INTERDISZCIPLINÁRIS SZUPERVÍZIÓS ESETMEGBESZÉLÔ (SEC/14.)
Különbözô hivatású segítô szakemberek számára, CSÜTÖRTÖKÖN 17.30-19.00-ig:
2008. január 10. február 14. március 13. április 17. május 15.
Helyszín: Budai Irgalmasrendi Kórház Igazgatósági épület. Budapest, II. kerület, Frankel Leó út 54.
Földszint, porta után jobbra: tanterem. Részvétel lehet alkalmi is, bár javasolt a folyamatos
jelenlét. A csoport ingyenes. A csoport vezetôje: Debrecenyi Károly István.

Hírképes

SZUPERVÍZIÓ: 2008. ÔSZ (SZUP)
A 9/200.(VIII.4.) SZCSM miniszteri rendelet elôírja a személyes gondoskodást végzô szakemberek kötelezô továbbképzését, aminek 30%-át személyiségfejlesztô programoknak kell kitenni (szupervízió, esetmegbeszélés, kommunikációs tréning, önismereti csoport). A csoportos szupervíziót egy-egy munkahelyi közösségnek a helyszínen szervezzük meg, ha a szükséges feltételeket biztosítani tudják. Létszám: 8-12 fô.
A képzés felépítése: 10x3 óra. A továbbképzés kredit pontértéke: 35. Jelentkezés: 2008. augusztus 1.

■ Amikor napjaink egészségügyi helyzetében élve azon gondolkodtam, mi is lehet a klinikai lelkigondozó
küldetése, mintegy helyzetjelentésként, mondhatnám látleletként, az alábbi kis történet jutott az eszembe.

HOSPICE SZEMLÉLET A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSBAN 2008. ÔSZ (HT-ID)
Készségfejlesztô tréning (30 óra) és szupervízió (30 óra), összesen: 60 óra. A 9/200.(VIII.4.)
SZCSM miniszteri rendeletre hivatkozunk itt is. A képzés tréning jellege ötvözi a saját élményekkel dogozást, a szakmai konzultációt, az önismereti munkát, az elméleti ismeretek átadását, az aktuális szakmai kérdések megbeszélését, valamint a team szupervíziót. A tréninget egy-egy munkahelyi közösségnek a helyszínen szervezzük meg, létszám: 9-14 fô.
A továbbképzés kredit pontértéke: 35. Jelentkezés: 2008. augusztus 1.
30 ÓRÁS BIBLIADRÁMA SAJÁT ÉLMÉNY CSOPORT (BD-S/15.)
Helyszín: Dunakeszi, Huba u. 7. Református Gyülekezeti Ház.
Idôpont: 2008. februártól – áprilisig, öt alkalommal, szombaton. Pontos idôpontok: február
2. február 9. március 8. április 5. április 12. Jelentkezési határidô: 2008. január 11.
30 ÓRÁS BIBLIADRÁMA SAJÁT ÉLMÉNY CSOPORT (BD-S/16.)
Helyszín: Dunakeszi, Huba u. 7. Református Gyülekezeti Ház.
Idôpont: 2008. októbertôl – december, öt alkalommal, pénteken délután.
Jelentkezési határidô: 2008. augusztus 31.
BIBLIADRÁMA VEZETÔ KÉPZÔ CSOPORT (BD-KÉP/1/I. és II.)
Idôpont: 2008. szeptembertôl - 2009. áprilisig, havonta egy péntek délután és szombat egész nap.
I. egység: Teológiai szeminárium és gyakorlat, 60 óra
II. egység: Csoportlélektan szeminárium és gyakorlat, 60 óra
Jelentkezési határidô: 2008. augusztus 1. Akik már jelentkeztek, azoktól mindenek elôtt még
egy kis türelmet kérünk, másrészt nekik nem kell újabb jelentkezési lapot küldeniük.
A bibliadráma a Szentírás üzenetével való sajátos foglalkozás: a csoport erôterében munkáljuk a
kapcsolat megteremtôdését a bibliai szöveg (történet, személy, tanítás, példázat, példabeszéd, himnusz) és a résztvevôk, a csoport között. Egyesületünk kidolgozta a bibliadráma vezetôk kiképzésének programját azoknak, akik az egyéni élményen túl, használni szeretnék a módszert saját
hivatásukban: gyülekezeti/plébániai/iskolai csoportok, hitoktatás, lelkigyakorlat, ifjúsági
programok, közösségépítés, csoportos lelkigondozás. Elôfeltétel: min. 60 óra saját élmény.
A képzések jelentkezési lapjait,
a megadott határidôig, a következô címre kell küldeni, kérjük ráírni a képzés jelét:
Debrecenyi Károly István, 2121 Dunakeszi, Postafiók: 34.
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BEKÖSZÖNTÔ

A MOCSÁR ÉS A LIBÁK
Volt egyszer egy szép zöld mezô, annak szélén pedig egy kristálytiszta vizû tavacska. Nagyon pici
volt, alig nagyobb, mint egy jókora pocsolya, de az ég visszatükrözôdött ragyogó vizében, és úgy csillogott
a mezôk lágy szônyegének közepén, mint egy ékszer. Nappal a Nap, éjszaka a Hold és a csillagok idôztek
víztükrében. A parti fûzek, a margaréták és a fûszálak remegtek az örömtôl, amiért az égdarab tükrözôdése a Földnek ezt a piciny sarkát földi paradicsommá változtatta.
De egy nap hangos gágogással kövér és erôszakos vadlibák raja jelent meg a tavacska partján. Diadalmas hangjuk és kemény csôrük megzavarta az ég tükörképének csendjét és békéjét.
A libák gyakorlatias teremtmények, nem törôdtek a szél zúgásával és a víz tükrözôdésével. Tízesével
buktak a víz alá és feltúrták a tó fenekét, mert ennivalót kerestek. Enni és hízni, csak ez érdekelte ôket.
Lubickoltak, piszkítottak és lármáztak.
Mindenfelé tollpihék szálltak. A rákok, halak és a többi kis állat, akik a tavacskában éltek, egy szempillantás alatt eltûntek a telhetetlen madarak begyében. A felkavart finom homoktól zavaros lett a tó vize.
A kis gallyak, a levelek és az algák, melyek megszûrték és tisztán tartották a tó vizét, most szétszóródtak.
Este, mikor a csend visszatért a dombok közé, az elsô csillag hiába kereste helyét a Földön, és a Hold
nem tudta megnézni ezüstös arcát a tó tükrében. A kis tó halott volt, helyén csak egy élettelen, iszapos
pocsolya bûzlött. A szél elvitte a hírt a felhôknek, a felhôk elvitték azt a csillagoknak, a Holdnak és
a Napnak. A fûzfák levelei között vörösbegyek és pacsirták sírtak. A Földnek ebben a sarkában az ég
soha nem fog többé visszatükrözôdni.
(Bruno Ferrero)
Úgy érzem, a kép ôszinte és valós. A kicsengésével mégsem tudok egészen azonosulni. Hiszem,
hogy valahol itt kezdôdik a mi küldetésünk – igenis, vissza kell tükrözôdnie az égnek a Föld e sarkában is. A lelkigondozó lehet az, aki az Eget képviseli a feltúrt, felkavart egészségügyben. Aki a jelenlétével, mosolyával, türelmével valami olyant visz be a rendszerbe, ami csak Felülrôl tud forrásozni.
Felülrôl fakad, és az egymásba kapaszkodással, a közös gondolkodással ôrizhetô meg tisztán. Ezért
fontos, hogy minél többen legyünk jelen, amikor ebben a nagyon kiélezett, kiégett, elfáradt egészségügyben arról beszélgetünk, mit tehetünk azért, hogy a kovász egészen átjárhassa a tésztát. Ezért fontos, hogy minél többen gondolkodjunk együtt az Etikai Kódex végleges kidolgozásán – és ezzel saját
szolgálatunk megtartó keretei is kialakuljanak.
Élményem, hogy minden közgyûlésrôl bensôleg megerôsödve, új lendületet, új hitet és reményt
kapva tértem haza. Erre a tapasztalásra hívjuk sok szeretettel Egyesületünk minden tagját - érdemes
ezt a fél napot erre szánni, hogy feltöltôdve térjünk vissza kórházaink, ápolási otthonaink, szociális
intézményeink felforgatott, felbolydult környezetébe, ahol az Eget tükrözô tiszta foltnak kell lennünk.
Csak Istenbe és egymásba kapaszkodva lehetséges ez – legyen ez a találkozás ennek eszköze.

Dr. Egri László – Elnök
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