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„Jó volna, ha lenne egy üzleti iskola, ahol olyan dolgokat lehetne tanulni,  
amelyeket nem tanítanak az üzleti iskolákban.” 

Charles Handy 
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ISMERTETŐ – THE TRINITY FORUM 

 
Szókratésztől napjainkig sok gondolkodó hirdette, hogy „az önvizsgálat nélküli élet nem igazi 

élet”. A modern élet tempója és feladatai mellett azonban számunkra az jelenti a kihívást, hogy 
egy önvizsgálatot nélkülöző korban önvizsgáló életet éljünk. 
A „falak nélküli akadémiaként” is emlegetett The Trinity Forum (TTF) pontosan ennek a 

kihívásnak a megválaszolására jött létre 1991-ben. A fórum abban kíván segíteni, hogy a vezető 

pozícióban lévők a közéletben vállalt szerepük és személyes életük kulcskérdéseit a hit 
kontextusában vegyék szemügyre. A TTF egyik vezérgondolata, hogy a vízióval rendelkező és 
elkötelezett egyének meghatározó befolyással lehetnek korukra. A TTF Krisztus-központú vezetői 

akadémia, s egy olyan non-profit szervezet, amely támogatja azon programokat, illetve 
kiadványokat, amelyek hozzá kívánnak járulni a társadalom formálásához és megújulásához a 
társadalom vezetőinek formálása és megújulása által. 
 

A fórumok stílusa 

A TTF a tanulás kollegiális megközelítését választotta, így a fórumokon „mindenki tanár és diák is 
egy személyben”. A fórumbeszélgetések tartalmas eszmecserék, amelyek morális, etikai, 
világszemléleti viták lehetőségét kínálják az egyenrangú résztvevők számára. A történetek 
feldolgozása – ami nem „helyes” és „helytelen” vélemények ütköztetése – közösen történik a 
kiválóan megszerkesztett tananyag és a felkészült moderátorok segítségével. A leggyakoribb 

fórumtípus a Vezetők fóruma – általában 20-30 résztvevővel –, ahol a vezetésben, vagy a 
vezetőkkel közös munkában már tapasztalattal rendelkezők tanulnak együtt. 
 

A tananyagok 

A fórumok alapját rendkívüli intellektuális gondossággal összeállított olvasmánygyűjtemények, 
úgynevezett „curriculumok” képezik, melyek a történelem kiemelkedő személyiségeinek, 
gondolkodóinak, íróinak, vallási vezetőinek gondolatait gyűjtik össze különböző témák körül. A 
beszélgetések forrásául szolgáló olvasmányok minősége és terjedelme megvédi fórumainkat a 
pusztán csöndes, udvarias csevelyek kialakulásától. 
 

A KEVE – Keresztyén Vezetők és Üzletemberek Társasága 2004-ben kezdte meg a magyarországi 

fórumok szervezését, illetve a Harmat Kiadóval közösen a magyar nyelvű curriculumok kiadását. 
Az eddig megjelent kötetek: „Az Élet vállalkozása” – a hit és a céltudatos élet kihívásáról szóló 
anyag, az „Amikor senki sem lát” – a jellem kérdéséről, valamint az „Eligazodni a zűrzavarban” – a 

bűn és az erény kérdéséről az erkölcsi zűrzavar korában. A negyedik gyűjtemény a „Csak ne 
általam” címet viseli, témáját tekintve a gonoszsággal és szenvedéssel való szembenézés áll a 
középpontban. 2014-ben készült el ötödik szöveggyűjtemény, az „Úton” – a hit és értelem 
kereséséről. 
 

Az Élet vállalkozása – A hit és a céltudatos élet kihívása gyűjtemény a különböző hitek, vallások 
más és más „elhívás” felfogásának felfedezését kínálja a történelem domináns alakjainak 
segítségül hívásával, akik mind vallottak valamit a hitről és úgy gondolták, van elhívásuk, melyet 
követniük kell. Ebben a gazdag kontextusban saját szerepünket is megtalálhatjuk, felismerhetjük. 
 

„A keresztút dzsúdó. Az ellenséget a saját ereje segíti legyőzni.” 

Peter Kreeft 
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PROGRAM – 2016. november 5. (szombat) 
 

Érkezés, regisztráció 8:30–  8:45 

Fórumbeszélgetés I. 9:00–10:30 

Kávészünet 10:30–10:50 

Fórumbeszélgetés II. 10:50–12:20 

Ebéd 12:20–14:00 

Fórumbeszélgetés III. 14:00–15:30 

Kávészünet 15:30–15:50 

Fórumbeszélgetés IV. 15:50–17:00 

 
 
TALÁLKOZÓHELYÜNK 

 

Az ARANYHAL Panzió a szlovákiai Komárom és Pozsony 
közötti csendes, nyugodt és attraktív környezetben, az 

Aranyos nevezetű falucska mellett található, távol a 
nagyváros zajától. Az egyedi környezethez hozzá-

tartozik a virágokkal és fákkal körbeövezett tó.  
 

A csendes, nyugodt környezet ideális a pihenésre 
vágyóknak, de ugyan úgy a konferenciára érkezőknek, 
és a zarándokoknak is. 

 

Cím: ARANYHAL Panzió, Penzión ZLATÁ RYBA, 

Aranyos / Zlatná na Ostrove 866 946 12 

Email: info@penzionzlataryba.sk  

GPS koordináták:  
GPS N47.7774777420206100° 
E17.9346013069152830° 
 

 

 

 

 

 
 

„Az ateizmus kegyetlen és hosszadalmas dolog 

– azt hiszem, a végére jártam.” 

Jean-Paul Sartre 

http://www.penzionzlataryba.sk/elerhetoseg_53.html
mailto:info@penzionzlataryba.sk
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JELENTKEZÉS ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 
 

Részvételi díj: 7 800 Ft (Magyarországról), 25,00 € (Szlovákia területéről). 
Előleg: 3 900 Ft, illetve 12,50 € 

A jelentkezés e-mailben történik, Magyarországról a mail.keve@gmail.com illetve, 

Szlovákia területéről suelltamas@gmail.com címen; név, e-mail cím, postacím és 
telefonszám megadásával, valamint az előleg átutalásával. 
 

A feldolgozandó curriculumot a résztvevőknek e-mailben, pdf állományként küldjük 
ki. Azoknak, akik nyomtatott formában is igényt tartanak rá, külön kérésre postai 
úton is el tudjuk küldeni, azonban ebben az esetben az előállítási és postaköltségek a 
megrendelőt terhelik. Kérjük, hogy a curriculmot nyomtatásban (vagy azzal 
egyenértékű elektronikus formában) minden résztvevő hozza magával, hogy közösen 
tudjuk feldolgozni, illetve személyes jegyzetekkel lehessen kiegészíteni. 
A részvételi díj maradékát a fórum helyszínén kell majd befizetni, készpénzben 
(bankkártyás fizetésre sajnos nincs mód). 
 

Jelentkezési és fizetési határidő: 2016. október 5. (szerda) 

Early Bird kedvezmény: 2016. szeptember 2-ig beérkező jelentkezés és előleg 

befizetés esetén 10% kedvezményt biztosítunk a részvételi díjból! 

 

Javasolt öltözködés: laza üzleti viselet 

 

További információ: 
KEVE Társaság – Szilágyi-Kiss Hajnalka, koordinátor 

mail.keve@gmail.com  

+36 20 3989475 

 

Bankszámlaszám: (CIB Bank) 10700206-24320601 -51100005  

Szlovákiából: Bankszámlaszám: IBAN: SK4609000000000213254063  

 

 

  

mailto:mail.keve@gmail.com
mailto:suelltamas@gmail.com
mailto:mail.keve@gmail.com
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MODERÁTOROK 
 
 

H. Kovács Judit Képzettsége: közgazdász – marketing, tervezés-elemzés, 
stratégai terület- és vidékfejlesztési specializációk, továbbá: mediátor, 
mentor, coach. Tapasztalatokat szerzett a non – profit, a közszolgáltatási 
(önkormányzati és kormányzati szektor) valamint a versenyszféra 
szervezeteinek felsővezetőjeként. 16 évig volt a KEVE Társaság vezető-

ségének tagja, az elmúlt 3 évben az elnöke. Jelenleg a Barnabás Csoport 
missziós munkatársaként szervezetfejlesztéssel és vezetőképzéssel, 
mentorálással foglalkozik.Budapesten él, felnőtt gyermekei élete és 
családja valamint a munkája által is az ország/világ több területéhez 
kötődik. Szabadidejét legszívesebben olvasással, tanulással és közösségi 
programokkal tölti, valamint szeret a szabadban kirándulni, biciklizni, 
kertészkedni, utazni. 

 
 

Bánhidai Csilla Közgazdászként végzett, majd ezen belül is a turizmusra és 
annak fejlesztésére szakosodott. Jelenleg a Nemzetstratégiai Kutatóintézet 
stratégiai tervező munkatársa. Korábban részt vett turisztikai projektek 
tervezésében, előkészítésében, valamint az európai uniós forrástervezés-

ben. Óraadóként 15 éves oktatói múltat tudhat maga mögött, ebből 10 évet 
felsőoktatási intézményekben töltött el; döntően területfejlesztéshez, 
turisztikai fejlesztésekhez kötődő témakörökben. TTF moderátorként és 
coachként kérdéseivel a hétköznapi dolgokon túl elgondolkozásra, változta-

tásra készteti beszélgetőtársait. 2001-ben csatlakozott a KEVE Társasághoz, 
5 éven át a Monday Manna szolgálati ág vezetője volt. Jelenleg a Felügyelő 

Bizottság elnöke, TTF magyarországi társvezetője és a Compass (Isteni 
pénzügyek) munkatársa. Férjével a Budapesti Fasori Református Gyülekezet 
tagja és szolgálója. 

 
 

Dr. Illéssy János Üzleti tanácsadó, egyetemi oktató, és a Magyar Telekom 
Audit Bizottságának elnöke. Szakmai pályafutásának főbb állomásai: 
Pannonplast pénzügyi vezérigazgató-helyettes (1996-2001); BNP Paribas 

Hungária Bank ügyvezető igazgató (2001-2003); BorsodChem pénzügyi 
vezérigazgató-helyettes (2004-2007). Villamosmérnök (Budapesti Műszaki 

Egyetemen, 1987) MBA és PhD (University of Pittsburgh, 1991 és 1998). 25 
éve oktat vállalati pénz-ügyet magyar és külföldi egyetemek MBA 
programjaiban. 2004 és 2013 között három terminuson át a KEVE elnöke, 
jelenleg több szolgálatának vezetője. A Trinity Forum itthoni indulásától 
fogva a program moderátora. Feleségével, Orsolyával Piliscsabán él; három 
gyermekük: Kristóf, Dorottya és Johanna. 
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CURRICULUM 

 

Az Élet vállalkozása: a hit és a céltudatos élet kihívása  
„Hatással lenni”, „örökséget hagyni”, „sikeres életből a fontos életre” – kevés újból 
visszatérő témának van nagyobb hatása a nyugati társadalomra, mint a cél és a 

beteljesülés. Legfőbb problémánk az, hogy modern emberként túl sok mindenünk 
van, és túl kevés az, amiért élünk. Sőt, legtöbbünk anyagi bőségben él lelki 

szegénység közepette. Ez a tananyag bemutatja, mennyire vágynak az emberek a 
célra és arra, hogy fontosak legyenek. Az olvasmányok az emberek életének hátteréül 
szolgáló lehetőségekkel, nehézségekkel és az élet szakaszaival foglalkoznak. Az Élet 
vállalkozása egyszerre lelkesítő és elgondolkodtató – mindannyiunkat arra serkent, 

hogy határozzuk meg a dolgok fontossági sorrendjét az életünkben, és nézzük meg 
előrehaladásunkat. 
 

1. rész – A végső miért 

Az olvasmányok az elhíváson keresztül mutatják be, mit mond a célról a zsidó és a 
keresztény szemlélet. Az elhívás az emberi motiváció „végső miértje”. Ez a világnézet 
összehasonlításra kerül két legnagyobb történelmi riválisával: a keleti válasszal és a 
nyugati szekuláris nézőponttal. 

 

2. rész – Hatással lenni 
A második fejezet két nagy hős életét vizsgálja, akiken keresztül láthatóvá válik, 
hogyan lehet hatással egyetlen ember élete egy egész korra. William Wilberforce és 

Alexander Szolzsenyicin életét nézzük meg ebben a részben. 
 

3. rész – Próbák és győzelmek a keresés közben 

Ez a rész a vállalkozói elhivatottság rögös útja megélése közben jelentkező próbákkal 
foglalkozik. Olyan példákat látunk, mint a süketséggel küszködő Beethoven, illetve 

Magellán világ körüli útja után jelentkező gőgje. 

 

4. rész – Az értékelés ideje 

A fejezet Tolsztoj kedvelt történetével, A két öreggel kezdődik, majd rátér saját 
személyiségünk és prioritásaink értékelésére. 
 

5. rész – Jól befejezni 
Az utolsó rész az életút „jól befejezésével” foglalkozik. Az elhívást követőknek az élet 

egészen a végéig vállalkozói kockázat – miközben a feladat egyértelmű: helyesen és 
jól befejezni azt. 
 

 

„Ha értelme van az életnek, akkor a jég hátán is kibírja az ember.” 

Friedrich Nietzsche 


