
Jelentkezési lap a Szent Ignác Lelkiségi Iskola kurzusára 

Kérünk, hogy olvashatóan írj! 

KURZUS: SZABADÍTÓ KURZUS  

Vezeti:       BEKE TÜNDE-LIDIA 

Helyszín:   Szentes 6600 Jókai u. 104. 

Dátum:      2020/ 03/ 13- 15/ 

Alapadatok:  

 

Név: _______________________________________ Keresztnév:________________________________ 

 

Lakcím: ország:__________________ irányítószám, helység ____________________________________  

____________________________________________út / utca /tér ______házszám ____ em. ______ajtó 

 

Tel.   (           )  ______________________ e-mail: ____________________________________________ 

 

Születési év: ________   nem: férfi / nő__    családi állapot: pap / szerzetes / házas / szabad/ elvált/ özvegy 

 

Szervezési adatok:  

Legmagasabb iskolai végzettséged: ___________________Mesterség / foglalkozás: _________________ 

Hitbeli képzettség: ______év hittan / levelező teológia / nappali tag. teológia / teológiai doktorátus 

Volt – e szükséged pszichés vagy elmebetegség miatt orvosi kezelésre? Igen / nem  Meggyógyultál? igen / nem  

Van-e valamilyen problémád, mely miatt segítségre szorulsz (diéta, fogyatékosság, stb)?___________________ 

Lelkiség: _________________Közösség _____________________________plébánia: ____________________ 

A felsorolt kurzusok közül melyiken vettél részt:  

Dátum (év) Kurzus Ki vezette a kurzust? 

 Szentlélek szeminárium  

 Fülöp kurzus  

 Más Szent András Ev. Iskola kurzusok:  

 Más Szent Ignácos kurzusok  

   

 

Szolgálatod a közösségben: __________________________________________________________________ 

Szentségi életed: rendszeres (hetente vagy gyakrabban)/ ennél ritkábban / nem járulok szentségekhez 

Játszol – e valamilyen hangszeren és elhozod-e a kurzusra?     IGEN  /    NEM. Hangszer: ________________ 

Miért akarsz részt venni a kurzuson? Mit vársz a kurzustól? ____________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

A napi háromszori étkezést és az előadó díját az EFOP pályázat biztosítja.  Plébánia fenntartása 3 napra 

egy ezer forintba kerül. Vidékről is lehet jönni. Szállást azonban mindenki maga intézi.  

 

Elfogadom, hogy a kurzus egész ideje alatt ott maradok, és nem megyek el személyes okok miatt: IGEN  /NEM   

Adatkezelés: A Szent Ignác Lelkiségi Iskola adatkezelője az Evangelizáció 2000 Egyesület. Az adatokat felhasználjuk az 

Egyesület programjaival kapcsolatos információk közlésére, kapcsolattartásra, regisztrációra.  

Csak az „Alapadatok” kerülnek tárolásra, minden más adatot törlünk a kurzus után. Adatkezelési tájékoztató olvasható itt: 

https://centrum.ujevangelizacio.hu/sites/centrum.ujevangelizacio.hu/files/adatkezelesi_tajekoztato_e2000e.pdf  

Adataid törlését az Evangelizáció 2000 Egyesület, 9012 Győr, Horgas u 4 címen levélben,  

vagy az tunde.lidia@t-online.hu címen e-mailben kérheted. 

 

____________________   

A kérelmező aláírása 

https://centrum.ujevangelizacio.hu/sites/centrum.ujevangelizacio.hu/files/adatkezelesi_tajekoztato_e2000e.pdf
mailto:tunde.lidia@t-online.hu

