadók: DRHE oktatói; 
Dr. Bagdy Emőke
(klinikai szak-pszichológus, prof. emeritus)

időpont: 2014. november 17-19.

Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés háza

csoportlétszám: 15 fő

tanóra: 15

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

„taníts minket imádkozni…”
Az imádság teológiája – spiritualitása Kód:  

lt’14.4.
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Az imádság egyszerre munkaterület és a személyes hitélet része, kap-
csolat, kommunikáció és spiritualitás. A lelkészi szolgálat olyan esz-
köze, amelyet a legkülönfélébb módon használunk: az istentisztelet 
liturgikus részeként, Istennel való személyes kontaktusként, másokért 
való közbenjárásként és talán másokat is erre tanítva. Mégis sokszor 
érezzük át szolgálatunk különböző pontjain az e téren felmerülő 
gyengeségeinket, elbizonytalanodásunkat, hiszen olykor többet, más-
kor viszont kevesebbet várunk az imádságtól és imádkozás erejétől. 

A kurzus célja, hogy felvázolja az imádság teológiai alapjait, 
liturgiai helyét, szerepét és spirituális lehetőségeit. Mindezt oly 
módon kívánja a résztvevőkkel megosztani, hogy az ismereteket 
egyszerre tudják kamatoztatni a lelkészi szolgálatukban és a személyes 
spiritualitásukban.

ajánlott irodalom:
Martínez, Pablo: Imádság és lelki alkat, Harmat Kiadó, 2009.

Kód: 
lt’14.5.

szupervízió a református egyházban

előadók: Dr. Kocsev Miklós 
(egyetemi tanár/PRTA – Selye János Egyetem)

időpont: 2014. november 26-28. (szerda-péntek)

Helyszín: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ

csoportlétszám: 15 fő

tanóra: 15 

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

A kurzus szeretne bevezetést és egyben gyakorlati betekintést adni 
abba, hogy mi, és miért lehet fontos az egyházi életben a szupervízió 
(így a lelkészek – munkatársak – presbitérium számára). 
A szupervízió az egyik olyan segítő és egyben tanulási folyamat, amely:

a szakmai munka (hivatás) minőségének biztosítására és 
javítására, 
az adott kontextusban, a szükséges változtatási lehetőségek 
megtanulására segít eljutni.

A szupervíziós folyamatban való tanulás egy ön-reflektáló folyamat, 
amelyben a szupervizált személy (ebben az esetben a lelkész) megta-
nulja hivatása gyakorlását integratív módon látni és végezni. 
A szupervízió három területtel foglalkozik a szupervizált személyére 
koncentrálva: a mindennapi élet – a munka/hivatás – tanulás terüle-
teire. Így megtanulva figyelni: befele (önmagára), kifele (hogyan látja 

•

•
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Veszteség és reménység
A halál, feltámadás, gyász, temetés a lelkészi szolgálatban

előadók: DRHE oktatói

időpont: I. 2014. szeptember 29-30.
II. 2014. október 20-21.

Helyszín: Debrecen, DRHE

csoportlétszám: 20 fő

tanóra: 15–15

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő/képzés (aki mindkettőn részt 
vesz, annak 20.000 Ft összesen)

Kód: 
lt’14.6.

Nincs még egy olyan területe lelkészi szolgálatunknak, amely annyi 
ambivalenciával, teológiai bizonytalansággal, személyes elvárások 
okozta ellentmondásokkal terhelnének meg, mint a halál, gyász és 
temetés kérdése. A mindennapi pásztori, lelkigondozói, tanítói tiszt-
ség megkerülhetetlen munkaterületei ezek, ugyanakkor sok esetben a 
lelkész személyének megítélését éppúgy érinti, mint a feltámadás ke-
resztyén kérügmájának elfogadását. A két kurzusból álló interdiszcip-
lináris képzés célja, hogy átfogó képet nyújtson a halál és feltámadás 
bibliai, dogmatikai tanításairól; a haldoklók kísérésének lehetőségei-

a munkát, hivatását és annak jobb elvégzésének lehetőségét), és arra, 
hogy ezt a kettőt hogyan lehet összekapcsolni (integrálni).

A kurzus elsősorban a pasztorális szupervízió területére szeretne beve-
zetni, ahol figyelünk a munkát végző személyre (én) – annak hivatásbeli 
szerepére (lelkészként) – az adott munkahelyen (a gyülekezetben).

A kurzus alatt betekintést nyerünk az egyéni – a csoport – és a 
team (pl. presbitérium) szupervízió területeibe.

A rendelkezésre álló idő elegendő arra, hogy egy elméleti bevezetés 
mellett a mindennapi szupervízós munkába is belekóstoljunk. Ezzel 
összekapcsoljuk az elméletet a praxissal.

Ezt a kurzust elsősorban azoknak ajánljuk, akiket nemcsak a 
szupervízió, mint téma érdekel, hanem akik hivatásuk gyakorlásában 
esetleg nehézségekkel küzdenek (ezt fel is tudják vállalni), 
ill. szeretnének ebben segítséget kapni, a jobb munkavégzés 
reményében.

ajánlott irodalom: 
Weiß, H.: Lelkigondozás – szupervízió – pasztorálpszichológia, EXIT Kolozsvár, 
2011. (a helyszínen is megvásárolható lesz)
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Az angyalok a protestáns teológia azon témái közé tartoznak, amely-
re nem különösebben sok szót veszteget teológiánk. A keresztyén 
egyház hagyományaiban az angyaloknak különleges és kiemelt szerep 
jutott minden időkben, de a protestáns teológia mindmáig adós ma-
radt az angelológia kérdésének kifejtésével. Annál is inkább érdekes 
ez, mert azért valljuk a Sola scripturat és a Bibliában mégis csak ben-
ne vannak az angyalok.

A továbbképző tanfolyam az angyalok teológiai és spirituális 
jelentőségével foglalkozik. A témát a biblikus, rendszeres és 

Kód: 
lt’14.7.

isten angyalainak nincs szárnya?
Avagy metafizikai denevérek a protestáns teológiában

előadók: Dr. Marjovszky Tibor  
(egyetemi docens/DRHE)
Dr. Ferencz Árpád  
(egyetemi adjunktus/DRHE)
Dr. Kókai Nagy Viktor  
(egyetemi adjunktus/DRHE)

időpont: 2014. október 12-14.

Helyszín: Beregdaróc, Hét Csillag Konferencia Központ

csoportlétszám: 20 fő

tanóra: 15 

regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő

ről; a temetési istentisztelet és igehirdetés problémájának megoldási 
lehetőségeiről, s a gyászolók lelkigondozásának módszereiről.

A képzés két részből tevődik össze, amely együtt és külön-külön 
is abszolválható.

Képzések tartalmi megosztása:
A halál és feltámadás teológiai kérdése, a haldoklás 
folyamata, a lelkigondozás/kísérés lehetősége
A temetési istentisztelet és igehirdetés problémái és a 
gyászolók lelkigondozásának módszere

ajánlott irodalom:
bodó, Sára: Gyászidőben - A gyászolók lelkigondozásának lehetőségei, Budapest,  
Kálvin Kiadó, 2013.
„Ideje van az életnek és ideje van a meghalásnak!” Európai Protestáns Egyházak  
Közössége (GEKE)
Kübler-roSS, eliSabeth: A halál mint ragyogó kezdet, Bioenergetic Kft., 2012.
KaSt, Verena: A gyász - Egy lelki folyamat stádiumai és esélyei, Park Kiadó, 2009.
töröK iStVán: Dogmatika, Kolozsvár, PTI, 2006, (XII.37.), 261–266. 

I.

II.
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gyakorlati teológiai szemszögből járjuk körül, hogy ezzel segítsük a 
lelkipásztorokat ennek a teológiai kérdésnek a feldolgozásában.

ajánlott irodalom:
Ferecz, árPád: Metafizikai denevérek a múlt és a jelen között: Angyalok a mai 
protestáns teológiában, in: Katekhón: keresztény teológiai filozófiai és kulturális 
folyóirat, 2013/1,  53–67.
WeSterMann, clauS: Isten angyalainak nincs szárnyuk, Budapest, Kálvin Kiadó, 
2000.
XeraVithS, Géza – taMáSi, balázS – Szabó, XaVér: Angyalok az ókortól Szent 
Tamásig, Budapest, L’Harmattan Kiadó, 2012.

további, az otKt által 
előzetesen akkreditált képzések

A kurzusokra az említett szervezeteknél, az alábbi elérhetőségeken 
lehet jelentkezni, s azokat a Tiszántúli Református Lelkésztovább-
képző Intézet a honlapon (www.lelkesztovabbkepzo.hu) található 
beszámítási kérelem kitöltésével és a kurzust lebonyolító szervezetek 
által kiadott igazolás/tanúsítvány eljuttatásával beszámítja.

a református pedagógiai intézet képzései

1. Bevezetés az új hit- és erkölcstan tankönyvcsalád használatába
Időtartam: 6 óra (6 x 45 perc)
Kredit érték: 4 
Programfelelős: Dr. Jakab-Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő
További előadók: Szabóné Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő 

2. élményt adó katechézis 
Időtartam: 16 óra (16 x 45 perc)
Kredit érték: 12

„Kicsoda a magyar református lelkipásztor?” 
Erdélyi és tiszántúli lelkészek közös továbbképző tanfolyama

A kurzus ekvivalens az OTKT által már 2013-ban akkreditált, „Aki 
titeket hallgat, engem hallgat…” című, LT’13.8. számú továbbképző 
tanfolyam tematikájával. 
Előadók és kurzusvezetők: Dr. Fazakas Sándor, Székely József
Helyszín és időpont:  Györgyfalva, Bethlen Ház (Kolozsvár),  
  2014.09.29-10.01. 
Kreditérték: 15
Regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő
További információk és jelentkezés: a Tiszántúli Református 
Lelkésztovábbképző Intézetnél (http://lelkesztovabbkepzo.hu/
mailto:tovabbk@drk.hu)
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Lelkésztovábbképzés a Tiszántúli Református Egyházkerületben

Mre szeretetszolgálati iroda református 
diakóniai felnőttképzési intézet

tiszántúli református egyházkerület 
lelkigondozói intézet képzése

„trauma feldolgozó interaktív csoport. az élet sebeinek gyógyítása 
lelkigondozás katasztrófahelyzetben”.

Időtartam: 60 kontaktóra, 3 X 2 napos blokkokban
Kredit érték: 60 
Időpontok: 2014. 03.17-18; 04.28-29; 05.9-10.
Helyszín: Berekfürdő, Megbékélés Háza
Csoportlétszám: min. 10 fő, max. 25 fő
Előadók:  Dr. Hézser Gábor, Dr. Bodó Sára, 
 Dr. Csoma Judit Margit, Sajtos Szilárd

Részletes információk és jelentkezés:
Sajtos Szilárd százados, református tábori lelkész
4271 Mikepércs, Szőlőskert u. 14.
e-mail: lovass.sajtos@gmail.com
Tel.: +36-20/3617717

Mre Missziói iroda képzése

ciganisztika – cigánymisszió i. és ii.

Időtartam: 30
Kredit érték: 23
Időpont: 2014. nov. 24-27.
Helyszín: Berekfürdő
Résztvevők száma: 20-20 fő
Előadók:  Dani Eszter, Forgács István, 
 Landauer Attila, Sipos Zoltán

Részletes információk és jelentkezés:
Dani Eszter
MRE Missziói Iroda
1146 Budapest, Abonyi u. 21.
e-mail: dani.eszter@reformatus.hu
Tel:+36-30/4566984

Programfelelős: Dr. Jakab-Szászi Andrea, RPI, katechetikai szakértő 
További előadók: Szabóné Zimányi Noémi, RPI, katechetikai szakértő
A jelentkezés előfeltételei: lelkipásztor és/vagy hitoktató és/vagy  
vallástanár végzettség.

Részletes információk és jelentkezés:
Szabóné Zimányi Noémi
e-mail: zimanyi.noemi@reformatus.hu 
Tel.: 06-1/343-7870; 314. mellék



JELENTKEZÉSI LAP

 Jelentkezés 2014. április 15-ig!

 

 

 

 

 

Jelentkezés és további információk: 
DRHE, Dr. Fazakas Sándor, 4026 Debrecen, Kálvin tér 16. Tel/fax: 
52/516-826; e-mail: fazakasne.zsuzsa@gmail.com; tovabbk@drk.hu. 
A programfüzet a jelentkezési lappal együtt letölthető a Lelkész-
továbbképző Intézet honlapjáról: www.lelkesztovabbkepzo.hu

részt kívánok venni az alábbi szemináriumon:  

Kód: 
Időpontja:
A program címe:

Kelt: ..................................... 
   .............................................. 
     aláírás
Több szemináriumra való jelentkezés esetén a nyomtatvány 
fénymásolható! Ilyen esetben szemináriumonként kérjük kitölteni!  
Jelentkezni lehet elektronikus formában is, a kitöltött  jelentke-
zési lap e-mailben való elküldésével vagy a honlapon történő 
regisztrálással.

Név:

Szül.hely, idő:

Anyja neve:

Lakcím:

Szolgálati hely:

Egyházmegye:

Telefon/fax:

E-mail cím:

A számlát a 
következő névre és 
címre kérem:

fizetés módja (a megfelelő aláhúzandó):    
            banki átutalással          postai (sárga) csekken



MeGrendelő szelVénY

Megrendelem az „Igazság és Élet” c. folyóiratot 

    ______________ példányban. 

Megrendelési időszak kezdete (pl.: 2014 év, I. negyedév):

    ________ év _____ negyedév

Kipostázott példányt kérek (a megfelelő aláhúzandó):  
                            igen / nem

Letölthető számot kérek (a megfelelő aláhúzandó):   
                igen / nem
Előfizetési díj egy évre (amely 4 számot tartalmaz): 
5.600 ft + 1.800 Ft postaköltség Magyarországon belül; 
Határon túliaknak utánvéttel postázzuk. (5.600 Ft + postaköltség 
vagy 25€ + postaköltség).
A www.lelkesztovabbkepzo.hu oldalról történő letöltés esetén nincs 
postaköltség). 

Megrendelő megnevezése:______________________________

____________________________________________________

postázási címe: 
Ország:   __________________________________

Irányító szám:  __________________________________

Város:   __________________________________

Utca, házszám: __________________________________

Számlakérő megnevezése (ha eltér):_____________________________

____________________________________________________
számlázási címe: 
Ország:   __________________________________

Irányító szám:  __________________________________

Város:   __________________________________

Utca, házszám: __________________________________

fizetés módja (a megfelelő aláhúzandó):    
            banki átutalással          postai (sárga) csekken

Megrendelhető: 
Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet, 4026 Debrecen, 

Kálvin tér 16. postai címen; +36-52/516-826 faxszámon, 
tovabbk@drk.hu e-mail címen vagy regisztráció után 

a www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon.
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Az „Igazság és Élet” c. kiadvány a Vasady Béla, Révész Imre, 
Szabó Zoltán és Soós Béla által 1935-ben Debrecenben alapított, 
lelkipásztorok, vallástanárok, segédlelkészek és teológusok szolgálatra 
való készülését segítő folyóirat szellemi örökségét kívánja folytatni.

Tartalma: igetanulmányok ünnep és vasárnapi igehirdetésekhez, 
kazuális szolgálatokhoz, segédanyag gyermek és ifjúsági munkához, 
gyülekezetépítéshez valamint teológiai véleményformáláshoz aktuális 
egyházi és közéleti kérdésekben.

Az „Igazság és Élet” megrendelhető – már elektronikus 
változatban, online folyóiratként is!

 
további részletes információ  

a www.lelkesztovabbkepzo.hu honlapon, 
 e-mailen (tovabbk@drk.hu) vagy  

az 52/516-826 telefonszámon.



Jelentkezés és további információk:  
Dr. Fazakas Sándor 

4026 Debrecen, Kálvin tér 16.  
Tel/fax: 52/516-826;  

e-mail: fazakasne.zsuzsa@gmail.com; tovabbk@drk.hu. 
 

A programfüzet a jelentkezési lappal együtt letölthető 
 a Tiszántúli Református Lelkésztovábbképző Intézet 

honlapjáról:  
www.lelkesztovabbkepzo.hu


