
 

KURZUSLEÍRÁS ÉS PROGRAM 

 Szabadfőiskolai kurzus - 2019 ősz 

 

Főiskolánk 2019 őszétől szemeszterenként két vasárnap mindenki számára nyitott 
szabadfőiskolai kurzust tart. A képzést nemcsak végzett hallgatóink, hanem a tágabb 
érdeklődői kör igényeit is figyelembe véve alakítottuk ki. Az előadásokat nyitottá 
szeretnénk tenni Biatorbágy város lakói számára is, ahol lassan öt éve, 2015-től 
működünk. Meghirdetésében készséges partnerünk a helyi Juhász Ferenc Művelődési 
Központ. 
 
Olyan témák kerültek a szabadfőiskolai kurzus programjába, amelyek kiegészítő 
jellegűek a főiskolai tanulmányok során szerzett ismeretekhez képest, valamint jelenlegi 
és volt hallgatóinknál szélesebb kör részéről is érdeklődésre tarthatnak számot. 
Örülünk, ha a szabadfőiskolai kurzus egész napját velünk töltik a jelentkezők, de 
természetesen csak egy-egy előadáson is lehetséges a részvétel. 
  
Minden egyes előadás után lehetőséget biztosítunk a témához kapcsolódó kérdések 
felvetésére. Az előadók törekszenek arra, hogy – az igényesség érvényesítése mellett – 
közérthető módon tárják témájukat a hallgatóság elé. 
 
Részvételi feltételek 
 

- Regisztráció: A kurzusra vagy annak egyes alkalmaira, témáira a honlapról 
(www.sola.hu/alapdokumentumok) letölthető regisztrációs lap beküldésével 
lehet jelentkezni. A regisztrációs lapot a sola@sola.hu e-mail címre kérjük 
küldeni. 
 

- A kurzus ingyenes, felvételi és vizsgakötelezettség nincs.  
 

- Tanúsítvány: A főiskola a kurzus elvégzését igazoló tanúsítványt állít ki azoknak 
a résztvevőknek a számára, aki igazoltan húsz előadáson részt vesznek, továbbá 
kitöltenek az eladások támájához kapcsolódó tesztet, valamint elkészítenek 
szintén a témák valamelyikéhez kapcsolódó, 3-5 oldalas esszét.    
  

 

Program 2019/2020-as félév első félévében  

2019. szeptember 1. 

10:00-10:50 – Akik sokat szenvedtek hitükért – A valdensekről és a hugenottákról 

(Holló Péter) 

10:50-11:10 – Kérdések és válaszok 

11:10-11:20 – Szünet 

http://www.sola.hu/alapdokumentumok
mailto:sola@sola.hu


11:20-12:10 – Biblia és valószínűség Blaise Pascal Gondolataiban (Dr. Prancz Zoltán) 

12:10-12:30 – Kérdések és válaszok 

12:30-13:20 – Ebédszünet 

13:20-14:10 – A Biblia-fordítás és a Biblia-értés összefüggése (Dr. Vankó Zsuzsanna) 

14:10-14:30 – Kérdések és válaszok 

14:30-14:40 – Szünet 

14:40-15:30 – Hogyan érvényesülhet egyidejűleg a szeretet és az igazságosság? (Nagy 

Sándor) 

15:30-15:50 – Kérdések és válaszok 

 

2019. november 3. 

10:00-10:50 – Válogatás az elmúlt 20 év legjelentősebb bibliai régészeti felfedezéseiből 

(Nagy Viktória) 

10:50-11:10 – Kérdések és válaszok 

11:10-11:20 – Szünet 

11:20-12:10 – A nagy francia forradalom és az egyház (vendégelőadónk: Ágoston Klára 

történelemtanár) 

12:10-12:30 – Kérdések és válaszok 

12:30-13:20 – Ebédszünet 

13:20-14:10 – Történelemszemlélet Madách Imre: Az ember tragédiája c. művében – 

Egybevetés a bibliai történelemszemlélettel (Dr. Vankó Zsuzsanna) 

14:10-14:30 – Kérdések és válaszok 

14:30-14:40 – Szünet 

14:40-15:30 – Hogyan érvényesülhet egyidejűleg a szeretet és a szabadság? (Nagy 

Sándor) 

15:30-15:50 – Kérdések és válaszok 


