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A Magyarországi Református Egyház    Debrecen, 2018. július 2. 
Doktorok Kollégiuma     
Tagjai részére 

Meghívó 
Kedves Testvérem! 
 
A Magyarországi Református Egyház Doktorok Kollégiuma 2018. augusztus 21-22 (kedd-
szerda) között Nagykőrösön tartja plenáris ülését, közgyűlését és szekció üléseit a Károli 
Gáspár Református Egyetem nagykőrösi Tanítóképző Főiskolai Karának meghívására (2750 
Nagykőrös, Hősök tere 5.). Erre az alkalomra, mint a Doktorok Kollégiuma közgyűlésének 
alkotó tagját ezúton tisztelettel meghívom.  
 
Ez a meghívás érinti mindazokat is, akik a Doktorok Kollégiumának nem tagjai, de a 
szekcióelnökök javaslatára előadói, résztvevői az üléseknek. Bátorítunk lelkészeket, 
vallástanárokat, doktoranduszokat és a teológiai tudományok iránt érdeklődőket is a 
részvételre, a szekció elnökök megkeresésére. A részvételről igazolást állítunk ki. 
 
A két naposra tervezett konferenciánk közvetlenül a Balatonszárszói Értelmiségi Konferencia 
előtt kerül megrendezésre, aki távolabbról érkezve mindkét konferencián szeretne részt venni, 
annak augusztus 22-én Nagykőrösön biztosítunk szállást, hogy aztán folytassa útját 
Balatonszárszóra. Konferenciánk regisztrációs felületét ennek megfelelően alakítottuk ki. A 
Doktorok Kollégiuma ülésére egy nappal korábban érkezőknek (augusztus 20), illetve arról 
később távozóknak (augusztus 23) a konferencia programján kívül eső étkezésről azonban 
maguknak kell gondoskodni; a Doktorok Kollégiuma csak a szállást tudja biztosítani! A 
további technikai tudnivalókról a későbbiekben a honlapunkon adunk tájékoztatást. 
 
A jelentkezés idén is elektronikus úton történik. Kérem, hogy az elektronikus levélben 
található linket megnyitva, szíveskedjenek kitölteni az elektronikus jelentkezési lapot és a lap 
alján található SUBMIT feliratra kattintva visszaküldeni legkésőbb 2018. augusztus 10-ig.  
 
A regisztrációs díj befizetése, a tavalyi évhez hasonlóan a helyszínen készpénzzel vagy 
átutalással történik. A személyenként 5000,- Ft.-os díjat átutalással a Magyarországi 
Református Egyház központi számlájára kérjük átutalni: CIB Bank – Számlaszám: 11100104-
19024048-36000001. A közlemény rovatban kérjük mindenképpen feltüntetni: DC/........ 
Szekció/Személynév. A regisztrációs díjnak a befizetése fontos és elengedhetetlen a tagság 
fenntartása tekintetében.  
 
A Doktorok Kollégiuma minden tagját kérem, hogy ezt a meghívót továbbítsák érdeklődők 
lelkipásztoroknak, vallástanár kollégáknak, teológiai hallgatóknak. 
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