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60 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT- A/ 25.)

Tréning KEZDÔKNEK: akik még nem vettek részt képzésünkön. 

2009. január 30. – március 27. Jelentkezési határidô: 2008. december 22.

Tréning öt alkalommal, pénteki napokon. A tréning és a gyakorlat helyszíne 

a Budai Irgalmasrendi Kórház. 

A elméleti téma: A beteg lelki szükségleteinek felmérése

A tréning vezetôje: BUZA PATRIK

60 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING 

2009 ôszén, dr. EGRI LÁSZLÓ vezetésével.

A képzés idôpontjáról, pontosabb információiról a nyár folyamán tájékozódhatnak 

a www.kloe.info.hu oldalon, illetve az l.egri@chello.hu e-mail címen.

40 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-B/17.)

Tréning ideje: 2009. június 8-12-ig. Jelentkezési határidô: május 1.

Tréning és gyakorlat helyszíne: (volt OBSI) Baleseti Központ Bp. Fiumei u. 17.

Elméleti téma: A lelkigondozás mint kísérés

Tréning vezetôje: KULCSÁR ZSUZSANNA

40 ÓRÁS GYERMEK-LELKIGONDOZÓI TRÉNING (KLT – GY-B/18.)

Tréning ideje: 2009. aug. 31. – szept. 4.-ig. Jelentkezési határidô: július 14.

Gyakorlat helyszíne: Budapesti gyermekkórház szervezés alatt!

Elméleti téma: 

GYERMEKEK LELKIGONDOZÁSA és a TEAMMEL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉS

Tréning vezetôje: KULCSÁR ZSUZSANNA

120 ÓRÁS LELKIGONDOZÓ TRÉNING (KLT-C/10.) 

2009. július 6. – július 25. JUBILEUMI, 10. Intenzív tréning. 

Ebben az évben szándékosan szerveztük a nyár közepére, hogy azok is

jelentkezhessenek, akiknek eddig a korai idôpont nem volt alkalmas.

Gyakorlat helyszíne: XXIII. János Szeretetotthon, Budapest.

Tréning napok helyszíne: Református Gyülekezeti Ház, Dunakeszi.

Elméleti téma: Az idôsödô emberek lelkigondozásának sajátos szakmai,

emberi kihívásai.

Jelentkezési határidô: 2009. május 13. 

A tréning vezetôje: DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN. 

Kedves Egyesületi Tagok és Pártoló Tagok!

A mostani Hírképes hûen tükrözi azt a folyamatot, hogy egyesületünk – továbbra is megfelelô

szakmaisággal és körültekintéssel – kívánja folytatni munkáját, és biztosítani azt a képzôdési le-

hetôséget, szakmai hátteret, ami ennek a gyönyörû hivatásnak a gyakorlásához, felelôs, érett és

mindig megújulni képes voltához szükséges.

A vezetôség nevében ezúton is köszönetet mondunk Debrecenyi Károly Istvánnak a

képzések elindításáért és azok szakmai felkészítéséért, akik a képzések vezetését vállalják a továb-

biakban és a folyamatot friss erôként viszik tovább. Fogadjátok ôket nagy szeretettel a munkában!

Kérem, hogy az információkat nagy figyelemmel olvassátok. Várom mindannyiótok ötleteit,

támogatását és természetesen igyekszünk minden kérdésre, feladatra erônk szerint válaszolni.

Dr. Egri László – elnök
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A Klinikai Lelkigondozók Ökumenikus Egyesülete 

áldott karácsonyt és kegyelemmel 

teljes boldog újesztendôt kíván! 

A STAFÉTA ÁTADÁSA ZSOLTÁROS HÁLAADÁSSAL (Zsolt 100)

„Újjongjatok az Úr elôtt”

Újjongó hálaadással köszönöm meg Istennek a másfél évtized minden ajándékát, amit az

egyesületi képzések megalkotásában, egyetemi akkreditációjában és a több mint félszáz tré-

ning vezetésében kaptam és megoszthattam.

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel”

Örömmel végeztem a szolgálatokat az egyesület és a képzések vezetésében, a nemzedék-

váltás elôkészítésében, a tréningek vezetésébe bekapcsolódó munkatársak felkészítésében. Az

új képzôkkel jó szívvel osztottam meg másfél évtized tapasztalatát, szakmai tudását. A nyári,

jubileiumi 10. intenzív tréninggel aktív képzôi szolgálatomat befejezem, a stafétát átadom, de

az új képzôk segítségére leszek, amikor ôk ezt igénylik.

„Mert jó az Úr, örökké tart szeretete”

Isten jóságának és örökkétartó szeretetének oltalmába ajánlom egyesületünk életét, képzé-

seink jövôjét, a stafétát átvevôk szolgálatát! Azt kívánja öreg barátotok, hogy végezzétek szol-

gálatotokat örömmel, hogy Istennek, a képzôknek, a képzésben résztvevôknek és legfôkép-

pen a lelkigondozottaknak öröme teljen bennetek! Mert talán semmi másra nincs akkora szük-

ség, mint olyanokra, akik munkájukat szolgálatként és örömmel végzik.

Hálaadással, örömmel, szeretettel:

Debrecenyi Károly István

kiképzô szupervízor, örökös tiszteletbeli elnök


