
10.00 Megnyitó, köszöntés

10.15 ENGEDJÉTEK HOZZÁM JÖNNI A GYERMEKEKET
A délelôtti ülésszak elnöke: DR. EGRI LÁSZLÓ

• Mentális problémák gyermek és ifjú korban
DR. PÁSZTHY BEA – I. Gyermekgyógyászati Klinika Gyermek- 

és Ifjúságpszichiátriai Osztály osztályvezetô klinikai fôorvosa

• Pszichés gondok egy testet gyógyító orvos szemszögébôl
DR. KASSAI TAMÁS – Péterfy Sándor utcai kórház Baleseti Központ

Gyermektraumatológiai Osztály Osztályvezetô fôorvosa

• A lelkigondozás feladata és lehetôségei kórházi 
körülményben gyermekek között
KULCSÁR ZSUZSANNA – Klinikai lelkigondozó, szupervízor

11.30 INTERAKTÍV KEREKASZTAL
Moderátor: DEBRECENYI KÁROLY ISTVÁN

12.30 SZÜNET – Ebéd

14.00 RÖVID ELÔADÁSOK
Moderátor: KULCSÁR ZSUZSANNA

• Búza Patrik: 
Rátalálni az útra – 

ami engem az önkéntesek kiválasztásában vezérel

• Strommer Szilvia: 
Önkéntesek egy nagy szervezetben, feladatok, 

motiváció, tervezés

• Dr. Egri László: 
Önkéntesség-tényleg ingyen csináljuk?

• Dr. Faragó Artúr: 
Önkéntesek a váci egyházmegye kórházaiban

• Beck Tamás: Beteg voltam, meglátogattatok

15.00 ZÁRSZÓ – a Tudományos ülés bezárása
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Program

Helyszín: JÉZUS SZÍVE PLÉBÁNIA KISTEMPLOM – Budapest, XII. kerület Csaba 
utca 5. • A Moszkva tértôl a lépcsô folytatásába esô Csaba utcán 3-5 perc
gyalogosan. A kistemplom a fôépülettôl jobbra található, jellegzetes épület.

agyományosan – immár sokadik
éve – a lelkigondozói szolgálat ha-

tárhelyzeteit gondoljuk át évi tudomá-
nyos üléseinken. Az idei téma még a
korábbiaknál is egyedibb – a gyerme-
kek, fiatalok lelkigondozásának kér-
déseit szeretnénk körbejárni. 

Mottónk: engedjétek hozzám a gyer-
mekeket – hiszen ôk is lehetnek krízis-
ben, szorulhatnak bíztatásra, bátorítás-
ra, megerôsítésre. A lelkigondozói cél
ugyanaz, mint a felnôttek esetében;
ahogy Jézus átölelte és megáldotta ôket
– azt szeretnénk, hogy a mi szolgála-
tunkon keresztül is Isten szeretô jelen-
létében legyen részük. A cél ugyanaz,
de az eszközök, a lelkigondozói nyelv,
amivel ezt átadjuk, egészen más. Játék,
mese, rajz, gesztusok, szimbólumok,
rítusok kialakítása... – másfajta találé-
konyságot, kommunikációs készséget
igényel. Hogy ebben otthon legyünk,
jó ismernünk a gyermek- és ifjúkor sa-
játos pszichés-spirituális kihívásait,

mint elméleti alapot. Jó meghallgatni a
gyakorló orvos gondolatait, mit vár tô-
lünk kis betegei érdekében. Mit tud
ezekre az igényekre a mi szolgálatunk
válaszolni. A délelôtti elôadás-csokor
ebben szeretne új ismereteket, gondo-
latokat adni.

A szintén már hagyományosnak
mondható délutáni kiselôadások té-
mája az önkéntesség. A hivatásszerû-
en, szervezetten végzett lelkigondozás
elképzelhetetlen az önkéntesek szol-
gálata nélkül. A rövid elôadások nem
csak tisztelegni szeretnének fontos
szerepük elôtt, hanem egyúttal rávilá-
gítani arra a felelôsségre, amivel a
munkájukat szervezôk, segítôk tartoz-
nak nekik azért, hogy szolgálatuk va-
lóban mindenek javára legyen.

A tavalyi évhez hasonlóan a hely-
szín; a Budapest XII. kerületi Jézus
Szíve Plébánia Kistemploma. Ezúton
is szeretnénk hálásan köszönetet mon-
dani LAMBERT ZOLTÁN plébános atyá-
nak, aki a templom használatát enge-
délyezte. Remélem, hogy a régi szere-
tettel találkozva lélekben és küldetés-
tudatunkban megerôsödve térünk majd
haza mindannyian.

Szeretettel hívunk és várunk
mindenkit:

DR EGRI LÁSZLÓ – elnök
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