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SZEMÉLYI ADATOK Keszeli Sándor  
 6729 Szeged, Örvény u. 5  

 06/20/330-88-16 

 keszeli.sandor07@gmail.com 

Születési datum: Szekszárd, 1971. február 1. 

  

 
 
 
 
 

 
2013. márciusától  Képzésszervező, Oktató, Szakmai fejlesztő 

Világi Apostolok Közössége (VAK) nevű egyesületnél katekéták, akolitusok és állandó diakónusok 

egyházi felnőttképzési terveinek, és azok részleteinek összeállítása, továbbá képzési segédanyagok 
készítése volt a feladatom, valamint a képzések megvalósításában is részt vettem munkatársaimmal 
együtt több egyházmegyében 

. 
  1999-2012  Egyetemi oktató, docens 

A Szegedi Hittudományi Főiskolán főállású oktató. 

Főbb általam  oktatott tantárgyak:  Tantárgymódszertan I-IV, Kateketika I-IV., Szociálpszichológia, 
Pedagógiai lélektan, Bevezetés az egyház életébe I-IV., Bevezetés a tudományos metodológiába, 
Biológiai antropológia; Ökológia, illetve többféle, gyakorlati jellegű szemináriumot tartottam (a 
hosszabb távú tervezésről a pasztorációban, a közösségi Szentírásolvasás módszereiről, világi 
lelkiségi témában  

Más munkámhoz végzett tevékenységek:  részt vettem a Bolognai típusú képzés részleteinek 
kidolgozásában, amely képzést (a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával és a 
Veszprémi Hittudományi Főiskolával együtt) az elsők között indítottunk el az országban; 

a Neveléstudományi és Pszichológia Tanszéket vezettem, a főiskola szenátusának tagjává 
választottak, illetve öt éven keresztül voltam szakmai főszervezője a főiskola által megrendezett 
országos középiskolai hittanversenynek, és a hozzá tartozó konferenciának 

 

1994-1996 Pedagógus 

Szegedi Dugonics András Piarista Gimnáziumban tanár, nevelőtanár 

 
  

2014. szeptember – Pedagógus 

Dugonics András Piarista Gimnázium Szeged. Tanár, nevelőtanár. 

 
  

2013. szeptember –2014. május  Foglalkozási tanácsadó 

Napra Forgó Nonprofit Közhasznú Kft 
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2001-2004 PhD fokozat, általános teológiai doktorátus  

 

FŐBB PUBLIKÁCIÓK  
 

1. Könyv 
Identitá e ruolo del catechista missionario laico, Tesi per la licenza, Roma, UPS, 1999. (licencia-
dolgozat) 
A misszionárius katekéta szerepe, identitása és képzése a mai magyar egyházban (doktori értekezés), 
Budapest, PPKE, 2004. 
Pasztorális tervezés, Don Bosco, Budapest, 2014. 
 
2. Folyóiratcikk, konferenciakötet, elfogadott értekezés 
 
1. „Evangelizáció, katekézis, katekéta”, in: Hittan- és etikaoktatás, Távlatok melléklete, 2004, október, 
3-46. o. 
2. Ferencz Z. – Keszeli S. – Kovács-Krassói A., A megtérést elősegítő tényezők a mai magyar fiatal- és 
felnőttkori megtérők életében, in „Deliberationes”(2008) 1, 163-217. o. 
3. Ferencz Z. – Keszeli S. – Kovács-Krassói A., A fiatal- és felnőttkori megtérés tényezői a mai 
Magyarországon, in „Lelkipásztor” (2008) 8-9, 282-289. o. 
4. Katekézis és plébánia-közösségi megújulás, in „Deliberationes” (2008) 2, 43-85. o. 
5. A tapasztalat az első evangelizációban és a katekézisben, in „Deliberationes” II. (2009) 2, 53-99. o. 
6. Ferencz Z. – Keszeli S. – Thoma L., A megtérés tényezői I.. Egy kutatás eredményei a mai magyar 
fiatal- és felnőttkori megtérést előmozdító tényezőkről, in „Deliberationes”(2010) 2, 57-83. o. (A 
tanulmány 2. része  megjelenés alatt. Várható megjelenés: 2011. tavasz/nyár) 
7. Keszeli Sándor – Kovács-Krassói Anikó: Az egyéni és közösségi megújulás lehetőségei régebbi 
lelkiségi hagyományok útján, in: Deliberationes IV. évfolyam 2. sz. 2011/2. 158-177. o. 
8. - Keszeli Sándor: Az egyéni és közösségi megújulás lehetőségei régebbi lelkiségi hagyományok 
útján II. A Szalézi Munkatársak képzési terve (várható megjelenés in: Deliberationes V. évfolyam 2. sz. 
2012/2, de az is lehet, hogy ez már nem jelenik meg itt) 
 
 
3. Elektronikus formában megjelent tudományos művek: magyar nyelven ! 

 
http://www.gfhf.hu/text/pages/konyvtar/elektronikuskonyvtar - alatt megtalálhatóak: 
- Alapvető kateketika 
- Alapvető kateketika – korábbi változat 
- Felnőttek katekézise 
- Pasztorális tervezés és programozás 
- A tapasztalat az első evangelizációban és a katekézisben 
- Evangelizáció, katekézis, katekéta 
- Ifjúságpasztorációs tervezés ma: kinek, minek, hogyan, merre? 
 
4. Jegyzet, segédanyag 
 
1. Pasztorális tervezés és programozás, SZHF, Szeged, 2001. 
2. Serdülők és fiatalok katekézise. Módszertani alapok, SZHF, Szeged, 2001. – megújítva, átdolgozva, 
kibővítve 2009-ben 
3. Kateketikai tervezés és programozás, SZHF, Szeged, 2002. 
4. Felnőttek katekézise. Módszertani alapok, SZHF, Szeged, 2002. – megújítva, átdolgozva, kibővítve: 
Felnőttek katekézise, SZHF, Szeged, 2006. 
5. Beszéljünk a fiataloknak Istenről, SZHF, Szeged, 2003. 
6. Ifjúságpasztorációs tervezés ma: kinek, minek, hogyan, merre?, SZHF, Szeged, 2004. 
7. Alapvető kateketika. Bevezetés a katekézis elméleti alapjaiba katekétáknak, SZHF, Szeged, 2005. 
8. Korosztályi katekézis – Módszertani alapok. Vázlatok, GFHF, Szeged, 2008. 
9. Technikák, tevékenységek, eszközök a katekézis-foglalkozáson, GFHF, Szeged, 2008. 
 
 
. 

  
FŐBB PUBLIKÁCIÓK (folytatás) 10. Világi szolgálatok az egyház életében. A szolgálatok csoportosítása, GFHF, Szeged, 2008. 

11. Szociálpszichológiai vázlatok. Katekétáknak és hittanároknak, GFHF, Szeged, 2010. 
12. Első evangelizáció és korosztályi katekézis, GFHF, Szeged, 2010. 
13. Bevezetés a Tudományos metodológiába. Segédanyag a nappali és levelező tagozatosok 
számára, GFHF, Szeged, 2008-2012. [folyamatosan újítva] 
14. A mai egyház katekézise. Bevezetés a kateketikába, GFHF, Szeged, 2011. 

 

 
  TANULMÁNYOK  
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Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karának doktori iskolája 
Disszertációmban egy sajátos felnőttképzési témát dolgoztam fel: egy ma időszerű katekéta-típus, a 
misszionárius katekéta feladatait, identitását, lelkiségét és lehetséges képzésének koordinátáit 
vizsgáltam és írtam le a mai magyar körülmények között 

1996-1999 Szaklicenciátust - ifjúságpasztoráció és kateketika specializációval  
Rómában a Pápai Szalézi Egyetemen 

 

 

1991-1996   Katolikus hittantanár  

Szegedi Hittudományi Főiskola - ma Gál Ferenc Főiskola néven ismert  
 

1989-1994 Természettudományi Kar -  középiskolai biológia tanár  

József Attila Tudományegyetem 

 

1985 - 1989   Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium  

 

 

1977 - 1985 Zrínyi utcai II-es számú Általános Iskola  - Szekszárd  

SZEMÉLYES KÉSZSÉGEK   

 

Anyanyelve magyar 

  

Egyéb nyelvek SZÖVEGÉRTÉS BESZÉD ÍRÁS 

Hallás utáni értés Olvasás Társalgás Folyamatos beszéd  

angol 
középfokú 

nyelvvizsga 
középfokú 

nyelvvizsga 
középfokú 

nyelvvizsga 
középfokú 

nyelvvizsga 
középfokú 

nyelvvizsga C1 

 
 

Olasz 
 

Spanyol 
 

Felsőfok 
 

szakirodalom alapszintű olvasására vagyok képes 
 

 

Egyéni Készségek  Mind az elmélet, mind pedig a gyakorlat szintjén otthonosan mozgok a 
csoportfolyamatok, a csoportos munka és a csoport fejlődésének elősegítésében, 
mint vezető is. Ugyanez érvényes a személyes foglalkozással, kíséréssel összefüggő 
kompetenciákra is. 

 Szintén elméleti tudásom és sokéves gyakorlati tapasztalatom van egy csoport, 
közösség, szervezeti egység hosszú távú fejlődésének megtervezésében, 
programjainak megszervezésében és kreatív megvalósításában. 

 Könnyen megtalálom a hangot mindenféle társadalmi réteghez, vagy életkori 
kategóriához tartozó emberrel. 

 Szabadidőmet szívesen töltöm intenzív mozgással, kertészkedéssel, játékkal, értékes 
filmek nézésével és megbeszélésével 

 

Munkával kapcsolatos önkéntes 
vállalások: 

Szakmai önkéntes tevékenységeimet több fórumon végeztem és végzem jelenleg is: 

 a Magyar Katolikus Püspöki Kar Országos Hitoktatási Bizottságánál 2001-től voltam 
külső szakmai konzulens; 

 a Szeged-Csanádi Egyházmegye CsaládKözpontjánál kb. 2003 óta veszek részt a 
családpasztoráció tudatos, hosszú távú megtervezésében és megvalósításában; 

 a Szeged-Alsóvárosi Ferences Plébánián feleségemmel tíz éve családcsoportot 
koordinálunk; 

 ugyanitt az ifjúság nevelésének, keresztény képzésének átgondolt, tudatos és 
élményszerű megvalósításán dolgozunk öt éve egy kis munkacsoport tagjaival; 

 illetve ugyanitt éveken keresztül részt vettem a plébániai egyháztanács munkájában. 
 

 

Számítógép-felhasználói 
készségek 

Magas szintű felhasználói számítógép-ismeret (Word, Power Point;Excel, Internet, SUSE Linux) 

 
 


