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Ikt. sz.: 186/2018/19. 

Kelt.: 2019. 04. 29.  

Tárgy: Pünkösdi legációval 

kapcsolatos tudnivalók 

 

A DRHE Legátusai 

részére 

Kedves Hallgatótársaim! 
 

Teológiánk hagyományához híven az idén pünkösd ünnepén is minden aktív teológia-
lelkész szakos hallgató ünnepi küldöttségbe megy. Ezért szeretnélek benneteket 
tájékoztatni a legációval kapcsolatos tudnivalókról. 

 
2019. május 15-én (szerdán) tartjuk az idei évben a pünkösdi legációs választást, 

melynek helyszíne a Szenci-terem. A választást a Legációs Szabályzat szerint az 5. 
évfolyamos hallgatók kezdik, majd sorban követik őket az évfolyamok az alábbi rend 
szerint:                                                                                                        

Évfolyam Időpont 
5. évfolyam 17:00 
4. évfolyam 17:10 
3. évfolyam 17:20 
2. évfolyam 17:30 

     1. évfolyam 17:40 
10+ félévet teljesített hallgatók 17:50 

Legációs Szabályzatunk értelmében hallgató név szerinti meghívására (a továbbiakban: 
kikérés) a hallgató tanulmányainak teljes ideje alatt két alkalommal a hallgató 
anyagyülekezete, egy további alkalommal pedig bármelyik másik gyülekezet jogosult. Egy 
hallgató tehát teljes tanulmányi ideje alatt legfeljebb három kikérést fogadhat el. 
Amennyiben pünkösdi legátusként név szerint téged szeretne kikérni egy gyülekezet, azt a 
lelkipásztornak jeleznie kell legkésőbb 2019. május 12-ig e-mailben a szenior@drhe.hu e-
mail címen. 

Kérlek benneteket, hogy a választott gyülekezet lelkipásztorával a választást követő 3 
munkanapon belül vegyétek fel a kapcsolatot. Értesítsétek őket a választás eredményéről, 
és kérdezzetek rá, hogy szükségetek lesz-e palástviselési engedélyre. Amennyiben igen, 
kérjük, hogy ezt 2019. május 22-ig jelezzétek számunkra e-mailben a szenior@drhe.hu e-
mail címen. 
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A prédikációk leadásának: 

 határideje: május 20. (hétfő) 23:59. 
 módja: elektronikus formában Horsai Ede egyetemi lelkész 

(horsai.ede@drhe.hu) e-mail címére küldve a következők szerint: 
 

Fájl neve: kalvinjanos_apcsel 2,13 _legaciospredikacio_2019pünkösd 

 

Név: Kálvin János 

Telefonszám: +36-1/509-1564 

E-mail cím: kalvinjanos@drhe.hu 

 

Fogadó gyülekezet: Debrecen-Nagytemplomi Református Egyházközség 

Alkalom: 1. nap délelőtt 

Lectio: ApCsel 2, 14-35 

Textus: ApCsel 2, 13 

 

Horsai tanár úr arra kéri azokat a hallgatókat, akiknek van már leadott és 
ellenőrzött prédikációja és ezekkel szeretnének szolgálni, azok küldjék el 
horsai.ede@drhe.hu email címre. Kéri, hogy a prédikáció fejlécére írjátok oda, hogy ki 
javította. Mindezek mellett nyomtassátok ki a prédikációt és a javítóval írassatok 
alá! 

 
 A kibocsátó istentiszteletet 2019. május 30-án, áldozócsütörtökön tartjuk, 10 
órától a Nagytemplomban. Erről az alkalomról csak rektori engedéllyel lehet távol 
maradni! 
 
 A legációval kapcsolatos szabályokról, kötelességekről a Legációs Szabályzatban 
olvashattok, amelyet egyaránt megtalálhattok egyetemünk és a diákság honlapján is! 
 

Áldott készülődést kívánva, szeretettel: 

Kicska László Miklós 

s.k. 

Szenior 
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