
 

Alapításának és működésének 25. évfordulóját ünnepli  

a Wesley János Lelkészképző Főiskola 

 

Időpont: 2012. december 13. (csütörtök), 10.00-13.00 

Helyszín: WJLF Kline Terem (1086 Budapest, Dankó utca 11.) 

A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által 1987-ben alapított Wesley János Lelkészképző 

Főiskola a hazai szociális munkás képzés meghatározó része. Az iskola 1991-ben lett államilag elismert 

felsőoktatási intézmény – a kezdeti időszak teológus hallgatói akkoriban fejezték be tanulmányaikat. A máig 

a legtöbb hallgatóval bíró, fő profilt jelentő szociális munkás képzés Solt Ottilia szociológus segítségével és 

közreműködésével indult be 1993-ban, később az alapképzési paletta tovább bővült a Pedagógia 

(2006/2007), majd a Környezettan Szakkal (2009/2010). Az intézmény mesterképzést a hitéleti szakokon 

folytat, továbbá működnek másoddiplomás- és kreditpontos továbbképzések is. A hallgatók létszáma a 

2006/2007-es tanévig folyamatosan nőtt: akkor a nappali és levelező tagozaton közel 900, az ország 

csaknem összes megyéjéből érkező hallgató tanult – mára a számadatok némileg csökkentek: a jelenlegi 

tanévben közel 700-an végzik tanulmányaikat a főiskolán. A WJLF 1996 óta az Association of Free 

Methodist Educational Institutions-nak (AFMEI) társult tagja (több amerikai egyetem és főiskola sorában), 

továbbá felvételt nyert a Council for Christian Colleges and Universities (CCCU) szervezetébe is. 

 

 

 

A WJLF jubileumi ünnepségére 2012. december 13-án, csütörtökön, 10 órai kezdettel kerül sor a főiskola 

nagy előadójában (Kline Terem, 1086 Budapest, Dankó utca 11.). 

 

 

 

A rendezvény előtt, 9.30 órai kezdettel Iványi Gábor, az intézmény rektora, a fenntartó MET elnöke a 

médiumok munkatársainak sajtótájékoztatót tart a főiskola nagy előadójában (Kline Terem, 1086 Budapest, 

Dankó utca 11.), melynek tárgya a MET-es fenntartású oktatási-nevelési intézmények további sorsa: ugyanis 

a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és a kormány közti, a intézmény(ek) fenntartásához, 

továbbműködtetéséhez nélkülözhetetlen megállapodás még mindig nincs meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERVEZETT PROGRAM: 
 

Megnyitó: 
Iványi Gábor rektor, a szenátus elnöke, a fenntartó egyház vezető lelkésze 

 

 

A ’Wesley’ – film a budapesti és vidéki iskolarendszerről (Wesley Stúdió) 

 

1. kerekasztal – akik a kezdetektől itt voltak: 

Iványi Gábor – az iskola rektora, szenátusi elnök, a fenntartó MET vezető lelkésze 

Majsai Tamás – a hitéleti szakok vezetője, az iskola dékánja 

Iklódy László – a hitéleti szakok első végzőseinek egyike (lelkész, MET) 

Jónás Miklós – a hitéleti szakok első végzőseinek egyike (lelkész, MET) 

Vadászi Ilona – szenátusi tag a MET nevében (lelkész) 

Szűcs László – a szociális munkás képzés első végzőseinek egyike, munkatárs 

 

Móra-novellákból részletek Galkó Balázs színművész tolmácsolásában 

 

2. kerekasztal – a vezetők: 

Majsai Tamás – hitéleti szakok vezetője, az iskola dékánja 

Bánlaky Pál – szakvezető, Szociális Munka 

Lukács Péter – szakvezető, Pedagógia 

Bukovics István – szakvezető, Környezettan 

Barna István – főtitkár, általános rektor helyettes 

Nemes Judit – oktatási rektor helyettes 

 

3. kerekasztal – volt Wesley-s hallgatók: 

Horváth János – szociális munkás, roma származású festőművész 

Iklódy Lászlóné – szociális munkás, a MET kisvárdai gyülekezetének roma missziós munkatársa 

 

Wesley Stúdió: portréfilm-részlet Horváth Jánosról 

 

A Wesley Schola kamarakórus koncertje 

Karvezető: Németh Zsuzsanna 

 

Filmes megemlékezés: 

Iványi Tiborra (1928-2009), a hitéleti szakok tanárára, a MET alapító vezető lelkészére 

Iványi Tiborné Sinka Magdolnára (1928-2011), a hitéleti szakok tanárára 

Wesley Stúdió Archív: Iványi Tiborné Sinka Magdolna Iványi Tiborról beszél 

Aki megemlékezik: Szabó Ildikó lelkész, a WJLF káplánja (MET képviseletében) 

 

Összegzés: 

Iványi Gábor rektor, a MET elnöke az intézményrendszer jelenlegi és várható helyzetéről 

 

Táblaavatás: Iványi Tiborné Sinka Magdolna (1928-2011), Raoul Wallenberg (1912-1947?) 

Helyszín: WJLF kapuszín (emlékfal) 

 

Továbbá a helyszínen (Kline Terem): 

Könyvkiállítás: a kiemelt szerzői munkássággal bíró kollégák műveiből 

Plakátkiállítás: bemutató az elmúlt évek WJLF-es rendezvényeiről a Wesley Galérián 

Kóstoló: szárazsütemény, gyümölcs, ásványvíz, kávé 
 


