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A teológiai szekció előadásai a BigBlueButton videokonferencia-rendszerben, a 

https://bigbluebutton.ujs.sk/b/thd-nna-6p2 

linken érhetőek el élőben. 
 

 

PROGRAM 
 

 

2021. szeptember 8. 

 

13.00 – 13.10 
szekcióvezető   

vedúci sekcie 

kezdés, szekció indítása 

zahájenie teologickej sekcie 

13.10 – 13.30 
JASPER-MAKAY 

Emese 
Crisis management in the letter to the Hebrews 

13.30 – 13.50 
SANDA István Dániel - 

NEMES-NÉMET Dóra 

Die anfänge weiblicher erziehung und bildung in 

Ungarn mit besonderem hinblick auf die pädagogische 

tätigkeit von Therese Karacs 

13.50 – 14.05  
az elhangzott előadások megbeszélése, kérdések 

rozprava o odznelých prednáškach, otázky 

14.05 – 14.25 CZAGÁNY Gábor 
Lehetőségek és feladatok a református ifjúsági kö-

zösségek úrvacsorai életének megújításában 

14.25 – 14.45 GÖRÖZDI Zsolt A konfirmációs előkészítő tananyaga 

14.45 – 15.05 SZÁSZI Andrea 
Újragondolt katechézis: szempontok és tapasztalatok 

a pandémia után 

15.05– 15.20   
az elhangzott előadások megbeszélése, kérdések 

rozprava o odznelých prednáškach, otázky 

15.20– 15.40: SZÉNÁSI Lilla 
„Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én 

nevemben, ott vagyok közöttük.” 

15.40 – 16.00: LAKI Tamásné 
„Mozdított, hatott, adott, kötött” gyülekezeti ifjúsági 

táborok lehetőségei 

16.00 – 16.15:   
az elhangzott előadások megbeszélése, kérdések 

rozprava o odznelých prednáškach, otázky 
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2021. szeptember 9. 

 

08.20 – 08.30 
szekcióvezető   

vedúci sekcie 

kezdés, szekció indítása 

zahájenie teologickej sekcie 

08.30 – 08.50 Radoslav HANUS 

Katechizmové piesne Martina Luthera a ich recepcia 

v slovenských evanjelických spevníkoch. Pieseň o 

krste svätom "Kristus pán náš k Jordánu šel" 

08.50 – 09.10 Milan JURÍK 

Katechizmové piesne Martina Luthera a ich recepcia 

v slovenských evanjelických spevníkoch. Pieseň o 

krste svätom "Kristus pán náš k Jordánu šel". 

09.10 – 09.30 Katarína ŠVAJDOVÁ 
Manželská vernosť prepojená vernosťou Božiemu 

povolaniu. Hodnota a význam vernosti 

09.30 – 09.45   
az elhangzott előadások megbeszélése, kérdések 

rozprava o odznelých prednáškach, otázky 

09.45 – 10.05 FAZEKAS István 
A kígyó bűne, avagy a hamis vád az ószövetségben 

és a modern jogban 

10.05 – 10.25 KOVÁCS Ábrahám 
Újreformáció? A debreceni újortodoxia teológiai  

látása 

10.25 – 10.55 VÉGHELYI Péterné Aki az út az igazság és az élet 

10.55 – 11.10   
az elhangzott előadások megbeszélése, kérdések 

rozprava o odznelých prednáškach, otázky 

11.10 – 11.30 ĎURDÍK László 
Szlovákia vallási közösségeinek településszerkezeti 

összetétele az 1950. évi népszámlálás adatai alapján 

11.30 – 11.50 TÖMÖSKÖZI Ferenc 
Kóczán Mór református lelkész az FTC olimpikon  

atlétája 

11.50 – 12.10 KOVÁCH Bendegúz 
Mit üzen Ravasz László a post-covid református 

egyháznak? 

12.10 – 12.30    
az elhangzott előadások megbeszélése, kérdések 

rozprava o odznelých prednáškach, otázky 

12.30 – 12.50 
 szekcióvezető   

vedúci sekcie 

a teológiai szekció munkájának értékelése, zárás 

hodnotenie práce teologickej sekcie, záver 

 


